J. V . VONDELS

ELEKTRA
van

SOPHOKLES.
T%ev%s<P8 L .
Sola Sophocleo tua carmina digna cothurao.

t' A M S T E R D A M ,
Voor Abraham de Wees, Boeckverkooper op den Middel-»
Dam, in't Nieuwe Teftament. Indenjaer e 1639.

Aen de
Wife en vernuftige hffrw»z_>

Maria Teffelfch a Roemers ,
Weduwe van tvijknHeer Alard J^rombalck^
Wip* en vernuftige lojfrouw,
1 1 1 1 0 ^ ^ ^ 1 1 1 1 1 1 1 ^ % k e e n v l 7 e r m e c overfegh, en oordeel zijn haft, en
I ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ liefd e zet op een jonge .vryfter, die,om haere natuurlijcke
ïm ÊÊÈÊÈit^Wi iÉ i k^ 001106 '"» aengeborebevalligheid , e n voegelijck ciem jr*?^7r t )v^«É!li taedjbekoorlijc k isjeveneenskreeghic k een' treek tot dem ï'iÊMê^^^^M^
& princes Elektra, of liever Ele&a, een uitgeleze dochter,
• ijk ^ ^ ^ ^ ^ Ö ^ S ^ ^ e n naem haftigen koning , en gezongen veldoverfte ,
* P \ 3 8 l f f l l i l BR Ï Agamemnon,.geboren $ en herboren uit de harflênen van
j ^ ^ ^ ^ ^ . ^ ^ < « g die n Atheenfcnenen zegenrijeken veldheer, Sophokles ,
l ^ ^ ^ ^ 5 Ë Ë ! ^ ^ ^ ^ ? - . di e haer, tot verwondering zij ner en der navolgende eewen, van ouds, op het tooneel, te voorfèhij n broght,
Met vaerzen, fchoejende op den leeft
Van zijnen goddelijcken geeft.
Meefter loan vi&orijn, in wiens mond Elektra beftorven is, prickelde ons zoo menigbmael hier toè aen,tot dat wy het ten Iefte waeghdë, en deze doorluchtige IonckvrouWjOp onze wijze, Neerlandfch fpreecken leerden, met hulpe van dien hooghgeleerden Jongeling, Ifaak Voffiusj een loos vos, en wacker vernuft,om het Grieckfche
wild, ho e diep enduifter hetooc k verborge n zy, optemufFelen. Indittreurfjje l
woelen veelerleie hartstoghten,gramfchap, ftoutigheid, vreeze,bekommeringeJjaet
en liefde, trouw,en ontrouw,droefheid e n blyfchap,elck om't hevighfte. Men hoort
hier klaere vertellingen, gewightige beraedflaegingen, gezonde gezoute leeringen,
en goude fpreucken.Dit verva t inzonderheid het geen den fterflijcko1 menfehen ten
allerhooghften oirbaer is, naemelijck, dat Gods uitgcftelde ftraf endelijck fchelme n
en boofwichten rechtvaerdighlijck achterhaeltj welck leerftuck het zout> en een van
de zenuwen der godvruchtigheid ftreckt. ;Efchvlus,Sophokles,en Euripides hebben,
alle drie om ftrijd, van deze ftofgehandelt. Nadien wy deze fchilderyen zelfs, die de
heldere middaghzon niet fchroomen,voorNederduitfchen ten toon fteHen,zal't onnodigh zijn, in't byzonder, en ten nauwften, te ontvouwen alle d' onnavolgelijcke
kunft, die in dat aeloude werekftuck, by opmerekende verftanden, kan waergenoA 2
men

men worden. Alle leden dezer edele en koningklijcke maeghd zij n ge4iickmaetigh,en
onberifpelijck, gelijck oock de verwen der welfprekentheid kunflighüjck in't Griex
verdreven. Me n ziet'er niet wanfchapens, en alle deelenvan 't minftie tot het meefte
hangen hecht te zaemen, en vloeien zonder dwanguit malkanderen. Ho é men met
den zinnen hier dieper doordringt Jioe zich meer wonderen openbaeren^en telckens
vet anders, en' t geen men te vore n over't hoofilzagh. Walgelijck e qpgeBlaezenheid, waer van Gnecken en Latynen hoe aeloudèr> hoe vryer zijn, heeft hier nergens
plaets; oock geen wifpeltuurigheid van ftijl, en de tooneeldichteris overal zich zelve
gelijck, en geeft te kennen dat'er ee n vcldher infteeckt. Toerei en redenen zijn gepaft naer de perfbnagien,elck nae r den eifth levendighuitgebeelt.Hebbenwe 'tgeen
door tijdslangduurigheid, enhetmenighvnldighomfiickelen , va n hand tot hand,
uitgewifchtjgevkcktjofverbafterd zy,ee r verdonkert dan verlicht,men ontlchuldige
ons, dietegensón s gewete n niet moedwilligh dochten te mifHoen.Men bejegen t
plaetfèn zoo duider als raedfèls, waer over d' uideggers noch met zich zelve, noch
met anderen overeen ftemrocn , en in 't uideggen hemel en aerdë verfchillen.. OocK
is 't onmogeüjck de redenen wel tebinden, indien men gehouden zijnde de Grieckfche koppelingen ftip te volgen, niet met eén ruim geweten wat vrymoedig h dae r
overheenen durfvaeren.- RÏJmenmaet,waerae n de vertolckergebonden ftaet,verliindert ooc k menighmael , dat de vertaelde r niet Zoo wel en volmaecktelijc k na 1Ipreeckt; 't geen zoo wel en beerlijc k voorgefproken wof d j enyetvand'eenetae l
in d* ander, door eenen engen hals te gieten, gaet zonder plenge n nie t te werck -•
een zaeck die ghy, wyzc en vernuftige JofFrou, maghtigh zijt th oordèelen,door ondervinding in't vertaelen van uwen Tuicaenfchen Taflo, zoo menighmael ghy voor
f emfalem,met zynen dapperen Buljon,dienChriftenoorIoogh'voerti wae r over wy,
met anderen vaft verlangende, eens hopen te vieren» zoo dra uwe hand he t heiligh
graf, met dyverige pen , gelijck Godefroy met de n gewyden-zwaerdé , hebbebemaghtight. Uw é bezigheidondèrtuflchen by poozen watuitgefpannen zijnde,o m
de uiede van vernufVen zinnen, door het al te ftadighbloeken, op een zelve werck,
niet te verftompen, verquickt en zegent zomrJjds den Hollandfchen Parnas met c c
nen liefliicke n en aengenamen dauw, van aertige lpitsvondighede, en geeftige bloemen>en druckt uwe fchrandère gedachten, i n verfcheidé taelen, gduckighlijck uit ,
enkoomt zelveop welgefteldetoonen vanlecker e poè'fyal zoeteujc k en zachtelijck
aen,gelijck hetluifterende hart naer den kittelenden galm vanluiten en fluitenjwaerom wy onze Elektra, voor uwe voeten-», alkien eene der hemeliche zanggodinnen,
opofferen, en wenfchen te blijven,;
Wij ze en vernuftige Jof&ouw,
t'Amfterdam, 1639».,
dénip eB vanMay.

Vwc S. aHerminJFeJiettatr
J. V...Vb»»EU

Aulus Gellius in het zevenfte boeck, en vijfde hoofdftuc k
van zij n Attifch e Nachten .
N Griechgdand was eenwyd vermoert tooneelfpeelder, die in gebaar,
bevalligheid,en heldere uitfpraeci(atle andere overtrof. Men noemde hem
Polus. Hygeelde der doorluchtige poëtentreurjpetêmeefterlyck^ en onber
teutert.Be dood benam hem %ijnm 2pon,op men hyali{ijnbart^{et haddelToen
hem docht dat de rouw uitten%jn J^ndgenoegh beweent wasjtegafby qcb weder
tot de fynftyOmwattéwitmen. pullende in men tijd t'Athenen Sophol^esEUJ^
trajj)eelen,mofl hy quanftds Orefles doodbws en gebeentedraegen. Het inhoud van
dit treurfyel brengt mede, dat Elektra, quanfuü hoer broeders overfibot draegende, befchreit en betreurt de dood des genen,dien%e meent by ongeval omgekomen te
weqen. Poluf dan Ele^traes rouwkleederen aentreckende, boeide tyniqonsgebeente en doodbutuit den grove, engeUjckjrfhy Orefles noch ombelfde, bootfteqpo
die droefheid na, niet met eenengèmaecktenfihijn, matr natuurUjcke Uich^a^)ten,en waerachtige traenen ,en verweekte door dit middel, onderbet Jjtelen^jn
eige droefheid.
Iüftus Lipfius, he t licht der geleerdheid zijner eeuwe, fpreecK t
door Langius,in het eerfteboeck va n zijn Standvastigheid, aldus:
Men qeit van Volui, dien vermaerden tooneelfpeelder , toen mm t'Athenen
qpudêjpeelen hetjpel, waer in men droefheid mojt uitbeelden , dat hy heimelije\
sgjn overleden ^pons gebeente en doodbuf op het tooneel broght, enden gehelen
f$ouwburgh met waerachtigen rouw vervuld^.
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N dez e fabel wor d de grijze Voeftervader of Leermeefte r
vooraen geftelt, die Oreftes ontdeckt al 't geen t Argos ghebeurde. Want Elektra,een groothartige dochter,verzend haren
broeder Oreftes,noch een kind heimelijck geftolen,en den voeftervader gelevert , naer Phocis, b y Strophms, van waer hy endelijck, twintigh jaeren na Tvaders dood, wederkerende, wraecke neemt over zijn vaders moord.
De Fabel word t Argos gefpeelt. D e Rey beftaet uit inlands e Maeghden . D e Leermeefter lpreeckt de voorrede.
l^erfonagien.
LEERMEESTER.
ORESTES.
ELEKTRA.

REY vaninlandfcheMaeghden ,

CHRYSOSTHEMIS.
KLYTEMNESTRA.
.flSGISTH.

P Ï L A D E S , eenftommeperfbnagie
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ELE K T R A .

Zoon van Atreus zoon, die't opperfte gezagh
In 't Griéckfche leeger had, toen hy voor Troje lagh,
Nu zietge zelf het geê,daer ftaeghuw hart naer haeckte.
Dit'sArgos,d'oude Stad, daer uw gemoed om blaeckDit's 't woud van JÖ zelf, dat dolgeprickelt dier. (te .
Het Wolfsveld van Apol, den wolvenfèhrick, is nier,
En dees vermaerde kerck, die Argos luno wydde,
Rijft ginder hemelhoögh, aen uwe rechte zijde.
Oreft, wy zijn geraeckt, daer ghy nu Pelops Stad,
Het rijckMijeaenen, ziet, en 't Hof met moord beklad;
Van waer ick eertijds, toen uw Vader raeckte om 't leven,
U, die my van Elektre, uw zufter, werd gegeven,
Heb weghgedragen, ftil geberght, en opgevoed,
Tot datghe magntigh waert te wreecken Vaders bloed.
Oreft, enPylades, mijn huisvriend, n u mét zinnen
Eens haeftigh overleit, hoe wy dit beft beginnen j
Nadien de voglezang zoo fchel, en zoetgebeckt,
In 't kriecken van den dagh, de zon ten beddeuitweckt,
En ree de zwarte nacht de ftarren heb verdreven.
Eer zich dan eenigh menfch ga buitens huis begeven,
Zoo overlegh het ftuck; want wy zijn t' zaemen daer
Dien aenflagh dient gefpoeit, en 't marren geeft gevaer.
Or- Mijn waerdfte dienaer, o wat is door inenigh teecken
Uw onvervalichte zucht te mywaert klaer gebleecken!
Want eveneens, gelijck een edelmoedigh paerd,
Hoe oud het zy, nochtans in onfpoed niet veraerd
Van zijnen tuck, maer briefcht met opgefteecken ooren,
Zoo vangt ghy 't ftuck zelf aen, en noopt ons, als met Ipooren:
Derhalven zal ick u ontdecken mynen zin.
Nu luifter Icherp, en is'er yet ontydighs in
Mijn reen, verbeter dat; want toen ick God ging fpreecken,
Te Delphis, op wat wyze ick Vaders doodmoght wreecken,
Ried
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Ried my Apollo zelf, en ant\?oor<]bQp mijn vraegh,
Dat ick niet met een heir, maer heimëlijcke laegh
De moorders ftraffenzou rechtvaerdighlijck aen 't leven.
Nadien die God my dan dees antwoord heeft gegeven,
Ga by gelegenheid belpiéden, hoe het ftaet
Ten Hoye, en wat et tochal by hen ommegaet,
Op dat ghy ons ontdeckt, en meld uw wedéryaeren.
Ten HoofzaTniemant u, die omzworft zoo veel jaeren,
En grijs zijt, en ontmunt, meer kennen kunnen, nocht
Uw uitheemfch kleed, en draght geeft niemant achterdocht.
Geefu voor vreemdUng uit, engavooreen'Phocenfer,
Die afgevaerdight werd van hunnen Phanoten&rj
Want dat 's hun befte vriend, en trouwfte bondgenoot.
Ga boodfchap hen, en fterck met eede Oreftes dood ;
Hoe hem de renzucht broght, daer Grieclten renfèeft melen,
Aen 't fheuvlen, en ten val, met barrênende wielen.
Laet dit uw boodfchap zijn, na dat mijn Vaders graf
Gekroont zy, naer den raed, die ons 't Orakel gaf,
Met afgelheden hair, met offerwijn te plengen,
Zoo zie ons hier te moetj wanneerwe medebrengen
Die kopre bus, in might geftopt, gelijckghe weet:
Op dat men door gerucht, met waerheids fchijn bekleed,
Enblyde tydinghenbedrieghéhjck verraflchej
Hoe 't lichaem van Oreft verbarrent zy tot aflche:
Want dood te heeten deert my toch op geene wijs,
Indien ick leef, en zoo met grooter eer verrijs.
Ick kan een' nutten klanck niet laftren noch mirprijzen.
"K héb menighmael gezien, dat doodgeheete wijzen
Het hoofd met meerder roem verhieven in hun lucht;
En hoop oock defgelijcks, na dit goftroit gerucht,
Voor myne vyanden verfcheenen, van zoo verre.
T e blincken, op een nieuw, ge^jck eenklaere ftarre.
Maer o mijn Vaderland, en vaderlandfcheGoóu,
Verwellekoomtme zooj en baent den wegh zoo ïchoon^
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Dat d' aenflaghmy geluckj en ghy mijn erfpaleizen,
Laet my met fchande niet van dezen bode m deizen^
Nadien ick u ter liefde, en van de Goón geport,
U waflchen koom van t bloed, op uwen troon geftort.
Maeckt my nu eigenaer der Koningklijcke goeden,
En heiland van dit huis: dat bid ick. Nu aen 't ipoeden,
Stockoude man, volvoer het geen u is belaft.
Wy gaen oock; want 't is tijd, en 't is de tijd, die vaft
Het meefte zeggen heeft in menfchelijcke zaecken .
El. We e my ellendigh menfch! Le. Mij n zoon, ick hoor genaecken,
Daer binnen, zoome dunckt, een dienftmaeghd, die dus Iteent.
Or. Zout wel Elektra zijn, die om heur rampen weent,
Wat dunckt u ? zullen wy vertoeven, om te weten
Waerom zy klaeght? Le. geeniins, men moet zich niets vermeeten
Te doen, voor dat men hebbe Apolloos laft voldaen.
Men vang van Vaders lyck, en moordgety eerft aen ;
Want hier aen hangt de kracht en zege van dien aenflagh.
El. O koefterende bron der daegen,
O lucht, geparft om 'faerdrijx korft ,
Hoe dickwüs hoorde' ghy my klaegen,
En flaenvoor mijn gefoabde borft j
Wanneer de morgen was herboren:
Want al wat Tnachts bedreven word
Gezin en ledekanten hooren,
In dit paleis, met bloed beftort j
Daer ick betreur mijn Vader euvlen,
Die niet, op den uitheemfchen boom,
Door wreeden oorlóogh quam tefteuvlen,Maer door mijn Moeder, los van toom,
En door iEgifth, onkuifêh van zede.
Dees kloofden't Koningshoofd zoo ftout
Met d' yfre moordbyl , fcherp van fhede j
Als d ackerman s een eickin t woud.
En, o mijn Vader 1 o mijn lmarte !
B Zo
o
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Zöofêhelmfch, zoofchendigh omgebroght,
Niet een neemt uwe dood ter harte:
Maer ick zal mijn gejammer, nocht
Mijn kermen, en gefchrey niet ftaecken,
Zoo lang de zonne ryze, en dael,
En ftarren aen den hemel blaecken:
En even als eennachtegael
Befteent hetplondren, van zijn jongen,
Zal ick, voor Vaders Hof, en poort,
My laeten hooren onbedwongen,
Zoo luide, dat het yeder hoort.
O onderaerdfche heerfchappyen ï
O aerdfche Godstolck, gaeuw en kloeck!
Gods Dochters, felleRaezeryen,
Enghy, ontzaghelijcke Vloeck,
Slaet d'oogen neder, koomt ons redden.
Aenfchouwt dien ongerechten moord,,
En die ter fluickeen anders bedde»
Berooven; koomt, en helpt hen voort.
Koomt ftraftmijn Vaders" nederlaegen^
En ftunrt mijn'Broer, ick ben te zwack,,
Om langer dus alleen te draegen
Mij n' druck, een al te laftigh pack.
$cy. O Kind der jammerlij ckfte Vrouwe,
Elektra, droeve Dochter^ ach \
Waeromme cjnijntghe, nacht en dagh,
Van onvérzaedelijcken rouwe,
Om Agamemnon* eer verdaen
Door lift en fchalckheid,noit verwoeder.
Van uwe goddelooze Moeder,
En met haer booze hand verraên?
De donder flahen,,en wil't wreecke%
In dient hier vry ftaet zoote ipreecken.
EL O ipruit, van vroomen voortgebroght,

Koomt
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Koomt ghy my trooften in ellende?
lek weet het wel. 't zijn welbekende
En dingen lang by my bedocht:
Maer 'k wil niet laeten te beweenen
Mijn Vaders jammerlijcke dood.
Laet my begaen, ghy die in nood
My byftaet, om al 't goed voorheenen
Van my genoten, laetme toch.
Ick ben verloren, oc h och och!
J{ey. Gh y zult nochtans met al dit krijten
En kermen Vader op zijn' ftoel
Uit den gemeenenjammerpoe l
Niet wecken, maer u zelve flijten
Door endelooze droefenis,
En ongeneezelijcke fmarte.
Wat lichtenis verwacht uw harte
Uit leed, dat niet te boeten is >
Wat ftaetghe, door geduurigh klaegen,
Naer't geen ghy niet vermooght te draegen?
El. Ee n zot vergeet zijn ouders haeft,
Die omgekomen zijn zoo fhoode:
Maer 't vogelken, de zomerbode,
Dat altijd Itysïtys raeft
En kermt, gelijckt my ganfeh in dezen.
Rampzaelge Niobe, o ick acht
U een van 't goddelijck geflacht .
Ick acht u een Godin te wezen,
Die yflijck in een fteenen graf
Roept, wee en wach, en laet niet af.
tfey- O Dochter, onder die verfèhoven
Gaen treuren, zijt ghy 't van uw' flam
Alleen niet, die dit over quamj
En nochtans gaetghe in rouw te boven
Uw ganfche maeghfehap, en uw bloed,
B 2
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Daer binnen, als Iphianaflè,
Chryfothemis, en d'onvolwaflè ,
Die ftil zijn ramp betreuren moet.
El Oreft , van hoogen ftam geboren,
Ter goeder uur zult ghy ten toon
Eens, op Iupijns verneughden troon
Gekeert, tot Koning zijn gekoren,
Van 't wijd vermaert Myceenfch gezagh.
Ick kinderlooze, en ongehuwde,
En ongeluckige, engefehuwde,
U wachtende , van dagh tot dagh,
Met droeve traenen op de kaecken,
Verga terwyl van al 't verdrietMaer ghy gedenckt mijn weidaên niet,
Noch d* ongelij eken die uraecken.
Wat valfche maren hebben wy
Vanu niet, reis op reis, vernomen?
Ghy dreight, en zult te voorfèhijnkomen j
Maer zet uw komfte aen eene zy^
J^ey. Hou moed, mijn Dochter, tot het ende.
Iupijn met zijn alwetende oogh,
Die t al beftiert, zit daer om hoogh.
Beveel hem uwe groote ellende,
En weeft op henhêri, dien ghy haet,
Niet ongeduldighlijck gebeten,
Ghy zult nochtans dit niet vergeten.
De tijd is langfaem va n beraed:
En Agamemnons zoon, te Kriflè,
Int weiland, vlughtigh door zijn lot,
Kan wel eens keeren, oock de God
Des afgronds, en der duifterniflè .
El. Ee n groot gedeelt van 'f levens tijd
Is door, en noch zal hy verfchynen,
En ick, die ouderloos ga quynen,

Heb
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Heb niet een' vriend óie voor my ftryd,
Noch kracht genoegh,om t èpiaed te keeren:
En moer, gelijck een kamenier,
Verfchoveb, Vaders kamer hier
Bedienen, en in flechte kleerérJj
Die my niet voégéfi, heenen g&êh,
En dus voor lege tafels ftaén.
%ey. O droeve fpraeck va n Vaders komen,
En wederkómftéüit Priams oord.
O naere'kréét,- dié in dien moord
Uit Vaders kamers werd vernóme^
Toen hy diefl flaghmet d' ylre bijl
Op t hoofd onthng. Bédrogh bedocht het.
De Liefde trof hem, én volbroght het.
Zy ftroiden fchritkfajck in der yl
Een fchelmfch gerucht , en waren reedé,
Als of een God ofmenfch di t deede.
El. O dagh, dien ick vervloeck alteen,
Het zy wat dagh doek dat er ryze ;
O nacht, o moordbancket en ipijze,
Wat brouwt ghy oris al zwaerigheên?
Wat fhooder dood is hy geftorven,
Toen twee verraêrs hem randden aen;
Die klaeuwen hebben t my gedaen,
En met mijn Vade r my bedorven.
De groote God des hemels zet
Hen dit betaelt, en ftraf rechtvaerdigh.
Noch maeck hen eenige eere waerdigh
Die met dit fchelmftuck zijn befmet.
ftey. Zie toe, verloop u niét met fpreecken.
Of merektghe niet uit welck een ftaet
Ghy, tot uw eige fèha, en finaed,
Vervalt, en blijft Van gunft verfteecken ?
Ghy baert, door wraeckzucht, die u drijft ,
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V zelve vyanden en hinder.
Het is geen wijf heid, dat een minder
Met maghtiger krackeelt en kijft.
El. Ic k word geperfl: van 't fchendigh lijen .
Ick weet het wel, en ken mijn' kopj
Maer "k zal mijn leven lang, mijn' krop
Uitlchuddende, niet konnen myen
Mijn fclia, om 'tichendigh moordgefèhrey:
Want wanneer, om mijn' rouw te zachten,
Heb ick een trooftlijck woord te wacheen
Van dees geheven allebey?
Van wien clie pit heeft achter d' ooren?
Mijn troofterflèn, verlaetme toch.
Verlaetme vry. des droefheid, och!
Is niet te dempen noch te fmooren.
Mijn zwaerigheid duurt voor altoos,
Zoo is 't geklagh oock endeloos.
Rey. Maer' t is uit gunft,dat ick' s my moeie:
Gelijck een trouwe moeder doet,
Op dat uw wellende gemoed
Niet d'eene ellende uit d' ander broeie.
El. N u zeghme, met wat maet, hoe kort
Zou ick mijn jammer zien gefleten?
Is't voeghhjek dooden te vergeten?
Wien heeft Natuur dit ingeftort?
Ick zou geen' roem van hen begeeren:
Noch by een wederga gevoeght,
Niet vreedzaem leven, noch vernoeghtIndien ick moft met ïuchte veeren
Gaen vliegen over het verdriet
Des moordkreets, die al't Rijck vervaerde.
'T is waer, de doode is ftof,en aerde,
En aerde zijnde, en anders niet, •
Zaleeuwighhjck ellendig h leggen.
Zou daerom, die dien moordflagh gaf Nie

t
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Niet draegen zijn verdiende ftraf>
Wat had de Schaemte dan te zeggen?
Godvruchtigheid voortaen veracht,
Had uit by 't menfchelijck geflacht .
J$ey. O Dochter, ick koom hier in aller yl gevlogen,
Zoo weï door mijnen pUtht als uwen druck bewogen;
Indien ick qualijck Ipreeck, zoo win het vry: 'k zal nu
Gevolleghzaem terftond my buigen onder u.
El. O Vrouwen, 'k fchaem my des, dat ick, dus bang te moede,
U overlaftig h val. neemt mijn gekerm ten goede.
Dit perft de nood van't hart: wanzekerlijck, hoe zou
Een Koningklijcke ipruit, een hooghgebore Vrouw
Dit ftaecken, daerze, nacht en dagh, geen' aêm kan haelen;
En vaders ongeluck verryzen ziet, en daelen.
Vooreerft al 't geenme van mijn Moeder, uit wiens fchoot
Ick in de weereld quam, bejegent is zoo fhood.
Daerna verkeer ick vaft in t eigen Hof mijns Vaders,
Met zijne móordenaers, en ïchendige verraeders,
En word van hen beftierr, en moet van henliên ftaegh
Mijn noodruft , en myn' kbit genieten aüedaegh.
Oock denckt eens, hoe <üen dagh met droefheid word gefleeten,
Als ick JEgifth moet zien, op Vaders troon gezeten ,
Met Agamemnons kleed bekleed", en veel cieraeds,
En drincken ofFerwijn ons Huisgoón toe, ter plaets
Daer zy hem broght om hals: maer k zie, wie zout gelooven?
Een hoofdfchand, die noch verre alle andre gaet te boven,
Dien fhooden moorder zelf, in Vaders plaets, het bed
Met mijn bedorven Moer (indien ick zonder fmet
Haer Moeder noemen magh) die by hem leit, onteeren,r
En haer te spddeloos met zulck een fmet verkeerenGeen Raezery ontzien, maer lachen welgemoed
In al dees gruwelen, die zy bedrijft en doet.
Zy ziet het moordgety te moet met groot verlangenDien dagh,. toen zy met lift mijn'Vader kreegh gevangen,
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En zoo om 't leven holp, wanneer die dagh verjaert,
Dan fteltze danflèn in; danilagfir, zy onbezwaert
De fchaepen, die, ter maend gekeelt* voor d* outers bloeden,
Ter eere van dees Goön, dietnaer tot noch behoedden.
Ick ongeluckige dit ziende, in ons paleis,
Verfmelt, eo zucht, en fchrey, en vloecke reis op reis
Mijn Vaders moordbancket, enmoprdmael, zoozy 't heeten,
En ftondme 't Ichreien vry, en had ick eens gekreetea
Zoo lang, als 't hart wel luft: want deze trotfë Vrouw
Beïchimpt al mijn rnifbaer, en jammerlijcken rouw:
O hellevloeck der Goón, mift ghy dien overleden
Alleen, en treffen u alleen dees zwarigheden?
Dat dy de hagel 0a: dat d'onderaerdjfche gloed
En Pluto geve, dat ghy eeuwigh balqken moet.
Aldus befchimptze my: maer als zy heeft vernomen,
En krijght een lucht, en rieckt dat Brpeder ftaet pp't komen,
Dan ftaetze zinneloos by my en ftampt, en raeft:
Is dit niet uw bedrijf, die fteelwijsify der haeft
Oreftes my ontdroeght? maer denck vry 'k zal 't eens ftraffen,
Gelijckge wel verdient, zoo hoort al't Hof heur blaffen.
Haer lieve Bruigom ftaet aen heure zy, ën Ichent,
En hitft heur aen: die bloed, en qiraaeck van d' ellend;
Die met de vrouwen treckt te velde, en aen den reie:
Maer ick, die midlerwijl Oreftes vaft verbeie,
Dat hy dit onweer ftil, verga in mijn verdriet:
Want lammelend, bederft hy 't geen ick hoop, en niet
Verhoop: en o Vriendin, hoe kan ick, dus gedreven,
My maetigen in rouw, of recht godvruchtigh leven-'
In quaede zaecken moet de hopgenood my raên,
Die raed een quaeden wegh enonwegh in te flaen.
7$ey • Wel zeghme, durftghe dus by uwen ftiefvaêrwrocken?
Ofals h y dit niet hoore,en zy van Jiui? getrocken?
El. Me t reden, denck dit vry, was hy niet uitgegaan,
Dat ick voor deze deur geruft zou bly ven ftaen.
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Hy is naer buiten toe. Rey. Zo o durfick met ü kouten,
Is t waerheid, 't geenge zeght. El. Gh y mooght u vry verftouten.
iEgifth is nu niet t* huis, dies vraegh al wat u luft.
fley. Zo o vraegh ick, watghe zeght, en wat u zy bewuft
Van Eroeders wederkomfte, of van zijn langfaem wachten?
Berichtme van dit ftuck. El. Wi e zou zijn zeggen achten?
Hy zeit veel, en volvoert niet eens het geen hy zeit.
jtey. Ee n die wat groots befteeckt is traegh in zijn beleid.
El. Mae r ick was flofnoch traegh, in't bergen van zijn leven.
fley. Ho u moed. hy is te vroom, om vrienden te begeven.
El. ' K vertrouw dit, anders was 't met my geheel gedaen.
fley. N u zwijgh, Chryfothemis koomt uit den huize gaen,
Uw Zufter, van een bed en ouderen geboren
Met u. zy draeght,het geen den afgrond is befèhoren,
Lijekoffer naer het graf. Cbr. Ho e roeptghe voor de poort
En op de plaets zoo luide, o Zufter, dat men 't hoort?
Kan u 't verloop des tijds niet leeren anders zingen,
En uw oploopentheid, die ydel is, bedwingen?
'K. beken wel,dat ick mede, als ramp voorhanden is,
Bedruckt ben, en bedroeft; en had ick maght, gewis
'K zou daedelijck, wat hart ick henliên draegh, doen blijcken.
Nu wil ick liever 't zeil in tegenfpoed wat ftrij eken,
En fchijnen ftilte ftaen, en hen geen ongenoeght
Te brouwen, en wou wei dat ghy uoock zoo droeght.
Het geen ghy drijft is recht, e n niet het geen ick oordeel.
'K beken tjmaér ftaet het vry, zich naer het meefte voordeel
T e fchicken, zoo is 't reen, dat elck dien wegh ingaet,
En hen gehoorzaem zy, daer 't hoogh gezagh by ftaet.
El. ' T en ftaet niet wel, noch luid niet eeriijck by den vroomen,
Dat ghy vergeet het bloed van wienghe zijt gekomen,
En dus voor Moeder zorght: want al wat ghy terftond
Tot mijn vermaening zeid, dat hebtghe uit haeren mond,
En uit u zelve niet. ick geef ukeur van beide:
Ghy ftemt dien doodflagh toe, dien ick tot noch befchreide:
CO
f
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Of kennende het leed van Vader, u zoo lief,
Hebt geen gedachtenis van hem, om 't ongerief.
Gy zeght wel, ftond de maght aen u, de daed zou fpreecken,
Hoe ghy hen haetj en ick vaft bezigb, met befteecke n
Van al, wat tot dees wraeck vereifcnt word, krijgh van u
Geen hulp, en word hier door van dezen aenflagh fchuw.
Zoo koomt de fuffery on s rampen noch vermeeren.
Maer 'k bid u, leer my toch, orlaet kk zelv e u leeren.
Wat voordeel geeft het my, indien ick't huilen ftaeck?
Ick leef, maer nauwelicx. dat 's my ghenoegh. ickmaeck
Hen 't leven zuur, en eere aldus dien overleden $
Indien men hier door gunft verwerreft daer beneden.
Maer ghy, die my belijd, dat ghy die moorders haet,
Die haet hen met den mond; mae r houd het in der daed
Met vadermoordenaers. Al fchonck men my gelchenckenr
Daer uw gemoed op vlamt; ick liet mijn trouw niet krencken,
Noch heulde met zulck flagh. ga heenen. zet u vry
Ter tafel, daer het vloeit van Hooflèhe leckerny,
En overdaed van Ipijs, wat noodrufis, zonder wroegen,
Vernoeght my meer. kunt ghy u dus ten Hove voegen,
Om 't Kef genot van eer^ zy hangtme geenfiro aen.
En waertghe zelve wijs, ghy zoud die oock verfmaên .
Nu paft her, datghe niet, naer uwer trouwften hoeder,
Uw Vaders Dochter heet, maer troetelkmd van Moeder:
Zoo zal uw ondeughd klaerft ten toon voor yeder ftaen ;
Wanneerghe Vaders afch, en maeghichap hebt verraên.
7$ey. O m Gods wil, vaer niet uit; want in het overwegen
Van't onderhng gefpreck veel voórdeels is gelegen,
Zooelck van weHèrzy zich dient met f anders tQon,
Chr. O Moeders, ick ben dit van Zufter al gewoon,
En had dit niet gerept, 't en waer uit groot erbarmen j
Nadien ick weet wat ramp haer naeckt, om al dit kermen.
Ml Zeg h op, wat ramp > want ick zal hier niet tegens zijn,
Al raeokté ick oock daer door in noch bedroefder fchijn.
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Cbr- ' K zal zeggen't geen ick weet. zoo ghy niet ruft van huilen,
Zal 't hof u, buiten 'Hands, al levendigh, verfchuilen
In een gevangenis, daer nimmer 'f hemels lamp
In fchijne, en ghy met recht inooght jancken, o m uw ramp.
Nu fpreeck, of zwijgh hier na, wanneerghe raeckt in lyden.
Nükuntghe, wiltghe-noch, dees zwaerigheid vermyden.
El. Zo o hebbenze over my deesftrafbeftemt alree ?
Cbr. Zoo dra iEgifth van t land in t Hof koomt, en in fteê.
El. We l laet hem in der yl om deze reden keeren.
Chr. Ellendige , wenfcht ghy om 't geen u zelf kan deeren ?
El. H y koom, indien hy dit beginnen wil, i n ftadt-.
Cbr. Op datghe in lyden raeckt? waerom begeertge dat ?
El. O p dat ick wijd en zijd van u werd weghgedreven.
Chr. Zoo fcheptge geen vermaeck in't tegenwoordigh leven ?
El. Wif t ghy hoe bly ick leefi ghy zoud verwondert ftaen.
Cbr. Het waer zoo, ftelde ghy het wijflijck daer naer aen.
El. Ay , leerme niet, dat ick mijn vrienden moet onteeren.
Cbs. Niet dit, mae r datghe hoort naer henliên, die regeeren.
El. Lee r my niet, watme voeght: Bezorgh u zelf voor al.
Cbr. ' T is loflijck, da t men niet door reuckeloosheid val.
El. Me n val, zoo t wezen moet, doo r Vaders wraeck ten Iefte.
Cbr. Neen, Vader, weet ick wel, houd zelf ons dit ten befte."
El. Die woorden hebben lof by menigh onverlaet.
Cbr. Beweeg h ick u noch niet te luiftren naer mijn' raed ?
El. Ganfc h niet, noch denck het niet. zou ick zoo breinloos dooien?
Cbr. Ick ga dan heen mijns weeghs, gelijck my is bevolen.
El. Wae r heen? waer brengtghe nu dees offerkannen heen ?
Cbr. Ick gietze op Vaders graf, door Moeders laft alleen.
El- O haetelijckfte menich, hoe ipreecktghe toch, ghy fnoode.
Cbr. Ghy meent, ick gietze op't graf, uit laft van die hem doode ?
El. Wa t bloedvriend leert u dit ? Wie is't,dien dit behaeght?
Cbr. Een nachtfpoock,zó my dunckt,maeckt Moeders hart verfaeght.
EL O Vaderlijcke Goón, n u helpt dees arme weeze.
Cbr. Schep t ghy wat harts, wat moeds uit deze haere vreeze >
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El Verte l 't gezicht, en 'k zal't u zeggen, zoo ick kan.
Chr. Ick weet er nauwelix of maer een luttel van.
El. Verhae l het. weinigh reen die hadden dickt vermogen,
Dat zy den menfeh weleer of redden, of bedrogen.
Chr. D e roep gaet, datze zelf ons' Vader weer vernam,
Die, nn de tweede mael, zich met heur paeren quam,
En grijpende den ftafdes Rijx, weleer gedraegen
By hem, maer nu gevat van die hem heeft verflaegen ,
Dien plantte, en uit dien ftafverrees een groene plant,
Die met haer fchaduw deckte al dit Myceenfche land.
Dit heb ick uit den mond van eenen, die 't my melde,
En tegenwoordigh was, daer zy haer' droom vertelde,
Aen d' opgereze zon. ick weet'er meer niet afj
Dan datze my, uit fchrick, gezonde n heeft naer *t graf.
Nu bid, nu fmeeck ick u, by Vaders eige Goden,
Dat ghy gehoorzaem volght mijn raeden, en geboden,
En niet zoo reuckeloos u zelve ftort ter neer.
Verjaeghtghe my, vergeefs roept ghy uw Zufter weer.
EL Mij n waerde Zufter, wacht u toch. het zou niet paften
Te gieten 't geenge draeght op Vaders graf, en aflehen;
Want dit kan nimmer recht, noch vroom noch billijck zijn,
Dat zoo een vrouw, als zy, een vyandin, met wijn
En offervaten doe des dooden graf befprengen.
Ga pleng het onderwege, of ga het elders brengen.
Verbergh het diep in't zand, op dat het Vaders ruft
Niet fteure, en deze zaeck hem nimmer zy bewuft:
En Iaetze dit juweel voor heure graffte fpaeren ,
Om t' ofFren, als haer geeft beneden zy gevaeren:
Nadien dees goddelooze en godvergete vrou w
Zelf eenige oirfprong is van alle dézen rouw,
En met vervloeckten wijn noit d" afch heeft overgote n
Des geenen, dienze moordé, en holp ten afgrond ftooten.
Bedenck met wat een gunft, en minnelijck gelaet
Die doode ontfangen zal't gefchenck van die hem haetj
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Van die zoo eerloos hem vermoorde, en heeft gefchondeo,
En wafcht met offerwijn he t bloed, dat uit de wonden
Van zijn' gekloven hoofd quam fpringen op haer lijf.
Ofmeentghe, da t dit boet haer grawelijck bedrijf ?
Geenfins, dies ttaeck dit werck, en laet u onderrechten,
En fny Veel hever af de tippen van uw vlechten,
En 't zachtfte hair van my, die naulix adem fchep.
Dit is gering, nochtans ick wy hem, 't geen ick heb,
Dit offerhair, en oock mijn' riem, doch niet met fteenen
En parlen geborduurt. ga kniel voor hem, met eenen
Vermaen hem, bid, en fmeeck, dat van beneên al ftil
Hy zynen vyanden toch eens opkomen wil,
En dat de kleene Oreft verflaeuwe, noch verflappe,
Maer levend met den voet op 'f vyands hoofden trappe j
Op datmen 't graf bekroon met een gaefrijcker han d
Dan tegenwoordighlijck, in dezen droeven ftand:
En 'k hou het voor gewis, het is van hem gekomen,
Dat Moeder zagh, by nacht, dees fpoockery, en droomen.
Maer Zufter, nietemin doe dit, tot nut van my,
En U; ten dienft van hem, tot eer van hem, dien wy
Beminnen, boven al de menfchen, die hier woelen^
Ten dienft van Vaders geeft, gedaelt in 'fafgronds poelen .
J^y. Dee s Dochter Ipreeckt zeer vroom, ghy Dochter zijtghe vroed,
Volbreng dit. Cbr. ' K zal het doen. een reedlijck fchepfel moet,
Om't geen rechtvaerdigh is, niet twiften, noch krackeelen,
Maer 'twerck benaerftigen. terwyl ick uw beveelen,
Vriendinnen, dan volbreng, zy zwygen yeders plicht:
Want was ons Moeder yet van dit gefpreck bericht,
Wy zouden (hou kk vaft, dies wilt dees woorden ftaecken)
Hier door in groot gevaer, en zwaerigheid geraecken.
j^ey. Spe l ick geen verzierde zaecken,
Uit een hoofd vol ydelheid,
'K zie, gelijck men heeft voorzeit,
De gedreighde ftrafgenaecken,
C 3
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Met rechtvaerdigheid, en maghr
Toegeruft, en in heur kracht.
Kind, zy zal eerlange komen;
Dat's mijn hope, nu ick hoor
Tuiten in mijn luiftrende oor
Deze liefèlijcke droomen :
Want der Griecken Vorft vergeet
D yir e bijl niet, die zoo fheed
Van weerzyden fcherp om 't even,
En hem fchendigh broght om t leven.
Uit haer fchrickelijcke laegen,
Daerze ftil verborgen lagh,
Springt Erynnis voor den dagh.
Tal van yfre voeten draegen
' T monfter, nimmer woedens moei
Met veel klaeuwen taft het toe:
Want met haer isJt omgëkommen ,
Die hét fchendigh bruilofsbed ,
Op de feeft van bloed befinet,
Schaemte en eerloos heeft beklommen •
Dies ick vaftélijck betrouw ,
Dat dit onberifpli j ck droomen
Niet voor euvel heb genomen
Al het roepen dezer vrouw
Over ons, die ingefpannen
Wrocken tegens dees tyrannen.
Al het raemen, al 't beïcheid
Van't gedroom is ydelheid,
Kan men uit dien droom niet raeden,
Daerwe nu me zijn beladen.
Pelops renftrijd langgeleden ,
Oirzaeck van veel zwaerigheden,
Och hoe dier ftaet ghy dit land;
Sedert Myrtilus, aen-ftrand,
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In de baeren werd vergeten;
Na dat hy ter neer genneeten
Werd van 't gouden rad in t veld
Met een jammerlijck geweld.
Sedert nam de groote ellende
Van dit droevign hof geenende.
KJy. N u rinckelroitghe vaft, en fpringt weer uit den band,
'Vermits iEgifthus juift niet hier is by der hand,
Die u gerneenelijck verplicht hiel aen 't betaemen,
Op datghe buitens huis geen vrienden zoud befchaemen.
Nu hy naer buiten is, heeft Moeder geen ontzagh.
Nu maecktghe, by elck een, m^zwart met uw beklagh j
Als of ick met eenjuck van onrecht u belade,
En u, en al uw doen, vermetelijck verfinade :
Hoe wel ick u vermy^ want of my nu, en dan,
Wat quaeds ter ooren koomt, ick rep'er naulix van.
Ghy durft my dagelix wel bits in't aenzicht byten,
My vaders dood alleen, en niemant meer verwyten:
Hoewel ick't wel beken, 'k heb hem ter neer geleit,
Doch niet alleen, dien flaghgaf hem Rechtvaerdigheid.
Gebrack't u niet aen brein, ghy zoud my hulp beftellen •,
Nadien uw Vader zelf, om wien ghy u gaet quellen,.
Uit zoo vefel volx alleen uw eige Zufters ziel
Durf offren aen de Goón. hoe bang my 't baeren viel,
Weet ick, niet hy, die haer geteélt heeft, niet gedraegen.
Maer om wat reen moft hy den Goden dus behaegen ?
Om der Argiven wil? wel wat lagh hen daer aen,
Dat juift mijn Dochter moft naer't bloedigh outer gaen ?
"T gefchiede om Broeders wil* om Menelaus beden.
Heeft hy dan niet om 't ftuckverdiende ftraf geleden?
Had Oom niet by Heleen twee kinderen géteelt ?
'T waer beter dat men die geflaght hadde, en gekeelt,
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Als eige kinderen dier oudren, om wierzaecken
Men heen naer Troje voer; of hyghden Tafgronds kaecken
Meer naer mijn Kinderen, dan naér zijn Broeders-bloed?
Uw Vader uioordgezind, had die uit zijn gemoed
De kinderzucht gejaeght, en voer die in de kinderen
Van Menelaus, om zijn eigen zaed te hinderen >
Is niet dat Vaders hartonreedlijckj en veraerd?
Zoo fchijnthet my, al gaet mijn oordeel niet gepaert
Met uw verftand. ick weet my zou geen item ontbreecken,
Indien die doode Maeghd zelf opzagh, en kon fpreecken:
Waerom ick, om dit ftuck,in't minlt geen droefheid maeck.
En achtghe, dat ick dool, die recht heb in dees zaeck,
Beftrarme, daerick'thoor. EL Ghyzou d niet kunnen zeggen,
Wat uwe bitf heid my niet al te laft durf leggen;
En geeftghe my verlofc 'k zal, van onze Ipnigeen,
En Vader, fpreecken met befcheidenheid, en reen.
Kly. * K vergun't u. was ick zoo altijd ontmoet te voren,
Uw Moeder had u noit zoo dick gedreight, uit toren.
El. ' K zal 't zeggen, ghy bekent dien manflaght nu recht mt.
Waerfprack oit vrou een woord, dat fchandelijcker luid?
Hy heeft met recht, of niet dien neerflagh dan geleden.
Ick zegh, ghy broght hem om heel godloos, tegens reden.
Maer 't aenraên van dien boel, en zijn vervloeckte min
Heeft u zoo veer gebroght. ga vraegh de. Iaghtgodin,
Diane eens, om wiens wil, en om wat fmaed te wreecketo,
Zy 't fchrickelijcke weer in Aulis op deed fteecken.
Of zoud ghy 't liever zelf uit mynen mond verftaen,
Nadien ment nu niet kan vernemen uit Diaen?
Mijn Vader, zoo ick hoorde, op zekren tijd uit jaegen,
In't woud van dees Godin, joegh op uit ruighte, en hagen,
Een fchooti gefpickelt hart, het welck hy doodlijck tro£
En treffende verliep in 't roemen zich te grofDies dees Godin verftoort, d' Achaiers vloot verlette,
Op darde Vader zelf, tot boete van die fmette,
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En dit geféhoten dier, zijn Dochter offren zou.
Dit otfer eifcjïte zy, en zonder 't offer wou
Zy't leger noch naer huis, noch Troje laeten vaeren.
De Koning deed zijn bette, om deze Maeghd te ipaeren,
En marde lang, maer moft, geperft van overal,
In 't end daer aen, doch niet zijn* Broeder te geval.
Genomen (dat ick fcoom,daer ghy het Het voor dezen)
Mijn Vader wou zijn' Broer hier in te wille wezen
•,
Moft ghy hem daerom doón ? ay zeghme, naer wat wet ?
Zie toe, zie toe, dat ghy het volck geen' regel zet,
Die namaels ailereerft u rouwe, en dapperft raecke:
Want zullen wy, uit haet, en onderhnge wraecke,
Malkandren randen aen, zoo denck, dat ghy gewis
Eerft fterven zult, indien'er recht by rechtbanck is ;
Dies zoeck geen uitvlught, daer die nergens word gevonden:
En wiltehe, zegh, waerom ghy nu dus ongebonden
Volhard, aen uwen boel, en moordenaer verknocht,
Die Vader, och! met u, om lijf, en leven broght,
En kinders teelt by u; terwijl ghy onverdroten
Het krooft, van 't eerfte bed zoo eerelijck gefproten ,
Verj aeght. hoe zou ick toch u loven in die zaeck >
Of zeghtge: Dochters moord vereifcht die wederwraeck;
Zoo fpreeckt uw mond het geen hy eer behoort te fchuwen.
'T miftaet, om Dochters wil, aen vyanden te huwen:
Doch 't voeght niet wel, dat icku leere, of yet verwijt,
En hard ontmoet, nadien ghy myne Moeder zijt.
Ja 'k hou u te gelijck Vooghdes, en Moeder beide
Te wezen, over my, die zulck een leven leide,
En om uw' bedgenoot, en uwent wil vaft zucht:
Gelijck die droeve Oreft, uw handen naeuw ontvlught,
Zijn leven deerhek flijt; om wien met harde woorden
Ghy my zoo dickwils fcheld, als of, om u te moorden,
Ick hem hadde opgevoed: ja ftond dit in mijn maght,
Denck vry, het zou gefèhiên; dies houme vry verdacht,
D
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En fcheldme tegens elck voor koppigh, en quaedaerdigh,
En onbefchaemt van mond: want ben ick laftrens waerdigh,
Om die gebreecken, denckr Elektra aerd naer dy.
fley. Ay zie, zy zwelt om 't hoofd, maer of't met reden zy,
Dat kan ick niet bévroên. I£l. Watftrafzalhaerbetoomen ,
Die dus haer Moeder fcheld, van wie zy is gekomen,
En noch zoo jong, en wulpfch ? wat dunckt u zouze niet
Wel fchaemteloos beftaen ? El. Hoewe l ghy 't niet en ziet,
Zoo weet nochtans, dat wy ons dezer woorden fchaemen.
Wy weeten wel, wy doen 't geen kindren niet betaemen,
En ganfch ontydigh zy. maer 't ingewörtelt zaed,
De haet, dien ick u draegh, verrucktme tot dit quaed :
Want d'eene fchande geeft aen d'andre fchande voedfèl.
Men leert het quaed van't quaed. El. O fchaemteloos gebroedfèl!
Mi|fa woórdeni én mijn werck u fchaflen laftrens ftof .
El. Da t zeght ghy zelf, niet ick. ghy fpint he t werck zoo grof,
En 'twerreck bacrt krackeel. • 1(1. Ick zweer by ons Godinne,
Zoo dra iEgifthus keert, en treed ter poorten inne,
Word u die ftoutemönd eens degelijck gefiioert .
El. N u wordghè wederom van gramfchap weghgevoert.
Ghy laet my 't ipreecken toe, en wilt'er niet naer hooren.
1(1. Zult ghyme hinderen, in mijn gerechte n tooren;
Nadien ick u vergun te fpreecken zo geruft.
El. 'K . verhinder 't niet. *k beveel 't. nu raes, zoo lang 't u lnft.
Geef myrren mond geen ichuld. *k zal ftomuw gramfchap vlughten,
KJ. Gh y die rondom my ftaet, aenvaerd deze offervruchten ,
Op dat ick van dien fchrick, die al mijn leen ontzet,
Ontflagen werde. Apol,die op de huizen let,
Verhoor mijn ftillebe: want ick ftort geene bede
By vrienden, noch men magh niet alles, hier ter ftede ,
Ontdecken, nad'emael Elektra by my ftaet;
Op datze,- met veel klaps, uit nijd, my over ftraet,
En al de ftad niet draegh. verhoorme goedertieren,
In 't geen ick nu verzoeck. © w&lfchut, fchrick der dieren,
Zoo
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Zoo dit gefpoock van bey mijn drooraen, a vertelt :
En 's nachts gezien, geluck, en geene rampen /pelt;
Volvoer het: Ipelt het quaed, zoo keer het op de quaden,
En al ons vyanden: en fchoon'er zijn, die raeden
En ftaen, door loos bedrogh, naer mijn bederf, hun wit;
"Loo fchopme nochtans niet uit zulck een rijck bezit :
Maer gunme, dat ick, ftaegh behouden, magh bewoonen,
In mijn onnozelheid, het hof van Atreus zoonen j
Regèeren met hun ftaf-verkeeren, naer mijn" luft,
Met vrienden, dien ick ken, en leven zoo geruft,
By myne kinderen, dien ick uit haet noch tooren
Verdruck. o fchrick van 't woud, Apollo, neigh uw ooren,
Naer uw zachtmoedigheid, tot mijn gebeên, en my .
Verleen ons, al het geen wy bidden, en wat wy
Verzwygen, weetghe toch, die, als een God, daer boven,
Doorziet al wat'er is; gelijckwe recht gelooven,
Dat Jupiters geflacht het alles ziet, en weet.
Le. Uitheemfche yrouwen, zeght, wie geeft my beft befcheed ,
Of dit gebouw het hof zy van iEgifth, uw koning ?
Rey. Mijn vriend, ghy raed het juift. dit 's zijn-paleis, en wooning.
Le. ' K geloof dit 's zijn gemael. zy fchijnt de Koningin.
Rey. Zyis'tgewiflèlijck . Le. Ic k groet u, o Vorftin .
Ick koom van uwen vriend, en breng u, en met eenen
iEgifth, zoo blyde een mare, als yemant broght voorheenen.
J\l. ' K aenvaerd het geen ghy zeght. maer wou wel eerft verftaen 7
Wat man het zy, die u geftiert heb herwaert aen.
Le. U w vriend, Phanoteus zelf, om geen geringe zaecken.
IQ- Wa t magh dit zijn? ick weet hy zoecktme te vermaecken.
Een vriend, zoo lief als hy, die brengt nietonliefs voort .
Le. Oref t is dood. daer hebt ghy't nu in't kort gehoort.
El. We e my ellendigh dier! nu ben ick ganfch verloren.
JQ. Wa t zeghtghe vreemdeling? zeghop, enftopuwoore n
Voor deze. Le. ' K zeide, Oreft is dood, en zegh het noch.
El. Helaes ! ick ben om hals.'t is uit met my, och och!
D 2
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IQy. Vaé r voort, ghy Ro,vaer voort, en wil voor niemant ichroom
Vertel my, op wat wyze Oreft zy omgekomen.
Le. Mij n boodfchap brengt dit meê. ick zal t u al verflaen.
Oreftes quam, gelijck als anderen, ter baen,
In die vermaerde plaets van Griecken, o m te deelen
De glori, die men haelt in Delphis ridderfpelen.
Na dat de roeper luid ten loopftrijd daeght het tal,
Waer van de dapperfte de prijzen winnen zal,
Vlieght d eedl e jongeling vooruit met zulck een felheid ,
Dat alle omftanders zich verwondren om zijn fhelheid.
De loopftrijd was zijn aer d gelijck, die niet bezweeck,
Voor dat hy trots het lot des overwinners ftreeck.
En om te krimpen, 't geen wijdloopigh ftof zou geven j
k Zagh diergelijcke kracht in niemant al mijn leven.
En ghy weet zelf, hoe al 't vijf jaerigh fpel verhaelt,
En ons, vantijd tot tijd, zoo breed zy afgemaelt.
Na dat de rechters nu door hunnen roeper riepen,
Dat hy den loopprij s won voor al die met hem liepen,
Noemde al de menight ftrax Oreftes by zijn naem ,
Den zoon van Atreus zoon, die, groot van naem en faem,
Dat heir in Griecken had verzaemt, en opontboden.
Zoo droegh 't zich toe: want als d ' onfterfelijcke Gode n
Gezint zijn leed te doen een' fterfelijcken man,
Onmooghlijck is 't, dat hy dien flaghontvlughten kan.
Dit bleeck, toen 's andren daeghs de zon de zeen en landen
Befchijnende, de beurt des renftrijds was voorhanden.
Oreftes quam er met veel wagenridders aen.
Achaien zondt'er een', men zagh'er een' Spartaen,
Noch twee uit Lybien, op wagens met twee paerden.
Hy zelf, de vijffte, gin g niet koel met hen aenvaerden
Met braeve Theflalers het vlugge wagenfpel.
De zefte, een /Etolier, had roflen geel van vel.
De zevenfte quam uit Magnefien, vol hitte.
Maer d JEniane r reed hier d' achtfte met twee witte.
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De negenfte verliet Athenen, Pallas ftad.
Beotien voer meê, en dreef het tiende rad.
Na datze vaerdigh ftaenmet hun gezwinde wielen,
Een yeder op zijn plaets, naer dat de loten vielen,
Getrocken zonder nijd door hen, die zijn gezet
Tot wachters over 't fpel, zoo fteeckt men de trompet:
Daermede voortgeruckt, en elck t gareel geïpannen.
Gebriefch va n paerden mengt zich in geroep van mannen.
Men fchud de toornen vaft. men raeft van ongeduld :
Zoo dat de wagendrift de gantfche renbaen vult,
Gehaipelt ftof de lucht, zy worden ingewickelt,
En warren onder een. elck drijft, elck roept, elckprickelt
Zijn hygend paerd om prijs, waer naer het al verlangt,
En 't fcfiuim verïpreit, om ros, en wiel, en wagen hangt.
Oreftes, achter opgezeten, heet op 't winnen,
Trock vaft den diflèlboom naer zich, oock 't paerd van binnen,
En gaf het buiteuft bot. de wagen s dus gement,
Die ftreefden, in het eerft, noch heel, en ongefëhent:
Maer toen een Ainiaen, met zijn gefpan aen t hollen,
Zich keerde, en, na zesmael, recht toe recht aen, quam rollen
Op ons Barceelche raên, geraeckte men dat pas
Van d een e ramp in een, die noch veel arger was.
Hy ftorte, en al die int Krifïèefch e renperc k reden
Vervulden 't perck, daer zy in ftucken rabreuck leden.
De fchrandre Athener zagh 't. hy ftaeckte zijnen vaert.
Begaf zich buiten om, enwiftmet wiel , en paerd
Het midden, daer het barnt van wagenen, te myden.
Maer uw Oreftes quam de lefte, en fpader rijden,
Met groote hoop naer prijs: en ziende neffens he m
Geen andren, noopte vaft de hengften met zijn ftem,
En vloogh d Athene r naer. elcks kleppers, fnel als veugels,
Geraeckten zy aen zy met evenfhelle teugels ;
Dan weder d' een, en dan een anders kop wat voor.
Oreftes had dus lang noch veiligh 't wageffifpoo r
Ge
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Gemaeckt, tot dat hy liet denflincken teugel gfyeiï,
En raeckende onverziens den perckpilaer, in 't ryen,
Vermorfèlde zijn as, en viel van boven neer,
Gewickek in den toom. door 't vallen van dien Heer
Verftroide het geïpan, in'c heftighite van 't jaegen.
D* aenfchouwers, die hem dus zien fhéuvelen, beklaegen
Dien Iongeling, zo o groot en onvertfaeght van ziel,
Gelijck d' ellende was, die hem te beurte viel.
Hy word gefleept gefleurt, langs d aerde , al 't renpad heenen,
En fteeckt by wylen noch ten hemel bey zijn beenen,
Tot dat men, i n hun'loop, de dulle rofïèn ftuit,
En dien gevallen red: maer laes! hy ziet er uit,
En Ieit'er zó bebloed, dat zelfs der vrienden oogen
'T ellendigh aengezicht, noch zwinxel kennen mogen .
Men brande 't lij ck tot ftof.Phanoteus ftelde ras
Twee mans, die, in een kleine en kopre doodbus, d' afch
Van 't groote lichaemu nu brengen tot een gave ,
Op dat m e n\ in dit land, zijn vaderland, begraeve.
' K verhael u dit zoo 't voer. 't verhaelontftelt my, ach!
Die t zagen, tuighden, dat noit menich yet droevers zagh.
j%ey. Och Pelops ftam!ghy ftort met al uw tacken neder.
JKJ. O Jupiter, wat hoor, wat hoor ick hier al weder ?
Hoe zal ick deze maer beft noemen, quaed of goed?
Z'is my ten minfte nut. 't valt bitter voor 't gemoed
Met drack en hartewee te flyten al zijn jaeren .
Le. Mevrouw , bedroeft ghy u om deze nieuwe maeren ?
K/. He t kinderbaeren is een laft, en ongenught,
Want geene moeder haet heur fcliadelijcke vrucht .
Le. Zo o breng ick u vergeefs nu tyding van dien doode.
K/. Geenfins , want ghy verftreckt my een ioofwaerdigh bod e
Van hem, mijn halve ziel, dien't luftet e verlmaê n
Zijn voefters, en mijn borft, en liefft wou balling gaen.
'K. heb fêdert dat hv 't land verliet, en was vertrocken,
Hem noit gezien, die, niet ophoudende van wrocken,
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En vreeflij ck dreigend, my den vadermoord verweet ;
Zoo dat ick nimmer «fcgh noch nacht geruft verfleet ,
Noch flaepenkon <.my docht, zy ftonden naer mijn leven:
En heden ismy eerft uit mijn gemoed gedreven
Dien Ichrick voor hem, en haer, dat my aen' t harte trof ;
En deze Elektra zoogh, gelijck een peft in 't hof ,
Mijn hartebloed. maer nu van fchricken angft ontflaegen ,
Hoop ick voortaen geruft te leven al mijn dagen.
El. We e my ellendigh menfch! Oreft, moet ick in nood
Beklaegen uw ellende, om datghe, na uw dood,
Noch lyden moet dien fmaed, e nt Iafteren van Moeder ?
Betaemt u dit? kl- 'K verfmamet recht „en reen uw' Broeder,
Niet u. El. Hoo r Nemefis „wie 't lijckmet finaed belaft.
JQ. Zy heeft het al gehoort, en zoo gelijck het paft,
EnVoerde'theerlijckuit. El. Braveer t nu vry uw'kindren,
Dewijl 't gèïuck u dient. Kl. Zult ghy my dit verhindren ?
Of zal 't Oreftes doen ? El. W y zwichten bang, en fchuw,
Enliinderenuniet. K/ . O vreemdeling,'k zou't u
Beloonen, wiftghe haer dat Ihatrente verleeren.
Le. Mij n boodfchap is belchickt. het is nu tij d te keererr.
Kl. Geenfins . want hoe zou my, ofdezen trouwen heer,
Die u heeft uitgeftuurt, di t paflèn, datghe weer
Vertrockt, zoo ononthaelt: dies ga met my hier binnen;
Laet deze voor de deur vergadren haere zinnen,
En treuren overt leed van haer enhaergeflaght .
Et Dunckfu , da t wy bedruckt, met al te groot een klaght,.
'T rarnpzaligh ongeval van uwen zoon beweenen ?
Helaes! daer gaetze nu al bly en lachend heenen.
Wee my ellendigh menfch! Oreft, mijn lieve broer,
Ghy brengtme voort om hals, door 't geen H wedervoer.
Door uwe dood is my dè hope voort bezweecken,
Dat ghy weerkeerend my, en Vaders doodzoud wreecken .
Waer wende ick uu mijn tred ? ick eenzaem, zonder hoofd;,
Ben vaderlboze v/ees, en van mijn' Broer berooft .
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Nu moet ick zien mijn jeuehd in flaverny \terflenfïèn,
En dienen de gehaetfte en fnoodfte van de menfchen,
Den vadermoordenaers: gedijtme dat tot lof?
Neen, 'k woon voortaen niet meer by hen in 't zelve hof,
Maer wil, voor deze deur, berooft van al mijn magen,
Gaen leggen, en aldus verflyten al mijn dagen.
Laet een van 't hofgezin, en dien't niet laftigh val,
My doodflaen, daet ick hem noch voor bedancken zal:
Want ick ben 't leven moe: k verlang niet meer naer 't leven.
J{ey. Waer of de blixem van Jupijn,
Waer of de klaere zon magh zijn,
Dat zy dit ongelijck verdraegen ?
El. Oc h och! ftey. Mij n kind, waer to e ditklaegen >
EL Oc h och! %ey. Nu krijt niet al te luid.
El. Ghymoordme . %ey. HoeMeghmyditmt.
El. Indieng e my, die ben bedorven,
Noch hopen doet op dien geftorven,
Zoo zultghe mijnen rouw flechsvoên,
En my noch grooter hartzeer doen.
J^ey. Amphiaraus, di e vol zorgen
Voor 't oórloogh heimlijck zat verborgen,
Werd van zijn vrouw, die 't was vertrouwt,
Om eene keten, rood van goud,
Verraden, en beneên gevaeren,
El. Oc h och! J^ey. Qua m hy noch openbaeren
El. Oc h och! 7(ey. Dit fchendigh ftuck daer na.
El. Kreeg h Eriphyl heur ftraf ? fyy. O ja.
El. ' T is waer. Alcmason voortgekomen,
Heeft wraec k van 's vaders leed genomen:
Maer niemant denckt helaes! om my,
En die 't zou doen raeckt aen een zy'.
l$ey. Wat treffen u al ongelucken !
EL Ic k ken de rampen, die my drucken,
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De lange onteïbrezwaerigheên,
Die t' zaementoopen, en tot een.
Jfaf. 'K weet wat ghy zeght, geftadigh banger
El. Vertroof r Elektra dan nietlanger,
Nadien er geen. fley. • Wat zeghtghe toch ?
El. A l d overig e hulp, tot noch
Verwacht, beftondalleen in loten
Van adelijcken ftam gefproten,
De tijdgenooten van Oreft.
fley. D e dood valt elck te beurt in't left.
EL Oc h dat de dood oock trof hen allen,
Als hem int renperckneergevallen.
Och datze oock warden in den toom.
J$ey. ' T vertreckt eer deze ftraffe koom.
El. Wi e ftraft dit? hy in vreemde landen,
Die word niet van mijn eige handen.
Hgf. Oc h och j El. Hyleit'eraUhylei t
Van ons begroeven, noch befchreit.
Cbr. Mij n allerhefïle, ick koom hier haeftigh aengevlogen ,
Vergeet al mijn cieraed. ghy ziet mijn vreughd in d oogen .
Ick breng een blyde maere. uw jarnmerlijcke ellend,
Al uw geleên verdriet, en droefheid neemt een end.
El. Va n waer hebt ghy wat trooft voor myne quael vernomen ?
Ick zie geen menfch te moet, die my te hulp zou komen.
Chr. Zoo waer als ghy my ziet, Oreftesbroêr is hier.
Èl. Befchiinptgh e uw lot, en my ? o zot en arrem dier!
Cbr. Ick zweer by Vaders hef, ick zegh het niet vermeten
Uit lèhimp, hy is hier by. wy zeggen 'tgeenwe weeten.
El. Rampzalige , wat menfch heeft u 't verftandberooft: ,
Dat ghy zoo lichtelijck zijn dwaeze n klap gelooft ?
Cbr. Ick heb het van my zelve, en niet van hporen fprêecken.
'K geloofde toen ick zagh geen een onfeilbaer teecken.
E BI
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El. Wae r mee bewijftghe dan het geenghe zaeght > wat voed
Uw hope met die koorts, en ongeneefbren gloed ?
Cbr. Ic k bidde u by de Goón, wil eerft mijn rede hooren,
En noem my dan vry wijs, ofzétme by de dooren.
El. Zeg h op, nadienghe hier zoo zeer toe zijt beluft .
Cbr. * K zal zeggen al hét geen waer van ick ben bewuft.
Toen wy naer 't oude graf van onzen vader fpoeiden,
Vernam men endelijck, hoe melleckbronnen vloeide»
Noch verlch en eerft geplengt van zijnen graftopaf*
En allerhande flaghvan bloemen over 't graf,
En Vaders kift bekranft. ick fta gelijck een ftomrae ,
Om dit gezicht, en zie verbaeft een poos rondommme,
Maer zie hier niet een' menfèh ontrent, die my verrafch:
En ziende dat het hier heel ftil,en veiligh was,
Genaeckte ick t gra f heel dicht, daer lijckhout, rijs, en ftocker*
Op een geftapelt zijn, en 'k zagh gekrulde locken,
Noch verfch van 't hoofd gefiieên hier hangen: maer zo ras
Ick dit bevond, mijn hart noch veel ontftelder was ;
Om dat mijn broer Oreft, de lieflt. van al die Teven,
Voorhanden, my dit hair wou tot een teecken geven.
Ick vat het aen, en gaf wel geen bedroeft geluid ;
Nochtans zo o borften my van vreughd de tranen uit:
En toen geloofde ick vaft, en nu geloof ick mede,
Dat niemant dit cieraed gebroght heb hier ter ftede
Als hy: want wie zou t doen, Behalven ick, en ghy ?
Ghy deed het niet, en 'k weet dit koomt oock niet van my:
Want hoe zoud ghy 't beftaen, die zonder rouw, en vloeckea
Niet uit dit liof kunt gaen de Goón, en 't graf bezoecken >
Noch dit raeckt Moeder niet: en deed zy 't > deze daed
Kon niet verborg[en zijn . het is Orefts cieraed,
Mijn Zufter, nu fchep moed. Fortuin te wifpeltuurigh,
Blijft in een zelve huis niet ftadigh, noch geduurigh,.
Zy die voorhanden is ons veelgelux belooft.
EL % heb overlang beklaeght uw zinnelooze hoofd. .
G&.\Vat
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Chr. Wa t zeght|>e>> komt üw hart dit hoorende, niet boven ?
El. Gh y weet niet watghe zeght;, noch watghe zult gelooveri.
Chr. Ho e weet ick niet het geen ick met mijn oogen zie >
El. Verdwaelde,hyisdood,enaUeteeckens , di e
Ghy van zijn welvaert zaeght, zijn ydel. 't is verloren,
Dat ghy noch hoopt. Cbr. We e my, hoe quam u dit ter ooren f
El. Ic k heb het uit den mond van die hem fterven zagh.
Chr. waer is die vreemde man > ick fta verwondert, ach!
EL I n 't hof, e n wellekom by Moeder, nu genezen.
Chr. Wee my ellendigh menfch ? wiens offer zou 't dan wezen ?
Wie goot dit over 't lijck, eer ick het graf bezocht ?
El. K acht dat dit teeckens zijn, dieyemant heb gebroght
Tot een gedachtenis van dezen droeven doode.
Chr. We e my ellendigh menfch! ick docht een blyde bode
T e ftrecken in der yl, niet denckende dit pas,
Dat zulck een ongeluck ons overkomen was:
Maer komende, verneem ick nu, dat tot ons plaegen,
En ongevallen noch een ander zy geflaegen.
El. Zo o is 'ter meê'geftelt, en volehtghe mijnen raed,
'K wedick u redden zal uit dien bedruckten ftaet.
Cfo. Hoe dat ? kan ick het lijck doen leven, als te voren >
El. Ic k zegh dit niet. ick heb mijn zinnen niet verloren.
Chr. Wat wiltghe dat ick doe, in dit ons ongeval ?
EL He t geenge kunt, en 't geen ick u vermaenen zal.
Chr. Indien 't ons redden kan, ick zal'er niet voor fchroomen.
El. Me n kan tot dit geluck niet zonder arbeid komen.
Chr. Ic k zie het wel, en zal verduren wat ick kan.
El. Zo o hoor nu, wat ick ra, en volgh mijn' raedflagh dan.
Ghy weet, wy zijn berooft van vrienden, en van magen,
Met een' van alle hulp, ons van de dood ontdraegen,
En zijn verdruckt alleen flechsover van 't geflacht.
Zoo lang mijn Broeder leefde, en bloeide, en werd geacht,
Verhoopte ick, dat hy eens zijn Vaders moord zou wreecken.
Nu hy verfcheiden is, moet ick u moed infpreecken,
Ez O
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Op datghe niet verfloft, met mv, uw eigen bloed,
Dien vadermoordenaer te dooden: want ick moet
Nu fpreecken, en kan u niet héelen mijn gedachten.
Wat floft ghy ? of hoe lang wilt ghy op uitkomft wachten ?
Ghy die niet anders doet dan fchreien, altijd nat
Van traenen, om ons erf, e n dien beroofden fchat .
Wat doetghe meer, dan dat ghy ongehuwt uw jaeren
Vaft doorbrengt met verdriet, tot uwé gryze hairen >
Ghy hoeft uw leven niet te hopen op 't genot
Van erf, of huwelijck. iEgifth is niet zoo zot,
Dat hy gedoogen zal, dat uwe of oock mijn erven
Vermeerderen, om hem in 't ende te bederven:
Dies zooghe mynen raed te volgen zijt bereit,
Zoo zal voor 't allereerft d' eer van godvruchtigheid,
Aen Vaders lijck, met een' aen Broeders graf bewezen,'
U niet ontftaen. daerna, gelijckghe word geprezen,
Als een, die geen flaevin, maer vrygeboore zijt,
Zoo zultghe dezen naem oóck draegen onbenijd,
En huwen naer uw'ftaet: want elck bemint de braeven.
Begrijptghe niet, hoe hoog ons beider Faem zal draeven,
Zoo ghy mijn* voorflagh volght ? wat vreemde, of burger
Ons krijght int oogh, zal u en my niet loven ? zie ,
Ay zie, mijn vriend, dat zijn die zufters, die te gader
Herftelden in zijn ftaet het hof van heuren vaderDie op haer leven niet eens paflènde, en vol moeds,
Haer vyanden in weelde opquamen onverheeds.
Een yegelijck behoort eerbiedigh haer t'ontfangen.
Een yegelijck behoort op fèeften met gezangen
Te love n heuren naem, en onverfaeghden aerd,
In fteden, daer het volck van overal vergaert.
Dien lof en roem zal elck ons bey te zaemen geven »
Noch lang na onze dood, en midlerwijl wy leven;
Zoo dat in eeuwigheid onze eer niet kan vergaen*
Dies, Zufter, laet u toch van uwe Zufter raên .
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Verweer uw Vaders eer. verweer üw* Broeder mede.
Verlos u zelve en my van rampen. dat 's mrjn bede,
En overlegh, endenck, hcefchandelgckhetftaet,
Dat vry geboren bloed ui flaeyerny yergaet,
ftey. I n zulcke zaecken is voorzichtigheid van noode,
Die 't zek, en che'dit hoort. £br. O vrouwen, deedze zoodc
Voorfichtigheid vereifcht , zy deed gelijck 't betaemt,
Enhad,eerzynoch4>raek^dierwoordeflzichgefchaemt:
Want waerom ftaertghe op my, zoo ftout, en zoo vermeten,
En portme tot dit ftuck ? of hebtghe zelf vergeten,
Dat ghy een dochter zijt, geen man tot zulck een werck ?
Uw handen zijn te teer, de vyanden te fterck .
Fortuin begunftight hen, en fchuwtons, en gaet heenen.
Wie zulck een man befpringt, dien fpringt het voor de fcheeneo.
Wat kans,. wat hoop is hier ? zie voor u, watghe maeckt,
Dat ghy mifdoende, niet in grooter jammer raeckt,
Zoo yemamt dit verneemt. wat heil kunt ghy verwerven,
Dat ghy naer eere ftreeft, en eerloos koomt te fterven?
Ja zelfde dood is niet'zoo haetelijck, noch mood,
Dan dat men ftervenmoet een altijdvliende dood.
Dies bid ick u, eer wy ellendigh ommekomen,
En ons geflacht verga, wil toch uw gramfchap toornen,
En 't geenghe hebt gezeit, zal ick in ftilligheid
Verzwijgen, als een zaeck van niemant oit gezeit.
T i s tijcl, en meer dan tijd, om weder te bedaeren 3
Nadienghe niets vermooght, zoo wacht u uit te vaeren,
En hou gevolleghzaem den maghtigen te vriend.
Rey. Gehoorzaem . wijf heid, en voorzichtigheid die dient
Den menfch op't allerhooghft. El. Ghy fpreeckt, gehjckwe dachte.
Ick will het wel, dat ghy mijn bede zoud verachten,
En zal dan't ftuck alleen volvoeren r en beftaen:
Want deze daed magh hen niet ongeftraft vergaen .
Cbr. Och hadghe 't hart gehad, toen Vader quam te fneven ,
Ghy had al watghe woud met yver doorg«dreven.
E 3
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EL Ae n hart ombracktménièt, 't öntbrack my aen vernuft.
Chr. Volhar d dan, zooghê wik, als een die nimmer fiift .
El. Gh y leertme dit, en hond geen hand aen deze zaecken.
Chr. Wie t quaed neemt by der hand, kan daer niet goeds af maecken.
El. ' K bemin wel uw verftand, maer haet uw fuffery .
6 ^ / Xverdïaegh dit, oock wanneer ghy loflijckfpreeckt van my.
El. Gh y zultme nimmermeer uw laf heid hooren pryzen.
Chr. D e tijd die voight is langh, en zal het vonnis wyzen.
El. G a heenen, want ghy hebt geen hellepende hand.
Chr. Zy is behullepzaem, maer ghy hebt geen verftand .
El. A l s ghy by Moeder koomt, verklick dan al mijn treken.
Chr. Ic k ben met zulck een haet noch niet op u ont fteecken .
El. A y zie eens watghe my niet doet tot finaed, en fpijt >
Chr. ' K verfina u niet, maer wenfeh dat ghy voorzichtigh zijt .
El. I s 't recht dat ick u-volge, en doenaer uw begeeren ?
Chr. Wanneerghe wijflijck raed, danzultghe.my regeeren.
El. Ho e hard is 't, dat die geen die wel fpreeckt zich vertaft ?
Chr. Ghy geeft het quaed zijn' naem, en zijt e r zelf aen vaft .
El. Ho e zoo ? fchijn ick u yet met onrecht te verkkeren ?
Chr. Wa t wel gefproken word, kan fcha noch hinder baerenEl. Ic k wil die wetten niet beleven met geduld.
Chr. Zo o ghy dit doet, ick weet dat ghy my pryzen zult.
El. Ic k wil net doen. geen fchrickzal nu mijn opzet weeren.
Cln-. I s 't waer ? zult ghy van raed verandren noch verkeeren ?
El. Ic k weet niet fhoclers als een valfche en quade raed.
Chr. My dunckt, dat ghy het geen ick zegge niet verftaet .
El Di t is niet nieuw. ick heb dit lang al voorgenomen.
Chr. Ic k ga dan heenmijns weeghs, nadienghe fchijnt t e fchroomen
Te loven mijnen raed, en ick uw quade zeen.
El. G a in. 'k ben niet gezint te volgen uwe reen,
Hoe zeer ghy hier naer haeckt met hartelij ck verlangen.
Een dwaeze jaeght het wild, dat nergens is te vangen,
Chr. Gh y zult mijn overlegh (zoo u geen brein ontbreeckt)
Nochloven, maer te ipa., als ghy in droefheid fteeckt .
J^j. Ho e
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fley. Hoekoomtliéttoch , dat^aenfchouwende
De fchrandreyo^ek in de lucht,
Met zulck een gróocen treek, eo zucht
Haer kleeagebroed&l onderhonwende,
Niet met onze afkomftzijnbelaên *
Maer by Jupijn, enzyaeichiGhteii >
By 't hemehfch Recht itzy* zajleb^tóc&ten *
En jammerlijck eerlang$erj2$em
O Faem^dtórrwereldt,fti i d' AtrySdefc *
En hun gekerm, gehoor* dat pas,
Het kermen, dat eeri voorbo was
Van een veel fchandelijcker lyden.
Dewijl de zaeckennndaei; binnen
Zoo.quaiijck ftaen, het hof beroert *
De kinders, tegens een gevoert,
Malkandren helpen noch beminnen 5.
Die droeve Elektra dus alleen,
En ganfch verlaeten, heen en weder
Gedreven j. jammert op en neder,
En treurt om 's Vaders zwarigheen >
Gehjckeennachte^aelj o m teven .
'T zy datze leef, of t licht ontbeer,
Als zy twee moorders velt ter neer ,
Hoe kan een edel hart zoo leven!
Geen eedte ipnüt b et zich yerdrucken *
Noch wil, by yeder een veracht,
Haer faem en koninglijck geflacht
Befchaemen door oneerbre ftuckenO kind! o dochter vol verdriet!
Hoe treft u d' algemeene ellende,
Op datghe 'tfchelmftuck wreeckt in't ende,
En dubblen lof hier door geniet,
En werd genoemt, na d' ongevallen,
Het wijjÉteen befte kind van alkfi.
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lek wenfeh dat wy ïi mogen loven,
Wanneerghe rijck, door uwe daed,
Zoo laega^iy. onder henkên ftaet,
Zoo veer xm vyan d raéokt te boven:
Nadien ick merck, hoe dwers het lot
U tegenvalt ; hoewe l uw zaecke
Gerechtigh hhjckt, en roept om wraecké,
Na datghe lange zijt befpot.
Men hoope^lx deughdeh óp inalkandren
Ghy overtreft in dit al d andren .
Or. O vrouwen, wijft men ons, en gaenwe, zoo 't behoort ?
fiey. Wa t zoecktghe > vaerwaert ftreckt uw komfte in dezen oord ?
Or. Ick heb iEgifthus hof een wyl gezocht met dezen.
J$ey. Ghy zijt oock niet verdoolt. men heeft u recht gewezen.
Or. Wie boocüchap t onze komft hier binnen, daerze alree
Verlangen, uur op uur, en wachten naer ons twee >
I^ey. Dees Joffer, die het paft dees tydingeerft te bringen.
Or. Ga vrouw in 't hof, e n zegh: Phocenfer vreemdelinge n
Verzoecken met ^gifth tefpreecken , magh 't gefchiên .
Et. We e my ellendigh dier ! 'k geloof dat deze liên
Ons brengen wis befcheid van 't geen ons cjuam ter ooren.
Or. Ick weet niet, watghe hiervoor tijdingen mooght hooren.
Ick koom van Stropfoius den gryze in dit geweft.
Hy vaerdighde my af met tyding van Oreft.
El. Wa t 's dat ? ó vreemdeling! ick fchrick om deze reden.
Or. Wy brengen 't overfchot van dezen overleden,
In deze kleene bus, gelijck ghy zelve ziet.
El. We e my ellendigh menfeh» nu zie ick met verdriet
Mijn tegenwoórdigh leed : nu zie ick 't met mijn oogen.
Or. Indien Oreftes val uw raeckt uit medëdoogen,
Zoo weet dat deze bus zijnoverfchot bevat .
EI. Ic k bid u, b y de Goón, o vreemdling, geefme <fet,

Op
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Op dat ick handel 't geen, waer in hy leit befïöten ;
Op dat dees afch van my met traenen overgoten
Magh werden, en ick my, en al mijn bloed beween..
Or. Nu haei het voor den dagh, en geef haer dit, als een
Die hem noch vyandfèhap, noch haet fchijnt toe te draegen ;
Maer zijn vriendin moet zijn, of een der naefte magen.
El. Gedachteni s van dien ick hiel
Voor d' allerlieffte van de menfchen,
Kleenoverfchot van Broeders ziel,
Ghy koomt niet 'thuis, gelijckwe wenfchen^
Gelijck ick hoopte, toen ick u
Als balling zond in vreemde landen.
Oreftesbroer, ick draegh dy nu,
Die ftof,ja niets zijt, op mijn handen.
Ghy waert een aertighkind weleer,
Toen ick, tot berging van uw leven,
U elders zond, zoo wijd en veer.
Och had ick eerft de n geeft gegeven,
Eer ick u met dees handen ftai ,
En midden uit die moordellenden
Al bevend ftierde, om 't ongeval
T' ontvliên, by vreemde, en onbekenden;
Zoo hadghe, toenmaels omgebraght,
Met Vader, op een' dagh, genoten
Het grafvan't vaderlijck geflacht •:
Maer nu 's rijcks balling, en verftooten,
Molt ghy, op dien uitheemfchen grond ,
Dien Ichrickelijcken fmack gevoelen Daer ghy uw Zufter niet en vond,
Noch zy 't gefleurde lijck kon fpoelen Noch met heur waerde handen't bloed
AfwafTchende, met offer eeren;
Noch door het lij ckhout, en zijn' gloed,
Zoo't voeght, de grove ftof verteeren:
F Mae
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Maer vreemden hebben dit verricht.
Rampzalighe, komt ghy dus weder ?
Helaes! hoe weeghtghe nu zoo licht ?
Hoe heb ick u, noch klèen, en teder,
Zoo vruchtloos opgevoed met finart >
Hoewel ick 't dede met verlangen,
Dies over Zufter mee r uw hart
Als over Moeder heeft gehange n .
'T waer zot, dat een van 't hoïgezinVan uw opvoeding, zich beroemde.
Ghy waert alleen by my te min,
Die ghy altijd uw Zufter noemde.
Dit alles houd alt* effens nu
In eenen dagh op met uw levenAlle andre dingen zijn met ü,
Gelijck een buy, voorby gedreven.
Uw Vader is óock voort „ons hoofd,
En heden is mijn tijd verft reeeken.
De Dood heeft my van u berooft :
Maer onze vyanden die fteecken
Den kop al lachende in de lucht,
En onze Iiefdelooze Moeder.
Is dol van vreughd, om dk gerucht ;
Zy, om wiens wil, o waerde Broeder,
Ghy my zoo dickwils troolte in nood,
En heimlijck liet een hart infpreecken ,
Dat ghy ten lefte eens Vaders dood
Rechtvaefdighlij ck zoud komen wreecken :
Maer nu heeft uw rampzaligh lot,
En 't mijn dit alles weghgenomen j
Nu wy, inplaetfè van 't genot
Uws lieven aenfchijns, afch bekomen 3
En ydle fchadnwe, en bedrogh.
O wee \ o wach! ick ben verloren..

O deer-
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O deerlijc k lichaem! och och och!
Oreftesbroêr, mijn uitverkoren,
Hoe heb, hoe heb ick u verruckt
Naer zulcke doodelijcke wegen ?
Hoe hebtghe my verongeluckt,
Mijn Broer, mijn hooft! tot my genegen ?
Hoe fleeptghe my met u ten val >
Ontfang my, om by u te fchuilen,
Die zijt, als ick, ganfcli niet met al;
Op dat ick, na dit ftadigh huilen,
By u magh woonen, daer beneên :
Want alzoo lang ick was hier boven,
Had ick het al met u gemeen :
Maer 't licht voor my nu toegefchoven,
Die merck, dat voor begraeve doón
Noch druck noch droefheid zy gefchapen,
Zoo wenfch ick by u met der woon
In 't zelve graf altijd te flaepen.
fyy. Bedenck , Elektra, dat uw Vader en uw heer,
En Broeder fterflijckwas; dies zucht niet al te zeer.
Wy moeten altemael in 't graf, en d aerd e duicken.
Or. Och och ! wat zegh ick beftr? wat reen zal ick gebruicken ?
Ick kan mijn tong niet meer bedwingen. och och och !
El. Wa t wiltghe zeggen ? ipreeck, wat droefheid let u toch ?
Or. Elektra, zijtghe dit, ghy wijdvermaerde vrouwe >
El. Ic k ben die zelve noch, maer fteeckin grooten rouwe.
Or. Helaes? wa t zie ick hier mijn hartewee aen u ?
EL Gh y vreemdeling, zegh op, waerom verzuchtghe nu ?
Or. Hoe is uw lichaem dus verandert, en vervallen ?
El. Beklaeghtgh e my alleen ? ofraeckt u klaght ons allen ?
Or. Hoe treckt men ongehuwt u op tot mijn verdriet!
El. Gh y vreemdehng, waerom verzuchtghe, als ghyme ziet ?
Or. Om dat ick niet eens wift wat rampen u omringen.
EL Ho e weetghe 't gheenghe zeght ? hoe weetghe deze dingen ?
F 2 Or.
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Or. Om dat ick zie, hoe ghy om veele ellenden treurt.
EL Noc h zietget aUerminft van 't leed;, dat my gebeurt.
Or. Wat fhooder ongeval kan yemant wedervaeren ?
EL O m dat ick leven moet by felle moordenaeren.
Or. Met wien ? wie zijnze toch ? wat zijn 't voor looze liên ?
EL By vadermoordenaers, dien ick gedwongen dien.
Or. Wat menfch bedwingt u dus tot deze nood, en fmarte ?
El. Ic k heet haer Moeder, maer zy heeft geen moeders harte.
Or. Wat ? dwingtze u met heur hand? mifguntze u dat ghy eet ?
El. Me t flagen, met verdriet, en allerhande leed.
Or. Wel is 'er niemant, die u voorftaet, op uw bede ?
El. Nie t een, en die'er was, diens aflche brengtghe mede.
Or. Rampzalige, 'k zie u met medelyden aen .
EL Gee n menfch, behalven ghy, was oit met my belaên.
Or. Om u, en om uw leed, ick my zoo veer verpij nde.
El. Gh y koomt niet hier, als een van ons namaeghfchap zijnde ?
Or. 'K zou 't zeggen, wilt ick dat u dees ten dieofte ftaen .
El. Zo o doenze. fpreeck recht uit. niet een zal u verraên.
Or. Zoo zet die doodbus neer. ick zal 't u al belyen.
EL Neen , by de Goden, neen. laet my hier meê betyen.
Or. Gehoorzaem. 't zal u niet berouwen , zoo ghy 't doet.
EL Ic k bidde, ontneemme niet dit allerwaerdfte goed .
Or. Leghaf, ick ly het niet . EL Weemy , omdezegaeve*
Oreft, mifgunt men my, dat ick uw afch begraeve ?
Or. Spreeck ander», want ghy zucht, en jammert zonde r reen.
El. I s 't onrecht, dat ick noch mijn' doodën Broer beween ?
Or. Ghy fpreeckt van hem niet recht, maer ongerijmt, en fhoodé.
EL Wa s ick dan zoo onwaerd voor dezen by dien doode ?
Or. Geenfïns onwaerd, maer dit gaet u in't minft niet aen <
EL Da t ick Oreftes draegh, en 't lichaem dus vergaen ?
Or. Dit is Oreftes niet, maer 't word zoo voorgegeven.
EL Wae r is dan 't graf van dien ellendigen gebleven >
Or. 'T is nergens, want die lêefthoeft gee n begraefenis.
EL Watzeghtghe,jongeling ? Or. Ickzeghgelijckhetis.

EL Hoe ?
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El Hoe ? leeft die man dan noch? Or. Indienghe my ziet leven.
El Zijtghy't ? Or. Bezie dien ring van Vader overbleven,
Enleerof'twaefheidzy,ofvalich. El. Oblijdfledagh !
Or. Mijn allerlieffte, ick ben 't, zoo *k waerheid fpreecken magh .
Ei O Hem! heb ick u hier > Cr. Nu luifter naer geen maeren.
El He b ick u by de hand? Or. Ick w^mich dat ghy veel jaeren
My hebben mooght als nu. El O ghy bemind geflacht ,
Poortreflèn, dit s Oreft, zoo langen tijd verwacht,
Die dood geheeten werd, en levende is verfcheenen.
Rey. Ic k zie ' t, mijn kind, en moet met u van blyfchap weenen.
El O kind, o fpruit, my ok zoo waerd,
Als oit een moeder heb gebaert,
Nu zijtghe weergekomen.
Nu vondghe, dieghe zoud.
Nu keertghe, en hebt vernomen,
En ziet haer, dieghe wou4 •
Or. Wy zijn by een jinaer wacht al ftille.
El Wa t is'er ? Or. Zwijgh, ©m beters wille,
Zoo zal uw ftemons niet verraên.
El Mae r by die eerbaere Diaen,
Ick zal niet fïiffen, noch verflouwen,
Voor zulck een menighte van vrouwen,
Die binnen ftreckenmoeders ftoet .
Cr, Zi e toe. in vrouwen is oock moed,
Gelijck d'ervaerenheid u leerde zoo waerachtich.
El Helaes ! ghy maecktme noch 't bekende ftuck indachtigh,
Dat altijd brockt en wrockt, en geen verzoening lijd •
Or. Ick weet het wel 5 maer als de tijd
Voorhanden is, denck dan om 't wreecken.
El ' T is altijd tij d van dit te fpreecken.
'T komt altijd wel te pas met my .
Nu ftaetme naulix't fpreecken vry .
Or. Dat zegh ick oock, dies wil dit fpaeren; .
El: Wat zal ick doen dan rechtevoort ?
F. 3
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Or. T i s nu geen tij d van uit te vaeren
Met veele woorden, dat men't hoort *
El. Va n wien word dit niet wel genomen,
Dat ick, dewijlghe zijt gekomen ,
In fte van fpreecken, ftÜle zwijgh,
Nu ick u buiten hope krijgh ?
Or. Ick quam, toen my de Goden dreven,
Dat ickmezou naer huis begeven.
El. Oc h och! waer laet ick mijn geneught ?
Dit ftrecktme noch tot grooter vreughd,
Dat u de Goden herwaert braghten.
'K zal dit voor een orakel achten.
Or. Betoom uw vreughd zoo onverhoopt,
En 't hart dat hier van overloopt.
Ick vrees uw vreughd zal ons bezwaeren.
El. Oc h Broeder, na zoo veele jaeren,
Verfchijntghe op dees gewenïchte fteê ,
Daer ghyme ziet vol hartewee,
Bedruckt, en fmelten in mijn traenen.
Or. Wat wiltghe my hier mee vermaenen ?
El. Gh y zultme niet berooven van
Dees vreughd, die 't hart niet vatten kan,
Nu my uw aenlchijn magh gebeuren.
Or. 'K. zou my hierom op andren fleuren.
El. Zij t gh y te vrede? Or. Zou ick niet?
Or. Vriendinnen, 'k heb in mijn verdriet
Een onverwachte ftem vernomen.
Ick was alreedeftom van fchroomen,
En nu een wijl zoo veer gebroght,
Dat ick \ gefchre y niet draegen moght:
Nu houde ick u, o mijn behoeder.
Nu hebtghe my, o lieffte Broeder ,
Getoont uw trooftlijck aengezicht ,
Uw aenlchijn, my zoo lief als 't licht;

T welck

TR
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*T welck ick in zwaeren drack gezeten
Noch eenigh hartzeer zou vergeten.
Or. Laetvaere n al het geen u voordeel geeft noch my,
Of ghy het weet of niet. wat Moeders Ichelmery
Belangt,. ick weet het wel, hoe zy zich heb gedraegeri,
En hoe iEgifth zoo dol ons erfgoed door kan jaegen,
Dat weghfmijt, of te koft aen ydle dingen leit.
Terwijlghe dit vertelt verloopt gelegenheid
En tijd j die s zeghme,,'t geen men noodigh moet bezorgen:
W a e r wy opdonderende, of heimelijck verborgen ,
Dees blyde vyanden beft dempen op het pad,
Waer langs men hen verwacht. vooral draegh zorge, dat
Ons Moeder niet bemercke uit bly gelaet noch reden-,
VVanneerwe te gelijck, en beide binnen treden:
Maer huil, om 't loos gerucht, dat u ter neder ruckt.
Het word eerft lachens tijd, als d' aenflagh ons seluckt.
E/. Mij n Broeder, 't zal geïchiên, gelijckge hebt befloten:
Want ick heb deze vreughd van u alleen genoten,
En niet my zelf gemaeckt, en wou geenfins om veel
Yet doen, 't geen ftreckenmoght tot Broeders achterdeel •,
Noch tegenwoordigh heil in't allerminfte yet achten.
Ghy weet wel, en verftaet, wat onfliên ftaet te wachten,
En hebt gehoort, hoe nu JEgifth naer buiten is,
En Moeder binnen 't hof: en hou dit voor gewis,
Dat zy uit mijne vrei^ghd het allerminft zalweeten j
W a n t 't hart van binnen is van ouds op haer gebeten *
Wanneer ick u aenfchouw, dan zullen ftadighaen
Bedruckte traenen my van vreughd in d' oogen ftaen j
Want hoe waer 't mogelijck, dat wy niet fchreien zouden,
Die op een' zelven wegh u dood zien , en behouden;
Het welck zoo zeldzaem is, dat of men fchoon vernam,
Hoe Vader levendigh weer uit den grave quam;
*K zou niet gelooven dit een ipoockery te wezen,
Maer dat hy in der daed waerachtigh waer verrezen.
Dewijlge
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Dewylghe dezen wegh dan ingeflagen zijt,
Zoo doe al 't geenghe wilt -t want ick had nu ter tijd
Alleen en onverzelt tweeftueken voorgenomen 3
My braef te redden, of met glori om te komen.
Cr, Zwijg h ftil, zwijgh ftil. ick hoor een uit den huize gaen.
El. Koom t binnen, gaften, koomt, nadienghehebt gelaên,
Het geen men noo nochtans een plaets vergunt hier binnen.
Le. Gh y zotten, zijtghe bey berooft van brein en zinnen,
Noch draeghtghe zorgh voor 't lijf, mit s u 't verftand ontbreeckt ,
Dat ghy niet riecken kunt in wat gevaer men fteeckt?
Wat rampen om ons ftaen? indien ick deze deuren
Niet gaeuw bewaeckte, uw raed, en raedflagh waer te veuren
Ontdeckt, eer ghy uw' voet daer binnen had gezet.
Nu is dit ongeval door mijne zorgh belet .
Ga in. zwijgh ftil .'t is tijd uw vreughd de n mond te (hoeren.
Dit ftucklijd geen vertreck. de lofleit in 't volvoeren.
Or. Wel zeghme dan, hoe is 't in 't hof, en daer ontrent ?
Le. Hetis'erzoogeftelt,datnieteenmenfchukent .
Or. Broght ghy hen tyding, hoe ick raeckte om lijf, en leven ?
Le. Me n rekent u voor dood. ghy word al dood gelchreven.
Or. Gedyt hen dat tot vreughd ? wat zeggenze toch al ?
Le. Dit dient eerft uitgevoert, eer ick't u zeggen zal.
Zoo 't noch ftaet, is'er niets dien grooten aenflagh tegen .
Het.ftaet'er wel, oock daer 't niet wel mee is gelegen.
El. Wi e is dit? by Jupijn,ay zeghme, zoo'tuluft .
Or. Wel kentghe dezen niet? El. Nie t dat my is bewuft.
Or. Wel weetghe niet, wiens trouw ick eertijds werd bevolen ?
El Wa t zeghtghe daer ? wat man ? Or. Die my weleer geftólen
Naer Phocis heeft gevoert, door Zufters kloeck beleid.
Él. Die n ick getrouw bevond, en tot mijn' dienft bereit ,
Toen 't op een weiflen ging, wanneerze Vader moorden ?
Or. Dat is die man. verra my niet met veele woorden.
El. O langgewenfchte dagh!
O eenige behoeder
Van
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Van Vaders huis, ach ach l
Hoe zijtghe met mijn' Broeder
Gekomen, hier ter fteê>
Zijt ghy 't, die hem Jbewaerde,
En my, in 't hartewee
En leed, dat ons bezwaerde >
Oaüerliefftehand!
O allerwaerdfte voeten!
Hoe waertghe in dezen ftand ,
Wanneerghe my quaemt groeten
Zoo vreemd, zoo onbekent >
Waerom moght ick niet weeten,
Wat lot u herwaert zend >
Ghy deedme doodzweet zweeten ,
Door deze droeve maer ;
Nochtans quaemt ghy my nader,
Tot redding van 't gevaer.
Ick groet u, als mijn' vader,
Ick zie mijn Vaders geeft.
Ghy waert, nu ick't verzinne,
Die, wien ick heden meeft
Vervloeckte, en nu beminne.
Le. Ho u op, ick ben vernoeght. Elektra, zwijgh, en ftaeck
Dees reen ; daer is noch tijds genoegh, om van die zaeck
T e Ipreecken. ghyhên die te zaemen zijt gefpannen ,
' T is tijd, om werck te lpoen, terwijl nu geene mannen
Daer binnen in het hof by Klytemneftra ftaen .
Indienghe dit vertraeght, zoo zultghe moeten flaen,
En vechten tegens haer, en die wat meer vermogen.
Or. Mijn Pylades, dit ftuck dient langer niet vertogen.
Ga binnen, en aenbid de Goön, die Vaders zael
Bewoonen, zoo als zy bewoonen dit poortael.
El. O vorft Apollo, weeft genadigh
Dien jongeling, en hen, en my,
G
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Die naer gelegenheid geftadigh
Met zidderende handen dy
Vereerde. Apollo, fchrick der dieren ,
Ick eifch, zoo hartelijck ick magh,
Val neer, en koom uw Godheid vieren ,
En bid, begunftigh dezen flagh,
En raedflagh. toon, hoe ghy van boven
Noch ftraftde fchelmery der hoven.
figy. Ay zie, hoe Mars naer binnen Ichiet,
Terwyl zijn bloed van tweedraght zied.
Alree zijn d' onontvlughtbre blaffers ,
Der booze fchellemftucken fbraffers ,
Naer binnen toe, zoo dat mijn fchroom
Niet meer zal hangen aen dien droom.
Des dooden helper gaet daer heenen,
Op zijn bedriegehjeke beenen >
En met zijn punt noch; verfch beimet >
Naer Vaders rijekentroon, en bed:
Maer Majas zoon, de fchalcke bode,
Verberght die wraecke van den doode >
Tot dat de boofheid ftord ter neer.
Hier geld, hier geld geen famlen meer.
El. O waerde vrouwen, toeft. Iaet niemant zich verroeren^.
De mannen zullen ftrax dien aenflagh uit gaen voeren.
fley. Ho e zoo ? wat doenze nu ? EL Dees ciert voor't graf een pot ,
En deze ftaener by. ftey. Gh y waeckt voor deur en flot .
El. O p dat iEgifthus ons niet onverhoeds koom vinden.
jQf. Oc h och! de huizen zijn ganfch leegh van trouwe vrinden,
En vol van vyanden. EL Vriendinnen , hoortghe niet >•
Dat's een, di e binnen roept. %ey. My dunck ick hoor daer yet,
Dat onverdraeghlijck is te hooren.
Ick fchrick.watkoomt ons hier ter ooren f
Kly. O
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%bf. O my ellendigh menfch! /figifth, waer zijtghe nu ?
El. Dae r roeptze weer. KJy. O Zoon, o Zoon, erbarrem u.
Erbarm u over my. Erbarm u over Moeder.
El Mae r ghy erbarmde u niet om Vader, noch om Broeder,
Dievanhemwasgeteelt. J(ey. O ftad! o afkomft, ach I
Hoe fêhend, en hoe verdelght u't noodlot dezen dagh ?
]Qf. We e mijn quetzuur! o lagen!
Ei. Verdubbe l deze flagen.
. We e anderwerf! wee my!
HetgaiEgiith,alsdy.
tfey. ' T zal gaen, gelijckghe wenfcht. de dooden leven weder j
Want dien de moord nu lang geworpen beeft ter neder,
Die neemen wederwraeck, met een verfteurt gemoed,
Van hen, die oorzaeck zijn van al 't vergoten bloed.
El. Z y zijn nu by der hand, en hunne handen leken
Van't bloed, door Mars geftort; en naulix kan ick fpreeckea,
Oreftes,hoehetis. €r. ' T gaet binnen noch al wel.
Zoo 't recht is *t geen ick uit Apolloos antwoord fpel.
Z' is dood. zijt onbevreett. ghy zult voortaen geentyden
Beieven, datghe leed van Moeder hoeft te lijden.
J^ey. Hou d op. ick zie JEgifth • hy koomt, en is hier by.
El. O zoon, ga wegh, ga wegh. ziet ghy dien man ? dat' s hy.
Ghy hebt hem in uw maght. hy koomt verheughd van buiten.
fyy. Gaet naer de binnendeur, op datghe moognt befluiten
Het geen noch ovrighzy. Or. Vertrouw ons deze zaeck.
Wy zullen, 't geenghe denckt, voltrecken deze wraeck.
El. Zoohaeftu . Or. Ick ga heen. El. Ic k zal het voort bewaeren.
J^ey. 'T zal goed zijn, dat men hem inluifter deze maeren,
Zijn oore n aengenaem, en 't geen betreft zijn ftaet .
Mg. Wi e van u weet van 't volck, daer dit gerucht af gaet,
Waer deze gallen zijn van Phocis, deze boden,
Die tyding brengen van Oreftes, onzen dooden,
Die rabreuck, zoo men zeit, nu korts in 't renperck leed >
Ghy korts hardneckigh dier, geef my hier op befcheedi
G *
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Dewyl dees dingen u, veel meer als yemant, fmarten.
Ghy kunt het zeggen, want dit gaet u meeft ter harten.
El. Ic k weet het wel. zou my dit wezen onbekeht?
Zou ick niet weeten, hoe mijn Broeder omgerent,
In 't renperek raeckte om hals > /Eg. Waer zijn die vreemdelingen ?
El. Hie r binnen, daerze hen met grootè vreughd ondingen.
JEg. Enzeidenze,dathygcftorvenwasairee >
EL Z y zeiden 't niet alleen, maer toonden ' t licjiaem meê.
/Eg. We l is dit by der hand, dat wy 't aenlchouwen mogen ?
ÉL Di t deerlijck ïchouwipel kuntghé zien met bey uw oogen.
/Eg- Gh y bood fchapt my veel vreughd, en zijt dit ongewoon.
EL Verheug h u, zooghe vreughd kunt fcheppen uit cuen doón.
/Eg. ' K gebiede dat men zwijgh, en deze deuren open,
Op dat Argivers, en Myceners, die noch hopen
Op zulck een* ydlen trooft, aenziende Oreftes lijek ,
Zich buigen voor mijn' ftaf, en onder 't juck Van 't Rijek;
En merekende, dat hier niet tegens ftaette vechten,
Zich laeten, bang voor ftraf, van my voortaen berechten.
El. Ic k fchickme naer den tijd, die leertme meer verftaen,
JJaer wijzer luiftren, en hen aen de hand te eaen.
jEg. Jupijn , wat zie ick hier! dit kan geen nijd ontftygen .
Maer is dit haetelijck, 'k heb liever dat te zwijgen .
Neem ftrax het deckkleedaf , datindenwegeleit ,
Op dat mijn neef van my voor 't left noch werd befchreit.
Or. Neem zelf het deckkleed af> dit zal u beter voegen,
Die luft bebt dit te zien, óm d' uwe te vernoegen,
Metdezemaer. /Eg. Gh y fpreeckt zeer wel. 'k gevoel als ghy.
Is Kly temneftra t huis , men roep haer hier voor my.
Or. Zy is heel dicht by u , zie nergens elders heenen.
JEg. Wee my! wat zie ick hier! Or. Wat vreeze doet ufteènen ?
Ofwelck een kentghe niet? iEg . Ellendige , ick ben vaft,
En midden in hun net. Wieheeftme dus verraft ?
Or. Strax wiftghè niet, dat ghy al levend ipraeckt met dooden.
JPg. Ochdat's Oreftes fteni . ick fpreeck inetdien gevloden*
tfr.Hpe
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Or. Hoewisghyipellenkoftvanouds, noc h mifteu dat.
Mg- Helaes ! wy zijn om hak, helaes l wy zijn gevat .
Laet ons ten minfte noch yet zeegen watwe kunnen .
El Nee n Broeder, by de Goón, ghy zult hem niet vergunnen,
Dat hy yet wyders Ipreeck, noch tijd met woorden reek.
Ick kan niet zien, dat dit tot eenigh voordeel ftreck ,
Dat zulck een veege noch zijn hope langer^voede ;
Maer dood hem in der yl, en, warrem van den bloede,
Begraef hein buiten 't Rijck, gelijck het bilhjck is ;
Op datme dit verlos van alle droefenis,
En mijn geleên verdriet. Or. Nu haaftu,trenaer binnen .
Het geld uw' hals. hier is met woorden niet te winnen.
/Eg. Maer waerom rucktghe my hier in, uit elx gezicht ?
Hoe du s ? is 't werreck goed, wat maeckt u Ichuw van 't licht ?
Waerom berooftghe my niet openbaer van 't leven ?
Or. Gebie niet. ga, daer ghy mijn' Vader eerft deed meveü,
Dat ghy daer mede fterrt • Ég. Moe t ick dees zaelen zien,
En wat van Pelops oit gebeurde, en zal gefchiên ?
Or. Ga voort. ick fpel u niets of't zal zich openbaeren.
Mg. Wa t roemtghe ? uw Vader was in t ipellen onervaeren.
Or. Ghy fmijt veel uit, en doet terwyle niets. ga voort.
ELg. Nuleyme . Or. Ga zelf voor. ga voor, door deze poort.
/Eg. O p dat ick u niet zou ontvlieden noch ontvlughten >
Or. Op datghe niet en fterft met blyfehap, en genughten,
Zal ick dees bitterheid vermeerdren: want het paft,
Dat een gerechte ftrafgeweldenaers verraft,
Die tegens 't heiligh Recht vermeetlijck zich verzetten,
Op dat de boofheid niet meer menfehen zou befmetten.
Rey. O Atreus afkomft, hoe bezwaerlijck zijtghe int end
Geworftelt, en geraeckt door allerleye ellena,
En uitgeftaen verdriet tot deze vryheids zegen,
Een vryheid op die wijs geluekighhjek verkregen .
E I N D E .
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ELEKTRA.
A dat alle vorften van Grieckenland, overmits het
fchaecken van Helene met eede verbonden, in Aulis verzaemeit waren, om me t gemeene maght het
pngelijck , hen va n de n Trojane n aengedae n t e
wreecken; wer d Agamemnon veldheer ove r he t
ganfche lege r gekoren . Toe n dees, beluft op de jaght, in't naefte woud, een zeker uitmuntende en gefpickelt hert, der Godinne
toegewijd, gefchoten had ; verlette de Godes, om dit Ichendigh
ftuck gefteurt, de geheele vloot door onweder, zulcx datze noch
wederkeeren, noch den opgezetten toght volvoeren konden. D e
legerwichelaers,met het orakel dezer Godheid raed levende, zeiden, dat haer e verboleenhei d nie t bedaren kon, te n ware Agamemnon, in ftede van t gedoode hert , zyn e dochte r Iphigeni a
offerde, gelijck 't gebeurde. Zo o dra de koning , na de verwoe fting van Troje, weder t' hui s quam, werd hy van zijn gemaelinne
Klytemneftra, door t ingeven van iEgifthus, met wien zy, geduurende den krijgh, boeleerde, afgemaeckt. Elektra , een groothartige dochter, om haer vaders neerilagh gebeten, en verbittert,
en beduchtende, datze met Orefte s de n ze i ven gangh moghten
gaen, verzon d het kleen e kind te r fluick naerPnocis, byStro phius, om daer opgevoed, en tot zij n jaeren gekome n wezende^
t' eeniger tij d van daer, tot vaders wraecke , te moge n opdonderen. Mae r toen, na het verloop van veele jaren, terwijlze dagelix van hare moeder veel hoons moft uitltaen, niet zekers van Oreftes vernam,e n de hoop van hare verloffinge uit was, leide zy toe
om't uiterfte te wagê.Zy ging Chryfotenüs,de zufter,aen met gebeden,

beden ,^ramfchap, dreigementen, en voort op-alierieiewyze* om
haer, by mangel van Oreftes wederkomfte, te brengen daer toe,
datze gezaementlijck met hare eige handen 's vaders möordflag h
zouden ftraffen: doch de zufter, laffer van geeft, wiekte haer ei-.
een vermoge n tegensd e zwaerigheidvanditbeftaen , e n dreef,
dat.dit geen maeghdenwerek was; datze van alle toeverlae t ont bloot , tegetts 't geweld der tyrannyè niet ojimoghten| e n floegh
veel andere bedenckingen voor, waer mede zy zich verontfehw dighde, en van dit voornemen poogde te doen afltaen Elektra, die
even geftren g by het voorig e opze t bleef , en by het geen, waer
toe d e geled e wederwaerdigheid, e n godvruchtighei d teghen s
den vade r hae r aenmaende , en prickelde ; achtend e eerlijcke r
het leve n dae r voo r o p te zetten , da n zulc k eengodvergete n
fchelmftuck overt hoora te zien. Ten lange lefte,in W: twintighfte jae r na den vader moord, na zoo veele hoop en wanhoop over
en weder , word Orefte s me t Pylade s heimelijc k t Argo s va n
zijnen leermeefte r e n opvoede r ghebroght , die o m , volgens
het onderwij s vanApolIoo s Orakel , di t beftec k bequaemere n
veiliger ui t t e voeren, Klytemneftr a valfch e tydin g brengt'va n
haer zoon s dood ; hoeh y inde n Pythifche n renftrijdomgeko men e n verongeluckt zy , en zy brengen (om di t met gelooof waerdieheid te ftoffeeren)te voorfchijn de doodbus,waer in Oreftes afch quanluis begraevenleit. D è Koningin > vrólijckom de »
dood des geenen, dienze met fchrick, als een wreecker va n zij n
vaders bloed , t e gemoedzagh ; braveerd e en befchimpt e , nu
baeldaediger al s voorheenen, Elektra,die geduurighlijc k hae r
broeders ballingfcha p en ellende beweende. Maer Oreftes endelijck gheraeckt meteenbroederkjek e genegenhei d t'haerwaert ,
leit het momaenzich t voo r haer ooge n af , enmaeck t zic h ae n
zyne zufter bekent; ènzy helpen Klytemneftra [ die, terwijl iEgifthusinde voorfta d gegae n was , het huis alleen bewaerdé ] van
kant. iEgifthu s van buiten inkomende, en aireede geruchten van
de aenkomfte der Phocenfèr gaften en Oreftes omkomen gehoort
hebbende y werd Klytemnetóaes lijck getoont, 't welck men, ter»
will

wijl het bedeckt was, voor Oreftes ltchaem aenzagh. De bedriegery n u ontdeckt zijnde, holpmenhem , te r zelve plaetfê , dae r
hy't Agamemnon klaerde, aeneenzyde, to t een rechtvaerdig e
vergelcünge zijnerfchelmeryen .
Geslachtboom van Agamemnon en iEgifthos.
Jupiter.
Tantalus.
Pelops.
Atreus. Thyeftes
Agamemnon.
Oreftes.

.
iEgifthus.
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