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Voorreden voor het Tweede Deel
Iehier dan het Tweede Deel der naar tijdsorde geschikte dichtwerken van VONDEL. Men zal, bij de
doorbladering, ontwaren dat het tijdvak, door dit
boekdeel vertegenwoordigd, geheel beheerscht wordt
door de schim van Oldenbarnevelt. Het vreeslijk
treurspel, ten jare 1619 in den Haag volspeeld, als
een toonbeeld van den doodschrik, het bloed en de tranen,
waar VONDEL met bitterheid zoti belijden „smaeck" in te hebben
gevonden, gaat met zijne „melancoleusheyt" samen, beheerscht
de stemming van den dichter altijd en alom, met welke stoffe
hij zich ook bezighoudt. Of moet hij een vreugdelied aanstemmen, als bijv. de Huwlijks - „Tortsen", ontstoken voor Allard
Crombalch en Roemers „jongste kindt" — dan valt die po&ie
koud, ja schier harteloos uit. 's Dichters felle haat voor de Calvinistische prxdikanten en hun aanhang vindt zijn oorsprong
in de politieke vriendschap, hun door Prins Maurits, den beul
van den ouden „Vader", toegedragen. Vondel kan Gustaaf Adolf
niet bezingen, of Prins Maurits en de predikanten moeten een
veer laten. Niet weinig werd hij in deze stemming versterkt
door de vriendschap, hem door Huyg de Groot toegedragen
en steeds betoond. De edele banneling was vreemd aan de
kleine hartstochten, die de genegenheid van Hooft en Huygens
voor den man in den weg stonden, wiens welmeenende hoogachting zip zich even-min door adel van charakter als door
hartelijkheid ten zijnen aanzien verworven hadden.
Zoo veel mogelijk is, in dit deel, van 's Heeren J. H. W.
Ungers met zorg bewerkte aanwijzing der uitgaven, met betrekking tot de dagteekening der stukken gebruik gemaakt. Natuurlijk is mijne taak, bij de rangschikking, eene geheel andere
dan die van den bibliograaf. De Heer Unger vraagt hoofdzakelijk naar uitwendige getuigenissen voor het in het licht
komen der stukken, en beperkt er zich toe, bijv. van sommige
uitboezemingen, die stellig tot 1620 of -3o behooren, te zeggen,

VOORREDEN.

dat zij 't eerst in 1644 of 165o gedrukt zijn en derhalve in of
voor deze jaren geschreven moeten zijn. Ik daarentegen behoor
mij te laten leiden door hetgeen inhoud en manier mij omtrent
de dagteekening leeren.
Wat de spelling betreft, heb ik eenige hoofdbeginselen gevolgd, al is volstrekte konsequentie in dat punt niet mogelijk.
Men kent mijne geringe achting voor de ilusie van hen, die
meenen, dat bijv. de „Vondel" van VAN LENNEP 's dichters eigen
spelling geeft. VONDELS handschriften bezitten wij niet, en ik
ben overtuigd dat de dichter, ofschoon waarde hechtende aan
enkele hoofdregels, meestal spelde zoo als het hem uit de pen
vloeide. Het interessante onderscheid van y en e bijv., dat door
de zetters der XVII' Eeuw nog vrij trouw werd waargenomen,
kende hij niet. Met de geslachten der naamwoorden en de
vormen der naamvallen ziet het er nog ongunstiger uit. 1k
herhaal hier wat ik, in mijn Eerste Deel, gezegd heb : dat ik
ieder-een betwist VONDEL meer taalkennis of een ander taalgevoel toe te schrijven dan hij bezat. De verzoeking was dikwijls
groot, waar een 4e-naamvalsvorm, in den eersten naamval gebruikt, den zin verduisterde: maar ik mocht VONDEL niet korrigeeren; even-min als eenmaal verdedigbaar was het uitgeven
van middelnederlandsche dichters, geretoucheerd naar de voorschriften eener stokstijve grammatika. De afwijkingen van den
regel bij de middeleeuwsche dichters en bij Vondel behooren
tot het wezen van hun taalleven; zelfs in hunne verstrooidheden voltrekken zich wetten. Door korte wenken, aan den
voet der bladzijden, heb ik intusschen getracht misverstand te
voorkomen.
In 't algemeen heb ik, bij Vondel, overal de vormen behouden, die ik vond, voor zoo ver eenige verandering of regularizeering de minste wijziging voor het gehoor in zijn taal
hebben aangebracht. Wat een paar kapitale punten in de geschiedenis der uitspraak onzer taal betreft — ik ben overtuigd,
dat men in het tijdperk 1620-163o de ij en y nog bijna geheel
als scherpe i heeft uitgesproken, en dat de Hollanders, met
Vondel aan 't hoofd, zeer dikwijls de initiale h onderdrukt
hebben. Zie mijne noot op v. 9 bl. 340.
Ik ben Prof. H. E. Moltzer zeer erkentelijk voor zijne
waardeerende aankondiging van mijn Eerste Deel, in den „Spectator" van 18 Feb. Opmerkelijk onder de toelichtingen en
verbeteringen, die hij aanbrengt, is het woord „vrijen" als
xquivalent van het fransche „franchir", OYertrekken (Vondel I,
Heerl. v. Sal. v. 144), de lezing (bl. 285, Op de aankomste)
„Hoe na", niet „Hoe nu", „'t eigenst" (bl. 200 „YATIX, 7)
„eenigst eigendom", in plaats van „eigenaardigste", en v. 1125

VOORREDEN.

van „Hierusalem verwoest" (bl. 39o) te vertalen door „al
vorscht de onderzoeker het verborgene met ijver na". Kweelen
schijnt, op de beide plaatsen (bl. 12 en 38o), kwijnend zingen,
klagen, te beteekenen. Ik houd mij zeer voor eene even konsciaiciL'uze napluizing en even hartelijke bejegening van den
Utrechtschen Kollega, voor mijn Tweede Deel, aanbevolen.
Voor het Eerste Deel heb ik mijn vriend den Uitgever het
Drukkersmerk van Pers aanbevolen, dat dacht me de zedekundig-godsdienstige stemming van den Waterlandschen Diaken
kon verzinnebeelden.
Voor dit Tweede leverde ik hem een der Drukkersmerken
van de Heeren Blaeu, voorstellende de Herne'globe, die zwaarder weegt dan de Aardglobe. In het derde decennium der XVIIe
Eeuw toch heeft Vondel, met gevaar voor leven, persoonlijke
vrijheid en veiligheid van have en goed, bepleit wat hij voor
de zaak van het Recht hield, en op het veld van staat en
historie de Hemelsche Waarheid voorgestaan, die vrijmaakt.
ALB. TH.
22 OKT.

1888.

„jca Been ooa, bat mE 3ttfcat rijmen Met affebaegOo voor ben limo aoomen.”
. C3. jooft (over Tonbte).

(15¢6¢b, uitgeriort tot boa,
OVER

MIJN GEDURIGE KWIJNENDE ZIEKTE,/
A°. 1621.
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IJ, die de ziekte kweekt, en doet ze weer verdwijnen,
Aanziet een Christen hert, belegerd met veel
pijnen,
0, Vader alles troosts! gij weet en ik beken,
Dat ik een aarden vat, en broos van stoffe ben.
5 Aanziet de zwakheid dan van uwen armen
dichter!
Mijn rouwe wonden zalft, en maakt mijn kwalen lichter!
Of, zoo 't u dus behaagt, om onzer zonden schuld,
Zoo wapent mijne borst bestendig met geduld.
Dit harnas eischt den nood: want jaren zag ik enden,
Maar nooit mijn zwarigheen en dagelijksche ellenden.
Dit maakt rnij 't leven zuur, en mat de geesten af,
En doet ons (hemelwaart) vaak zuchten om het graf.

Als ik de zwaluw zie geherbergd aan de gevel
Van 't overlenend huis: „O, die van d' aardsche nevel
Ontslagen," spreek ik dan, „mocht nestlen, daar 't gestarnt,
15
Daar 't goud in 't blaauw torkois zoo flonkerende barnt!"
Gij weet het, goede God! hoe vierig uwen zieken
I. Deze ziekte wordt met snelancoleusheyt" aangeduid. Zij belet'e IZondel ook
tie kerkelifke bediening te bliiven waarnemen, die hal bij de Waterlandsche Gemcc;zte (der Doopsgezinden) bekleedde. Den 2922 Okt. 162o had het lot hem aangewezen om tot de „Dienaren" (Diakenen) te blijven behooren; „maar also joost
van der IZondelen claechde van groote ongelegentheyt, syner melancoleusheyts halven,
langer te dienen, heeft men Jacob Theunissen gebeden in syn plaetse te treden;
't v'elcke by uwt lyeifden bewillicht heeft."

14. 0 v erlenend h u i s, huis met vliegenden (hellenden of vooruitschietenden) gevel: Vondels woonhuis in de Warmoestraet, schuins over de ZoeteNaem-Jesussteeg ? — Men zoft aan de overzijde kunnen denken, om dat de
dichter zegt : „Als ik de zwaluw zie"; maar hij geeft later de verandering :
„Ms ik de zwaluwcn boor nestlen aen den gevel" (Ed. 1682).
VONDEL II.

I

GEBED.

2

Naar een gezonder locht, door 't roeyen van zijn wieken,
Opstijgen wil gezwind, of dat een van uw Boon
20 Hem op zijn pennen draagt in uwen rijken throon.
Als ik, om tijd-verdrijf, met mijne stem ga paren
Den weer-klank van mijn luit en zangerige snaren,ll
Dan dunkt mij, dat uw geest met mijnen geest getuigt,
Hoe 't heilig heirschaar Gods Daarboven speelt en juicht,
25 Dees lust tot 't hoogste goed, dit Goddelijk verlangen,
Uit dees kwellaadje wordt geboren en ontvangen.
Wij nemen dan in dank den tijdelijken druk :
Laat ons, o Heed slechts niet bezwijken onder 't juk ;
Noch laat de ellende niet te zeer ons broosheid tergen ;
3o Noch meer als het vermag, wilt niet uw schepsel vergers.
Zoo zal mijn Zangeres U roemen onder maan,
En 's weerelds duistre nacht en schaduwen versmaAn
Om 't zalig licht, tot dat degeest, van 't lijf gescheyen,
Zal weerdig zijn bekend te juichen met uw reyen.

t6eb
[VOOR DEN ETEN.1II]
W zegen, Heer ! daal op ons-allen !
Bewaar ons, dat wij tot geen kwaad vervallen !
Ons zorge zoek' het Rijk Daarboven meest !
Nu, in den naam van Vader, Zoon, en Geest,
5 Genuttigd, met een dankbaar hart, te gader,
Al wat ons wordt gejond van God, den Vader !
Zijn milde hand verleent ons drank en spijs :
Men geef hem lof en dank en eer en prijs !

U

11. rondel was des ook zanger, in den muzikelen zin des words.
de vroulv 35 j., de kin111. Hei huisgezin bestond toen nit den dichter,
Joost 9.
&Ten: Anna so

19. B o O n, Engelen. — 25. In 1682 leest men : „Uit mijn quellaedje evert
een hartelijk verlangen Tot Godt en 't hooghste goet geboren en ontfangen."
— 34. Beken d, erkend.

OP HENRICK DE KEYSER.
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Opar4cOt
der
A.FBEELDINGE VAN PRINS WILLEMS GRAF,iv
aan de
STATEN DER FEREENIGDE NEDERLANDEN.

Oorstanders van dit land, vol weeldige onderzaten,
Ontvangt, naar uwe gunst, doorluchte Heeren Staten !
De grafstee, toegewijd aan d' asschen van den Vorst,
Die, streng als Herkules, gemoedigd had zijn borst
Met haat van dwinglandije, en, op manhafte tochten,
Uitschudd'e 't harrenas der Westersche gedrochten,
Verdadigde al uw recht, en, dapper van gemoed,
Bezegelde den schat des vrijdoms met zijn bloed.

V

1620.

Op fotritil bt tea(
DOORLUCHTIG BEELD- EN STEENHOUWER
VAN AMSTERDAM.

H

ier leeft, die leven gaf aan marmer en metaal,

Ivoor, albast, en klei , dies laat zich Utrecht hooren :
„Is Rome op Keizers prat en keizerlijke praal,
De keizer van de kunst is in mien schoot geboren."

IV. Van 1609 tot 162o was aan het monument van Willem den Ie to Delft,
ontworpen door Henr. de Keyser (zie V), onafgebroken gewerkt.
V. Lid eener kunstenaarsfamilie (vader van den schilder Thomas), geb. to
Utrecht, den 1,5n 11Iei 1563, tat Pieter (?) de Keyser en .... van 117yekercken. In
1594 aangesteld tot beeldhouwer en bouwmeester der Stad Amsterdam, -I- 15 Mei
1621. „Geboorddagh sterfdaglz is geweest" zegt Hooft.
9pdr. i. Weeldige, welvarende. — 6. Westersche gedrochten, de
Spanjaarts.

OP HET METALEN PRONKBEELD.
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Op f3ti intietrot Tronfil3etebr
TE ROTTERDAM OPGERECHT, TER EERE
VAN DEN

GROOTEN ERASMUS.vi
At wijsheid Latium en Grieken hiel besloten,
Begreep gansch Christenrijk, zoo ras Erasmus kwarm,,
En schonk, met zijnen naam, aan 't needrig Rotterdam,
Een naam, naardien hij was uit haren schoot gesproten.

W

5 De Stad, verheugd om de eer, van zulk een zoon genoten,

Zijn rottende gebeent' noch stuivende assche nam,
Maar rechte een steenen beeld ; de Nijd spoog vier en vlarn,
Om haren zuigeling van 't hoog altaar to stooten.
1o

Dan °di ! die groote keert zich niet aan nijd noch spijt.
Geen graf bestulpt zijn faam. Hij heldert met den tip d.
Zijn krans groent onverwelkt en bloeit, voor afgunst veiligDie onlangs was van steen, nu glinstert van metaal ;
En zoo de Nijd zich steurt aan 's helds verdiende praal,
Wij gieten licht van goud dien Rotterdamschen Heilig !

J'7. Het bezingen van Erasmus (geb. 1467, t 1336) had zifne beteekezis. In
1349 had de Regeering van Rotterdam haren grootsten burger in beeld laten
brengen, en dit houten gewrocht laten dienen in de dekoratién ter eer van Philips
den lie, bij zijne huldiging als „Erf-heer".
Het beeld was, in de open lucht, tot 1357 aan weer en wind blootgesteltl geweest. Toen werd het vervangen door een steenen. In 1572 /Main de Spaansche
bezetting op het denkbeeld, dat het beeld van Erasmus eene verheerljjking was van
het verzet tegen de Kerk, beschoot het met musketten, en snzeet het in 't water.
Het werd weer opgevischt en herplaatst; maar in 't begin der XVHe Eeuw oordeelde Rotterdam, dat Erasmus op waardiger wijs moest gehuldigd worden, en
zoo werd aan De Keyser de boetseering en gieting van het tegenwoordige metalen
_beeld opgedragen, dat den so Ap. 1622 op zijn voetstuk werd geplaatst. Lie .f H. W. Unger, in de „N. R. Courant" van 22-24 Juni z886.
Op bet met. Pronkb. 7-8. Zinspeling op het verzet der proadikanten tegerN
de vereering van Erasmus. — 9-12. Zinspeling op de zuivering van deu stip
in Grieksche en Latijnsche Kerkelijke Schriften.

GEDACHTENIS VAN DESIDEER ERASMUS. 5

ti5ebacOititio Fan Celeribur erctontus
ROTTERDAMMER, AAN DEN HEER

PIETER SCHRYVER,PH

0

5

't 0

15

20

25

Hooggeleerde Schrijver !
Wat kwist ge tijd en ijver,
Om op te doen 'teen levendig gelijkt
Den grooten Desideer, die niemant wijkt.
Hou op van printeziften :
Een stapel wijze schriften
Is d' afdruk van den held, die eeuwig leeft,
En d' aardboOm met depen veroverd heeft.
Zijn pen dreef voor zich henen,
Uit Rome en uit Athenen,
't Barbariesch heir, een schandelijken hoop,
En oneer van den Christelijken doop ;
De Zieletyrannijen,
Met Gierigheids harpijen,
Den woesten Krijg, de Plompheid dom en doof,
De Gulzigheid, en 't blinde Bijgeloof.
Zijn hand die gaf de mate
Aan beiderleyen state,
Aan 't weereldlijk en ook aan 't geestlijk hof :
Zij hief de nutte Kunsten uit het stof.
De doode graven hooren,
Dat Cicero herboren,
Tot onverzierden roem van Maas en Rijn,
Den Tiber leert zijn lang verleerd Latijn.
Wat jongen en wat ouden
Zijn niet in hem gehouden !
Een bron van wijsheid vloeit uit zijnen mond,
Den gouden tolk van 't heilig Nieuw Verbond.
De lang bewolkte Waarheid

VII. Petrus Scriverius, geb. te Haarlem, 12 Jan. 1576, t te Oudewater, 30
April 166o, Remonstrantsch dichter en geschiedschrijver. Zie Vondel I, 346. Hier
blijkt, dat hy* gezoclit heeft naar het beste portret van Erasmus in Arent. Blind
geworden, strekte Joachim Oudaan hem „mond en pen".
13-16. Slaat op Erasmus' „Lof der zotheid" enz. — 20. Erasmus, hoofd-man der Renaissance. — 23. 0 n v erzierd, onverdicht. — 26. In hem g eh o u d e n, aan hem verplicht. — 28. Om de door hem bezorgde uitgave (in
''A. Grieksch) van 't Nieuwe Testament.

6 UITBREIDING OVER DEN 19 PSALM DAVIDS,,
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Herschept haar oude klaarheid,
Na roestige eeuwen, uit dit Hollandsch licht;
De Doling krijgt een schaamrood aangezicht.
Zijn ziele walgt van 't werren.
Zij kiest seen dop voor kerren.
Al wat zij op den vasten grondsteen bouwt,
35
Is dier gesteent', fijn zilver, en rood goud.
Hi) sticht vervalle steden,
Door Godgeleerde zeden
En tempering van wetten, glad hersmeed
4 0Met zijne tong, die diatnanten kneedt.
Om pais is al zijn bidden.
Voorzichtig houdt hij 't midden,
En staaroogt op 't Apostolijk gestarnt' ;
barnt.
Daar hier Charybd en ginder Scy
De Roomsche
jterkroone
mille
45
Haar allerliefsten zone
Erasmus stadig, met ontvouwen schoot,
Milddadig tot d' eerwaardigste ambten noocIt.
Gekroonde koppen wenken
so
Zijn gunste, door geschenken
En titels : maar zijn veder, even vrij,
Om Christus wraakt gehuurde slavernij.
Geen baatzucht maakt hem eigen,
Ook zwicht hij voor geen dreigen,
En die, zijn kruis omhelzend, eere vlucht,,
55
Vervult met eere de ongemete lucht.
De redelijksten zoeken
Zijn schaduw in zijn boeken ;
Waarop de harteknaagster Haat-en-nijd
6o
Belachelijk haar stompe tanden slijt.
Al is de Rotterdammer
Verlost van 't Christen-jammer,
Zijn troostleer wischt nog vele tranen af.
De zegen Gods bedauw' zijn zalig graf !

44 . De twee bekende klippen. — 45. De Paus. — 46. Barn t, bran&
(very. branding). — 49. De Vorsten, die hem bij zich wenschten. — 53—
Eige n, lijfeigene, slaaf. — 62. 't Christen -jamme r, de tweespalt.

OP ERASMUS.

7

Op Gretomus.
n Us leeft Erasmus nog in schijn:
''''' De vader van 't hervormd Latin.
OP DE AFBEELDING
VAN

A.u613tri 45trriiO3.""

G IJ, Christe wormkens , die ploeg-ijzers maakt van

zwaarden
En sprengt, in 's Drieheids Naam, alleene den bejaarden,
Ziet uwen Leeraar bier, zoodanig van gelaat
Hoedanig hij zelf was; die, na der Kerke vrede,
5 Zoo vierig een halve eeuw eens Leeraars ambt beklecde,
En Christus vruchten wan door onverganklijk zaad.
OP DE AFBEELDING
VAN

411,3"

be aZitei+ix

U

It 't wezen leering straalt; alleen ontbreekt er 't leven,
Van hem, die God ons als een kleinood hecft gegeven :
Die, van zijn wiege tot zijn grijzen ouderdom,
Den bouw betrachte van 't bouwvallig Christendom ,
5 Die storm op storm versmaande en uitstaande als een sterke,
Verstrekt een heilzaam zaad en licht in Christus' Kerke.
VIII. Door Michiel Mierevelt. Lubbert Gerritsz. geb. te ilmersfoort in 1535,
is Leeraar geweest bij de Flaamsche of Waterlandsche Doopsgczinden te Hoorn.
,41s hoofd der partij (de „slappe" Vriezen en Waterlanders) te Amsterdam wed-k=am sedert 1593, stierf hij 1612.
IX. Door Mierevelt in 1619. Hans de Ries, geb. in Dec. 1553 ait r. h.
orders, kassie,vbediende te Antwerpen, werd gereformeerd, liet zich in Xoord-Holland bU" de Waterlanders herdoopen en als leeraar aanstellen omt. 1376. 24 i.
oud lzzn
14 te Antwerpen met de ca. 44-jarige weduwe Brett, vluchtte met
Op Erasmus. S c h ij n, afschaduwing. — Op de afb. v. L G.
1oopt.

2.

Sp reng t,
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VERVATTENDE DE

UITNEMENDHEID VAN DE WET DES HEEREN.
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I.
Een schepsel zoo gering,
Of 't predikt zonderling
Zijns Scheppers lof en prijs,
Meer of men luidkeels riep :
Die alle dingen schiep
Is machtig, goed en wijs;
Doch, onder alle die,
Voornamelijk ik zie
Der Heem'len kring uitdrukken,
Hoe groot en wonderbaar
Is dezen konstenaar,
Vol kloeke meesters-stukken.
II.

Het uitgebreid gewelf
Mij tot den Schepper-zelf
15 Met zoo veel lichten trekt,
En tuigt van 't ware Licht,
Dat zijn schoon aangezicht
Daarachter houdt bedekt.
Nu weid, mijn ooge!weid:
20
Der Heemlen Majesteit,
Vol schoonheids ingegoten,
De Schoonheid mid verbeeldt
Van 't nooit-geschilderd beeld,
Tot nog voor ons gesloten.
luta,. naar Zeeland, yiken, Noord-Holland. Met Lubbert Gerritsz gaf ltij zn 16.ro
de Traterkindsche Confessie nit. 1593-98 leeraar to Enzdeii. Dirck Folckerts,:
Coornheri b,-acht item in kennis met Henrick Laurensz Spiegel. t Alkmaar, 1,1
Sept. 1638.
X. De 19e, vol ends den Statenbijbel, in de Izulgata No 18. Elk veers lever/
bier ee;i strofe. Eerste bekende uitg. in het t e g e n Izondel gerichte 2e Dccl
der „Poe:,y" Schiedam, 1617, ofschoon deze 1-5 strofen bli:/kbaar tot Vondel,s
vroegste iiidperk behooren.
4. Meer dan dat men. — 2o, 21. D. H. M. vol van de schoonheid, die
diem Ilemelen is ingegoten.

IJITBREIDING OVER DEN 19 PSALM DAVIDS. 9
25

30

35

4.o

45

so

55

6o

III.
Naauw gistren daalden neer
Den morgen, melden 't weer
Geduriglijk voords aan;
Den eenen duistren nacht
Het tot den andren bracht;
Gods lof nooit stil bleef staan.
't Schoonst, dat ooit daaglijks blonk,
Ons 's daags zijn stralen schonk,
Te helder nog van verren:
En als het onderdook,
Den duistren nacht ons ook
Kwam lichten met haar sterren.
iv.
Geen tongen, yolk, of stee,
Hoe uitheemsch, over zee,
Of leeren ongewend,
Of in hoe duistren hoek,
Dat niet uit 's Hemels boek,
Als 't wil, den Schepper kent:
Elk sterretjen gewis
Een gulden letter is.
Wie dees boek-staven t' zamen
Onzichtelijken stelt,
Daar merkelijk uit spelt
Gods wonderlijke name.
v.
Van derwaards is, dat trotsch
Den blixem onzes Gods
Den sterflijken verschrikt;
Zij vlieden al haar best,
Als hij, van 't Oost in 't 'West,
In ieders oogen blikt.
Wat plaats, wat hoek, wat oord
De donder niet en hoort,
Wanneer Hij die wil zenden?
Hij berst ten wolken uit,
Met ijselijk geluid,
Tot aan des werelds enden,
VI.
In 't driftig veld omhoog
Heeft God des werelds oog,

.6. M e 1 d e n 't w e 6 r, meldde 't war (dat schoone beeld). — 33. T c
1 c 1 d e r, zeer helder.
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De zon, een hut vergund,
Waaruit hij toebereed
Als eenen bruidgom treedt,
Die in cieragie uitmunt,
Die uit zijn slaap-zaal gaat,
En blinkt in zijn gewaad
Van heldre diamanten.
Met minder luister niet
Ons 't licht zijn fakkel biedt,
En straalt aan alle kanten.
VII.
Zoo haast zij 's morgens rijst
Op dees aardbodems lijst,
Der sterren glans verdooft:
Gelijk een moedig held
Hij zich tot loopen stelt,
En toogt zijn glansig hoofd:
Den gulden vlammendrig
Alle oogen trekt tot zich
Van menschen en van dieren;
't Gevogelt algelijk
Hem groet met wilt-muzijk,
En vrolijk tierelieren.
VIII.
Verwonderd ik aanzag,
0, vader van den dag!
Hoe snel gij 't al verklaart,
Hoe vlug gij henenschrijdt,
Ja, in zoo korten tijd
Volbrengt uw Hemel-vaart:
Des Hemels blaauwe tent
Gij dagelijks omrent
Met uw gevlerkte paarden:
Uw hett' breekt alszins door,
En niets en blijft er voor
Gescholen op der aarden.
Ix.
Schoon 's hemels aangezicht,
En alderschoonst het licht,
Waardoor de wereld ziet;
Nog schoonder 's Heeren Wet
Die, rein en onbesmet,

6r. Driftig veld omhoog, drijvend zwerk. 74. Lijst, kim, horizont. — 78. Toogt, toont. — 97. Schoon 'shemels aangezicht, scho()n,
is 's h. a.
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Nooit ziel haar vlekken liet.
Hoe blinkt der starren throon
En alderklaarst ten toon
De goud-geel Zonne luistert:
105
In klaarheid, waar zij straalt,
Gods Wet nog prijs behaalt,
Voor wien al 't licht verduistert.
x.
't Uitbreidsel, wonder net,
1 1 0 De Zonne, 's levens wet,
Wordt aldernetst geacht:
Doch netter nog bekleef
De Wet, die God voorschreet
Het menschelijk geslacht:
De wet, die aangemerkt
115
Wel neiging daadlijk werkt
Ten goeden, van den kwade,
Vermids zij zwaarder weegt;
Waardoor men God beweegt
Tot gunst en tot genade.
120
XI.

125

13o

135

De leek zij wederbaart
En zijnen wulpschen aard
In wijsheid grijzen doet,
Wanneer zij, wel beoogd,
Zoo onderscheidlijk toogt
Het ware en 't valsche goed.
Wie, heilig en geschikt,
Dees hoogsten reden wikt,
Die zal ze oprecht belijden;
En d' onderhouder werd
Ervaren, hoe zij 't hert
Zoo zeer in God verblijden.
XII.
0, welken heldren glans,
In d' oogen des verstands,
Van 's Heeren Wet afschiet!
Waardoor, Heer ! uwen knecht,
Na uw behagen recht,
't Een lieft en 't ander vliedt.
De vreeze, die steeds vreest

103. Throon, verhemelte. — 105. Luistert, schittert. — 109. U i tbreidse 1, uitspansel. — I i 6. De uitg 1632 heeft : „Zielneiging". — 121..
Zij (de Wet) doet den gewonen mensch op nieuw geboren worden. — 128.
Dees h oogs ten; de uitg 1682 heeft : „Des hoogsten".
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Met eenen kindschen geest
Des hoogsten toorn, is heilig;
Dies 't lot, dat zij verhoopt,
Niet met der tijd verhoopt,
Maar in Gods schoot rust veilig.

145

Rechtvaardig is 't gericht,
Dat ieder zijnen plicht
Aanteekent en verklaart,
Wijl 's Hemels wetten dan
Geen tong volprijzen kan,
Hoe schoon zij zijn en waard.
Noch goud, noch eel gesteent
Heeft Ophir ooit verleend,
Zoo dierbaar in mijn oogen:
Noch nimmer honigbie
Konfijten honig, die
Zoo zoet heeft smaken mogen.
XIV.
Uw knecht heeft 'tgeen hij weet
Alsteeds met doen bekleed,
Steeds hield hij zich vermaand,
En, nimmer ijver-zat,
Speurt, hoe zij hem den pad
Ter hoogster eeren baant.
Zoo ooit mijn ziel verleid
Wierd door onwetendheid,
Wie kan die feilen mijden ?
Erinnert mij, o Heer !
Al 't geen, waardoor wij d' eer
Uws heilgen naams ontwijden.

XIII.
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Ontslaat derhalven mij
Der trotscher heerschappij,
Zoo blijve ik onbevlekt
En onbezoedeld van
Al 'tgeen den vromen man
Tot schuld en onheil strekt :
Alsdan zal Davids mond
Ontdekken 's harten grond
Met heilige gedichten.
Mijn scherm-heer, troost, en schuld !
Die mij verlossen wilt,
En al mijn kruis verlichten !

DAVIDS LIJKKLACHT.

I :;,'

II aibo ijaaract3i
OVER

SAUL EN ZIJN ZONEN.

E braafsten, die gij hebt gedragen,
0 Isrel! leggen nu verslagen
Op uwe bergen. Wat geweld
Of 't puik der mannen hebb' geveld?
Verhaalt dit niet aan onz' misgonners
5
Te Gath, noch meldt toch d' Ascalonners
Op hunne straten 't ongeval,
Door uw luidruchtig lijkgeschal:
Om niet de maagdelijke reyen
10 Des Philistijns ten dans te leyen:
Dat 's onbesnedens dochters niet
Gaan lachen over ons verdriet.
O Gilboa! dat dauw noch regen
Voortaan uw hooge toppen zegen'
15
Met loof en gras, noch d' akker draag
Zijn tiende, die Gods Hut behaag:
Want op uw hoogte en open velden
Ontzeeg de schild en 't hart der helden:
De schild van Saul in den strijd:
20
Als had hem God nooit ingewijd.
De boog van Ionathan en 't snedig
Geweer van Saul kwam nooit ledig
In 't hof, maar vuil van vijands bloed
En 't vet der dappren, trotsch van moed.
25
Die Ionathan, die Saul minnelijk,
En beide schoon en onverwinnelijk,
Terwijl ze leefden, kon de dood
Niet scheiden, in den jongsten nood.
Geen arends-vleugels waren sneller,
3o
Geen kies noch klaauw van leeuwen feller.
Och, Abrams dochters! schreit op 't lijk
Van Saul, flus nog Vorst van 't Rijk:
Die u met purperen gewaden
Bekleede, en 't kleed met puikcieraden,
Gesteente en goud te cieren plach.
35

D

Davids Lijkklacht. Vertaling van 't le Hst. uit het 2e B. der „Koningen":
16. Gods hut, het Tabernakel. — 2 I. Sn e dig, snijdend. — 32. i 1 ll S.
ZOO even.
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0, onvergetelijken slag!
Hoe storten daar de vroomste koppen!
0 Gilboa, op uwe toppen
Viel d' onversaagdste en stoutste man,
40Die grootste krijgsheld Jonathan.
Och, Jonathan, mijn zoet vertrouwen!
Mij zoeter dan de min der vrouwen,
Mijn broeder, dus verongelukt!
Nu voel ik, hoe uw dood mij drukt!
Geen moeders hart had zoo verkoren
45
Het eenig pand, uit haar geboren,
Als ik uw ziel, o heldenheir !
Hoe kwaamt gij om met uw geweir !

0

10

15

no

poE rtis' stpits.

Hemel! hoor naar mijne reden!
Het aardrijk geef mijn stem gehoor!
Mijn leering druipe in ceders oor,
Gelijk de wolken, naar beneden!
Ik wensche, dat de woorden vloeyen
Uit mijnen mond, als dauw en vocht;
Gelijk de regen uit de locht
Het kruid, en druppels 't gras besproeyen:
Dewijl miin tong den naam des Heeren
Verheffen wil, gelijk 't behoort.
Geef Gode alleen den prijs! komt voort,
En helpt zijn majesteit vermeeren!
Gods wonderwerken zijn volkomen,
En al zijn paden loopen recht.
God is getrouw: geen valschheid hecht
Op dien Rechtvaardigen en Vromen.
Die zich geenszins als kinders droegen,
Maar schendig tegen 's Hemels stem
Zich zelfs vergrepen, gaven Hem
Niet weinig stof van ongenoegen.
Verkeerd geslacht, bedorve ranken!
Onwetend yolk, to dwaas en sno6
Bejegent gij de Godheid zoo?

Moyses' gesang. -- vert. van v. 1-43 van 't 32e Hfdst. van Deuteronomium.
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Is dit den Allerhoogsten danken?
Is Hij dan niet uw rechte Vader,
Uw eigen Voogd en wettig Heer,
Die u bootseerde tot zijne eer,
En 't wezen gaf en schiep to gader?
Gedenk aan de overoude dagen,
En loop met uw gedachten vrij
Door alle huizen, op een rij ;
Ga hene, ga uw vader vragen,
Hij zal u al 't voorleden mellen,
En wat er is gebeurd voorheen.
Ga, vraag uwe ouders naar 't voorleen:
Zij zullen 't u in 't lang vertellen.
Toen d' Opperste elk zijn land ging toonen,
Toen Adams afkomst wierd verspreid,
Hij elk zijn deel heeft toegeletd,
Naar 't juist getal van Jacobs zonen.
Gods yolk is 't eigendom des Heeren,
En Jacob blijft zijn errefpand;
Hij vond hem in verwilderd land,
Daar Schrik en Eenzaamheid verkeeren;
Hij voerde hem omher, bewogen
Van liefde, en gaf dien zone een wet:
Bewaarde hem voor ramp en smet,
Gelijk den appel van zijne oogen.
een arend vlugge vogels
Tot vliegen port, rondom hen zweeft,
Spreidt God zijn pennen uit, en heeft
Hem opgenomen op de vlogels.
De ware God alleen geleide
Hem op dien tocht: geen Heidensch God,
Of uitheemsch Ongod, brocht zijn lot
En erfdeel door woestijn en heide.
Hij zett'e het met zijne veder
Op hooge landen, in een lucht
En veld, vol spijze en akkervrucht
En weelige gewassen, neder.
Daar zogen de uitgekore lippen
Aan honigdauw het hart gezond;
Aan olie, die hun in den mond
Kwam vloeyen van de harde klippen;
Aan boter, van de gladde koeyen,
De schapemelk, 't gemeste lam,
En Bazans bok en vetten ram,

5

i6
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De tarwebloem, zoo schoon in 't bloeyen..
God schonk hem rustig van den klaren
En rooden wijn. Aldus gemest
-0
En zat, begon de zoon in 't lest
Weerspannig achter uit to varen.
De zoon werd glad, en vet, en grover,
Verliet de Godheid, die hem schiep ;
Ontviel de Godheid, die hem riep
5
En zett'e aan vruchtbre beemden over.
Zij tergden God, door vreemde Goden,
Ontstaken 's Hemels Majesteit
Tot gramschap, door de gruwzaamheid
8o
Der afgoOn, hun zoo streng verboden.
Zij offerden den Goon der beemden,
En niet den God, die hen verbond.
Zij dienden, los en zonder grond,
Den onbekenden en den vreemden,
85
De nieuwe en onbekende altaren,
Bij uwe vaders nooit ge-eerd.
Gib loochent God, die u bootseerd',
En laat uw Heer en Schepper varen.
Dat zag de Almachtige uit zijn thronen,
90
Ontsteken van verbolgentheid,
Getergd door 't schendig onbescheid
Van zijne dochteren en zonen.
Hij sprak : „Ikwil voor deze boozen
Mijn aanschijn dekken met een wolk,
En zien den uitgang van dit yolk,
95
Verkeerde kinders, trouwelozen.
Men durf door OngoOn Mij vergrammen,
Mij tergen door afgoderij;
Ik wil een ander yolk aan Mij
100
Verbinden, buiten Jacobs stammen:
Ik wil verwekken dwaze volken,
Ten trots van hunnen wrevlen moed;
Mijn gramschap zal, gelijk een gloed,
Ontsteken 's Afgronds diepste kolken,
105 Al 't land met zijne vruchten blaken,
Der bergen grond in asch vertreen,
De rampen stapelen op-een,
En hen met al mijn pijlen raken.
De honer zal hun vleesch verzwelgen;
IIo
't Gevogelt' om hen pikt en zwiert,
76. En die hem naar vruchtbare beemden overzett'e.
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De felle slang en wreed gediert'
Zal hen, in stof gesleipt, verdelgen.
Het zwaard van binnen, schrik van buiten,
Zal teffens al wat Mij mishaagt
Bederven, jongeling en maagd,
Den ouden man en teere spruiten.
Dan wil, dan wil Ik schimpwijs vragen:
Waar zijn ze nu in rook en wind?
Ik wil ze, waar men menschen vindt,
Uit elks gedachtenisse vagen.
Doch om geen vijand stof te geven
Tot lastren, schortte Ik deze straf,
Eer zij hun haatren voedsel gaf,
Om trotscher Mij te wederstreven.
Zij mochten licht uit hoogmoed stoffen:
„Ons hand is sterk, daar 't al op quit!
Hun Godheid voerde dit niet uit,
Noch heeft ze door haar macht getroffen !"
0 radeloze' en zinnelozen!
Och, was dit yolk toch wijs en vroed,
En zag 't nog tijdig te gemoet
De aanstaande straf enplaag der boozen!
Hoe kan een enkle duizend jagen,
En twee, tien duizend op den tocht?
Is 't niet, om dat hen God verkocht,
En dreef in 't net, om hen te plagen ?
Ons Godheid slachte nooit de Goden
Der vijanden. Dat boos geslacht
Kan zelf getuigen van de macht,
Waarvoor alle AfgoOn henevloden.
De wijnstok, die ons haters pooten,
Is als der Sodomijten rank
En Gomorreeschen akkerdrank,
Een bittre wijn, vol gal gegoten.
Hun wijn is gal van felle draken,
En doodlijk addrengift. En broedt
Dit niet al stil, in mijn gemoed
Bezegeld, als een schat van wraken?
Ik hon de weerwraak voor mijn eigen,
En wil 't vergelden, op zijn tijd,
Opdat ze sneuvlen in den strijd.
De dagen naken, die hun dreigen.
De tijd, beschoren tot hun schade,

137. Slach te nooit, leek nooit op. — 142. Rank, wijnrank
VONDEL II.
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Is voor de hand. De Hemel zal
De boosheid brengen tot een val,
Zijn dienaars troosten, uit genade ;
Zij zullen zien, hoe die hem haten
In kracht vermindren en getal ;
En hoe ze smilten, die op wal
En sterke muren zich verlaten.
Dan roept ge : Waar zijn nu hun Goden,
Hun toevlucht en hun toeverlaat,
Van welker offer zij verzaad
En vet geworden zijn, gevloden ?
Van welker offerwijn zij nutten ?
Zij geven nu zich zelfs eens bloot,
En redden u, in dezen nood.
't Is tijd, dat zij u nu beschutten.
Nu merkt, aan 'tgeen er is bedreven,
Dat Ik alleen de Godheid ben,
En, neffens Mij, geene andren ken.
1k ben de Heer van dood en leven.
Ik kwetse en zalve aan alle zijden,
En geen geweld, noch geene kracht
Kan iemant rukken uit mijn macht,
Noch voor mijn hand zich-zelf bevrijden.
Ik hef mijn rechte hand naar boven,
En zweere bij mijn Majesteit :
„Ik leef alleen in eeuwigheid,
„Die alle machten kan verdooven.
Indien Ik koom' mijn zwaard to wetten,
Tot dat het als een blixem straal',
En mijne hand, met schittrend staal
Gewapend, zich in 't recht ga zetten :
Zoo wil Ik me aan mijn haters wreken,
Vergelden hunnen wrevlen moed.
Mijn pijlen zullen, rood van bloed
En dronken, druppelen en leken
Mijn zwaard zal 's vijands vleesch verslinden,
En 't bloed der dooden, in den slag,
's Gevangens vleesch, die met geklag
Bloots hoofds zich boeyen liet en binden."
Dat allerhande yolk en tongen
Gods vollek loven ; want Hij boet
Zijn dienaars schade, en wreekt hun bloed,

194. B o e t, maakt goed.
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Uit wrake tot dees straf gedrongen.
Hij zal het onrecht van zijn zonen
Uit jiver wreken naar zijn macht,
Maar Jacobs erfdeel en geslacht
Genadig vallen en verschoonen.

to:,

gdefonircoe sii3catgotio+
PSALM CXXXVI.xi

T

Oen wij, te Babylon, geketend, daaglijks droever,
Ons harpen hingen aan de wilgen, die den oever
Der onverzoenbre Eufraat beschaduwden met groen;
En aan Ierusalem en 't vaderland gedachten,
5 En aan d' altaren, daar wij God te dienen plachten,
En Levi ons met mann' des Godsdiensts plach te voen:
Toen scheen ons aangezicht van hartzeer te verouden.
De boezem zuchten loosde, en de oogen parlen douwden;
Want d' overwinners ons beloegen in ons kruis,
i o En spraken: „Weest getroost, gij 's Hemels uitverkoren,
Nu laat ons eens een lied en blijden lofzang hooren,
En zingt eens, zoo gij placht in uw godsdienstig Huis!"
„Och !" spraken wij, „Wien zoil gelusten nog te zingen,
Nu wij, zoo veer van huis, bij woeste vreemdelingen,
Zijn ieders tijdverdrijf en guichelspel en boon !"
15
Ierusalem, eer gij in mijn gemoed zult sterven,
Eer zal mijn rechte hand Naar zoete snaren derven;
Eer zal mijn schelle harp mij weigren haren toon.
Gewijde vloeren en gij, schoon gebouwde bogen,
En heiligdommen, die nog glinstert in onze oogen,
Och, Sion! eer gij laat te zijn ons hoogste goed,
Ons weelde, ons vrolijkheid, ons vaerzen, en gezangen,
De tong zal eer verdroogd in 't mondgehemelt hangen,
Eer dat van elders vreugd verrijze in ons gemoed.
XI. Volgends de nummering der latijnsche vertaling in de Katholieke Kerk ge-

20

bruikelijk. In den hebreeuwschen text en dus ook in den Statenbifbel is deze ps.
genummerd 137. Inderdaad schijnen Vondels fraaye vaerzen hier ook wel tot een
volgend tijdperk te behooren (misschien 1639-44) . Of ligt het aan de late dagteekening der eerste uitgave?
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OP DE GEBOORTE VAN ANNA ROEMERS,

25 Gedenk, o Heer ! gedenk de razende Edomiten;
Die, in 't verdelgen van den roem der Israliten,
Vast kreten : „Af, rein af, tot op den lesten steen !
Verwoest, en brandt, en blaakt; brengt ijzer aan en vuurwerk
Men draag geen Kerk ontzag! Verloopen is haar uurwerk
3o Men trap haar, die u zoo baldadig heeft getreen !"
Bloeddorstig Babylon ! hoe stout gij u durft roemen,
Men zal in 't ende den verdelger zalig noemen,
Die u vergelde al 't wreede ons aangedane kwaad ;
Dan zal men roepen : „O, gelukkig zijt gij, Persen !
35 „Die Sions onrecht wreekt, en die de teedre hersen
„Van Babels zuigeling op rotsen klitst en slaat."

bt sdoorie Van otte
HOLLANDSCHE SAPPHO

ANNA ROEMERS.xII
A Ls 't heilig Noodgeheim wat zeldzaams ons wou jonnen,,

zaligen onze eeuw, doen kwam in 't licht der zonnen
IA EnDees
kunstrijke Anna, wien den Hemel had bezind,
Zoo haast de Goden en Godinnen dit vernamen,
5 Zij, met de Muzen, uit haar hooge zetels kwamen,
Om te begroeten en te zegenen het kind.

Zij lag in 's voesters schoot, en sloeg de teedre lichten
Op d' ornmestaanden rei van blinkende aangezichten :
Een heil'ge glans, zoo 't scheen, zweefde om haar edel brein.
10 De rei der Hemellien schiep een te zonderlingen
Genoegen, en bestond eenstemmiglijk te zingen,
En heil te wenschen 't kind, dat meer was als gemein.
XII. Anna, Roemer Fisschers oudste dochter en medewerkster aan zijn zededichten, geb. te Amsterdam, vermoedelijk in 1583. Vondel schijnt al vroeg met de
familien Hooft en Fisscher bekend te zijn geweest: misscliien heeft Roemer Fisscher den 40 jaar jongeren kunstgenoot op een Rederijkersvergadering ontmoet.
P. Cz. Hooft was 61 jaar ouder dan Vondel. Roemers vrouw was waarschfinlffk
protestant, terwijl Roemer tot de Roomsclze Kerk behoorde. De kinderen schijnt
men om en om gerefornzeerd en roomsclz gemaakt te hebben: Anna en Maria Tesselschade waren roomsclz; Geertrui was protestant en waarschijnlijk ook Pieter.

i. Noodgeheim, noodlot. — 3. Bezind, bedacht. — 1o. Te zonderlinge zeer bizonder.
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„Groeit," zongen zij, „en bloeit! ontluikt, o bloem der bloemen!
0 roem van uwe tijd, daar Roemer op mag roemen !
z 5 Eer van uws Vaders Huis, en pronk van uwe Stad!
Gedurende de lent' van uwe onnoosle jaren
Moet u noch leed, noch ramp, noch onspoed wedervaren,
Dien d' Hemel opgeleid heeft als een weerde schat.
20

„De tijd genaakt, dat, om den lofkrans te bejagen,
Gij nog Arachne met uw naaldwerk uit zult dagen :
Nature met 't pinceel, graaf-ijzer, kole, en krijt:
Polymnia met zang : Erato met uw snaren :
De schrijvers met uw pen, die in elk-een zal baren
Verwondering, als gij der schrijvren Phoenix zit.

25 „Der kunstbemindren oog zal gaan de muren vrijen,
Die rijklijk zijn bekleed met uwe schilderijen :
De spiegelglazen, die te cierlijk zijn vermaald :
De boeken gestoffeerd met duizenderlei dingen,
Vol kunst, vol printen, en verscheiden teekeningen :
3o De zijde-stoffen, die gezield zijn van uw naald.
„Maar dit zal 't minste zijn, wanneer de Faam zal loven
Uw rijm en proze, dat zijn ziel ontving van Boven;
Als Grotius verstomt, als Cats zoo bril toekijkt,
Als Hooft verwonderd staat, als Heyns met zijnen Schrijver
35 Uw guide veerzen leest, en d' een uit grooten ijver
Bij Pallas, d' ander u bij Sappho vergelijkt :
„wanneer gij met uw dicht verdient de lauwerbladers,
En ciert de Poppen en uitbeeldingen uws Vaders,
Die u in Wijsheids school van jongs heeft opgekweekt;
40 Wie van uw spreuken en uw rijmen komt t' erkouwen
Zal roepen : „Dit 's geen maagd, noch van 't geslacht der vrou't Is Maro, die hier zingt; 't is Cato, die bier spreekt." (wen :
„Wast op, gelukkig kind ! wast op in goede zeden,
Die van 't verwondren nog zult worden aangebeden,
20. Ara c h n e, kunstige weefster, door Pallas in een spin veranderd. — 22.
Polymni a, Muze der muziek en welsprekendheid. — Era t o, Muze van het
Minnedicht en van de Gebarenkunst. — 27. Spiegelglaze n, (hier) roemers.
T e cie rl ij k, overcierlijk. — Vermaal d, geemalieerd. — 33. B r i I, verbluft. — 34. Daniel Heinsius, wiens gedichten Scriverius had uitgegeven. -38. P oppen, de „Zinnepoppen", dicht- en prentbundel van Roemer Visscher. — 40. E r k o u w e n, in zich opnemen. — 42. Mar o, Virgilius, geb.
70, t 19 V. Chr.
C a t o, geb. 234, t 149 v. Chr.
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45 Vermids uw oordeel en uitstekende verstand;
Wast op, gelukkig kind! cieraad van uwe tijden!
Den Hemel u beschutt' voor al die u benijden !
Wast tot een wonder van het prachtig Nederland r
Zoo eindigde de groet en zegening der Goden,
5o Die haar geschenken mild de jonge vrucht aanboden,
En met een hemelsch spook verdwenen uit 't gezicht.
De spruit nam toe, en hoe zij meer bestond te bloeyen,,
Te meer de wiisheid met haar jaren scheen te groeyen,
En 'tgeen eerst minder was, dat wierd een grooter licht,
55 Ten lange lesten moet de Nijd nu zelf belijen,

Dat in haar zijn vervuld der Goden profecijen,
Dat 's Hemels schatten zijn te recht aan haar besteed ,
Geestrijke jonkvrouwe ! o, wat zullen wij u wijen ?
De nymfen van ons Y haar in uwe eer verblijen,
6o En staan tot uwen dienst wilveerdig en bereed.
Maar, uitgelezen maagd ! vermids der grooten gunsten
En 's levens ijdelheid verdwijnt met alle kunsten,
Vergaapt u niet aan 'tgeen, dat schielijk zal vergaan.
Wilt met uw schrandre geest niet bier beneden marren,
65 Maar altijd hooger gaan, en zweven na de starren,
Fn Hemelwaards 't gezicht, als een Sibylla, slain.

^Cj ¢E

Hof btr Zactui,
AAN DEN HEER

LAURENS REAEL,
RIDDER, OUD-GENERAAL VAN OOST-INDIEN, ENZ.=

L wat, bepekt, beteerd, aangrijpen kan en vatten,
En dansen op de koorde, en klauteren als katten,
Zeespoken, die gezwind den steilen mast op vliegt,
En zijt in Thetis' schoot van kindsbeen opgewiegd,

A

XHI. Laurens Reael, zoon van Laurens Jacobsz. en Grietgen Nimes Pietersdr.„
zwager en geestverwant van Jacobus Arminius, letterkundige en mathetnaticus,
geb. 22 Okt. 1583 te Amsterdam. Hij, kleinzoon van een schipper ter koopvaardij,
was in 1611 Scheepskommandeur en Goeverneur der Molukken; in 1616 Goeverneur generaal der 0. 1. bezittingen. In 162o heerde Iii in 't Vaderland. Te,
Amsterdam wj'dde hj zich aan letterarbeid. Met Antonis de Hubert, een Zieriks-
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5 Bolkvanger-dragend gild en blaauwe toppershoeden,
Die koortsen haalt op 't land, en lucht schept op de vloeden,
Stuurluiden, grijs van kop, die liever rijst en zinkt
In 't bedde van de zee, als in de pluimen stinkt;
Gij, schippers, die niet lang aan eenen oord kunt rusten
IO En 't anker licht en worpt aan veergelege kusten,
En al wat binnens boords, van schuim en pekel zoor,
Nu ommewegen zoekt, nu houdt een rechter spoor,
Verzelschapt mijne refs en voorgenome beevaart,
Die ik geheiligd heb den lof der nutte Zeevaart!
15 Sint Laurens (niet die eer geroost was en gebraan,
Maar voormaals is als Voogd naar Indian gegaan)
Begunstige onzen tocht : want hij is omgedragen
Op 't grondeloze vlak door stormen en door vlagen,
Hij wenkt ons toe alreede, en blijft verzekeraar,
20 Te vrijen onzen kiel van schipbreuk en gevaar.
Van waar de zeevaart eerst genoten heeft haar luister
Tot nog hangt in geschil, en d' oudheid maakt het duister.
Wat yolk de zeekust vrijt en handelt aan het strand
Trekt uit dees vinding lof: bizonder Griekenland,
25 Dat op zijn Argo trotst, en op zijn Argonouten
En Tiphys, die de zee te kruisen zich verstouten,
Om winnen 't Gulde Vlies. Doch Tyrus hierom lacht,
Die eerst een hollen balk te water heeft gebracht.
Egypten geeft niet toe, dat vroeg het land verliezen
3o Dorst, met een rieten schuit en met gevlochten biezen.
Brittanje moedigt zich, dat lange wind en weer
Versmade, met een boot van barstig bokkenleer.
Voords 't ankersmeden zich aanmeten de Tyrrhenen.
Uranie eerst is aan Phoenician verschenen,
35 Die leerde hen gade-slaan, in 't ongestuimig meer,
Des aspunts zinken en het klimmen van den Beer.
En Rhodus is befaamd, vermids, vOor vele jaren,
Zijn jachten van den wind gesleept zijn door de baren.
eesch Magistraat, met Hooft en Pondel Held hij samenkomsten ten huize (naar
't schijnt) van de gezusters Visscher, op de Geldersche bade, nabij „Schreyershouck", tot regeling der Nederlandsche spraakkunst. Achtervolgends Vice-Amiraal
en Gezant, Teed hij schipbreuk op de trust van Jutland, in 1628, werd door de
Keizerlfiken gevangen genomen, maar door voorspraak der Paters Jezukten te
Weenen in 1629 ontslagen. Hij t aan de pest, zo Oht. 1637.
5. Bolkvange r, zeemanskleed. — 15. E er, weleer. — 17. Om ge dr a g en,
gelijk men met Heiligen(beelden) doet. — 23. De zeekust v r ij t, Heft,
bezet houdt. — 26. Tiphy s, stuurman der Argonauten. — 27. Tyru s, de
stad. — 29. Verlieze n, verlaten. -- 34. Ur an i e, Muze der sterrekunde.
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Cephisus voelde eerst slaan met riemen zijnen vliet.
Het zeal vond Icarus, en Dedalus den spriet.
Men plokhaart om den slag van velerhande schepen :
Des eenes brein heeft dit, des anders dat begrepen.
Zoo dingt men om dien vond, een ieder roept vast mijn,
En niemant wil de leste, en ellek d' eerst' wil zijn.

45 Wat mij belangt, een geest mij luistert in mijne ooren,
Dat d' eerste zeeman is van 't schuim der zee geboren,
Ontrent die streek, daar nu Enkhuizen wordt bespoeld,
Wanneer de Zuider plas uit zijne diepten woelt;
Die, uit het vocht geteeld, zoodanig van naturen
5o Was, dat hij op het droog te kwalijk konde duren,
En boomde met een vlot langs de oevers, tot dat hij,
Bij storm en onweer, eens geraakte aan de overzij;
Van sedert, afgerecht in 't varen, hij de boeren
Als veerman was gewoon, nu hier dan daar te voeren:
55 Zijn eigen naam was Vreek, vermids hij vrek, onmild,
Kon vorderen zijn vracht, en eerde 't schippers-gild,
Als hij 't op 't sterf bed nog, uit zijn veroverd goedtjen,
Zijn bollekvanger schonk en smoddig toppers-hoedtjen,
Die van die tijd Matroos zijn wettig aangeerfd,
6o Een dracht, die sterven zal wanneer de Schipvaart sterft.
Doch 't zij hier mede hoe 't wil, wij laten d' oude kijven
Ons lust de zake zelf wat nader te beschrijven.
Verwondering voor eerst verbaast des dichters ziel,
Wen op stads timmerwerf hij leggen ziet den kiel:
65 Wen hij scheeps-timmerlie, met bijlen en met disselen,
De bosschen, hoog van top, in schepen ziet verwisselen;
De balken wederzijds een holligheid bekleen,
En wassen uit een bout, als uit het ruggebeen
De ribben van een rif, die tusschen beiden laten
70 Een ruimen buik, bekwaam om 't ingewand te varen;
Dan weder overdwers de planken aangehecht,
Verdubbeld, gestoffeerd, gewoeld, gekromd, gerecht,
Met bouten gelardeerd, met houte' en ijzren pennen,
Gesmeerd, en geharpuist, gemoedigd tegens 't schennen.
Maar ziet, terwijl ik rijm, zoo staat daar 't wonderwerk
Gerezen, als een burg of als een groote kerk,
En levert strijd den Goon, die dit geweld verwenschen,
flit vreeze, dat van 't zaad der langgebeende menschen
Nieuw' reuzen zijn geteeld, die Iupiter aan boord
8o Afeischen rekening van 't bloed, dat left gesmoord,
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En onder t wicht gestikt der omgestorte bergen,
Tot straffe, om dat het dorst Saturnus' zetel tergen.
En als ik 't overleg, zoo lach ik om 't bestaan,
En roep : „Hoe zal dit tuig te water konnen gaan?
'85 Die arbeid, dunkt me, zoii een Archimedes passen,
Of een die wrikken kost de weereld uit hare assen.
Hier dient een Hercules of Atlas opgespoord,
Die met zijn schouderen den hemel onderschoort.
Zacht, mannen! staakt uw moeit', 't is buiten uw vermogen;
90 Het is vermetelheid, de waan heeft u bedrogen."
Men tijt er evenwel aan 't ijselijk geveert,
Als Priaams burgerij aan het Trojaansche peerd.
Het roert gewisselijk, het wiegt, het gaat, het gaat er :
Daar valt de zwaarte, en plompt, en rift een gat in 't water;
95 De Stroomgod van den slag en 't zakken is ontsteld,
En beurt zijn rieten pruik eens uit het blaauwe veld,
En graauwt: „Onaardig yolk, ter kwader tijd geboren!
Thans leer ik u mijn rust en heilge Godheid storen;
Gaat, zendt te Scheveling te water uwe vloot,
1 00 Daar Doris met haar zaad speelt in een ruimer schoot;
Mijn spoeling valt benaauwd, en moet ik schielijk wijken,
Zoo kwetst mijn brakke vloed de Waterlandsche dijken."
Daar left de dikke romp, en waggelt, zijgt, en stijgt,
Die dagelijks al meer en meer volmaaktheid krijgt.
1 05 Men recht er boomen op met takelen en touwen,
Men kroont er mars met mars, het schijnt schier of ze bouwen
Kerktorens in de zee, van waar men mag bijkans
Een weereld overzien, als uit een hooge trans.
Neen, neen, geen masten zijn 't, noch marsen, het zijn katten,
no Om verder mee te gaan, en den Olymp te marten.
Ten lesten ik mijn hulk, op 't vlakke van den stroom
Voor 't anker rijen zie: 't gelijkt bijna een droom.
Wat vlaggen ziet men bier afzwieren van haar stengen,
Wat kleuren, groen en geel, hun mengsel bier vermengen,
115 Oranje-blanje-bleu! wat purper en rood goud,
Wat schoon schakeersel bier het oog met lust aanschouwt !
Wat wapens brommen hier, in wimpels, toppestanders,
En sluyers fijn van draad ! o, welke salamanders!
Wat leeuwen zilverblank in paersch, in rood, in groen!
120 Hier zweeft een adelaar ; daar slingert een griffoen;
Hier pronkt een paauwesteert, bezaaid met gouden oogen,
De praal van Iunoos kar; en ginder komt gevlogen
too. Grieksche zeenymf, moeder der Nereiden. — 1 lc). Matte n, vastzetten. — 121. De paauw, gespannen voor Junoos kar.
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Een witte Noahs duif met den olijventak.
Daar daalt Mercuur omlaag van 't lichtgestarrend dak.
125 Ginds drijft een Pegasus met Perseus op de baren,
En dreigt het zeegedrocht, en wil de maagd bewaren.
Ik zie Andromeda besturven, Orion
En al het Hemelsch heir, en starren, maan, en zon.
De winden vrijen vast de levendige verven,
130 En lekken 't kakelbont, en willen 't noode derven.
Het schip met beeldewerk bezet is een goed deel:
Hoe bralt die gaalderij, dat vorstelijk kasteel.
Hoe, Christen reeders, hoe! wat, mannen ! zijt ge dronken?
Hetgeen de nood bedocht misbruikt ge om mee to pronken:
135 Te rijke schatten heeft de zee u toegebracht,
Zij worpt u peerlen op, gij bezigt ze tot pracht!
De weelde heeft Tyrus eer voor haren val doen dolen. —
Maar zwijg, poeet! dit zip den predikstoel bevolen!
0 Goddelijk gesticht ! gij lokt mijn zinnen uit:
140 Gij, juichende Meermin en Waterlandsche bruid!
De schoonheid van uw pruik Neptunus houdt gevangen,
Als hij kleenoodje en goud ziet aan uwe ooren hangen.
Gij schijnt een Cypria, die in het parlemoer
Na 't Cypersche eiland toe op levend marmor voer,
145 En met 't aanminnig vier haars aanschijns, eer ze lande,
Al wat 'er plompt in 't nat van minne dede branden.
Die voet zet binnens boords, ziet met verwondren aan
De groote en fokkemast, de zeilen, de bezaan,
Den boegspriet, 't galioen, spil, beeting, ankers, kluizen
150 (Om vieren 't ankertouw wanneer de baren bruisen),
't Gespannen boevenet, de koebrug, de kombuis,
Waarin men spijze kookt voor 't driftig eiken huis;
Verneemt de botlerij, de kooyen, gotelingen,
Kortouwen, wil d van mond, die vesten zouden dwingen,,
155 De koegels zwaar van wicht, de kamer, die het kruit,
Daar Cerberus voor beeft, in haren boezem sluit,
De stuurplecht, de kajuit, die buren met malkander,
De wijde stuurmans-hut. Verbaasd, hij, onder ander,
Stijgt neder in het ruim, en roept: „O, bootsgezel,
160 Rampzalig mensch, wat 's dit? 't Is 't voorburg van den Hel 1"
126. De m a a g d, Andromeda, die door Perseus tegen den zeedraak beschermd
is, zijn vrouw werd en later onder de sterren is opgenomen. — 132. De
achtersteven, met spiegel. — 141. Prui k, hoofdhaar. — 143. Venus. — 147Zoo als de dichter. — 149. B e e t i n g, galg voor de ankerketting. — 151.
B o e v e n e t, afweerings traliewerk. — 152. D r i ft i g e i k en h u i s, drijvend
vaartuig. -- 153. Gotelinge n, scheepskanonnen.
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Nieuwsgierig loopt vrij heen doorsnuffelen, o zotten !
Te Napels en te Room de Italiaansche grotten;
Zeldzamer duikt men bier in onderzeeschen kuil;
Hier is de Noorder as, bier gaat de zonne schuil.
165 Een koninklijken oogst zoil dezen buik verslinden.
De Gierigheid vertrouwt haar schatten bier den winden.
De koopman knaagt zijn hert, op 't bedde of bij het vier
Het lichaam dat is thuis, zijn zorgen waken bier.
't Gezelschap, dat dees bruid en jonffer leidt ter kerken,
17o Daar banken zijn van steen en graven zonder zerken
En 't choor staat onverdekt, is koopman of kommijs,
De schipper, stuurmans maat, en stuurman, die om prigs
En winning 't roer bewaakt, hoogbootsman, schimman, gieter,
Zeilmaker, bottelier, barbier, en busseschieter,
175 De wachter van 't kajuit, de putger, de provoost,
En 't statig aangezicht, dat zieltjens zalft en troost,
De timmerman, de kok, die voedsel schaft om leven
En op gezette tijd elk-een zijn spijs te geven;
Bij deze komt matroos, vaak honderd in 't getal,
18o Twee vanen krijgsvolk ook, als 't ergends gelden zal.
Dees leven wel vernoegd, naar 't schaffen van den kok is,
Bij grut, bij pekelvleesch, bij slabberdaan en stokvisch,
Erweten, zuivel, rogg'; 't zeewater maakt ze graag.
Een bootsman wel gehard en voelt geen kwade maag,
185 Gelijk ons pronkers doen, die brassen en vergasten,
En voor een gastgaan vaak drie dagen moeten vasten.
Vermids ter weereld ook bestaan moet alle ding
Bij wetten, bij gezach, bij tucht, en ordening,
Zoo heeft men zulks in acht; men eert er goede zeden,
190 Men predikt er het woord, men oefent er gebeden,
Men spant er heil'gen raad, het vierschaar eischt zijn recht,
Men straft er dieverij, twist, vloeken, en gevecht,
Met dag, met vangenis, kielhalen, boeyen, slagen,
En temt ze, die op 't land geen weelde konnen dragen.
195 Men smetst er vier maal daags;nbak.
zes ledigen ee
Elk nuttigt zijn rantsoen, zijn kooye, en ongemak.
Een ieder staat zijn wacht: men meet den tijd bij glazen,
Die schendig wordt verkwist van reukeloze dwazen!
167. D e k., 3e nv. — 175. Putge r, kajuitsjongen. — 176. Ziekentrooster. — 180. Gelde n, op een strijden gaan. — 193. D a g, end touw. —
195. S m e ts t, smult. — 196. Elk heeft zijn kost, zijn slaapplaats en (ook)
zijn ongerief. -- 197 Elk betrekt (op zijn beurt) de wacht.
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Dit alles aangemerkt, staat t' overwegen, of
Mien Kraak niet evenaart met eenig Keizers-hof,
Dat, met veel kost en moeit ten golven uit getimmerd,
Van lijst, en beeldewerk, van goud en marmor schimmert;
Dat zijn vertrekken heeft, daar menig in verdoolt,
Zijn zalen hoog en leeg, zijn kelders uitgehoold;
205 Wiens balken zijn verguld, wiens gevels, tinnen, daken
Het oog des vremdelings verletten en vermaken;
Daar knechten zonder tal hun plichten gadeslaan,
En knielen voor hun Heer, en zijn hem onderdaan;
Wiens vesten vol geschuts en koopre slangen leggen,
210 Om alle uitheemsch geweld te stuiten en t' ontzeggen,
En daar rechtveerdigheid, tot billijkheid geneigd,
De deugd met prijzen eert, met straf de boosheid dreigt.
200

Gehjk een vogel, als de dag begint te krieken,
Ter vlucht zich rust, en rekt en wakkert zijne wieken,
215 Zoo doet mijn zeilbaar vlot en watertreder mee:
Hij spant zijn vleugels uit en maakt zijn zeilen ree.
De wind de doeken vult, en doet het hennep klemmen.
Den eik de baren spouwt, en wint de diepte in 't zwemmen.
Recht als een zwemmer doet, die, moeder-naakt ontkleed,
220 Met handen water schept, en met de voeten treedt
En stiert, en 't oever ziet al meer te-rugge-deizen,
Zoo neemt ook 't schip te baat al wat 'et kan in 't reizen,
En als een duif, ter vaart zich gevend, drie-maal klept.
„Geeft vier, konstapel !" is 't, wanneer de kiel zich rept;
225 Trompetten slaan de locht, met trommels en schalmeyen,
Met een vermengd geluid van lachen en van schreyen.
Geen duin, noch witten blink, noch Pharos kan voorwaar
De aanstaande zwarigheid, den nood, het leed, 't gevaar
Van 't varen overzien, noch ons volkomen uiten,
23o Wat golven op de borst eens grijzen zeemans stuiten
En breken reis aan reis. Die 't zich beroemt en pocht,
Dat hij op d' oever 't zand, de sterren aan de locht,
In zee de baren tel. Wat sterfelijke lippen
Ooit melden stuurmans zorg ! — de blinde en ziende klippen,
235 De steerten hard van steen, de banken onder zee,
Daar menig eiken zwaard zijn bodem stoot aan twee;
200. M ij n K r a a k, een vaartuig. Het huis in de Warinoestraet, waar
Vondel in woonde, ofschoon DE TROU er uithing, heette De Kraeck. — 204.
I., e e g, lang. — 21 8. Den eik, 't schip. — Spouw t, klieft. — 227. Blink,
duintop. — 235. Steerte n, steenriffen. — 236. Eik en z w a a r d, zonderlinge benaming voor een schip.
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Charybden, Scyllen, die dan braken, dan wear slorpen,
Afgronden, die noch lood kan peilen, noch beworpen,
En platen, stijf van rug, draaistroomen, diep van kolk,
240 En rotsen, vaak ontzien van 't zeebevaren yolk;
Der winden dwarreling, de bliksems, dondersiagen,
Onmatigheid van hitte en koude, en wintervlagen;
De naarheid van de nacht, langdurig, zonder licht
Van sterren, en van maan: den nevel, die 't gezicht
245 Der bakens hem beneemt, het waken, en het braken,
Des waters vochtigheid, het klokken en het kraken,
Der golven tuimeling, de broosheid van het bout,
Daar hid zijn leven op, onzeker heeft vertrouwd;
De veerheid van de refs, van magen afgescheiden,
25o Van vrouw en kinders, die met wenschen hem geleiden;
Nooddruftigheid van kost, van takel, en van touw,
Het spillen van zijn yolk door ongemak en koil:
Weerbarstigheid van weer, der roovers dreigementen,
En wat angstvallig 't brein kan schrik en vrees inprenten.
255 Een aangename koelt', die over 't vlakke zweeft,
Lokt Palinurus uit; goedaardig en beleefd
Belooft hem weer, naar wensch, en heil en spoed in 't varen:
Het is voor wind, voor stroom, met vollegzame baren.
Men viert den schoot van 't zeil, men zet'et in den top;
26o Het schuim bruist zoetelijk recht voor den steven op,
Tot dat de schaduw valt, en Titan, in het duiken,
Wijkt voor d' Atlantides met goudgesnoerde pruiken.
Den heldren Hemel dicht van sterren is bezaaid;
De doeken hangen slap; men twijfelt of het waait;
265 Als onverwacht de wind verzucht langs 't zandige oever,
De locht betrekt en dooft de sterren, langs hoe droever,
En steekt zijne ooren op, en gaat den oceaan
Met dikke nevelen bevatten en beslaan,
Mengt zee en hemel t' zaam, plasregenen en buyen;
27o Het Oost is tegen 't West, en 't Noorden tegen 't Zuyen;
Den Opgang d' Ondergang al bulderende ontzeit;
De middag built en raast, de middernacht, die schreit.
De berning woedt aan strand, op syrten en op platen.
De winter is ontboeid; de stormen uitgelaten
275 Vermeestren )Eolus, die twijfelt, of 't Geval
237. Klippen, die water opwerpen, of inzuigen. — 238. B e w o r p e n, bereiken in de verte, gelijk „peilen" in de diepte. — 245. Brake n, zich vermoeyen. — 261. Titan, bijnaam van de zon, als zoon van de Titanen,
Hyperion en Thia. — 262. Atlantides, 't Zevengesternte. — 271. 0 n tzet t, verklaart den oorlog. -- 275. 't G e v a 1, 't lot.

3o

HET LOF DER ZEEVAART.

Van hemel, aarde en zee een Chaos brouwen zal.
De vloed weerstreeft den wind; de winden, aan het hollen,
Omwentelen de vloed en doen de golven rollen.
Naar, waandij, blijft mijn schip, gedreven van den nood,
28o Geworpen in den moil en kaken van de dood ?
Men is er drok in 't werk , met strijken, pompen, hozen,
Met kerven, kiutsen, slaan, met binden, klimmen, lozen.
Nu lijdt 4 et achter last, nu voren, nu ter zij.
De zee vergeet haar perk, en Nereus eb en tij.
285 Nu hangt 'et aan een berg; nu breekt de mast de wolken.
Nu slikt de Hel het op, door 't slorpen van de kolken.
Men vloekt 't gewenschte land, al schrikt men voor den plas.
't Schip luistert na geen roer, na stuurman, noch kompas.
De kunst is overheerd, gelijk wanneer door tooren
290 't Janitser schuim verhit wil na geen Sultan hooren, (woelt,
En schuimbekt, dreigt, en driescht, en stampt, en built, en
Tot met der Bassen bloed zijn wraaklust wordt gekoeld.
Mijn Tiphys vaak aldus, zijns ondanks, de gemoedren
Der WatergoOn verzoent, met d' ingeladen goedren,
295 En licht, ter nood, scheeps last, en zijne masten kerft,
Smakt willig over boord hetgeen hij noode derft,
En worstelt bij den tast, en hoort de touwen gieren,
Verneemt geen hemels licht, noch ziet geen bakensvieren.
Of zoo hem licht gebeurt, 't zijn bliksemen, met kracht
30o Geslirzerd van Iuppijn, in 't droefste van den nacht,
Tot traag de dag aanbreekt, die hem te-moet gaat voeren
'tGeen met meedoogen zoude een stee p en hert beroeren.
D' ontrampeneerde vloot, verbaasd en afgesloofd,
Van zeil, van treil, van roer, van snoer, van mast beroofd,
305 Gesloopt, verzand, gestrand, op riffen en op scheeren:
Wanhopige, die hulp in 't uiterste begeeren,
En hangen van een rots, of zwemmen op een plank,
D' een levend, d' ander dood, verzopen, flaauw, en krank •;
En andere, die stijf van vreeze zijn gekrompen,
310 En wachten op het jongste, en houden 't op met pompen,
En smeeken nog van verre om bijstand met een schoot;
En andre, die, gepropt, zieltogen in een boot.
Help, Proteus! wonder is 't, dat sterfelijke menschen
Nog smalen op den ploeg, en om een zeelucht wenschen!
315 Niet minder is 't gevaar, wanneer mijn zee-pinas
295 Ter no o d,
279. WT a and ij, waant gij. — 292. B as se n, Bassaas.
als er mod is — 305. S c h e e r e n, scherpe punten. — 306. Wanhopige
315.
(thenschen) — 31 T. S c h o o t, schot. — 313. Pr o t e u s, zeegod.
Pi na s, vaartuig.
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Nu in den afgrond stort, nu slaat den Noorder as,
En voor zijn ankers rijdt, en hoort de golven klotsen
Ontrent een strand omheind met eiselijke rotsen;
Als Corus 't water stuwt, en opjaagt uit 'et ruim,
20 En mijn matrozen zijn begraven onder 't schuim,
Een etmaal twee of drie, en door 't langdurig stoken
't Plechtanker naauwlijks vat, en alle kabels rooken
En branden, door 't geweld van schuren zonder maat,
Ja, breken vaak van-een, gelijk een dunne draad.
325 't Armdikke touw men viert vaak twee-maal honderd vadem ;
En jont 'et ruimer bot, om halen zijnen adem.
Men kleedt, men onderldt, men siddert, slag op slag,
En elke waterberg hun dreigt den jongsten dag.
De Zeevaart evenwel uit zoo veel zwarigheden
33o Zich pronkerijen weeft, en gaat op 't cierlijkst kleeden
Haar uitgeblazen lof, gelijk de Koningin
Penthesilea doet, onsterfelijke heldin !
Die op de Atriden bikt, en derf ze 't voorhoofd toonen,
En voert de benden aan der woedende Amazonen,
335 En van geen aarslen weet met haar gemaande schild,
Daar al het Doriesch heir vergeefs 't geweer op spilt;
En, om haar dapperheid de weereld te vertoogen,
Tert, met gepluimden helm, 't wit van Achilles' oogen.
Maar als den Oceaan, bewogen door gebeen,
340 De baren kemt en rust zijn afgematte leen,
Vergeet matroos zijn smert, met tjuiteren en kwelen,
En oefent zijnen geest met deuntjens en met spelen,
En koestert in de zon zijn lichaam, vrij van pijn;
Gelijk Halcyone, bij heldre zonneschijn,
345 Zich bakert op het meer en net en pluist haar pennen,
Die afgesleten zijn met Ceyx na te rennen,
Haar troost en eégemaal, wiens koninklijke ziel
Leed schipbreuk, als de storm veroverde de kiel.
De Zeevaart is beroemd in veelderlei manieren :
35o Men ziet een kleine balk een groot geveert bestieren
En dwingen nazijn lust, nu voor, nu bij den wind,
Dan loef- dan lijwaart aan. Schoon of de nachten blind
En woest de wegen zijn, 't kompas dat kan ze brengen
3 19. Corus, de N.-AV.-wind. — 321. Stoke n, stormen. — 326. En geeft
het meer toe. De uitg. beat jonne t. — 331. Der Amazonen, die de 'frojanen te hulp kwamen. — 333. Atriden, Agamemnon en Menelaus. — 335.
G e m a a n d e, maanvormig. — 346 C e y x, man van Halcyone , beiden in
ijsvogels veranderd.
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Door d' ongebaanden plas, en toonen 's weerelds hengen.
355 De lely doelt na d' as, en dwaalt, en is ontrust,
Tot dat ze Arcturus vindt, en hem van blijdschap kust.
Aantrekkelijke steen, en leidster van mijn vloten!
Wat Godheid, wat geheim gij,stadig opgesioten,
In uwen boezem voert, mijn ziel om weten jookt ,
360 Waarom de borsten doch der gener, die gij strookt,
Dus razen om de min van grouwelijke beeren,
Zoodat ze tijd noch eeuw verzetten kan noch keeren.
Ook lacht den Hemel toe met zonderlinge gunst
Mijn zeilkunst, wien verstrekt de guide sterrekunst
365 Een uurwerk in het diep, en leert, hoe uit de kimmen
De tortsen, op haar beurt ontsteken, hooger klimmen :
Hoe hoog de gordel, die het midden van den kloot
Omgordt, gerezen is uit Thetis' blaauwe schoot;
En of de fiere Paauw, in 't Zuider deelgeweken,
37o Zich rechtende, zijn hoofd kan uit het water steken ,
En waar de Wagenaar op ons gezicht moet staan,
Wanneer het hoofdpunt raakt den vleugel van de Zwaan.
Dees teekens, schoon de kiel van pekel schijnt bedolven,
Ons Leiden, als een spoor en voetpad, door de golven :
375 Des heb Hipparchus dank, Anaximander mee,
Leidsmannen van mijn hulk, vierbakens in de zee,
En andre lichten meer, atlassen, hemelschragers,
Die geerne doen bericht aan ijverige vragers :
Ook Tycho, braaf van geest, die, tot Saturnus' spijt,
38o Ons weder heeft hersteld den ouden wijzen tijd,
En opdien wetsteen zoo zijn zinnen heeft geslepen,
Dat hij niet ledigs laat, maar trekt en schrabt vol strepen
Het schoon gesternde veld : waardoor mijn Castor weet
Te dwalen van de lijn, schier op een vinger breed.
385 Zijn leerling komt ook lof, die geen banket van taarten
Noch marsepeinen schaft mijn ridderen, maar kaarten,
Graadbogen, astrolaabs, en kloten, hol en bol,
Met teekenen vermaald, en beelden wonder dol :
Die boeken brengt in 't licht, waarvoor zij hem bedanken,
390 Als hij de gronden peilt, en waarschouwt voor de banken,
D' inhammen, ruim van schoot, en hoeken, krom van bocht,
354. Henge n, hengselen. — 355. L e 1 y, kompasnaald. — 356. Arc t ur us, de Noordster. — 361. De sterrebeelden. — 375. Grieksche sterrekundigen.
— 380. Tycho Brahe, die weer leerde, dat de zon om de aarde draaide en die
dus de (schijnbaar onbijbelsche) leer van KOppernick en Galilei verwierp. —
383. M ij n Casto r, zeevarende. — 385. De leerling van Tycho Brahe — de
Amsterdamsche astronoom en geograaf Willem Jansz. Blaeu, door Brandt aangeduid; door Van Lennep en Van Vloten niet herkend.
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Waardoor ze zeker gaan braveeren door het vocht.
Mijn eiken slot aldus, door de ongeruste paden,
Sleept grooter last en vracht als duizend wagens laden
395 En windt te Paphus op het anker uit den grond,
Vliegt in een etmaal been den Nilus in den mond:
Of stoot van Parthenoop aan 't land, daar de Sirenen,
Met vleyende gezang, Ulysses zijn verschenen.
Stond weer en wind ten dienst, waar 't vlak een rechte baan,
400 Men zon om 's weerelds riem in honderd zonnen gaan.
Zoo draaft mijn Pegasus, hij weet van geen vermoeyen,
Drijft op zijn wieken voort, daar andre vogels roeyen.
Maar och, wat boor ik hier een jammerlijk geschreeuw !
Zoo haastde pijnboom zwom, versmolt de gulden eeuw:
405 Een ijsre tijd begost, de Gierigheid op eerden
Invoerde 't mijn en dijn, en kwam te veld met zweerden,
Met trommel en trompet, met harnas en met spies,
En in 't onnoozel bloed haar klaauwen gretig wiesch ;
Voor log en voor bedrog gerechtigheid most duiken,
410 Noch mocht haar dorpels meer vreedzamelijk gebruiken:
Men bouwde muur en slot, men stichte burg en stad,
Een iegelijk zijn haaf met zorg en angst bezat.
't Is waarheid, ik beken 't, 't misbruik is weerd gelasterd :
Wech met dit hoerekind en aterlinkschen bastert !
415 Wech met dit zeegedrocht ! Fluks, smakt hem buiten boord,
Die de gezelligheid der sterfelijken stoort.
Bezoekt vrijmoedelijk de veergelegen oorden,
Maar pleegt oprechtigheid in handel en in woorden,
Noch brandmerkt door geweld niet 't Christelijk geloof,
420 Noch mest u-zelven niet op 't vette van den roof;
Maar doelt na 't rechte wit. De Grootvorst van de winden,
Om 't menschelijk geslacht door liefde te verbinden,
Elk land te maayen gaf een zonderlingen oest,
Opdat er geenig rijk door oorloog werd verwoest,
425 Als elk, om zijn gebrek en nooddruft of te weeren,
Verstond hoe kwalijk hij zijn nabuur mocht ontberen,
En dat 't een landschap was tot 's anderen gerijf,
Gelijk een ieder lid, ook 't minste, 't gansche lijf
Met dienst te stade komt. Indien men wil bereiken
43o Het einde van dees kunst, met zwaargeladen eiken,
395 Paphus, op het eiland Cyprus. — 397. Parthenoo p, Napels. —
400. Men zoti in i oo dagen de waereld rondvaren. — 404 Met de zeevaart
verdween de poezie. — 409. L o g, logen. -- 413. Gel aster d, gelaakt. —
423. 0 e s t, oogst
VONDEL II.
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Zoo zal de zegen Gods toevloeyen door de vaart,
Gelijk de balsem droop in 's Hoogenpriesters baard ;
Zoo zal de Zeevaart lof behalen door mijn dichten :
Men zal haar majesteit een eer- en pronkbeeld stichten,
435 Een Achtste Wonderwerk, voor Tessel, op het ruim,
Daar stevens of en aan steeds bruisen door het schuim.
Haar pruik, met diamant gecierd en guide snoeren,
En steenen schoon van glans, een schip tot praal zal voeren;
Een keurs van fijn fluweel, die op het zeegroen trekt,
440 Met Indiesch goud geboord, de lendenen bedekt,
Waarop een mantel hangt, gewaterd, als de stroomen,
Van licht en hemelsblaauw, bepeereld op de zoomen.
De slinker zweit een vlag, een staf de rechter hand :
Zoo maakt ze, als Zeevoogdes, een trotsche en brave stand.
445 De WatergoOn, bemost, beschouwen haar verwonderd,
En wat na Godheid aardt, bedropen opgedonderd,
Den kop beurt uit 'et diep : de groote en kleine steen
Die leggen aan den stroom of palen aan de zeen.
Ik zieder, die den Golf verloofd is, 't rijk Veneedig,
45o Het pratte Lissebon, Marsillen steeds onledig,
En Londen Konings stoel, haar zuster en gebuur
't Welvarende Amsterdam, en Dantsick korenschuur.
Ik zieder 't uitheemsch yolk handklappen en haar groeten,
En Mooren, zwart van huid, neervallen voor haar voeten,
455 En wenschen mijn Godes geluk en spoed en heil,
En al, die om haar eer een ooge slaat in 't zeil.
1k vind mij order land, wij zien de lootslut naren,
Een y olk, dat kennis heeft aan gronden, wind, en baren.
Zij leggen ons aan boord, die wel ervaren maats,
46o EnTritons van het meer, ons sturen binnen gaats.
't gezicht den hoogen Burg van Muyen,
Wij krijgen
Daar Hooft, der rimers hoofd, met veerzen streelt de buyen,
De Nymfen van de Vecht, op 't strijken van zien veel,
Met Glaukus leidt ten dans. Wij zien het Zee-prieel,
465 De markt van Christenrijk, daar Weelde, in haren zetel
En trotschgewelfde Beurs, ten sterren vaart vermetel.
Wij naken Schreyers hoer, daar, liefelijk en blij,
Een Waterlandsche rei, de juffertjens van 't Y,
Met ongehuifde pruik en kletten geestig zingen,
470 En, naar den toon van zang en spel, hun treden dwingen.
Twee diertjens in den hoop aanminnig groeten ons:
in

449. Dit slaat op 't huwlijk van den Doge. - - 464. Gla u k u s, de Zuiderzee. — 469. Blootshoofds (als ongehuwd) en met een borstcieraad. — 471.
Anna en Maria Tess2.1schade Visscher.
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De een volgt met zoet muziek des anders violons,
En hebben toegewijd haar kuischheid Phoebus' zuster.
Laat vallen 't anker, strijk; hier is de vloed geruster;
475 Hier gaat noch eb noch tij; bier hoort men geen geruisch.
Hier open ik mijn reis in 't zalig Roeiners huis:
Wiens vloer betreden words, wrens dorpel is gesleten
Van Schilders, Kunstenaars, van Zangers, en Poeeten.

finatrixiv
OP

D. WILLEBRORDUS SNELLIUS,
MAT HESEOS PROFESSOR

IN DE HOOGE SCHOLE TOT LEIDEN.
At snel gewiekte bood' brengt ons den gulden tak ?
't Is Snellius, die snel van geest, van zinnen wakker,
Dien snellik plukken liet op Ramus vetten akker
En snel dees spruite gaf een kracht die haar ontbrak.

W

5 Veel s n e 11 e r zal men nu gaan meten 's werelds dak,
0, snellen Snellius, Euclides' weerdsten makker!
Gij vliegt de kunst voorbij in snelheid; want men sprak er
Nooit s n elle r of met reen eer Snel het hoofd opstak.
Gij, snelle Geesten! volgt en sneller op wilt merken,
o Vermids u Snel gaat voor met s n ell e en lichte vlerken.
Of giert hij u to s n e 1, zoo trekt een snelle schacht
Uit zijn gezwinde wiek, zoo spoedig, langs hoe snelle r,
En hoe gij sneller stijgt, hoe haar de Meetkunst heller
En sneller op zal doen, tot in haar voile kracht.

XIV. Met dit klinkdicht heeft Vondel het 40 boek vercierd, getiteld: „Petri Rami
Meetkonst, in XXVII boecken vervat; wt bet Latijn in 't Neerduyts overghe-set by Dirck Hendrickz. Houtman (dienaer des Godlijcken Woorts in de Loostirecht). Oversien , verrijckt en verclaert door D. Willebrordum Snellium
Matheseos Professorem in de hooghe schole tot Leyden. Amst. 1622."
6. Alexandrijnsche wiskunstenaar, leeft omstr. 30o v. Chr.
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KUIS CHE EN GODVRUCHTIGE MARTELARESSE.

ST. AGNEs.xv
GE Z A NG.

At Room der Heiligen gebeent
Bewaart, meer luisters haar verleent
Als zoo veel Koninglijke graven,
En tomben van Gekroonde slaven.
Naast andre, daar ze moed op draagt,
De grafstee van de kuische Maagd
Agnes, ooit was de vreugd en 't wenschen
Van ijverende Christen menschen :
Vermids dees groote Martelaars
Verstrekte Christus' Kerke een kaars
En heldre fakkel, door haar lijden,
Geheugelijk tot alien tijden.
Jeugd, schoonheid, adel, munten uit,
En bloeyen in een zelve spruit ;
En als dees worstlen met malkander
Verwint Godvruchtigheid al d' ander.
Want door haar acht ze 't zaligst meest,
En heiligt Gode lijf en geest ;
Als gants verrukt de zinnen vielen
Op Iesus, Bruidegom der zielen.
Vergeefs, vergeefs haar d' Ydelheid
Bekoren wil en strikken breit ;
Vergeefs men tracht haar te verlokken,
Zij is te Hemelsch opgetrokken.
Als d' Overste Symphronius
Dingt na haar kuischheid, spreekt ze aldus :
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V. 't Is merkwaardig, dat Vondel, ztjn leven lang, deze beminneli,The romeinsche
;mzagd in bizondere vereering geliouden keeft. St. ilgnes geb. 29 r, t Rome 303,
Dit gezang schreef hij voor een naamloos uitgegeven dichtwerk van den _dartspriester Joannes Stalpaert van der Miele geb. 1581 in 's Gravenli. t 1630 te
Delft; waarschtjnlijk op verzoek van Ana Roemers, die, zoo als men weet, katliolick was en een grafschrift op Stalpaert gedicht beeft (zie No. VII).
5. Trotsch op is. — 7. O o i t, steeds. — 9. M a r t e l a a r s, martelares. —
24. Op ge trok k en, opgevoed.

TOT LOF VAN ST AGNES.
„Neer Rechter! houd vrij op van smeeken:
Geen goud en kan mijn opzet breken.
Geen minnevlam mijn ziel besmet.
Ik ben verloofd aan 't bruiloftsbed,
30
Dat de Englen in den Hemel spreyen
Voor d' Heil'ge maagdelijke reyen.
Zoo loflijk gij uw zoon verheft,
Mijn Bruidegom hem overtreft:
Wiens schoonheid, als Hij voort komt treden,
De zon kan van zijn glans ontkleeden.
Indien ik slechts standvastig bier
Bewaar het Godlijk zuiver vier,
Noch wulpsch mijn reinigheid laat schaken,
40En dien Hem met gebeen en waken.
Gesteenten van veel klaarder schijn
Als al uw diamanten
En rijker peerlen zal hij geven,
Die bier volstandig is gebleven."
Des minnaars Vader door dit woord
45
Verwonderd staat, en roept verstoord:
,Nu zuldij kiezen een van beiden:
Men zal u na 't bordeel toe leiden,
Of daadlijk Vesta, met 't gemoed
50En gaven, offerhanden doet!"
Daar op zij haar geweldig trekken,
Om 't kleed haars maagdoms to bevlekken.
Maar een gewiekt Gezant van God
Met glants verschimt in 't hoerekot;
Juist als de Schennis, vuil van oogen,
55
De Maagd het kleed had uitgetogen,
Agnes omringd wordt met een licht
Van blixem, 'twelk het aangezicht
Der goddelozenslaat met stralen,
Die angstig als in schaduw dwalen.
-6o
Zij knielt van blijdschap, en gespreed
Vindt voor haar een gesterrend kleed,
Waarmee zij dekt de naakte leden,
En looft den Hemel met gebeden.
De minnaar, met een schaar verzeld,
65
Smaalt op het licht, en wordt geveld
En van Gods Engel neergesmeten.
Het lijk luidruchtig wordt bekreten.
Maar als Agnes aandachtig knielt,
27. Smeeke n, vleyen. — 33. Hoe loflijk ook.
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God weer het doode lichaam zielt.
De faam des daads, als uitgelaten,
Vervult te Romen alle straten.
De Priesters, die het outer voen,
En plechtige offerhanden doen,
Van boosheid zwellen ongeduldig,
En achten haar der straffe schuldig.
Men grijpt de onnoosle Maagd, die, stout
En vrolijk, op 't gestapeld bout
Gods Naam aanroept, als, met vergrammen,,
De beuls 't vier kweken en doen vlammen.
Maar onverschrokken van gemoed
Zij, in het midden van de gloed,
Geen haar verzengt door Gods ontfarmen,
En van malkandren strekt haar armen.
De Rechter, moe van 't lang vertrek
Des Doods, verwijst haar tare nek.
Zij sterft eer dan ze smert kan voelen.
De ziel vertrekt na hooger stoelen.
En langseen ,wit en zuiver pad
Gezwind zij reist na 's Heeren Stad,
En ziet de maan beneen haar voeten,
Als de Englen vrolijk haar ontmoeten ,
Die haar geleyen onbezurgd
En voeren hoog in 's Hemels burcht:
Daar zij, bevrijd van ongelukken,
Een dubbel Kroon haar pruik laat drukken..
Heldin van Adelijken stam !
Die, als een kuisch en zuiver lam,
Uw reinigheid woudt Gode schenken,
Met vreugd wij, jaar op jaar, gedenken
Aan uwen strijd hier uitgestreen,
Aan uw verwinning ongemeen.
Gij port ons aan, om op te stijgen,
En zulken palmtak te verkrijgen.
Uw leerli)ke gedachtenis
De Kerke een lieflijk wierook is.
Uw sterk geloof doet ons ervaren,
Dat het niet leit in 't tal der jaren.
Ter dood gij stapte met meer moeds
Als bruid ooit na haar bruilofts-koets.
Het schreit er al, gij uitgezonderd :

85. V e r t r e k, uitstel. — 94. De uitg. heeft were n, niet voeren. — i oo.o,..
Den tin en 28n Januari.
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Den ouderdom uw jeugd verwondert.
Elk, bleek gedoodverwd, met beklag
De rozen op uw wangen zag.
't Aanminnig uitzicht, in bet strijen,
Uw vijand trof met medelijen.
Heer Jesus ! geeft ze kracht altijd
Die u geheel zijn toegewijd!
Geeft, dat zij op dit voorbeeld merken,
En wilt haar heilig opzet sterken.
En gij, die leeft bij God verhoogd,
Hoe veel gij met gebeen vermoogt,
Verwerft ze zegen en genade
En komt ze met uw gunst te stade !
Maar hem bid naam, die met dit dicht
Zijn Duitsche wereld heeft gesticht:
Opdat hem, voor dit zoete schrijve,
Een eeuwig loon ten Hemel blijve.
Want ander loon (na dat ik raam)
En wil hij niet, om dat zijn naam
Alhier, op hoop van meerder zegen,
Zoo ganschelijken is verzwegen. — Amen.
1622.

OP HET OVERLIJDEN VAN

D. COENRADUS VORSTIUS,XVI
GEWEZEN PROFESSOR DER H. GODHEID, TOT LEIDEN.

U rust hij, die versmaad in ballingschap moest leven,
En bonsde van 't altaar den Afgod van Geneven,
Dien grouwel, die 't vergift schenkt uit een goude kroes,
En 't liefliik aanschijn Gods afschildert als de Droes ;
XVI. Conradus Vorstius, zoon van Diederik Vorst en Sophia Sterck, geb. te Kaden
16 Jun 1369 ; ging tot het Protestantisnze over; werd Tlieol. Dr. zi-94; 1609
Prof. te Leiden De Dordtsche Synode veroordeelt zijne leer als Renzonstrantsclz en
schier Sociniaansch. Hij wordt gebannen. In 1622 brengt lirj eenige dagen
Fondel door. 4 Juni gaat hij met de remonstrantsche Pradikanten Rijkwaert en
Fan Sill scheep naar Tonningen, op uitnoodiging van den Hertog van Holstein.
t ald. 9 Okt. 1622, begr. te Frederikstad.
125. Bizonder hem (Stalpaert), die m. d. d. zijn nederduitsche, enz. — 2.
Calvijn, om bet leerstuk der prxdestinatie.

MISBRUIK DES KERKELIJKEN BANS.

40

5 Als hij de afloting van zoo menig duizend stammen
Ter Helle stuurt, en pijnt met eindeloze vlammen,
Na dat ze zijn tot kwaad genoodzaakt buiten schuld,
Opdat, kwansuis, haar maat rechtvaardig werd vervuld.
Dit kon geleerdheids Roem niet lijden zonder straffen,
1 o Als hij den Cerberus driehoofdig hoorde blaffen,
Doen smeede hij ketenen, opdat hij temmen mocht
Den uitgelaten vloek van 't lasterlijk gedrocht.
Der Hellen afgrond woedt, en staat geweldig tegen,
Braakt dampen uit zijn kolk, die, Hemel-hoog gestegen,
Bezwalken dik de lucht; opdat 't genade-rijk,
15
Dees goedheid, niet, gemeen, bestraal' een iegelijk.
De Vorst, nu afgestreen, gedwongen to vertrekken,
Voor broeder Esau vlucht, en kiest uitheemsche plekken:
En volgt des Waarheids spoor, op 't redelijke pad:
Geeft God zijn ziel, zijn hjf de Vrederijke stad.
20

Pidruill

Dee fieratrifilot

Bang.
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ie Christenen ontzeit den Christelijken beker,

Dat 's een geweldenaar in Christus' Koninkrijk ;
God Vader heeft zijn feest bereid voor iegelijk,
Die in den Zoon gelooft. Dat woord blijft vast en zeker.
5 Wat meet gij u dan toe, o zotte logen-preeker !
0, overdwaalsch tyran! schijnheilig stof enslijk !
Die dwingelanderii pleegt in eens anders wijk;
Gewetens-beudel, vrees den Goddelijken wreker !
IO

Een oprecht harder weidt met zorg zijn lieve lammeren,
En hoedt ze voor den wolf, en zal zich hunner jammeren ;
Een reukloos hureling misbruikt den harder-staf,
En slaat en schopt en stoot des Heeren lieve kudden,
Verwareloost zijn wacht, in stede van beschudden;
Eens harders lieflijk is, eens huurlings harte straf.
1622.

5. Afloting, de loten, nazaat. — 17. De Vors t, Vorstius. — 20. D e
Vrederijke stad, Frederiksstad. — Illisbruik, enz. 6. Overdwaalsch,
dwalend door overmoed. — 8. B eu del, beul. — 14. De oude uitgaven hebben: Een harder.
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Op be Zeingfiunot
VAN

Heer JOAN ALBRECHT BAN.xvu

A

Wat is 't? (ay, zeg! Ik zal u danken)
Dat gij, in 'tbannen van dien twist
En strijd van ongelijke klanken,
Mij hooren laat dien lieven pais
Der Engelen in Gods paleis?

5

IO

is

no

y, Ban! nu zeg mij eens: wat is 't?

Mij dunkt, ik hoor in eene wolk
Het paradijs, vol nachtegalen;
Hoe schiet dat schoon gevederd yolk
Mij in het oor zoo blijde stralen!
Wie blaakt mijn hart?... Och, Ban! ik smilt
Van tonen! kinders, gunt mij stile!
Is nu de Blink in Thabors schijn,
En Gods Jordaan te zien in 't Sparen,
Daar Jesus' zangers bezig zijn
Met galm van wind en hemelsnaren?
Wie blaakt dien galm? wie streelt die snaar,
Dan hoog, dan laag, dan middelbaar?
Gij zult (zoo Haarlem naar den Nijl
Zich kwijten gaat voor 't zalig teeken)
Met zulk een vial en Englestijl
De Damiaatsche keten breken.
Wat maakt de zaag voor Haarlems boeg?
Een keel vol orglen is genoeg.

XLII. Joan Albrecht Ban, Kath. Priester en reclitsgeleerde, die, met een aanzienlijk kerkambt bekleed, zich vooral beroemd heeft gemaakt als toonkunstenaar.
Hi) woonde te Haarlem, geb. 1597 of '98, t 27 Joli 1611.
13. Blink, blinkert, hooge duin, bij Overveen. — 19-23. Toespeling op
het doorzagen der door de Haarlemsche kruisvaarders voor de haven van
Damiate gespannen, Damiaatsche havenketen, Haarlemschen kruisvaarders gedankt.

42OP JOAN PIETERSEN SWELINGH.
OP MEESTER

30411 (pitterrot g1Befing0,'`°
FENIX DER MUZIEKE, EN ORGELIST VAN AMSTERDAM.

It 's Swelinghs sterflijk deel, ten troost ons nagebleven;
't Onsterflijk houdt de maat bij God in 't eeuwig Leven;
Daar strekt hij, meer dan hier kon vatten ons gehoor,
Een goddelijke galm in aller Englen oor.

D

Teckatts,
VOOR JOFFROUW

MARIA TESSELSCHADE.
WuzE: Droefheid ?nag ik wel klagen.

5

lo

15

E vleyende Sireen,
Wiens zang en vedelsnaar
Verlokten naar beneen
Den fieren Adelaar,
Die met zijn wieken hing,
Daar zang zijn hart bekneep,
Tot hij verslingerd ving
Het keeltje, dat hem greep ;
Dees op den oever stond,
Daar Glaukus, heet van min,
Kust en herkust den mond
Der blanke Stroomgodin,
Die in zijn armen glijdt,
En zijgt van liever lee,
En voegt haar bruidschat bij
't Rijk hijliksgoed der zee.

Deze beroemde toonkunstenaar, hoewel tot een katholiek geslacht behoorende, was organist van de oude of St. Nicolaes-kerk, en verkeerde, even als de
Aartspriester Ban, veel met en bij den Drossaart Hooft. In 1,56o to Amsterdam
geboren, t
16 Okt. 1621. Zie „D. Warande", D. X, bl. zoo, /35, 324.
Vechtzang. 1. Tesselschade. — 4. Adelaa r, Allart Crombalch, Tesselschades verloofde, een zee-Officier. — 1o. De Zuiderzee.
12. De Vecht.

VECHTZANG.

20

25

3o
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Pan zangziek, op dat pas,
Had Dafnis laten noon,
En, om te luistren, was
Hier Titrr mede ontboOn.
Zij hukte neer in 't groen,
Daar, van een hoogen wal,
Het oog mocht ronde doen,
En weyen overal.
Toen sloeg haar keel geluid.
Help God, wat zoeter zang!
Zwijg, Tityrs boerefluit!
Wat was bier een gedrang
Van ooren, om dit lied
Te vangen in de lucht,
Toen tot haar neigde riet,
Geboomte, en vogelvlucht.

„Ach, Dafnis!" zong zij, „ach!
Wat gaat u, Ridder, aan?
Zoo dit uw moeder zag,
35
Het haar te berg zou staan.
Is 't groen, daar gij op staat,
Dan te eng en veel te naauw,
Dat gij 't verwislen gaat
4 0Voor 't wilde woeste blaauw ?
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so

„Verzin eer gij begint,
En hot\ uw oude buurt;
Denk wat de zee verslindt,
Als zij den afgrond schuurt,
En gaapt den Hemel toe,
En grimt, dat alle Goon
Optrekken, schrikkens moe,
Hun aangevochten throon.
„Wat is hij overstout,
Die leven, lijf, en ziel
Den lichten wind betrouwt,
Op 't drijven van een kiel:
En stuift ter weereld uit,
Daar lood geen gronden peilt:

17. Pan, Hooft. — 18. D a fn i s, Crombalcb. — 20. Tity r, Vondel.
38, 41. Groen, bla a u w: de begroeide aarde en de zee. — 45-48. De
Olympische Goden, die de vlucht nemen voor de steigerende zee.

VECHTZANG.

44
55

6o

65

7o

75

8o

85

Daar 't schip aan starren stuit,
En door de klippen zeilt.
„Nog hiel ik 't u to goe,
1ndien uw trotsche moed
Niet reede een oorloog toe.
0 gruwel! op den vloed,
Op grondelozen plas,
Te vechten, lijf om lijf!
Die bodem is van glas:
0 reuzen, treedt niet stijf!
„Te lande is vluchtens troost;
De Wanhoop drijft in 't schuim.
Och, of gij 't land verkoost!
Gij schudt helmet en pluim,
En slaat mijn beden af.
Wel aan, ik neem geduld;
Gij kiest dan 't levend graf,
En ik blijf zonder schuld.
„Ten minste, denk om mij,
Wanneer gij, als Iupijn,
Zult, op uw vijands zij,
Met bliksems woende zijn,
En Hollands zeebanier
Met hoop van zege voen,
En braken vlam en vier
In 's Konings galioen.
„Dan denk eens, hoe 't mij kruist,
Als gij den Spanjaart tart,
Met 't slagzwaard in de vuist;
En dui 't zorgvuldig hart
Van uw Sireen dien raad
Altijd ten beste na:
Mids ik uw schipbreuk haat —
Niet naar uw leven sta."

59. T o e r e e d e n, bereiden, klaarmaken. — 75. v ij ands zij, de scheepsboorden van den vijand. — 87, 88. Daar ik niet wil, dat gij schipbreuk
lijdt, sta dan zelf niet naar uw leven.
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torirtnxix
VAN

ALARD KROMBALCK,
EN

TESSELSCHA ROEMERS.
Oe zal ik 't heilig bed van Roemers dochter roemen?
ric Mijn oog to keurig dwaalt: bier lacht een beemd vol
bloemen.
0, Amstelnymfen, helpt! Wat Hemelsch' drijft mijn geest.
Vlecht hoeden, en ontsteekt de tortsen van dees feest!
5 Dat zoo veel geesten, als er leven in mijn aderen,
Naar boven zwevende in mijn harsenen vergaderen!
Zij zijn er al:, ik voel 't: een God bezit mijn ziel,
En opent 't schoonste, dat een kiesch vernuft beviel.
God Iupiters gemaal bewaakte d' Amsterdammers
10 Met haar zorgvuldig oog, na veel geleden jammers,
Te liever, mids de Wraak, verbitterd tegens recht,
Hun lage vesten tot den grond toe had geslecht:
Want wat Loch was verbeurd aan 't goddeloos omhelzen
XIX. Ik zal, aan 't einde van dit deel, opge yen wat van Roemer Fisschers
genealogie bekend is.
In 't voorbYgaan melde ik bier, dat de vader der beroemde dochters-, die, volfends cen hem toegeschreven wapen, uit Stiermarken stamde, geb. is in 15479 t
fr Feb. 162o. Hy" heeft ten minste 6 kinderen gelzad. Anna geb. 1583, t 6
Dec. 1651, een kind begr. 21 jltli 1590, Geertrui, geb. 1588, Pieter, Secretaris
van de Rederijkkamer In liefd' bloeycnde, leeft een kind begr. 23 Juni
1592, Maria Tesselschade, geb. 25 flirt. 55949 t Juni 1649, getrouwd
20 Nov. 1623 met Allart Jansz. Crombakh, t Mei 1634. Tegenwoordig weet
ieder-ecn fuel, hoe Tesselschade dezen naam van Karen vader krecg. Zy. „heet
Tesselschae, omdat sy geboren was op dien tijt als in Tessel veel schepen blown,
oock omdat by doer veel by verloor. Eenigen tift daernae noenzde by synen hondt
Schabaet, omdat by, in Tessel schade geleden hebbende, nu wederom baete breech
by bet afbreken der stads nzuyren, die recht voor syn hays stonden, ende dat
daerom nu syn buys soude rnidden in de stad cornea, ende nicer weert sin." Ernst
Brinck, Memorabilia: ihr. F. A. Ridder van Rappard, „Ernst Brinck" (1868),
bl. 30. Die stadsmuur stond op het Cingel, op de hoogte der tegenw. nieuwe iu
thersche kerk.
Tort se n, huwlijksfakkels. — 2. L'embarras du choix, van die bloemen.
— 3. W a t, iets. — 4. Hoede n, kransen. 9. Gemaa 1, echtgenoot.
-12.
Zinspeling op het geval van Floris V en zijn Edelen. In Vondels tijd
Meld men den Graaf nog voor schuldig.
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Te wreken van een Graaf, die 't edel huffs van Velzen
15 Getrappeld had op 't hart, en zulk een vrouw verkracht,
Die eerlijk was gehuwd en roemde op haar geslacht;
Een Graaf, die, kwekend een verbitterde gemeente,
Den ouden adel hoonde, en kwetste ze in 't gebeente !
De zuster van Iupijn de Stad hieromme was
20 Met gunst genegen, en herbouwde ze uit haar asch:
Zoo dat ze jong te prijk, met 's Keizers kroon bepeereld,
Zat tot verwondering der gansche Christen weereld,
En lade op zich, om al haar handel en gewoel,
Den nijd van nabuursteen, gewijd ten konings-stoel.
25 Maar Iuno, niet vernoegd, als die met grooter gaven
Haar burgers eeren won, begaan was, om 's lands haven
Te schuimen van gevaar, dat over 't scheepsvolk hing,
Wen, na behoude refs, dik vloot op vloot verging,
Door tweer Sireenen zang, wier liefelijke lippen
3o En snaren Palinuur verlokten op de klippen.
Zij stuurden eb en vloed, en breidelden de zee,
Zoo dat vast weer en wind most luistren naar dees twee,
Het bloed van Kallioop. D' een, om haar ongenade,
Genoemd werd naar heur aard en strengheid Tessel-schade.
35 Saturnus' dochter dan, met dezen last bezwaard,
Hier op den breeden raad der Goden had vergaArd,
Die overleiden 't vast en vonden zich verlegen:
Want Iuno dreef haar stuk, Apollo stond ze tegen.
Zij dong op deze wijze. „O Vader van de Goon !
40 En gij, wier majesteit vereert den hoogen throon
Des grooten Dondergods ! de spijt verrukt mijn zinnen,
Wen ik gedenk, hoe twee half zee-, half land-meerminner
Bestrijden een Godin, wiens toornigheid vertsaagt
Den opperste, die moed op zijnen bliksem draagt.
45 Mijn Stad, wiens burgers staag als wakkre mieren krielen,
1 9. De zuster van I u p ij n, Juno. Zij kon als beschermster van Amsterdam gelden, om dat zij ook over de zeEn en rijkdommen gebied voerde, maar
Vondel verklaart die bescherming nit het partij kiezen van Amsterdam tegen
Floris V: want ook Juno bad zich over ecbtbreuk te beklagen. — 21. De
wapenkroon, door Maximiliaan geschonken. — 24. Koninklijke Rezidenties. —
3o. p alin u u r, een stuurman. — 33. Kalliope, Muze der epische pazie,
wordt ook voor de moeder der Meerminnen gehouden, waarbij bier Anna en
Tesselschade vergeleken worden. Misschien ook zinspeelt Vondel op den epischen arbeid, door Tesselschade aan Tassoos „Jerusalem, verlost" besteed,
waarbij hij haar later ter zijde stond. — 34. Ironic: want Tesselschade had
een „soete-melcx-hart" zei Hooft. -- 35. S a t u r n u s' d o c h t e r, Juno. —
38. Apollo wilde den zang der Meerminnen niet belemmerd hebben. -- 42.
Als wonend nabij 't Y. — 43, 44. Wier toorn den Bliksemdrager zelfs schrik
aaniaagt.
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D' ondragelijke scha moet boeten van de kielen,
Die stranden reis op reis, en stooten op den grond,
Wanneer ze zeilen gaan 's lands haven in den mond :
Of rijen op de ree, in pekelschuim gedolven,
so En staan de barning uit der schrikkelijke golven,
Al t' eiselijk aan 't woen geraakt, door spel en zang
Van deze zustren, zoet op onzen ondergang.
En waarom zit ik traag, die lang behoor te wreken
't Geleden leed? of zoil 't aan onze macht ontbreken ?
55 Dat tuig' de Phrygiaan, die t' Argos zit geboeid,
Priaams geslachtboom, tot den wortel uitgeroeid:
Dat tuig' de bastertzoon, ten leste vrijgevochten
Dwars heen door Afgronds spook en leelijke gedrochten,
Door zoo veel ongevals en ramps, hem voor de scheen
6o Gesprongen, om mijn spijt te wreken aan Alkmeen.
En slechtte ik niet tot puin Karthagoos hooge vesten ?
En slaan we rijken niet met doodelijke pesten,
En met het scharpe zwaard van bittren hongersnood,
Die de arme zondaarspijnt met een gerekte dood?
65 Ik had Neptuun getergd, dat hij 't zich zoude belgen,
En door een zeegedrocht dien havenvloek verdelgen,
Tot hell van Amstelland, en wasdom van den staat:
Maar ben, 'k en weet niet hoe, veranderd van beraad,
En leg vast over, om, door zachte hijlikswetten
7o En bruilotten, haar hart en zinnen te verletten,
Door kuische en heil'ge zucht om telen haars gelijk.
Dat dan voor dit besluit mijn eersten ijver wijk',
En dees vergadering, na ernstig overwegen,
Dit stemme, en daartoe spreek' een algemeenen zegen!"
75 Zip zweeg en hoorde toe. 't Gemompel ging rondom.
Elk overwoeg 't; alleen Apollo zat er stom,
En kropte zijn verdriet, en toonde zich t' onvrede.
Ten leste rees hij op, en borst met deze rede
Op Iunoos voorstel uit: „Nooit onbeschaamder eisch
8o En klonk er uit 't gestoelt van 't hemelsche paleis.
Heeft Ganimeed te mild zijn stietmoers brein beschonken
Met nectar, dat ze raast, als waar ze dol en dronken?
Wat overschrijdt ze 't perk ! Wat vordert ze op mijn recht?
Wat mikt ze op 't zuiver wit, daar geen geschut op hecht ?
85 Wat sticht ze hemelbrand, dien niemant uit kan lesschen?
T' onbillijk eischt ze 't puik van alle Priesteressen,
Apollo toegewijd, die, door het gansche jaar,
Bewierooken zijn kerk en eeren 't hoog autaar
55. P h r y g i a a n, gevangen Trojanen. — 57. Hercules.
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Met versche kransen, bont gespikkeld en gevlochten,
90 Met geuren, die ze ons ooit godsdienstelijk toebrochtcn,
Zoo dik zij blaken deen een zuiver offervier,
Naar zede geperruikt met heiligen laurier.
Zwijg Iuno ! die u toont zoo ruw en onbescheeden.
Zij zijn aan mij verloofd door deer gezworen eeden.
95 Mijn dochters, wacht uw dienst! Miin koorgewaad u dekk',
Dat geen kerkschennis u besprenkel noch bevlekk';
Mijn feest uw zorge zij ! Volhardt in mijn gezangen:
En gij voornamelijk, wiens schrandre zinnen hangen
Aan Tassoos heldenstijl, wiens assche gij beroert,
10o En zoo hoogdravend door ons Holland spelen voert,
En durft met Godefroy den oorloog u getroosten,
En hitst de Westersche slagordens aan het Oosten,
En noopt den klepper, die het stof omwroet, verhit,
En schuimbekt op zijn draf en knabbelt het gebit.
105 Gij mede, mijn Sibyl! die namaals nog zult melden,
En zetten op 't autaar het hoofd van Hollands helden,
't Welk worstelde met raad, en dapper van gemoed,
Voor 't recht des vaderlands vergoot zijn edel bloed.
Geen God noch geen Godin beroof me van dees panden.
11 o Mijn voedsterkinders zijn 't: zij voen mijn offeranden,
De galm van snarenspel haar mond volgt, vol van God,
Mijn vloeren zij betreen, mijn tempel is haar lot."
Neptuyn hierdoor gesteurd, borst harder uit en grover :
„Wat geest drijft Cynthius? wat dwaasheid komt hem over,
115 Dat hij der Goden raad wil meestren met zijn stem,
Als of elk luistren most naar hen niet, maar naar hem?
Als waar zijn woord een wet? Of leert hij ons nu schuwen
De bruiloften, en zet de kuischheid boven 't huwen?
Zoo dee hij zeker niet, toen Dafne, langs den stroom
120 Van Peneus, ademloos, veranderde in een boom;
In eenen boom, dien hij, nog minnend, met zijn armen
Zoo liefelijk omhelst, en arbeidt te verwarmen.
Zoo dee hij zeker niet, toen 't bosch van Pelion
Met pijnbooms-schaduw hem zoo dicht niet dekken kon,
125 Of d' een of d' andre nymf wist datelijk te zeggen,
Hoe hij Cyrene daar den gordel of dee leggen,
En versche rozen las, gedoodverfd van de schaamt,
95. W a c b t uw diens t, neemt uw bediening waar. — 98. Tesselschade
was toen bezig met Naar vertaling van „Gerusalemme liberata", later in samenwerking met Vondel bearbeid. — 105. Mijn Sibyl, Anna Roemers. — 105,
Ia. Wilde Anna aan Oldenbarnevelt een gedenkteeken wijden? — 114.
Cy nthiu s, Apollo.
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En kreukte 't kruidtjen, vrij wat stouter dan 't betaamt,
En zett'e ze in zijn kar, van waar ze mocht beschouwen
13o Thessalien, en al de omleggende landouwen.
En waarom luidt dit vreemd? Hij aardt toch naar Latoon,
Meer dan zijn zuster doet, en draagt zich als een zoon
De moeder heel gelijk. Ontloochent hij dees treken,
De knapen, die gekruifd hem melden, zullen spreken."
135 De Zeevoogd sprak dit niet, of d' Hemel was gesplitst:
En hoe men langer keef, te feller rees de twist.
Wat bleef er ongerept? wat dorst men niet verwigen?
Van schaamte krornpen de klaarblinkende tapijten.
Iupijn bleef onverschoond, zoo schendig ging 't er toe:
140 Men smaalde op zijn beerin, men schrolde op zijn koe,
Op Danae, bewaakt van honden, graft, en toornen,
Op Kadmus' zuster, die den stier hing aan zijn hoornen;
Ik zwijg van Ganimeed, en andre ranken meer,
Al wrokkende opgeveild, doch luttel tot zijn eer:
145 Zoo dat de diepe zaal te barsten scheen van 't razen:
Want 't ging er als een zee, van winden opgeblazen,
Niet machtig meer zich zelf, als die geen strand en houdt
En, ziedend, het gestarnt besprenkelt met haar zout,
Wanneer den stuurman 't roer niet langer koomt te stade,
15o Die nu drijft reddeloos op 's onweers ongenade:
Of als in 't vlakke veld d' aanschennende trompet,
't Geknarsetand van 't staal, naar billijkheid noch wet
Doet luisteren den Moord, wiens breideloze benden
Gaan weyen in een oegst van allerleye ellenden.
155 Maar toen der Goden Hoofd de daken van de lucht
Betemde, en zett'e neer het onbetoomd gerucht,
Heeft Mars vol viers de zaak, tot Iunoos baat en voordeel,
Aldus hervat: „Elk-een die wachte zich een oordeel
Te vellen over 't pleit en 't hangende geschil,
16o Dat niet rechtmatig stemt met mien vrouw moeders wil,
Of 'k zweer, dees degen zal haar smart en wonden heelen.
Dees stoelen zijn gescheurd te bitter in twee deelen,
Waarvan het strengste leunt en helt op onze zij;
Daar steun ik zeker op, dat oogt alleen op mid.
132 Z ij n zuster, Diana. — 134. Apolloos kinderen. 140. Be e r i n,
de nymf Kalisto. — K o e, To. Beiden in beesten veranderd door de jaloezij
van Juno. — 142. Ka dm u s' z u s t e r, Europa. — 151-153. De aanschennende trompet en het geklikklak van de wapens waken, dat de Moord in 't
veld in 't geheel niet nicer naar billijkheid of wet luistert. — 162. S t o e l e n,

throonzetels der Goden.
VONDEL
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165 1k moedig ze de borst, om rustig aan te spannen,
En d' overigen hoop van zijn gezach t' ontmannen.
Geen wetten gelden hier, nocht heilig oud gebruik.
't Belieft ons : 't zij genoeg ! Dat elk voor moeder duik'.
Al zoi1 de trotsche throon van Iupiter ten leste
17o Zien storten al de Goon van 's Hemels hooge veste,
Het eertijds glinstrend goud, 'twelk nooit iet sterflijks zag,
Ontluisterd door veel stofs, beweven van het rag
En spinnekoppenweb, de laaggezeten menschen
Den auter weigeren de wierooken, met wenschen,
175 Met zuchten, met gebeen en aandachts zout gemengd,
En alien dienst geschort, die zaligheid toebrengt."
„Zacht, zacht, al hoog genoeg !" riep Liber, „wij verwarren
Door 't schelden meer en meer : die 't vrije hof der starren
Beheerschen wil met kracht, vermeesteren met dwang,
18o Die brouwt deszelfs bederf, en haast ten ondergang,
Nocht smaakt iet goddelijks. Al is 't, dat wij bekleeden
Het purper en rood goud van dit gestoelt', en treden
Op vloeren van turkois en flonkerdiamant,
En zetten met een wenk de rijken naar ons hand,
185 Wij zijn met eed verplicht, en onderling verbonden
Aan wetten, eens gesmeed om niet te zijn geschonden.
Wie losmaakt dezen band, een houvast van den staat,
Daar oogt men op, als een die toeleit op verraad
En wetteloos zich durf verzetten tegens d' orden
190 En van een rijksgenoot een vijand zij geworden.
Men moet 't bizonder en 't gemeen met onderscheid
Recht schiften, en voor al in dit zwaarwichtig pleit.
't En staat 't gemeen niet vrij, te keeren het bizonder
Recht tot zijn eigen baat, of 't bovenste raakt onder.
195 Een beyert leit en Wil me' ontstrenglen dezen knoop !
1k zie den Hemel woest, de machten overhoop,
Ten zij men zachter ga : dus laat zich de Godessen,
Wie zuiverheid gevalt en eeuwigdurend lesschen
Van Venus' minnevlam, verklaren in de zaak ;
200 Opdat men niemant kwets, en endelijk de Wraak,
Van 't wrokkend ongelijk verbitterd en bezeten,
Maak rechter van haar leed, te dol en Godvergeten."
Toen dees Godinnen tijd om spreken was gegond,
Daar lang om was gejankt, zoo riepen ze uit een mond : (men,
205 „Waar staan we, voor wiens throon ? 't Is ver genoeg gekom172. Ontluisterd [zien]. — 174. Den auter [zien] weigeren. — 177. Li b e r,
Bacchus. — 195. Beyer t, baayert, chaos. — 200. 0 m. n. kw. e. e. [niet] d. W.
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Nu men in twijfel treks 't oud recht en d' eigendommen,
Ons toegestaan van 't hof en de Oppermajesteit
Der hemelvoogden zelfs, die trouw en heiligheid
En waarheid en eenvoud omhelsden, toen ze zwoeren;
210 Die om meineedigheid de blixemslingers voeren,
En dondren naar beneen, en barsten uit een wolk,
Tot schennis van in deugd hen overtreffend yolk!
Die 't spierwit nonnenkleed uittrekken durf en woeden,
Ontblooten durf van vree veel Hemelsche gemoeden,
215 Versteuren alien plicht, die de eer der Goon ophoudt.
Waartoe godvruchtiglijk autaar en kerk gebouwd?
Waartoe met kerkgebaar de inwijing onzes tempels,
Indien ons lust nu sticht, nu vier geeft op ons drempels?
Dees twee Sibyllen, ooit een uitgelezenst puik,
220 Met onverwelkte blaan beschaduwd om de pruik,
Zijn veel te dier verplicht; zij strengelen en breyen
De kransen van ons eer; de dansen zij beleyen
Der reyen, nimmer moede, en koesteren den zwarm,
Wiens ijver onvermoeid houdt de offersteden warm.
225 Wij stemmen 't nimmermeer noch laten 't ons behagen !"
Iupijn, beducht voor veede en droeve nederlagen,
En in zich-zelven gram, verrijzend uit den dut,
Zijn bliksemzwaayend hoofd tot drie maal vreeslijk schudt.
Waardoor al wat'er zat sprietoogde, van de stralen
230 En 't weerlicht, schitterend in 's Hernels diepe zalen,
Geslagen met ontzag. Ten leste werd gehoord
Des grooten Vaders stem : „Wie zijt ge, die verstoort
Der zaligheden rust door al te hevig woelen,
En jaagt den lieven vrede uit dees geruste stoelen?
235 Of mijne gemalin, 'tgeen zip te strenge dreef,
En Delius 't geding alleen aan mij verbleef,
Dat ik ze als middelaar op 't voegelijkst mocht scheyen,
Men vond misschien een weg tot redding tusschen beyen."
Na rede en wederrede en onderling beraan,
24o Werd de uitspraak aan Iupijn van weerzij toegestaan,
Die dus het vonnis velde: „Apollo zal gedoogen
Het huwelijk van haar, weer opgeslagen oogen
Zijn Godheid eeren; doch en zal in alien schijn
Dit tot zijn nadeel niet te verr' getrokken zijn,
245 Als of hij afstand dee van 't recht hem opgedragen.
210. Die om meineedigheid (te straffen). — 2 18. Bij afwisseling stichting en verwoesting aanbrengt. — 227. D u t, mijmering. — 236. Deliu s,
Apollo. — Verblee f, deed verblijven.
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DE TORTSEN VAN

Ook zijn door 't juk des echts dees nymfen niet ontslagen
Van choor en kerrekdienst; daarbij zal de eerste vrucht
Van 't bruiloftsbed, geteeld in 's levens vrije lucht,
Apollo zijn gewijd !" Hij zweeg, en daar op loegen
25o De onsterfelijke Goon, en dronken met genoegen
Malkandren vrede toe: „Waartoe zoo veel geschils
En oorloogs !" riepen zip, „Iupijn gunt ELK WAT WILS."
Men scheidde zonder twist: doch Febus, in 't vertrekken,
Sprong morrende op zijn kar, en dee de paarden rekken.
255 Het aardrijk, door geen droef en danker voorspook, ras
Gewaar werd, dat omhoog wat groots besloten was.
Een paar op vetten roof wel afgerechte valken
Twee duiven voerden wech, en kwamen ze verschalken,
Op 't hooge torendak, dat Schreyers Hoeck bewaakt.
26o De schildwacht, toen 't gestarnte aan 't vallen was geraakt,
Van verre in 't zeilrijk Y, met lachende geschater,
Een waterlandschen rei zag trippelen op 't water,
Met fakkelen vercierd en nimmer-dorre blaAn.
En de oude Burregwal die hoorde een blijde zwaan
265 Geluid slaan met haar keel, die zij zoo kon bedwingen,
Als of ze eens uit de borst het bruiloftlied woil zingen.
De wijngaard aan de straat, geleid van maagdenhand
Tot daar 't gehemelt dekt de nonneledekant,
Hing zwanger, in een nacht, van rijpe muskadellen :
27o Waaruit men mocht de vreugd van 't nakend huwlijk spellen.
Ik kreeg aan 't huwelijk ook kennis in den droom:
Twee zusters zett'en zich op 't uiterst van den stroom :
D' een, uit een parkement of half gerolde cedel,
Las noten met haar galm, en d' ander met een vedel;
275 Waar op een heele zoo dolfijnen onvermoeid,
Als door Arions harp bekoord, kwam aangeroeid;
De twee vrijpostigste voor andren naderzwommen.
De jonffers schrijelings uit dartelheid beklommen
De visschen glad van huid (ik dacht, hoe wil 't bier gaan 0,
28o Die na een keer of twee haar voerden Noordwaart aan,
En gaven zich in 't diep ; de doodsche maagden kreten,
En daarmee was de lust van zang en spel vergeten,
't Muziekblad en de veel ten beste voor den vloed.
D' een reikte d' andre toe met d' armen het gemoed.
252. Elk wat hij begeert, naar de spreuk van Roemer Visscher. — 259.
De Schreyerstoren, in wiens schaduw de Visschertjens woonden. — 267. Een
wijngaard kiom dus voor den gevel van bet „zalig Roemershuis". — 268.
Nonneledekant, maagdelijk leger. — 274. Las noten met haar galm,
zong. — 281. Doodsch e, doodsbenaauwde. — 284. Zij strekken de armen
voorwaards naar elkander uit
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285 Zij huilden vast om hulp en redding, maar ze ontbrak er,
En door dit droef misbaar ontsprong ik en werd wakker.
Een wijl hierna geviel 't, toen dezer dochtren geest
Kerkplechtig bezig was, om vieren 't jaarlijksch feest
Met lofzang en gebeen, gelijk ze 't noO versloffen,
290 Dat d' een, van 't kerkgewelf, werd in de borst getroffen,
Met geen geveerden schicht, maar gloeyendige kool
Of kogel, haar gegund van eenig kleen pistool.
Zij zwijmde voor 't autaar, eer dat haar de oudste redd'e,
Die greep de doode, en droeg ze op 't hijlikschuwe bedde.
295 „Ach, zuster !" sprak zij, „ach ! wat deert u? is het ook
Een flaauwigheid, gevat van een vergiften rook?
Of is het hart benaauwd, om dat uw ijver heden
Al t' ijvrig heeft gevast, geworsteld met gebeden?"
, Neen zuchtte 't levend lijk, „dit is 't niet, dat me schort ;
300 'Mijn boezem is vol viers, mijn ziel gepijnigd wordt.
Breng drank, breng lafenis! 't Zijn enkel heete koortsen :
Mijn boezem is vol brands; wat blaken mij al toortsen !"
In 't end rook Anna, hoe die koorts haar oorsprong nam
Uit geen onkuischen brand, maar eerelijke vlam
305 En eerst gezette zucht tot huwen en tot teelen.
Zij troost haar al bedrukt; zij voert haar zinnen spelen,
Of zij verleyen mocht dat opzet door bericht,
En zong ze voor den lof van kuischen maagdeplicht.
Helaas! maar al vergeefs! Vergeefs men om wil stooten,
310 't Geen eenmaal van den Nood gestemd is en besloten.
Dit bleek eerst, toen de Faam op Schreyers Toren zat,
En „bruiloft, bruiloft !" blies, en noodigde al de Stad
Op 't schaterend banket, beluid met zoete rijmen.
Van 't Noorden Krombalck kwam, verzelschapt met God
Hymen,
315 Met heele en halve Goon. Van 't helder Oosten trad
God Iupiters geslacht, op zijne gaven prat,
Met zang en snarenspel voor Bruids en Bruigoms voeten,
Om met een bruiloftlied 't gelukkig paar to groeten.

287-294, vergeleken met 216-218 blijkt, dat Tesselschades vrijerij in de
kerk begon, ofschoon Crombalch niet kath. was. — 288. Het Paaschfeest? —
290. Tesselschade. — 296. Bijv. slechten wierook. — 298. Het nuchter zijn
— een voorwaarde voor het ten-Hoogtijd-gaan. — 305. Eerst, pas. — 307.
Afleiden. — 310. N o o d, noodlot. — 314. Van 't No orden, uit Alkmaar?
— 316. De dichters.
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ruirofifitb.
IJ waart, Heer Bruidegom! een pronk-beeld van ivoor,
Dat reuk derft, smaak, gezicht, gevoelen, en gehoor;
Waarin, door goochelkunst, de schim van 't leven zweeft,
Doch pols, noch aderslag, noch roering in zich heeft.

G

5 Maar als u Tessel-schade, uw helft, te beurte viel,
Doen daagde uw zon, en 't lijf ontving ter feest zijn ziel:
Het sterflijk werd verknocht met zijn onsterflijk deel.
't Was stuk-werk, daar gij nil voltooid zijt, en geheel.
Io

Wij zien 't, hoe goddelijk u dees Godin omvangt,
En hoe gij aan haar taal en wijze lippen hangt,
En luistert na een God, die zijn geheim ontsluit,
En wichelt door den mond van uw gewijde Bruid.

Bruid! die uw lief omhelst met onbevlekte trouw,
Verleent, door ommegang, uw minnaar zulk een vouw
15 En glans, dat hij met u versmah dees ijdelheid,
En 't goud, en 't purper kreuk' dat Ganimedes spreidt.
Doch vcior uw hemelvaart uit 's werelds moord-spelonk,
Erft Amsteldam een spruit, waarin wat in u blonk
Erkend words, als ze draagt 'tgeen in u heerlijk is:
20 Opdat er nog een ster schijnt in dees duisternis.
[Toe-eigening.]
_ IJ, die elkandre zijt door hemelsch Lot beschoren,
Dees dochter, uit mijn hoofd en harsenen geboren,
Uw Bruiloft toegewijd, zij wellekom u bey,
Terwijl ze uw Ledekant met Maagdepalm besprey !
1623.

r

OP TESSELSCHADES HUWELIJK
MET

ALARD KROMBALCK.
„Geeft Tessel schade baat"
Sprak Adelaert „aan 't land,
Mijn schip is dan te laat
In Tessels schoot gestrand."
16. Vondel bedoelt de hernelsche tapijten. Later wijzigde hij dit vaers aldus:
„En naer het hooghste sth, dat naer de starren leit."
2 1-24 ontbreken bij Van Lennep en Van Vloten.
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Op tot Zrotaptnning.x‘

5

M Aar het aanschijn van de zon,
Aller hemellichten bron,
Keert de zonnebloem haar oogen;
Bij dat stralende verschiet,
, Is 't al duister, wat ze ziet,
Eene houdt haar opgetogen.
ANDER.

5

Om den akkergrond to bouwen,
Laat den olmboom wijngaard trouwen ;
Zinnebeeld van 't huwelijk.
Waar gepaarde elkandre minnen,
Zal men jaarlijks vruchten winnen :
Eerbare echt is zegenrijk.

Op ten Zrotapenning,

0

Hee"dspreekt Abrams knecht,
„Geef zegen tot dees echt,
En wi;s mij Izaecks bruid."
Rebekka treedt voor uit,
Door ordening des Hernels,
En laaft hem met zijn kernels.

5

AND ER.

5

Een Engel uit Gods throon
Geleidt Tobias' zoon,
Ter plaats, daar hij oprecht
Met Sara treedt in echt.
Met waken en gebeen
Verzaamt dit paar bij-een.

XX. 't Is mij niet bekend, op welke huwelijken de volgende trouwpenningdichtjens slaan.
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OP 'T VERTOLKEN VAN BARTAS.

by

bt ell oob
Nifil

VAN JONKVROUW

MACHTELT VAN KAMPEN. XXI
E Mai, veraard en slinksch, die trof ons maagdepuik,
0 Machteld ! Coen zij u benijde 't jeugdig blozen.
Een andre bloem verwelkt, gesneden van haar struik ;
Maar, blanke lelie ! och, in 't midden van de rozen,
5 Men u, op uwen steel, zag flaauwen en bezwijmen,
Die waart des vrijers wensch, der oudren zoete hoop.
Uw geest gebluscht is, en de fakkel van uw Hymen!
t Is kostlijk, dat om goud noch tranen is to troop.
1625.

't VerioNtn i3ent arias
DUOR DEN HEER

WESSEL VAN BOETSELAER,xxii
VRIJHEER EN BARON TOT ASPEREN.

Nduitsche pleiters, zwijgt ! Gij hebt uw taal vergeten,
Gaat, haalt uw moeders tong, en kakelt dan op 't hof;
Komt school bij Boetselaer : die heeft vertaald met lot
In plat en zuiver Duitsch den Phoenix der poeeten.
5 Spreekt zoo, wanneer gij dings, zoo zal uw landsman weten,
Hoe zijne zaken staan. Ontleent geen vreemde stof.
Uitheemsche walen schuwt ! En maakt het niet zoo grof,
Dat wij nog kalk voor steen aandragen, dat wij zweeten.
Gemeenebest, schep moed ! een Vrijheer, een Baron
o Bouwt uw vervallen spraak, en rijst, gelijk een zon,
Die, risk van vier en glans, het hoofd heft uit de kimmen.
XXI. Const. Huygens was op haar verliefd geraakt; maar liep een blaamtjen.
XXII. Men kept IZondels veneering voor Du Bartas en de vertalingen, die hy
van hem gemaakt heeft. Vondel, Dl. bl. 165, 247. Ook Ilooft, Huygens, en
Anna Visscher hebben Boetselaer (schoonzoon van Marnix) bezongen. Hij is geb.
in 1366, t 1632.
i. V e r a a r d, ontaard. Op 't vert. v. Bartas: 7. Wale n. Van Lennep
zegt „keuzen", Van Vloten Fransche woorden (wallons). walen bet. ook
dray? yen. — 8. Als bij den babelschen torenbouw.
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En gij, Iupijns geslacht! hoe wel bekomt u dit,
Dat in der Staten Raad zoo groot een dichter zit,
Die Phoebus' lauwerhoed verdient, na 't moeilijk klimmen.
1623.

Op ben

Ourgerfirijs btr alomtren,

DOOR DEN HEER FISCAAL STORM
UIT LUKAEN VERTAALD.XX/H

W

At vordert Brutus' deugd, dat zij de dwingelanden
Uit hunnen zetel rukt, en breekt de thronen af,
En sticht een vrijen Staat, na dat ze nu den staf
Tarquijn geweldig heeft gewrongen uit zijn handen,
5 Als 't Roomsche yolk zoo dol zijn eigene ingewanden
Gaat rijten met het staal, dat eerti)ds wonden gaf
Uitheemsche vijanden, en draagt na 't duister graf
Verkregen rijkdom, met gemengde en bloende handen.
De staatzucht eens soldaats was veler helden dood,
10 En Rome een hard gelag, als 't aanzag en most lijen,
Dat Cxsar, met laurier omvlochten, op zijn koets
Keerde uit de slachting van zoo brave burgerijen,
Als ooit Italie gekweekt hadde in zijn schoot.
Hij won 't gebied, maar met verlies van zoo veel bloeds.

prow' 53ooroptering"'
OP

DEN ONDERGANG VAN TROJE;
UIT HORATIUS.

T

Oen de trouweloze herder
Zijne huiswaardin Heleen,
Met de vloot van Ide, heen

=H. M. Ann Locanus, neef van Seneca, geb. 3 Nov. 39 to Corduba in
Spank., bezingt in dit onvoltooide epos (Pharsalia) den oorlog van Cxsar met
Pompejus. Htj doodt zich, uit vrees l'007 Nero, in 't j. 6s. H. Storm gaf dit stuk
uit in 1617, herdr. 1640, volg. ran der Aa.
XXIV. Nereus, een Zeegod. — Vondel was reeds in 1613 (26 j. oud en gehuwd)
h Vordert, het baat. — 8. Gem engde, verwarde. — 9. Bens soldaats, toespeling op Prins Maurits. — Nereus voorsp. 1. Herder, Paris.
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I0

Over zee sleipte, altijd verder,
Bond God Nereus, naar zijn zin,
Dus de snelle winden in,
Om dien droeven val te spellen:
„Och ! gij voert, ter kwader ure,
Thuis, die met een oorloogstocht
Wordt hereischt, en thuisgebrocht
Van den Griek en nagebure;
Die, gestoord, om 't ongelijk,
Zwoer, 't aaloude Priaams-Rijk,
En uw bruiloftsfeest te storen.

15 Och, hoe zweet soldaat en ruiter!
Och, wat haalt ge den Dardaan
En zijn yolk al plagen aan!
Pallas wapent den vrijbuiter.
Wagen, helm, en beukelaar
Rust ze toe, en raast. Voorwaar,
20
Gij zult u vergeefs verlaten

25

3o

Op den bijstand der Godinne,
En uw lokken kemmen fier,
Spelende, op uw bloode tier,
Wijzen, die uw lief en minne
De ooren kitlen: en om niet
In uw kamer vlien 't geschiet
Van den Griekschen boog en schichten:
Voor Kretenzer punt en pezen;
En 't gedruisch van Ajax' vaan,
Die u kort volgt achter aan;
Maar ten leste, als een verwezen,
Zult ge uw overspelig haar

begonnen La4zz te leeren van zekeren „Engelsnzan" (die wellicht met hem in
kerkgemeenschap was). Later nam h(j les van Abba ma, een Vries, leermeester in
de Latjnsche school aan de Onde Zijde. In deze stadshelft waren omstreeks .thoo
twee Latijnsche scholen: eene op den Achterburgwal tegenover de Bloedstraat; de
andere in de Koestraat. Met deze is eerstgenoemde later vereenigd.'t Is onzeker tot
welke der twee IZondels leernzeester behoorde (Wagenaar, 11, 373). „Nereus voorspelling" is, zoo ver 11V lietelz, de eerste vertaling nit het Latijn, die van Vondel
in 't licht is verschenen. Men vindt het oorspronkkike Carm. Lib. I, Oda XV.
I. Paris. — 16. D a r d a a n, Trojaan. — 22. Godinn e, Venus. — 26. v.
29. Vlieden voor.

21. Gij zult om niet

NEREUS VOORSPELLING.
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Zien begruisd van stof, te naar.
Ziet ge Ulysses niet van achter,

Die uw huizen komt vernielen?
Ziet gij ouden Nestor niet,
Die van Pylus derwaards schiet?
Teucer zit u op de hielen,
40Van zijn eiland Salamin;
,Sthenelus zet dapper in,
Afgerecht op oorelogen;

45

5o
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6o

Afgerecht op paardemennen,
En den wagen in den slag;
Wat Vorst Merion vermag,
Zult gij levend leeren kennen;
Forsche Diomedes' zwaard,
Trotscher dan zijn vaders aard,
Raast, en streeft om u te vinden.
Gij, een suffert en vol schromen,
Zult, al hijgende van smart,
Voor hem vluchten, als een hart,
Dat den wolf in 't dal ziet komen,
En zijn grazen ras vergeet.
Anders luidt de heilige eed,
Uwe schoone bruid gezworen!
De verbolge vloot en kielen
Van Achilles rekken lang
Trojes tijd en ondergang,
En der joffren tijd en zielen.
Na tien jaren wederstand,
Zal de Grieksche toorts de brand
In de Trooische daken steken.

56-6o. Achilles, wiens verbolgenheid tot de hoofdonderwerpen van Homerus'
„ilias" behoort, laat zijn schepen lang te-rug-blijven, zoo dat de ondergang van
Trojen en zijne Juffers lang blijft uitgesteld.

6o

LIJKKLACHT.

fijlififacOt
OVER

OVIDIUS NAZO,
UIT ENGEL POLITIAENS' LATIJN VERTAALD.

ier legt een Roomsch poeet op d' oevers van Euxijn.
Barbarische aarde dekt de glorie van 't Latijn.
Barbarische aarde dekt den meester der vrijagien,
Daar d' Ister heene bruischt langs rotsen en bosschagien,
5 En Rome schaamt zich niet, dat het dien hoofdpoeet
Zoo wreed mishandelde, ook veel wreeder dan de Geet.
Was in gansch Russen dan niet eenen arts te vinden,
Die hem, in 't kwijnen, van zijn kwalen kwam ontbinden,
Het koude lichaam stoofde, en warmde in 't zachte bed?
1 o Of met een zoete tong dien sterrefdag verzet?
Of in het uiterste den pols tastte, eer hij scheide ?
Of een hartsterking voor den doodsnik toebereide?
Of d' oogen toelook, toen 't gezicht gebroken stond?
Of uit meedoogendheid de ziel ving met den mond?
15 0 strijdbaar Rome! gij verlett'e de oude vrienden,
Zoo wijd van Pontus, daar hem geen van alien dienden,
Men vond'er geen, noch neef, noch dochter, nochte vrouw,
Die hunnen vader trooste in ballingschap en rouw ,
Recht, of hem slechts Koral en sture Bessen kwellen,
so En Geten, tegens koii gedost met bonte vellen:
Recht, of een woest Sarmaat, te paarde in sneeuw en kofT,
Met zijn gestreng gezicht den kranken troosten zoii;
Een woest Sarmaat, wiens haar om hals en hoofd en ooren,
En wit behijzeld voor 't gezicht blinkt, stijf bevroren.
25 Nog wordt dit lijk van Bes, Korallen, en Sarmaat,
En wreeden Geet beschreid, in dien bedroefden staat.
De bergen, bosschen, en de wilde dieren weenen,
En d' Ister, in zijn kil, onthoudt zich niet van stenen.
Men zegt, dat Pontus, hard bevroren, op dien dag

H

P olitia a n, Angelo Poliziano, geb. 1454, t Florence 1494, dichter en Hoogleeraar. — 1. E u xij n, Zwarte Zee. — 2. Barba r is ch e, vreemde, verachte,
in tegenstelling der Romeinsche hoogheid. — 3. Ovidius, als minnedichter en
theorist over de Heide. — 4. Ister, Donau. — 6. Naam van een „barbarischen" volksstam. — 7. R uss en, Rusland. — 8. Genas. — 15. V er 1 et t' e,
verhinderde. — 18, 19, 2 1. Onbeschaafde volksstammen. — 24. B e h ij z e 1 d,
beijzeld.

GEZANG.

6i

3o De Zeegodin ontdooid in tranen smelten zag.
De Minnegoden noch hun moeder niet ontbreken
Met hunne fakkelen het lijkhout aan te steken.
Zij sluiten 't overschot des Dichters, hier verbrand
Tot stof en asschen, in een doodvat met hun hand.
35 Zij gaan het grafschrift kort op Nazoos grafzerk snijen:
„Dees grafzerk overdekt den meester van het vrijen."
De moeder van de min sprengt, drie en vier werf, trouw
De rustplaats van dit lijk met geur en zuivren douw.
0, zangrei! offert en vereert dien overleden
40 Een lijkklacht, rijker dan mijn zangkunst kan bekleeden.

6t3eats,
OP HET LATIJNSCHE WOORD

TRAHIT SUA QUEMQUE VOLUPTAS.

5

I0

I5

20

Is den mensch als aangeboren,
Dat hij ietwes heeft verkoren:
D' een kiest dat, en d' ander dit,
Elk kiest zijn bezonder wit,
leder heeft zijn afgod binnen,
Die hij dient met al zijn zinnen ;
Niemant is ter wereld vrij
Van dees zoete afgoderij.
Elk wordt van zijn lust getrokken,
Die hem schoonst dunkt en kan lokken,
Niemant zijn natuur verliest,
Elk heeft iet, dat hij verkiest.
d' Een zijn vreugd schept uit vergaaren
Van de schelpen, die de baren
Strooyen langs het dorre strand;
d' Ander heeft geen beter pand,
Als de rijkdom van zijn bloemen,
Van haar reuk en verw, te roemen.
d' Een geen tijd-verdrijf begeert
Voor het draven van zijn peerd;
Voor het springen, keeren, rennen,
En den breidel braaf te mennen;

3t. Hun moeder, Venus. — 40. Bekleede n, met dichtvormen stoffee-

ren.

Tralzit: leder heeft zijn speelpop.
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GEZANG.
d' Ander alle ding belacht,
Om tiidkorting van de jacht,
Om, in struiken en in hagen,
25
't Schuwe bosch-zwijn te bejagen,
En, in d' eenzaam wildernis,
't Wild steeds op zijn hakken is,
Met zijn honden en molossen,
3o Die gaan snufflers in de bosschen.
d' Een trekt met een angel-hoek
Nu een baars op, dan een snoek,
Dan een spiering, dan een voren;
d' Ander acht dit tijd verloren,
En beloert de vogels schalk,
35
Nu in 't net, dan met de valk.
d' Een verdient de lauwerbladen,
Om dat hij der helden daden
In der Muzen tempel zong,
40En te pronk haar schilden hong;
Is onledig met het lijmen,
En het schaaklen van zijn rijmen.
d' Ander slaat de sterren gaà,
's Morgens vroeg en 's avonds spaa,
Wordt door 't ondervinden rijker,
45
Wenscht steeds om een verder-kijker,
Huilt vaak eens, om dat hij niet
In den raad der Goden ziet.
d' Een zal al zijn neiging strekken
Om met Mars te veld te trekken,
5o
En treedt, als een leeuw verwoed,
Zijnen vijand te gemoet,
Daar de barsche wapens klinken,
Daar de blanke zweerden blinken :
d' Ander, vliende dit geluid,
55
Is een munnik in zijn huid :
Past op zijn gezette stonden,
Is aan 't klokzeel vast gebonden,
Acht elk minder als zich zelf,
Hangt steeds boven aan 't gewelf,
6o
En 't gewijde heeft uitverkoren,
En draait om de kerke-toren,
Als de kraayen, 't wuft gespuis,
Om de weerhaan en het kruis,

29. Molossen, brakken. — 56. In zijn buid, door en door. -- 57.
Gezette stonden, getijden. — 6o. Toont zich verdiept in bet bovenaardsche.
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En gaat schuw (gelijk als d' uilen
In de gaten hen verschuilen)
Om het kerk-hof, daar het spenst;
't Is al heilig, wat hij wenscht,
Wat hij spreekt, bedenkt, beluistert;
Alle menschen zijn verduisterd,
Blind en dom, en zonder reen;
Soxes is verlicht alleen.
Aldus gaat het in dit leven:
Elk wordt van zijn geest gedreven,
Elk omhelst zijns herte lust,
Die hij als zijn bruidtje kust.
OP 'T WOORD: „DAAR IS ZOO IETS".

45tfifien it Ooop.

0

5

10

F dit, of dat, elk heeft al iet,
Tot 's naasten klein of groot verdriet:
De hanen trotschen op haar kam,
Het varken denkt: „ik voer de ham",
De wevers-spoel loopt veel te knap,
Om om te zien na pelzers lap;
Maar wij Scientes zijn geleerd,
't Is 't bonum mentis, dat ons eert.
Puf met het volkje zonder geest!
Wat is een leek meer als een beest?
Maar als 't al t' zaam wel is bezien,
Wat schelen doch die lieve lien,
Waar van elk trotst op zijn uitstek?
D' een is een nar, en d' dar een gek.

67. S p e n s t, spookt. — 72. Soxe s, de bedoelde sjokkende monnik. —
Gekken t. h. 5, 6. Denkt zicb-zelf te knap, om zijn weefsel niet boven pelswerk te stcllen. — 7. Scientes, die wat weten. — 8. Bonum mentis, 't

goed des geestes. — so. Verg. 72 Gezang.

OP ANTHONY ROSCIUS.

64

OP HET

53tronstruaRtn fan actor aloociuo,"1"
IJn bruid t' omhelzen in een beemd bezaaid met rozen,
Of in het zachte dons, is geen bewijs van trouw ;
Maar springende in een meir, daar 't water stremt van koii
En op de lippen vriest, zich te verreukelozen,

Z

5 Dat 's van twee uiterste het uiterste gekozen :
Gelijk mijn Roscius, beklemd van druk en rouw,
In d' armen houdt gevat zijn vrucht en waarde vrouw,
En gloeit van liefde, daar 't al kil is en bevrozen.
1o

Zij zuchte : „Och, lief! ik zwijm, ik sterf, ik ga te grond !"
Hij sprak : „Schep moed, mijn troost !" en ,ving in zijnen
Haar adem en haar ziel; zij hemelde op zijn lippen. (mond
Hij volgt haar bleeke schim naar 't zalig Paradijs.
Vraagt iemant u naar trouw, zoo zeg : „Zij vroos tot ijs,
En smolt aan geest, en hij ging met haar adem glippen."

o

VII

g,ttiNitto aUsciuo,

ier ziet ge Roscius, door trouw verongelukt,
Dat niet een Christen-hart maar heele Kerken drukt ,
Op wien Gods gaven vroeg als druppels nedervielen,
En was gezalfd tot troost van lichamen en zielen :
5 Der kruiden kracht hij vergde en voor het lichaam las,
En door 't beschreven Woord de kranke ziel genas.

H

XXV. Antlioni Roscius, geb. te Hoorn, omtr. 1591, t 27 Jan. 1624, geneesheer en pradikant NJ de Doopsgezinde Waterlandei s. Met vrouw en kind over
't js naar Amsterdam gegaan, zakten zij er door. Ofschoon Roscius er in slaagde
haar te redden, stierf zij spoedig en hij weinige dagen later.
7. Vruch t, kind. Van Lennep maakt er vracht van; Van Vloten vreugd.
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STRIJD OF KAMP TUSSCHEN K. EN M.

gtrijb of limp
TUSSCHEN KUISCHEID EN MINNE,xxri
GEHEILIGD AAN DE
EERWAARDIGE EN AARDIGE JONKVROUWEN

CATHARINA EN DIANIRA BAECK.
Opdracht.

j

5

1o

15

20

IOnfers, op wiens kaakskens blozen,
Niet naturelijke rozen,
Maar die Zedigheid en Schaamt
Daar op dopte, zoo 't betaamt ;
Die, zoo lang uw Caren rekken,
Baeck ens zult ter deugde strekken :
Neemt in 't goede K uisch eids Kamp.
Als de rookerige lamp
Van mijn geest meer lichts wil jonnen,
Zal ik bet vernoegen konnen.
Uwe verplichte
J. V. VONDELEN.
Aan het beekjen, datter dwers
Lekt door 't boschjen, altijd versch,
En in 't vijvertje ter-stond
Zinkt de vischkens in den mond ;
Aan het beekje, dat steeds ebt,
En in duin zijn leven schept;
Op wiens oever goedes moeds
Nymfjes lobbren barrevoets ;
In wiens kil Natuur verleent
Keitjes, die men met 't gesteent
Van een welgeboren vrouw
Nimmermeer verwisslen zoil ;
Op dit beekjen heeft op 't lest
Kuischeid zich een Burg gevest,

XXVI. Be eerste uitgave (1625) heeft „Geilheid", niet „Milne". Dianira B.
heette eigenlijk (Debora) Dieuwertjen. Cath. was geb. 16or, Dieuwertjen 1608.
De vader was Lourens Joosten B., een voorstander van Vondel.
Strijd. 3. De uitg. van 1625 heeft niet die, maar d e. — 11-14. Op de
hofstede Schey-beeck, ter Bee'verwijck, bewoond door de farnilie Baeck. — 18.
Lobbre n, rondplassen. — 20. Later: kaitj es.
VONDEL II.
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STRIJD OF KAMP
En daar, uit zorgvuldigheid,
't Water drie maal om geleid.
Wit albast de vesten zijn,
Die men best bij zonneschijn
Uit de toppen blinken ziet
3o
Van rieboordetjes en riet.
Op dit Slot staat een Kapel,
Daar met wind en snarenspel
Een spierwitte Maagdenrei
Mengt een Goddelijk geschrei.
't Licht, dat door het heilig glas
35
Blikkert, wordt van maagden-was
Nacht en dag steeds aangevoed;
't Wierook ruikt er wonder zoet:
Maar der kunstenaren geest
40Zweeft en leeft er aldermeest:
Hier de naald en daar 't pinceel,
In tapijt en op 't paneel.
Bij een kristalijne bron,
Schijnt Susanne, kuischeids zon,
45
Te beschreyen 's levens licht,
En verwenscht het geil gezicht
Van twee grijzerts, die, vol brand,
Dingen naar het heilig pand,
Dat ze haar man heeft toegewijd.
5o
Ziet eens, hoe de Schaamte strijdt,
Hoe ze worstelt met de Dood,
Om zoo dierbaren kleinood
Te bewaren ongeschend
Voor den Bruigom, die ze erkent.
Elders, als een morgenstar,
55
Blinkt de Bruid van Potiphar,
En, aantrekkelijke pop!
Rukt, verliefd, voor Joseph op
Haren boezem, daar het beeld
Van iet weeldigs inne speelt;
6o
Boezem, die naauw aangeraakt
Hand en vingers zalig maakt;
Boezem, daar een Afgods vriend,
Die op Isis feesten dient,
25

3o. Raboorden of lischdodden. — 35. Later lezing: gcschildert glas. — 43
en volgg. beschrijvingen van tapijten of schilderijen. — 53, 54. Later: Te bewaren onbesmet Voor haer eerbaer hylicxbedt. — 56. Later lezing: de vrou.
— 58. 0 p, open. -- 61, 62. Later: B. die de harten blaakt En de vingers, die
hij raakt. — 63, 65. Boeze m, waarom enz. — 64. Isis, IEgyptische Godin.
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Om het offer zoa versmaan,
En voor 't outer zich ontgaan,
Maar ziet ginder, hoe d' Hebreeu
Vliedt van 't lichaam, blank als sneeuw,
En zijn mantel onbesmet
Laat aan 't overspelig bed.
Elders ziet men, hoe Lucrees,
Als een doodshoofd bleek van vrees,
Als het anders niet mag zijn,
Wordt ontheiligd van Tarquijn;
Wederom, hoe zij ter-stond
Mettet staal Naar-zelven wondt,
En betuigt het kuisch gemoed
Met de sprenkels van haar bloed.
Elders Daphne, lauwerboom,
Schaduw jont den waterstroom,
En haar voeten allebet
Stronkelen in slibbrig klei.
Meer van diergelijke stof
Merkt men bier, de Deugd tot lof.
Wie voor Kuischeid heeft gestreen,
Leeft door 's weerelds eeuwen been.
Venus, die te Paphus heerscht,
Was de geen, die d' aldereerst
Dempen woil Vrouw Kuischeids stam,
En bet Slot berennen kwam;
Kwam 't bestoken met haar speer,
Met een groot ontalijk heir.
't Aterlingsche Dwergjen loos
Zij tot 's legers Maarschalk koos,
Deze, toegerust met boog,
Tros, en pijlen, moedig toog,
Als Veldhoofdman, trotsch voor-aan,
Wel gemoedigd om te slaan.
Jok, en Lach, en Boeverij,
Lusjes, Kusjes, Zotternij,
Steekjes, Treekjes, en Gevlei,
Pronkten met zijn leverei.
Kuischeid van haar tinne zag,
Met bet krieken van den dag,

66. En zijn ampt te buyten gaen, latere lezing van Vondel-zelven. — 67.
D' H e b r e e u, Joseph. — 82. Later : May. — 87. T e P a p h u s, waar Venus
nit het zeeschuim ter wacreld liwam. — 89. Dempe n, dooden. — 93. Cupido. — 102. Later : lieverey.
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Hoe ze werd becingeld dicht
Van dat eerloos bastertwicht.
Daatlijk sprak zij, preutsch en her,
Tot Cathrijn en Dianier :
„Op, trawanten, op ! en gaat,
En de valbrug vallen laat !
Boodschapt Cypris, in mijn naam,
Dat ze haar met haar Zoon niet schaam
Tegen mij in 't veld alleen
Half gewapend uit te treen."
Bet, na 't oopnen van de poort,
Traden ze uit; Cathrijn dee 't woord,
Als ze Venus in haar tent
Vond, met 't boefjen daar ontrent :
„Paphus groote Koningin,
Met uw stokebrand, de Min,
Neemt voor lief de groetenis
Van haar, die u vijand is.
Om t' ontgaan 't lang oorloogsramp,
Zich erbiedt ze, een vnjen tramp
Aan te gaan, en is getroost
Dij te wachten en uw kroost."
Venus' moed ontzonk de ziel,
Met dat d' handschoen voor haar viel ;
Min greep ze op. Dees met 'er vaart
Haasten weder slotewaart.
't Was een lust t' aanschouwen, hoe
Men van weerzijds ruste toe,
Om te leveren den strijd.
Half bedeesd en half verblijd.
Alle vensters lagen vol
Nonne-tronien, blank en bol,
Als haar Vrouw ten vederspel
Uitreed op een witte tel,
Met een rijdrok hagelwit ;
't Kleed dat voegt haar, daar ze zit
Met haar speer, omgord wel stijf;
i j len ramlen aan haar lijf.
Cypris, en haar Zoon, vol moeds
Werd getrokken in een koets,
Van twee zwanen, taai van schacht,
Die de Min aandreef met kracht.
P

145

106. le Uitg. „eerlos Hoerewicht". — 107. Later uitg. niet „preutsch",
mar prat. — III. Cypris, Venus. — 127. M o e d, gemoed. — 132. Later:
weerzy. — 137. II a a r V r o u w, de Kuischheid.

WIJCK-ZANG.
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Venus, in het rennen beet,
Scheurde haar vijands opperkleed,
Maar de Kuischeid van zich stak,
Dat de punt in 't herte brak.
„Wend, och wend !',' kreet Cypris doen
Min zag 's Moeders boezem bloen,
En won wenden al verbaasd.
Kuischeid greep hem met der haast,
Greep, en smeet hem metter hand
Schier een steenworp verre in 't zand,
Dat hij van zoo zwaren val
Hinkt, en eeuwighinken zal.
Daarmee raakt in rep en roer
't Leger van deze ooster Hoer :
leder vlucht, een ieder vliedt,
Waar z ij bleef, en weet ik niet.
Maar de Kuischeid, krijgsheldin,
Reed met zege slootwaart in,
Daar Cathrijn en Dianier
Haar bekransten met laurier.
Finis.
J. VONDELIUS.

15o

1 55

I 6o

165

Toijcillang,
WIJzE: Periosta.
Athrijn ! die met Diaen ten „ reye gaat,
Die schrander, gaau w, en wonder „ jeugdig ziet,
De lucht met galm van uw schal- „ meye slaat,
Of huwt uw dans aan eenig „ vreugdig lied,
5 Of bloemen leest, dicht langs de „ waterkant,
En Faunus, Pan, en menig „ Sater brandt ,

C

Of, uw Godes ten dienst, vaak „ veerskens smeedt,
Of, jageres, der honden „ koppels leidt,
En volgt haar sleep, en in uw „ leerskens treedt,
152-54 is bier later lezing. — 153. Verbaas d, uit het veld geslagen.
— 159. Ter vermijding van bet rijmwoord heeft Vondel ook dit en v. 16o
en 162 later veranderd — maar niet verbeterd. — 164. S 1 o o t w a a r t, slotwaart. — Wijek-Nang. 2. Gaanw, bij de hand — 6 Brandt, in (liefde)vuur ontsteekt.
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WIJK-ZANG,

10 Als d' uchtend zilvren dauw en „ droppels spreidt,
Wanneer de nacht wijkt, door ver- „ borgen nood,
De schemering en 't lieflijk „ morgenrood ; —
Zegt, wakkre Nymph, die kruid en „ rooskens plet,
Wat lust uw' jeugd aan Phoebus „ zuster bindt,
15 Wiens spoor gij volgt, daar zij haar „ brooskens zet,
Is 't, om dat gij dij dus ge- „ ruster vindt,
En schept geneucht, als gij aan 't „ jagen tijt,
Te steuren 't wild, dat uwe „ lagen mijdt ?
20

Wat lust kan 't zijn te volgen „ winden gaauw
Ter jacht, en voor den beet van 't „ wilde zwijn
Te duchten ? dan, in els- of „ lindenschaauw,
Schier ademloos te wenschen „ stil te zijn ?
Wat lust is 't, als uw rei te „ gader dringt,
En hijgt naar 't nat, dat uit zijn „ ader springt ?

25

't Is gruwelijk, onnoosler „ dieren hol
Krijg aan te doen, en 't groen te ,, sprengen rood
Van heilig bloed, en dus te „ zwieren dol,
In 't bosch en voor uw Vrouw te „ brengen dood
Haas, hind, of hert, dat in zijn „ nooden vaak
3o Neel tranen schreit, en wekt der „ Goden wraak.
Komt, schuwe maagd ! uit 's wouds schuil- „ winklen voort t
Leg af, 't geen bet der krijge- „ rinnen past,
Spriet, boog, en pijlen, die men „ rinklen hoort;
Leent wijze 't oor, aanvaard der „ Minnen last,
35 Doolt met de rest, en borgers- „ zeden houdt,
Daar Venus volkrijk groote „ steden bouwt.
Eer Cynthia schept, uit haar „ broeders schijn,
Tot negen werf een rondge- „ weven vlam,
Zult gij geteld met andre „ moeders zijn,
4o Als 't zieltje, dat uit u zijn „ leven nam,
Hangt aan uw speen en koost en „ dertel steent,
Of in uw schoot van weelde „ spertelbeent.

io. In de uitgg. druppels. — 14. Phoebus' zuste r, Diana, de kuische
Godin. — 28. Vrouw, Patrones, Diana — 37, 38. De Maan nit de 7.4()n (9
niaanden). — 41. Later: Van uwe Borst afhangend. — 41, 42. Later: dartel
en spartel.
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COririteija Trijetsitfitb.
Op de Wijze: van Angenietje.
Eer Catharijntje

't zonneschijntje,
1 Voor
En 's middags hette week,
5
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25
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Bij 't ruischen van de beek;
Beek, die haar jeugd na 't leven vaak verbeeldt;
Daar, frisch en koel,
Een luwe stoel
De moede leden streelt.
Zij bukte neder,
En zag haar teder
En vrolijk aanschijn daar;
Doen werd ze nog gewaar
Een tweeden, die van achter haar beloert:
Met greep hij toe:
En zij riep: „Hoe!"
Omziende wat ontroerd.
Hij sprak met eenen:
„Gij ziet den genen,
Schoon kind! gij ziet hem nu,
Voor wien gij vlucht zoo schuw.
Ik volg uw spoor; ik jaag, ik loop, ik ren;
Opdat uw geest
Weet wien hij vreest:
Zoo luister, wie ik ben:
„'T is waar: geen zegen
Van moeders wegen!
Ik erf nocht haaf, nocht goed:
Hoewel zij daalt van 't bloed
Der Koningen, een overoud geslacht;
Wiens roem zal staan,
Door brave dawn,
En zegeteekens-pracht!
„Maar Uitverkoren,
Ik, Eerstgeboren,

13. Latere uitg. een d e r d e to recht: i. Cathrijn, 2. Haar beeld, 3. De
vrijer. — 15. Eerste lezing: hoe, sprak zij, hoe! — 30, 31. Later veranderd
in: Zoo lang de maen Verlicht den bruynen nacht.

ZANG.
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Mij voor geen Vorsten schaam :
Als eenig erfgenaam
Mijns Vaders, die met donderen rumoert;
Wiens majesteit
Geen scepters zweit,
4 0Maar vier en bliksems voert.
35

45

5o
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„Laat andre blaken
Om rozekaken,
Om oogjes, bruin als git,
Om 't poezelachtig wit;
Jont andren 't lijf, eer 't worm of slange knaagt;
Maar mij alleen,
En anders geen,
Uw ziel, o schoone maagd!
„Uw ziel, o spruitje !
Als Konings-bruidtje
Dan zitten zal to prijk,
In mijn Heer Vaders rijk,
Daar staAge lust het bedde voor haar spreidt;
Daar ze onvermoeid
Verzwelgt 'tgeen vloeit
Van 's Bruigoms zaligheid."
Zoo suikre woorden
Haar ziel bekoorden,
Ontvonkt door deze stem,
Greep zij verliefd naar Hem,
Die met een hailig spook verdween gezwind.
Zij uit verdriet
Riep : „Eer gij vliedt,
Koom, kust ze, die ge mint !"

Zansi
OP DE

WuzE : Jets moet ik u, Laura! vragen.
DE POKET.

Zanier roeide in een schuitje
Met haar keeltjen, onder 't fluitjen
Van haar vrijer Coridon.
Doris kroost, met natte pruiken,

D

6o Later: Gaf zy gehoor aen hem. — 61. Spoo k, verschijning. — Zang.
4. Dori s, waternymf.

ZANG.
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Fluks kwam van den grond opduiken,
En zich baakren in de zon,
Na veel zingens, dees gelieven
Beurt om beurt een lied aanhieven,
Liedtjen, zonder wedergaà:
Zij prees 't mijen, hij het huwen,
d Een woii vrijen, d' ander schuwen;
Zij zong voor, en hij peep na:
DIANIER.

„Maagden, die den rei vercieren,
Zijn als Phebus lauwerieren;
15 Maagden groenen als de palm.
Wat zijn vrijers woorden heden,
Hun beloften en hun reden,
Meer als krachteloze galm ?"
CORIDON.
20

„Maagden, die de min uitsluiten
En hun jeugd verijdeltuiten,
Noch verwekken iemants gonst
Men mag 't zus of zoo bewimplen,
Och! wat is het, als met rimplen
d' Ouderdom het voorhoofd fronst ?"
DIANIER.

25

3o

„'t Voorhoofd fronst ze, die met zinnen
En gedachten slaat aan 't minnen.
Is het niet een zotte klucht,
Dat men laat zijn vrijheid slippen,
Om het drukken van de lippen,
Om een scharrebiers-genucht ?"
CORIDON.

35

„totter is 't, 's jeugds frissche rozen
Slaloos te verreukeloozen,
En den minnaar slechts te spijt,
Na goe dagen en kwaa nachten
Vreugd noch zegen te verwachten,
Maar elks laster en verwijt."
DIA NIER.

,Coridon! gij meugt wat prates,
M aar ik zal u eeuwig haten:
Boeit me niet door dwaze trouw."
12. Peep, yeti. tied van pijpen. — 21. Noch, en niet. — 30. Scharr ebiers-gen uch t, genucht, flaauw als sch. — 32. Slaloos, achteloos. — 36.
Laster, kwaad gerucht.
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ZANG.
CORIDON.

40„Dianier! 't zijn meiskensvlagen;
'k Zal u eeuwig liefde dragen,
En hoog achten als een vrouw."
DIANIER.

45

„Ja, zoo fluit men met verlangen,
Om het vogeltjen te vangen,
En te sluiten in een kouw."
CORIDON.

„Keen, zoo lokt het harder-knaapje
Om het afgedwaalde schaapje,
Dat hij garen hoeden zoti."
DIANIER.

„Coridon! zet me op aan d' elzen."
CORIDON.
50

„Die malkanderen omhelzen?"
DIANIER.

„Coridon! gij zijt een boef.
Laat de maagden eenzaam peinzen! '
C o RIDON.
„Dianier! hoe kun-je veinzen?
Zonder vrijer, zonder troef."
DE POIF,ET.

55

6o

65

Onder 't spel van zang en fluitjen,
Vat een stormken 't zeal van 't schuitien;
Met sloeg 't om. Zij riep, in nood.
Hid omarmde Dianiertjen,
En kreet: „Water, blusch gem viertjenr
Dronk met haar een zoete dood.
Stroom-godesjes d' uitvaart vierden,
En hen bei ten oever stierden:
Daar een graf twee lijken kreeg.
Sedert bier de zieltjes waarden,
En haar stemmen voeglijk paarden:
Zong zij hoog, zoo peep hij leeg.

45 K o U w, kooi, — 54. Heb-je geen vrijer, dan ontbreekt je 't bests:.

BEEKZANG, AAN CATHARINE.
0113cats
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Matt eatOaritte+

IJcker Bietje, die bij 't Beekje
Nestelt, en geeft menig steekje
Die uw honig komt te dicht ;
Wakker Nymfje ! die zoo klaartjes
Met uw oogjes, op de blaartjes
Flikkert, blikkert, straalt, en licht ;

W

5

10

Zeg mij, meisje ! die zoo netjes,
Poezelachtig zijt en vetjes,
Levend, helder, welgedaan !
Waarvan moog-je zoo wel tieren,
Daar al de andere arme dieren
Bleek en treurig kwijnen gaan ?

Eet je slaatje met een eitie ?
Drink-je niet dan schape-weitje ?
15 Pluk-je moesien uit den turn ?
Bak-je struifjes van de kruities ?
Trek-je been, na zomerbuitjes,
Om lamprei en k'nijn, in duin ?
20

25

3o

35

Slaap-je op dons van witte zwaanties ?
Lek-je muskadelletraantjes?
Hou-je een ongemeenen stijl?
Leg-je in schim van koele boompjes?
Droom-je daar geen andre droompjes
Als van suiker uit Brezijl ?
Zwem-je in lachjes en genuchies ?
Leeft uw geeft in zotte kluchjes ?
Springt uw zieltjen in uw lijf ?
Erf-je niet als heil en zegen ?
Ben-je juist van pas geregen,
Niet te los, noch niet te stiff?
Zeg het toch uw medemeisjes,
Vol zwaarmoedige gepeisjes,
Heel uw speelnoots algelijk ;
Red die diertjens van haar Leering,
Onderkruip den Haes zijn neering,
En wordt dokter van de Wijck.

I. D ieren, meisjens, ook, onvertaald, caertjens, lieven, van 't Ital. cara,
chere. - 26. Zot t e, de uitg. hebben „zoete". — 35. Den H a e s, den Be&verwijcker geneesheer.
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OP URBAEN DEN ACHTSTEN.
OP MEVROUIV, DE DROSTIN VAN MUTDEN,

CHRISTINE VAN ERP.xxvii
D Eluit Christijn met droeven zangk.

D ZijVan
volgde dichtst den cymbelklank
Swelingk, onder al

5

Het maagdelijk getal,
En won elks hart, als een slavin
Van ieders nut, en geen Drostin
Van Muydens hooge slot.
Zij erf haar' prijs bij God !

Tri3un bat qtcoiritn+xxv/H
Aite Ghe
ntz
is it,
D
doadaroidp volveonBag
Bergen zit,
En zwaait, met zijne rechte hand,
Dien blixemstraal en gloenden brand,
5 Vervaarlijk als de Dondergod ?
Terwijl hij, uit het hooge slot,
Een ieder handelt zoo beleefd,
En streelt, en smeekt, en zegent, heeft
Hij onder zijn schabel gebracht
10
En zolen 't oorloogs forsch geslacht ;
En, trapplende op 't gekroonde hoofd
Der grootste Konmgen, verdooft
Het gloeyend purper van den Raad
Der Vaadren, die rondom hem staat;
15
Gelijk 't gestarrent flaauwt en daalt,
Zoo ras de Zon, in 't Oosten, straalt
Van goud en rozen, uit haar' throon.
Verhuist Iupijn met al de Goon?
En vaart hij uitden Hemel, om
20
Het Kapitool, zijn heiligdom,
=H. Dochter van Sect van Erp en Geertrnv Willemsdr. Biters, geb. 1592,
t 6 Ani 1624, gehulrd met den niellwen Dios/ van Malden, Pieter Corns..
Ilooft, 25 Nei, 161o.
XXVIII. Napo Barberini, gels. to Fluzence, 26 AIrt. 1568 ; be yorde; t lainsien
en wetensehappen, t 29 Jali 1644
op Urhaen. 5. Om zijn oorlogen. — 6. Sant Angelo. — 7. B e lee fd, miiizaam. T r a ppl en de. (iverdrachtelijk, van den voetkus. — 13, 14.
De Kardinalen.

OP DE „LEDIGE UREN".
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Te gaan bezoeken? Wat gezach
Brengt d' eerste tijden voor den dag,
En voert den ouden Numa weer
Te Rome, met zoo groot een' eer,
En levert Rome weder aan
Den griizen Numa onderdaan?
Terwij1 't gemoed dit overleit,
Zoo luistert mid mijn geest, bereid
Te baren, en gedreven door
let Hemelsch, dit al stil in 't oor :
„Dees' is de groote Sleutelvoogd
Van 's Hemels poorte, rust nu. Poogt
Niet meer te weten; buigt uw' knien,
En kus zijn' voeten, wijd ontzien."
Te Rome, met den ingank des Gulden Jaars 1625.
Vertaald uit mijn Broeders Latijn.

Op be „Aebist Tree
VAN DEN GEESTRIJKEN HEERE

CONSTANTIN HUYGENS.xxrx
E groote Constantijn mag brallen op zijn thronen
En op 't geheiligd goud van Oost- en Wester-kroonen
Maar gib, o Constantijn! de Phoenix van ons Hof,
En naamt zijn kroone-goud niet voor uw lauwer-lof.
5 De Keizer bouwde een stad, om met zijn' naam te pralen;
Gij bouwt Apolloos kerk in vierderhande talen.
Geen stad bewaart den naam (zij stort of zij verbernt):
Maar d' opgehange Lier in 't midden van 't gesternt.
XXIX. .den „taelgkeleerd" en vernuftig „Hagenaer", Secretaris en Rekenmeester van Frederick Henrick, Willem II, en Willem III, puntdichter, rijmende
autobiograaf, muzikus, wiskundige, gevierde goede bekende van Hooft en de risschertjens, geb. 4 Sept. 1596, door Jacobus II tot Ridder geslagen, t 28 Maart 1687.
23. N um a, Koning Numa Pompilius, die den Godsdienst der Ronteinen re31. Sleutelvoogd zinspeelt op Petrus' macht, om te binden en
gelde.
te ontbinden. — 34. W ij d, heinde en ver. Noot. Broeders La t ij n. Van
Willem v. d. V. namelijk, geb. te Amst 1603, student te Leyden 1623, t
Jan. 1628, uit de „Berchstraet" te Amst begr. den 12e. Zie Vondel, 1, bl. 347.
— op de „Led. Uren". I. De groote Constantijn, de Keizer, geb. 28
Feb. 247, t 22 Mei, 337. — 6. Zinspeling op Huygens' gedichten, in zijne
„Otia". — 8. Zinspeling op het sterretceken van de Lier, waar Vondel Huygens' licr in begroet.
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;Doe qtntritEbrimrcO t pcui34+xAx
TREUR-SPEL.
lib;v;,;

claxi)cop xrv(),_;.

[Vol van verzuchtingen, en overstelpt van tranen.]

Hecuba [spreekt :I
Was Sparten niet genoeg, dat, na 't langdurig krijgen,
Ik met mime oogen zag, hoe Pyrrhus voor 't autaar
Het grijze Koningshoofd greep bij 't gewrongen haar,
En met zijn lemmer ging den ouden strot doorrijgen;
5 Dat ik de vlammen zag van 't hof ten Hemel stijgen,
Als Hecube, uitgeput door jarnm'ren en misbaar,
Haar heldenzonen had begraven voor en naar,
En weduw bleef, gemengd in 't overschot der Phrijgen:
1k most nog, onder schijn van inspraak Gods als-kax,
o Mijn dochter Polyxeen, mien neef Astyanax
Zien sneuvelen door 't staal, zien storten van den toren,
En Trojens heerlijkheid vergaan in rook en damp;
En, oud verschove wijf! bestenen aller ramp.
Hoe is een taaye ziel zoo veel verdriets beschoren !
XXX. Roemer l'is.scher was overleden in 1620. Hoop Te;loor in het zelfdc
fain
beide :-oontfens. Z(Ine 170111V bracht in 1621 wider een zoom ter raereld;
dit lain eenig kind stierf in 1624, en ire; d spoedig van de moeder gevolgd. De
, ezusief-s risscher waren voortgegaan h pnne letierk.undige 1rienr 7en in het hub
nab(' „Schreyers houck" le oni yangen (%ie Vondel II, 21 en 34). P. Cz. Hooft
vertaalden
kwam dageWk? ten hunnent, vaak met Lan ensReael en rondcl.
in proza het la4nsche treurspel Troades (de Trojaansche vroulren), inegeschreven
aan Lucius Amami. Seneca, geb. le Cordova, even na
t(4eb., ter dood gehraclit 65 n. Chr.
De overzetting der chic kunstgenoten reed door I ondel in dichtmaat gebracht
flan den eve,-, Iraarmd ons Metal z-ich van (1e beaver kind; kreet, zal Juan afkee; van het dreven der Calvinistische pr,edzkanten, die men door Calchas reeiegenwoordigd rekende, wel niet vreemd ziju geweest
Dc A. Hee In 't motto ontbrcekt (1626) de T -- 2. Pyrrhus of Neoptolemus, de blonde zoos van Achilles. Hici kwam in bet houten paard binnen
Troje. — 3 't Hoofd van haar man, Priam, den Koning van Troic. 9.
A 1 s-k a x, quasi. — T o Ne e f, kleinzoon.
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DEN ACHTBAREN, HOOGGELEERDEN, WIJZEN,
EN BESCHEIDEN HEERE
Mr. ANTONIS DE HUBERT,XXXI
OUDEN RAAD EN SCHEPEN DER STEDE ZIERICKZEE, EN
RECHTSGELEERDE, ENZ.

Mijn Heer,
IJ offeren bier uwe E. de Amsteldamsche Hecuba. Dezen
bijnaam draagt ze, om dat Amstelredam hare geboortplaats is. Verscheide vaders hebben vaderlijk recht aan
dit kind. Zeit men, dat het schandelijk luidt, dat er meer als
een vader tot eene zelve vrucht gehoort: wij slaan het geerne
toe : maar gelijk dat in de nature oneerlijk is, alzoo zal 't bier
heerlijk zijn. Beziet ze, ja, doorziet ze vrij, en zoo u dunkt, dat
er iet Godlijks in haar aanschijn zweeft, denkt dat ze geboren.,
ende ook herboren is, alzoo dat ze met recht twee- of drie-boortige mag heeten. Dit heeft ze met geene sterfelijke menschen,
maar met den God Bacchus gemeen, die, na dat hij, als eene
ontijdige vrucht, uit Semele, ter weereld kwam, in Iupiters dije
voldragen werd, en derhalven met recht den naam kreeg van
AtNeatupg [door twee deuren gegaan]. Het wijze en geleerde brein van eenen, wiens standvastigheid de eeuwen doorleven zal, heeft de Latijnsche „Troas" vereerd met den titel van
Regina tragoediarum. Wij wenschten, dat de Nederlandsche zulk
eenen karbonkel in 't voorhoofd voeren mocht, of dat ze ten
minste meer luisters van Seneca ontleend hadde. Dat wij uwe
E. die in 't bizonder hayligen en opdragen, geschiedt tot dankbaarheid van de Psalmen, die uwe E. ons toegezonden hebt,
en waarmede wij niet weinig vermaakt waren, als wij met gretige ooren den Goddelijken galm van Davids harpe vingen, en
hem met geene mindere zoetigheid in zuiver Neérduitsch
hoorden geluid slaan, als voormaals in 't Hebreeuwsch de Hebreen in Iudea deden.

W

XXXI. Mr. A. de Hubert of Huybert, oudste noon van Jan Ants:. d. II ,
secret. v. Zieriksee, en Maria Vierling of van der Lisse; geb. ald. 1584, stud.
te Leyden i. d. rechten, j Sept. 1607, tr. in 1609 met Charlotte Troget. Kinder= Andries en de vcrmaarde Charlotte. Hij was dus in 1623 39 j. III:j lei den
eed of als Adv. v. d. E. hove van Hollant 27 Sept. 7609. Zijne nit he! Ilebr.
reit. psalmberijming verscheen 1621; hij schijnt ook aan de Staten-vertalinL; des
By'bels te hebben mdgewerkt, hij leefde nog in 1636 te Leyden.
De Opdracht. Reg 17, Koningin der Treurspelen; aldus Hugo de Groot —
R. 18. K a r b o n k e 1, steen, die, in 't donker, Halt. — R. 21. Psalm en
vert. door De Hubert.
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Of wij bier alle eigenschappen onzer moederlijke tale, volgends
het afscheid der dichteren, wel hebben waargenomen: daarvan
zal uwe A. konnen oordeelen, als die bier t'huis hoort, en als
een treffelijk lidmaat onze letterkunstige vergaderinge niet weinig vereerde. Omhels dan, waarde Heer ende Vriend! onzen en
der anderen arbeid liefelijk, en, na uwe gewoonte, straf de misslagen heuschelijk, en leef hier voorspoedelijk, en namaals eeu welijk. t' Amstelredam, dezen zesten van Oegstmaand, 1625.
Uwe E. A. verplichte
I. VANDER VONDELEN.
Reg. 2. A fscheid, eindbeslissing. --- Reg. 4. Zie Vondel, II, 21, 22, Noot.

INHOUD.
Ls den Grieken, na dat ze Troien verdelgd hadden, wefr en wind
tegen was, en dat ze hierdoor gehinderd werden anker te lichten
en na huis te keeren, zoo verscheen hun bij nacht zichilles
schim; die belaste hen, dat ze Polyxena ziine assche tot eene °Pt-halide
zouden slachten. Agamemnon weigerde de koninklijke maagd ter uitvaart
over te geven. Na dat men Calchas om raad gevraagd hadde, andwoorde hij, dat dit niet mocht nablijven, dat deze het eeni,ge beletsel
der vlote was, en aldermeest Astyanax, de zoon van Hector, lien men
noodzakelijk most ter flood brengen. Waarom Ulysses Astyanax nit zijnen
schuilhoek hervoor Bede komen en afstorte van de Sceesche poorte; en
Pyrrhus slachte, op zijnes vaders tombe, Polyxena, die, als eene koninkHike braid cierlijk uitgestreken, hem Helene toebracht.
Dezes treurspels tooneel is in der Griecken leger voor Troien.

A

PERSONAGIEN.
HECUBA [Weduwe van Priam, Koning van Troje].
RED VAN [TROJAANSCHE] VROUWEN.
TALTHYBIUS [De Heraut der Grieken].
PYRRHUS [Zoon van Achilles].
AGAMEMNON [Koning van Argos en Mycene, Opperbevel-

hebber van 't Grieksche leger voor Troje].
CALCHAS [De wichelaar].
ANDROMACHE [Weduwe van Hector, Priams zoon].
RAADSMAN [Een grijzaart, in dienst van Andromache].
ULYSSES [Koning van Ithaka].
ASTYANAX [Zoontjen van Hector en Andromache].
HELENE [Echtgenoot van Menelaus].
BODE.
[POLYXENA, Hecubaas dochter, zwijgende.]

biliond. Reg. 12. Helene: le nv.
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DE AMSTELDAMSCHE HECVBA.
DE EERSTE HANDEL.
HECVBA:

Ie op een Rijk vertrouwt en kracht geeft
zijn' geboden
In een geweldig Hof, en niet is voor der
Goden
Lichtvaardigheid beducht, en, na zijns harten lust,
Te reukeloos in weelde en blijde voorspoed rust,
5 Die spiegel zich aan mij en Trojen eens to dege!
'T Lot wees nooit klaarder aan, hoe slibbrig d' opgestege
En pratte Vorsten staan. Die pijler, trotsch en schoon,
Die zuil van Azien, dat werrekstuk der Goon,
Te gronde is neérgestort, wien ooit ten dienste stonden:
io Hij, die den Tanais drinkt, die uit zijn' zeven monden
De koele stroomen braakt, hij, die met recht gezicht
Ziet rijzen en begroet 't herboren zonnelicht
En 's Tigers laauwen vliet mengt met de Roode baren,
En zij, die, buurvorstin der Scythen, met veel' scharen
5 En weduwlijke stoet, staag Pontus strand berent —
Dat Troje left ter neer, door vier en staal geschend;
Pergamumheeft op 't lest met puin bestulpt zich zelve.
Daar lest die hooge praal van heerlijken gewelve,
't Geweld van muren, met zijn' daken gants tot schand,
20 Vernield door 't wellend vier. 't Hof staat in lichten brand,
't Huis van Assaracus rookt over alle straten;
De vlam geen' plondring weert van woedende soldaten
In 't brandend Trojen elk om 't zeerste rooft en ruit,
En 't kolken van den rook den open Hemel sluit.
25 De vonken en het vier van d' Iliasche gevels
Bezwalkt den dag, als waar hij dik bekleed met nevels.
Ziet den verwinner daar eens heet van graipschap staan,
Die vast de taaye Stad schouwt met zijne oogen aan;
De gramme kriigsman, nu gemat en wel ervaren,
3o Den tied ontschuldigt, die gesleept heeft vijf paar jaren.
3. Lichtvaardigheid, wisselvallige gunst. 9. Ooit, steeds. — 10.
De omwoners van den Don. — 11-13. De Oosterlingen wonend tusschen
den Tigris en de Roode Zee. — 14. Penthesilea, Koningin der Amazonen. —
17. Pergam um, Troje. — 21. A s s a r a c u s, Koning van Troje, zoon van
Tros, grootvader van Anchises. — 24. Kolke n, opdwarrelen. — 29, 3o. D
grieksche overwinnaar verklaart zich nu dat lang beleg.
VONDEL
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Nog schrikt hij al-bedeesd voor d' overheerde Stad,
En schoon zij lett verplet, nog naauwlijks acht hij, dat
Zij voor hem winbaar was. De plonderaars die sleepen
En torsen vast den roof, te zwaar, om duizend schepen
35 Te laden met den schat. Ik, droef en afgetreurd,
Der Goden hailigheid (op mij dus hoog gesteurd)
Neem tot getuige en d' asch mijns Vaderlands te gader,
En u, der Phrygen voogd en veler Vorsten vader,
Den welken Troje dekt, bestulpt door al 't gewicht
4o Van 't neergedreven Rijk, dat boven op u ligt,
Daartoe den geest van u, die al 't geweld hieldt tege',
En Ilium hieldt staan en waart der Phrygen zege,
Zoo lang gij staande bleeft ; en u, o groote schaar,
Maar kleindre schimmen doch, migf kinders al te gaar !
45 Dat ik al 't leed, 'twelk ooit ons prangde en 'tgeen d' ontstelde
Apolloos Priesteres ons ooit te voren spelde
( Met een' bezeten mond, als van verstand beroofd,
Maar door 't beleid der Goon van d' onze nooit geloofd),
Al lang te voren heb, van mijnen Paris zwanger,
so In eenen droom voorzien, en heb mijn' vrees niet langer
Verzwegen, nocht geheeld ; maar, voor Cassandra vroeg,
Elk mijn waarzeggen steeds als zotternij beloeg.
De schalke Ulysses niet, noch die hem 's nachts verzelde,
Nocht Sinon, vol bedrogs, in brand ons Trojen stelde;
55 1k, ik ben stokebrand : m ij n vier is 't dat er blaakt
En Ilium is van m ij n' toorts in brand geraakt.
Maar, ouderdom, die zijt te leefbaar ! waartoe 't weenen,
Om de uitgerooide stad, om de omgestorte steenen ?
Rampzalige Vorstin ! den verschen rouw aanschouwt :
6o Zet Trojen aan d' een' zij' : dat ongeluk is oud.
Ik heb vervloekter feit gezien, vol schriks en beven :
Des ouden Konings moord, een schellemstuk, bedreven
Door Pyrrhus wreed geweer ; die, zelf voor 't hoog outaar
Der Goon, met felle vuist het grijze Koningshaar
65 Omwrong, en dreef het staal, o droevige vertooning !
Wel diep ter wonden in; 'twelk d' afgeleefde Koning
Vrijwillig heeft ontvaan; zoo dat het zwaard verwoed
Ten strotte aan d' andre zijde is uitgekeerd bebloed.
38. Der Phrygen voogd, Priam. Phrygen, Trojanen. — 41. Daartoe, daarbij. U, Hektor. — 46. Cassandra. — 51. V 6 or Cassandra vroe g,
lang voor Cassandra. — 53. Niet de sluwe Ulysses, noch Diomedes. — 54.
S ino n, bloedverwant van Ulysses, die zich gevangen lies nemen en den Trojanen den raad gaf het groote houten paard naar binnen te halen, dus : prototype van Vosmeer, in den „Gijsbreght". — 57. Lee fb a a r, levenskracht
bezittend. — 58. Uitgerooid e. 1647: uitgeroeide. — 68. 1647: strote.
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Wien zou die grijze kop, wien zouden de getuigen
7o Van 't schelmstuk, zelfs de Goon niet hebben konnen buigen
En 't oude hailigdom van 't neergevallen Rijk ?
Priaem gebeurt geen graf; hij, die zoo groot een' wijk
En steun van kindren had, tot vesting van zijn landstaat,
Derft nu zijn' leste vlam, daar Troje gants in brand staat.
75 Nog bluscht dit jammer niet der Goden gramschap uit:
De Vorsten met de bus vast loten om den buit
Van 't hooggeboren bloed, om vreedzaam t'huis te varen,
Met Priaems dochteren, en aangehuwde snaren.
Wie zal mij, slechten buit! meevoeren over zee?
So Dees heeft zich Hectors bruid ten troost verloofd alree;
Dees wenscht om d' eegemaal van Helenus, mijn' zone,
Die, om Anthenors lief; en, o, mijn overschoone
Cassandra, droeve maagd! daar isser meer als een,
Die na uw' kuischeid dingt. Ik, oude vrouw, alleen'
85 Der Grieken afkeer ben; mijn lot doet ieder duchten.
0 gij, gevangen sleep! wat houdt gij op van zuchten?
Slaat droevig voor uw' borst, en tijt aan 't huilen stout:
Heft op een veldgeschrei en Trojens uitvaart houdt!
Op, op! met droeven galm: laat Ide uw' klachten hooren,
90 Wiens vierschaar heiloos was tot ons bederf beschoren.
REI van vrouwen. H E C V B A.
REI:
Fr'

Kermen is niet nieuw, noch 't klagen,
I Die gij rouw belast te dragen:
Neen, wig pleegden dit geween
Heele jaren achter-een:
95

Too

Sedert Paris minne blaakte,
En de Grieecksche Amyclen naakte ;
Sedert hij de lEgeesche zee
Met zijn hailig pijnhout snee;
Ida tien-maal was beslagen
Grijs van sneeuw en wintervlagen;
Ida kaal gemaakt van bout
Om onz' lijken, menigvoud.

74. Van den lijkbrand. — 76. Der gevangenen. — 78. Snare n, schoondochters. — 80. Andromache, de weduwe van Hektor. — 82. Theano, vrouw
van den Trojaan Antenor. — 87. Tij t, van tijen, trekken, gaan. — 89. Ide,
de berg, waar Paris zijn uitspraak deed en — den Trojaanschen oorlog teweeg-bracht. — 91, 92. 't Kermen en klagen is voor ons, wie gij belast te
rouwen, niets nieuws. — 96. Am y c l e n, stad in den Peloponnesus. — 98.
Geheiligd schip. — 102. Om de lijken te verbranden.
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105

Tien-maal ook de maayer maaide
In 't Sigeesche veld 't gezaaide,
Datter niet een dag en glee,
Of hij brocht zijn' droefheid mee;

II0

Of de daaglijksche ongenuchten
Gaven oorzaak am te zuchten.
Houdt in treuren al die maat,
Daar Mevrouw ons voor in gaat.
Hef dan op uwe hand, Mevrouwe!
Wij zijn volgsters van den rouwe,
Die getreur en droefenis
Lichtelijk te leeren is.
HECVBA:

115

120

125

130

0, getrouwe gezellinnen
Onzes vals, bedrukt van zinnen !
Slaat uwe haren in den wind,
En uw' tuiten flux ontbindt.
Laat d' ontsnoerde vlechten dekken
En beslaan de droeve nekken;
Dat de schaar, met luid geschrei,
D' armen uitstrekke allebei,
En, begruisd van d' asch der Stede,
Die berei' met lossen kleede;
Onderknoopt ook uwen schoot ;
't Lijf zij tot den buik toe bloat.
Kuischeid, die nu zijt gevangen,
Waarom verwt de schaamte uw' wangen?
Op wat bruiloft hoopt ge nu,
Dat ge uw' borsten dekt zoo schuw ?
Dat de sluyer met zijn' vouwen
Gord' den neergeslagen bouwen!
Handen, randt het lichaam aan,
En beledigt u tot slaan!

1 35

0 dat jammeren, dat slaagt me!
O dat wezen, dat behaagt me!

104. Sigeume, waar de Grieksche vloot lag. — 113. D i e, wien. — 124.
Die b e r e i', die stad in rondtrekkende choren betreure. — 132. Gord ', bij
elkair houde, den n. rok. — 134. Verledigt. — 135. S1 a a g t in e, gelukt me.
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Dat behaagt me: 't voegt ons lot:
'K zie nu Trojens overschot.
140

145

15o

Dat zich wederom verheffe
'T oud getreur, en overtreffe
De gewone droefheid vrij:
Hector, u beschreyen wij !
REI:
't Haar, gedund door al het scheuren
En 't veelvuldiglijk betreuren,
Wij, met rouw in 't hart geroerd,
Hebben al to zaam ontsnoerd:
Knoop- en strikkeloos al weder
Hangen nu de vlechten neder,
En ons aanschijn op dit pas
Is begruisd met smeulende asch.
HECVBA:
Vult met puin en stof uwe handen:
Want de vijand, na 't verbranden
Van onze uitgerooide Stad,
Niet gelaten heeft als dat.

155

i6o

165

17o

Laat de kleedren van u-allen
Van de naakte schoudren vallen,
En de neergezakte kleen
Stutten van ter zij' de leen!
Nu, nu droefheid! baar uw' krachten:
Want de bloote borsten wachten
Naar de rechte en slinke hand;
Vult met druk 't Rhceteesche strand!
Dat de Galm, die zich gaat schuilen
In 't gebergte, in holle kuilen,
Niet, gelijk hij is gewend,
'T leste woord to-rugge-tend;
Maar de gansche klachten strooye
Wederom, van 't woeste Troje.
Laat vrij hooren zee en lucht
ons gesteen, en ons gezucht!

146. Al t e z a a m, alles bij elkair. — 162. Kaap Rbceteum
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Smijt de borst met felle slagen.
Handen, woedt! 't gewoonlijk klagen
Mij niet mag vernoegen nu.
Hector, wij beschreyen u!
REI:
175

i 8o

185

190

Om u, zonder zich t' erbarmen.
Slaat en krabt onze hand dees armen;
Om u is zij dus verwoed
Op de schouders, vocht van bloed;
Om u slaat ze 't hoofd vol wonden;
Om u hangt de borst geschonden,
Opgekrabd en aangerand,
Van een' wreede moeders hand.
All' de wonden en kwetsuren,
Die ik eertijds most verduren,
Die ik aan mijn lichaam gaf,
Op uwe uitvaart, aan uw graf,
Vloeyen, opgekrabd, als beken.
Van veel bloeds zij stadig leken.
Zuil, die hieldt in zijnen stand,
't Lang verdedigd Vaderland!
0, die weerstondt, zoo veel' dagen,
Deze ons toegeschikte plagen;
Gij waart ons een muur en schut
En der matte Phrygen stut.

195

200

Tien jaar hebt gij, met uw' schoudren,
't Rijk gestuttet uwer oudren;
Gij-alleen hebt, tien jaar lang,
Ons bewaard voor ondergang.
Maar zoo haast gij zijt gevallen,
Vielen ook die hail'ge wallen;
'T was een zelve laatste dag,
Die onz' Stad en Hector zags
HECUBA:

Keert uw' klachten elders henen
En wilt Priaems lijk beweenen;
171. S m ij t, slaat.
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87

Schreit op nieuws met luide keel,
Want mijn Hector heeft zijn deel.
REI:

210

Hoor het zuchten en het schreyen
Van onz' weeuwelijke reyen,
Oude Vader ! die vermand
Twee-maal waart van 's vijands hand.
Trojen heeft, in uwe dagen,
Geene plaag maar eens gedragen:
Dardans muren zijn twee-maal
Omgebeukt van 't Grieksche staal.

215

220

225

Pergamum most twee-maal zwichten
Voor Alcides boog en schichten,
Na dat al gebracht ter aard'
Is, dat Hecube heeft gebaard:
Na 'et verbranden zulker beenen,
Die hier halve Goden schenen,
Draagt me' uw lijk, o Vader 1 uit:
Dat de leste statie sluit,
En geslacht Iupijn ter eeren,
Moet uw lichaam 't graf ontberen,
En uw romp, met smaad en schand,
Drukken de Sigeesche strand.
HECVBA:

23o

Elders, dochters der Trojanen,
Keert uw' biggelende tranen:
Jammert niet om Priaems end:
Hij voelt droefheid noch ellend.
Zegt, dat het een groot geluk is
Dat hij wior ons uit den druk is,
En zoo vrij benedenwaart,
Na het risk der schimmen, vaart.

2 35

Hij en zal niet, half bezweken,
Dragen 't lastig juk der Greecken

209. Vermand, overmand. — 213. Dardanie, Troje. — 216. Alcides,
Herkules.
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Droef op een' gebonden hals ,
Schouwspel na veel ongevals !

240

Hij heeft niet gezien de Atryden
In zijn ongeluk verblijden :
Nocht aanschouwd in zijne smart
Dien Ulysses, valsch van hart.

245

Nocht op Argos zegefeeste
Zal hij niet, beangst van geeste,
Dragen met stokoude leen
Hunne hoovaardige trofeen ;

25o

Nocht men zal zijne handen beide,
Daar hij scepters mede zweide,
Tot zijn hartzeer en verdriet
Op den rugge vleuglen niet;
Noch de last van guide boeyen
Zal zijne armen niet vermoeyen,
En, na zoo veel tegenspoeds,
Zal hij Agamemnons koets

255

Niet, met ijzers aan zijn' beenen,
Volgen, en 't verheugd Mycenen,
Zonder purper, zonder kroon,
Tot een schouwspel staan ten toon.

R EI:
Priaem, van de dood verbeten,
26o Wij te zamen zalig heeten ;
Varende op eene andre stee,
Droeg hij zijne rijken mee.

265

27o

Veilig gaat hij druk versmaden
Onder d' Elyseesche bladen,
Bii de vrome schimmen, daar
Hij zijn Hector wordt gewaar.
Wel hem, die in nederlagen
Alles met zich ziet verslagen !
Dit viel Priaem nu te beurt :
Dies niet langer om hem treurt !

239. 1647: Atrijden. — 25o. Vleuglen, binden. — 256.
Agamemnons hoofdstad.

mycenem,
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TALTHYBIVS. REI.
REI:

Oe lange draalt altijd de Grieck in havens schoot,
'T zij hij ten oorloog trekt, of t'huis keert met de vloot!
Meld d' oorzaak, die zoo lang de schepen doet verbeiden:
Wat God de wegen sluit, die ons te-rugge-leiden.

H

TALTHYBIVS:

275 v-r,
1 gemoed dat beeft me, en schrik schudt trillende all' mijn'
Een onwaarschijnlijk spook, en meerder als gemeen, (leen.
Wordt zelden vast geloofd; ik, met mijne eigene oogen,
Ik zelf heb dit gezien: De zon begost to hoogen
En streek der bergen kruin; de duisterheid die lag
28o Alree verwonnen door den opgerezen dag,
Als 't Aardrijk schielijk heeft, met schudden en met beven,
Uit 't binnenst zijner schoot een naar geloei gegeven;
De boomen schudd'en 't hoofd, 't verheven woud geparst
En zelf het Hailig bosch, dat dondert met een' barst;
285 'T gebergt van Ida smelt in morseling van steenen,
En 't aardrijk niet alleen en siddert, maar met-eenen
Wordt Thetis-zelve in zee haar' eigen zoon gewaar,
En kemt haar' vloeden glad. Doen opent d' aarde, daar
Van-een-gereten, flux hare holen en 't wanschapen:
290 En Erebus verschaft, langs 's aardrijks grouwzaam gapen,
Een vrij en open pad na 'et yolk omhoog bedeesd,
En licht den steen van 't graf. Te voorschijn kwam de geest
Van Scyros' Hartog, zoo als hij den aantocht mende
En velde in 't harnas neer de strenge Thracier-bende,
295 En dede, o Troie ! u zien het voorspel van uw leed;
Of doen Neptunus' zoon hij dood ter aarde smeet,
Die op zijn jeugdig hoofd met zilverharen pronkte;
Of als hij in 't gedrang met forschen moede ontvonkte
En heele stroomen heeft met dooden toegestopt,
30o Doen Xanthus in zijn wad, aan lichamen verkropt,
Ging zoeken zijnen weg en na zijn' uitgang vragen;
Of als hij zegenrijk aandreef den oorioogswagen,
En 't lick van Hector sleepte, en Ilium met hem!
Naar over 't heele strand klonk zijn' vergrimde stem :
276. Len onwaarschijnlijke en ongewone verschijning. — 283. 't Verheven
woud en Heilig bosch geparst (wordende). — 287. Thetis' z o o n, Achilles.
— 289. 't Wanschape n, 't monstrueuze. — 29o. Erebus, onderaardsche
God. — 293. Scyros' Hartog, Achilles. — 296. Neptunus' zoon, Cygnus. -- 298. On t v onk t e, onz. ww. — 300. Overkropt met lichamen.
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305 ,Onaardige ! gaat heen, ontdraagt te dezer stonde
'Mijn geest die eer, waartoe mijn' deugd u heeft verbonde,
Ontmeert d' ondankbre vloot, om door onz' zee te gaan!
Mijn' gramschap staat u dier, en zal u dierder staan,
Tenzij Polyxena, verloofd zijnde aan onze assche,
310 Door Pyrrhus hand geslacht, het graf besprenge en wassche."
Zoo sprekende overluid, brak hij den dag in tween
Met een' heldonkre nacht ; en, dalende beneen,
Den grouwelijken kuil, nog naauwlijks neergedoken,
Met t'zamen loopende aarde hij heelde ; en, na het spoken,
315 De zee Naar' baren stilt en langer niet meer woedt,
En 't heele meir bedaart, en mort met zachtren vloed.
De Rei van Tritons uit het diep, tot vreugd gedrongen,
Het hoofd om-hoog- stak en heeft 't bruiloftslied gezongen.
[ilf:]
PYRRHVS. AGAMEMNON. CALCHES.
PYRRHVS [tot Agamemnon]:
A Ls gij met blijden zeil' zoudt keeren zeewaart in,
En kwam Achilles u niet eenmaal in den zin?
320
Hij, door wiens eenige hand dat Troiens hooge vesten
Geschudded, zijn gesloopt en omgestort ten lesten ;
Waarmede hij heeft geboet, in korten tijd, al 'tgeen
In Scyros is gemard en Lesbos, 'twelk in tween
325 De iEgeesche golven klieft. Zoo haast hid was gebleven,
Stond Troiens val beducht, waarheen hij zich wail geven.
Al waart gij schoon gereed, te schenken in-der-daad
Hetgeen bier wordt ge6scht, nog komt het al te laat :
'T lot heeft den Vorsten ree hunn' prilzen toe gaan leggen.
33o Wie kan zoo klein een: loon zoo groot een' deugde ontzeggen ?
Verdiende hij luttel, dien, gelast den krijg alom
Te vlieden, en gerust met langen ouderdom
Zijn' tijd te brengen door, om, zonder schrik en beven,
Den ouden Nestor en zip' jaren t' overleven,
335 De moederlijke list nochtans en 't vrouwekleed
Afleide, en door 't geweer zich, willig, man beleed.
Wanneer dat Telephus, oploopende en vermetel,
Door zijn ongastvrij rijk en Mysiaenschen zetel,
Den pas geweigerd had, zijn'koninglijke wond
340 Verwt d' onervarene hand, die namaals hij beyond
Zoo zoet, als streng in 't eerst. Zelf Theben most bezwijken:
323. Geboe t, goed gemaakt. — 324. Gemar d, door talmen misdaan. —
325. Ging Troje angstig na, aan wien het zich overgeven zoa. — 326. V a 1,
Van Vloten leest bier: wal. — 335. Onder vrouwen-vermomming herkend,
bij het behandelen van een zwaard.
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De Vorst Eetion verovren zien zijn' rijken,
En klein Lyrnessos, dat aan 't hoog gebergte left,
Leed diergelijken val, en 't land, wrens naam verbreid
345 Door 't vangen van de maagd BriseIs is geworden,
En Chryse, de oorzaak, dat de Grieksche Vorsten morden,
En lagen overhoop, en Tenedos befaamd,
En dat het Tracier vee, in vruchtbaarheid vernaamd,
Met vette weiden voedt, en Cilia, onder andre
35o Apollo toegewijd. Wat wil ik na malkandre
Ophalen alle steen, die, rijk van vee en yolk,
Calcus, door den vloed verhoogende zijn kolk,
Met wintervocht bespoeld. Zoo groote nederlagen,
En veler volken schrik, en steden, neergeslagen
355 Gelijk voor dwarrelwind verstuift het lichte stof,
Zoti zijn eens anders roem, en alderhoogste lof —
Achilles dee 'et ter loop. Zoo kwam miin Vader trekken.
Die uitgevoerde krijg, de val zoo veler plekken
Toerusten beet bij hem! Dat ik hierbij niet voeg'
36o Zijne andre feiten: was een Hector niet genoeg?
Mijn Vader Ilium verwonnen heeft; ten lesten
Komt gij, en doet niet meer als breken zijne vesten.
Het lust mij, op dit pas, eens door den drang te gaan
Van Vaders hoogen lof en wijdberoemde daan.
365 Lag Hector niet geveld voor 's eigen teelders oogen,
En Memnon voor zijn ooms? Om wien zich kwam vertoogen
De moeder in een schijn heel anders dan zip plach,
En met haar' doodsche verwe aanvoerde een' droeven dag.
Zelf d' overwinner heeft een afschrik van het voorbeeld
37o Zijn'r eige daad: waardoor Achilles merkt en oordeelt,
Dat Godenkinders ook geraken aan hun end.
Penthesilea, doen ten zadel uitgerend,
Der Grieken jongste schrik, gevallen is ter aarde.
Indien ge Achilles deugd wilt schatten na heur' waarde,
375 Al eischte hij Argos' puik of een' Myceensche bruid,
Gij zijt daartoe verplicht. Hoe, twijfelt ge? spreek uit!
En staat ge het nog niet toe? Wat zal men langer wachten?
Is 't wreedheid Priaems zaad voor Peleus zoon te slachten?
Gij, vader! hebt wel zelf uw' dochter om Heleen
38o Geoflerd; 'tgeen ik eisch is al gebeurd voorheen.
342. EEtion, Koning van Thebe in Klein Azle, vader van Andromache.
— 352. Rivier van Mysie. — 357. Ter loop, en passant. — 359. Toeru st e n, een inleiding. — 366. Memno n, Koning van Ethiopie, gevild voor de
oogen zijns ooms Priam. — 367. De moede r, — 378. P e 1 e u s' z o o n,
Achilles. -- 379. U w dochte r, Iphigenia, Agamemnons dochter.
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AGAMEMNON:

T' is jonger lieden feil, zijn' moed niet in te toomen.
Dit vier der eerste jeugd heeft andere ingenomen,
Door een gemeen gebrek ; doch Pyrrhus wordt vervoerd
Door vaders aard, die hem zijn' korsle zinnen roert.
385 'K heb dreigen grof en groot en heete oploopendheden
Uws Vaders eertijds wel met koelen moed geleden.
'T voegt wel die veel vermag, dat hij wat meerder lijd.
Wat wilt ge d' eedle schim eens Vorsten, die den nijd
Doet vlieden voor zijn' faam, bezoedlen en bespatten
390 Met grouwelijke moord ? Dat hoort men eerst te vatten :
Wdar d' overwinner toe verplicht is, met bescheid :
Wdt hem te dulden staat, die overwonnen left.
Geweldige heerschappij hield niemant lange staande :
Gematigde duurt langst ; en hoe dat meer 't opgaande
395 En steigerende Lot der sterfelijken nacht
Om-hoog-verheven heeft en opgevoerdmet kracht,
Te meerder het betaamt, om niet te zijn bedrogen,
's Geluks bezitter zich te houden ingetogen,
Voor velerlei gevaar te siddren op zijn' throon,
400 Mistrouwende de gunst van al te milde Goon.
In 't winnen ik beyond, hoe 't alderbraafst in 't brallen
Lag in een' oogenblik bestelpt en neergevallen.
Maakt Ilium te trotsch onze opgeblaze ziel ?
De Grieck staat op die plaats, daar Troie stond eer 't viel.
405 Ik plach weleer, ik ken 't, eens anders staat te honen,
En, machteloos miins zelfs, op purpre sluyerkroonen
En op mijn machtig rijk te snorken zonder maat ;
Maar Lots lief kozerij, die andren op hun' staat
Met trotschheid kroppen zon, en prikkelen de dwazen,
410 Die kneusde mid den moed. Maakt Priaem opgeblazen
Of moedig onzen geest ? of zoude ik wanen, dat
De parrelrijke staf, 't gewaad van purper zat,
Meer zijn als d' ijdle schijn, bedekt met valsch vergulsel
En glans van luttel duurs ? en Naar, vercierd met hulsel
415 Van eenen brozen band? Eene onverhoedsche ramp
Doet deze pracht en praal verdwijnen, als een damp.
Misschien wordt bier vereischt nocht bloedig zweet, nocht hijNocht duizend schepen, nocht tien jaren bloedig krijgen; (gen,
Zoo traag een ongeval hangt elk niet over 't hoofd.
42o 'K wil bier wel rond in gaan, en dat ge dit gelooft,
0 waarde Vaderland ! 't zij met uw welbehagen,
401. Hij, die de moedigste was in het pochen. — 408. Lots lie fk o z er ij, de gunst der Fortuin. — 409. Kroppe n, een krop doen zetten.
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Het was mijn toeleg wel, verheerd en neergeslagen
Te zien den Phrygiaen; de Goddelijke wal
En torens hemelhoog tot hopelozen val
425 Te brengen, nimmermeer. Maar och! wat toom kan sturen
Soldaten, beet op wraak en d' overhand, aan d' uren
Der blinde nacht vertrouwd! Al 't onrecht, al het leed,
Dat iemant scheen te fel of onbehoorlijk wreed,
Lit toorne en duister kwam; waarin de gramschap woedig
430 Hare eige dolheid tergt, en 't zwaard, 'twelk, eens voorspoedig
Besmet in 's viands bloed, een dolle lust bevat.
'T geen overblijven kan van de omgekeerde Stad
Laat blijven, strafs genoeg genomen van ons euvel,
En niet dan al te veel. Dat nu door 't staal nog sneuvel
435 Een koninglijke maagd, geschonken aan het graf
Ten gave, en d' asschen sprenge, en dat een' moord zoo strat
Den naam van bruiloft voere: 1k zweer, 'k zalt nimmer dulMij drukt de last alleen van d' algemeene schulden. (den.
De geen, die 't kwaad niet keert, wanneer hij 't keeren kan,
440 Het zondigen gebiedt.
PYRRHVS:

Zal Vaders schimme dan
Niet hebben eenig loon ?
AGAMEMNON:
Hij zal, maar na betamen :
Met lofzang zullen ze hem verheffen all' te zamen,

Uitheemsche landen zal zijn naam en groote moed
Doorklinken wijd en zijd. Indien vergoten bloed
445 Verstorvene asch verkwikt of stilt der geesten jamren,
Hak of den vetten hals der Phrygiaensche lamren,
En kudden blank van wol, laat vloeyen over 't veld
'T bloed, daar geen' moeder om in rouw en tranen smelt.
Wat vreemde wijze is dit! wanneer is menschenleven
450 Ter uitvaart van een' mensch' ten besten ooit gegeven ?
Verschoon uws waders naam van haat-en-nijd, wiens lick
Gij eeren wilt met bloed.
PYRRHVS:

0 blaaskaak, als het rijk
Uw hart met voorspoed hoogt! 0 bloodaart, snel in 't vluchten,
Wanneerder ritselt slechts een wind van krijgsgeruchten!
455 0 Vorstendwingeland! is dan uw wulpsche zin
Al wederom ontvonkt door brand van nieuwe min,
En maagdensnoeperij? Staat ons altijd te wijken
Van onz' gerechtigheid, en u den bust te strijken?
'K zal met dees' rechte hand Achilles tombe voen
460 Met bloed aan hem verloofd, opdat het strekk' tot zoen.
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'T welk, zoo gij 't ons ontzegt en derft hier tegens blafferr,
Een' grootere offerhand zal ik den held verschaffen,
En waardig Pyrrhus hand. Mijn zwaard toeft veel te lang
Van 's Konings neerlaag, die 't den Grieken maakt zoo bang.
465 De schimme van Priaem verwacht vast na een' makker.
AGAMEMNON:

Dat's Pyrrhus hoogste roem, dat hij zijne handen wakker
In 't bloed gerept heeft van dien afgeleefden Heer,
Wiens smeeken had verzacht zijn' vader-zelf weleer.
PYRRHVS:

Ik weet, dat die zijn' knien voor mijnen Vader buigde,
47o Hem vijand was met-een maar Priaem-zelf betuigde
Zijn' deemoed in persoon : gij, van de vrees vermast,
Kent u niet stout genoeg te bidden, maar belast
Uw' zaak den Ithakois, en Ajax uw' gebeden,
Noch dorst uw' vijand nooit eens onder oogen treden.
AGAMEMNON:

475 Uw vader, ik beken 't, doen geene vrees beving :
Als 't heir die neerlaag leed, de vloot aan kolen ging :
Log lag hij, lui, en leeg, en dacht op krijg nocht wapen,
Maar bleef aan 't zoet geluid der snaren zich vergapen.
PYRRHVS:

De dappere Hector doen uw' wapens heeft veracht,
48o En vreesde Achilles zang meer als uwe oorloogsmacht;
En in zoo groot eene angst, die ieder-een dee beven,
De vloot der Thessalen is ongetergd gebleven.
AGAMEMNON:

Maar bij die zelve vloot kwam Hectors vader mee
Uit Troien, onbezeerd, in veiligheid en vree.
P YRRHVS:
485 't Is koninglijk, een' Vorst zijn' adem wat te geven.
AGAMEMNON:

Gij maakte hem ademloos en holpt hem om het leven.
PYRRHVS:

Vaak een meedoogende hart de dood voor 't leven geeft.
AGAMEMNON:
Die dingt na maagdenbloed wel groot meedoogen heeft!
PYRRHVS:

Kan maagdenoffer u nu als een grouwel kwellen ?
AGAMEMNON:
490 Een Vorst moet, boven 't bloed, zijns volleks welvaart stellen.
461 , 462. Welk voornemen, zoo gij enz., inij den held een nog grooter
offerande zal doen wijden. — 467. Dien a fgelee fd en H e e r, Priamus. —
473 . Den Ithakois, Ulysses, Koning van Ithaka. — 483, 84. Toen Priamus
zijns zoons lijk van Achilles verzoeken kwam.
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PYRRHVS:

Geen' wet gevangens spaart, of hindert hunne straf.
AGAMEMNON:

'T geen dat geen wet verbiedt, raadt ons de schaamt' wel af.
P YRRHVS:
Wat den verwinner lust, dat staat hem vrij te plegen.
AGAMEMNON:

Wien 't meeste vrij staat, die sta meest zijn' lusten tegen.
PYRRHVS:

495 Ga, stof zoo bij die geen', wien ik 't ondraaglijk juk
Van uw tienjarig rijk nu van de schoudren ruk.
AGAMEMNON:

Geeft Scyros u dien moed ?
PYRRHVS:

Dat vrij van broedren-schand is.
AGAMEMNON:

Dat wegduikt in de zee?
PYRRHVS:

Die onze bloedverwante is.
Uw vaders adel en uw ooms is wel bekend.
AGAMEMNON:

500 Gij, die ^ geteeld zijt van een' maagd, ter sluik geschend,
En van Achilles, die nog voor geen' man mocht strekken.
PYRRHVS:

Van dien Achilles, die des Hemels hooge plekken
Nu veiliglijk bewoont, en, waar hij slaat zijn oog,
Zijn stamme ziet verspreid: Iupijn die zit om hoog,
505 In d' afgrond lEacus, en Thetis in de baren.
AGAMEMNON:

Van dien Achilles, die ter Hellen is gevaren,
Door Paris hand gedood.
P YRRHVS:
Wien niemant van de Goon,
In 't strijden hand voor hand, ooit heeft het hoofd geboOn.
AGAMEMNON:

De macht ontbreekt me niet, om uwen mond te snoeren
510 En driestigheid met straf; doch 'k ben gewend te voeren
Een zwaard, dat sparen kan een' die het overmag.
Dat Calches, tolk der Goon, koom liever voor den dag!
Eischt 't Noodlot deze moord, ik zal het stuk gedoogen.
497. Scyros, zoo klein; Argos, waar brooders als Agamemnons vader Atreus
en oom Thycstis elkalr bloedig bestookt hebben. — 500. Van Deidamia, toen
Achilles als vrouw verkleed was. — 504. Stamm e, narn. voorgeslacht. —
511. Die het overm a g, wien bet overwinnen kan.
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[Tot Calchas .1
Gib, die de Grieksche vloot uit Aulis hebt getogen,
515 En onzen tocht gespoeid. Gij, die den Hemel doet
Ontsluiten door uw' konst, Wien 't ingewand en 't bloed
Der dieren is bekend, Gij, wren 't gekraak des Hemels,
En langgesteerte star, met nasleep vol gewemels,
Des Noodlots raad ontdekt, Wiens mond en woorden mij
52a Zoo dier staan, Thestors zoon! Goods wil ontdek ons vrij,
En stier ons met uw' raad!
CALCHES:

Het Noodlot biedt den Greecken
Weer aan, om d' oude vracht, de wegen op te breken
Die nu gesloten zijn. Dat deze maagd geslacht
Zij voor Achilles graf, wordt van de Goon verwacht:
525 En Pyrrhus moet de bruid (in zulleke gewaden,
Als in Thessalien tot haren bruigom traden
De maagden nieuw gehuwd; als een' Myceensche vrouw,
Of eene Ioonsche bruid, gaat tot hare eerste trouw)
Zijn' vader brengen toe. Zoo huwt ze na betamen.
530 Maar dit is 't niet alleen, dat onze schepen t' zamen
Doet marren op de ree, het Noodlot vordert nu
En eischt een eedler bloed, Polyxena! dan 't uw.
Laat Hectors zoon geplet ten torentrans uit vallen,
Zoo mag de vloot op zee met duizend zeilen brallen.
REI:
In dezen Rei wordt voorgesteld het schadeqk gevoelen der Epictirdn en Stoicynen; daar zich geen Christen aan zal argeren, te min alzoo het hier met somnage gelfikenissen eer opgepronkt en verliclit wordt, als bewezen.
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7.06 't waarheid zijn, of gaat het kreupel,

L., En paait men het bedeesd gepeupel

Met sprookjes en met ijdelheid,
Opdat het niet in deugd verslimme,
Als 't waant, dat des verstorvens schimme
540Nog leeft, als 't lijf begraven lett?

545

Wanneer 't gezicht al is gebroken,
En d' eegemaal 't oog heeft geloken,
En dat de jongste en laatste dag
Der zonnen glans heeft afgeschoten,
En in den emmer zip gesloten
De treurige asschen met beklag,

5 1 9, 52o. Reeds had Agamemnon zijne dochter Iphigenia aan Calchas' godspraak moeten opofferen. — 522. Voor d' ouden prijs. — 545. Emmer, urn.
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En baat het niet, zijn' ziel en leven
In 't uiterste aan het graf te geven,
Maar moet, vol jammers en verdriet,
D' ellendige noch langer zwerven ?
Of sterven wij geheel door 't sterven,
En gaat de gansche mensch tot niet.
Wanneer de geest, met blijvende' asem
Gemengd, wijkt in der wolken wasem,
En dat de toorts de naakte leen
Geblakerd heeft ? — Al wat, in 't dalen
Of rijzen, met hare heldre stralen,
De zon beschijnt en kent met-een,
Al wat de zee, met wufte baren,
In eb of vloed bespoelt, de jaren
Wechrukken snellijk en gezwind,
Gelijk Pegaas, met vlugge pennen,
Gewoon door 's Hemels blaauw te rennen,
Ontloopt de zweepen van den wind,
Met zulk een' dwarling, als daar zwieren
De twee maal zes gestarnde dieren,
Met zulk een' loop, als d' Opperheer
Der starren d' eeuwen staAg doet draayen,
Als Hecate, met slimme zwaayen,
Dwaalt om het aardrijk op en neer,
Zoo ziet men ons na 'et ende draven.
Die Bens den stroom, waarbij dat staven
De Goon hunne eeden, heeft genaakt,
Is nergens meer; gelijk het rooken
Van heeten brand, na dampig smoken,
Der korte streke uit 't oog geraakt ;
Gelijk men, door de Noorder vlagen,
De wolken, die wij zwanger zagen
Zoo datelijk, ziet dwijnen weer,
Alzoo zal ook dees geest vervloeyen,
Die 't lijf bestierde, en zal zich spoeyen
Tot niet te smelten, meer en meer.

566. De sterrenbeelden van den Dierenriem. — 569. Hecate, de Maan-

godes. — Slim m e, schuine. — 572. Den s t r o o m, den Styx. VONDEL II.
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Hier namaals isser niet to wachten.
De dood is niet. De dood wilt achten
De jongste paal van 's levens baan.
Begeerig hart! houd op van hopen;
Bekommerd yolk! uw' zorg laat loopen,
En alles voords zijn' gang laat gaan.
Vraagt iemant waar de dooden varen ?
Ter plaats daar d' ongebore waren.
De bayert en de gra'age Tijd
Verslinden ons; het is onfeilbaar.
De dood is een en gants ondeilbaar,
Die ziel zoo wel als lichaam slijt.
Het rijk van Pluto, d' Helsche straffen,
En Cerberus, die met zijn blaffen
De stramme deuren gadeslaat,
Zijn niet dan ijdele geruchten
En woorden, die men niet moet vruchten,
Ja, malle, droomgelijke praat.
DE DARDE HANDEL.
ANDROMACH E. [A STYA NA X. TrOjaellSChe VIOUWeil.]
ANDROMACHE:

W At moogt ge dus ontsteld uw haar aan Harden rukken,
0 Phrygiaensche schaar ! Wat scheurt ge uw borst aan
stukken,
En sprengt uw wang met vocht, dat uit uwe oogen vliet?
Drukt schreyen 't lijden uit, zoo is 't zoo lastig niet.
6o5 Gij hebt oud Troien thans, maar ik al lang zien vallen:
Van sedert zoo verwoed, rondom de staande wallen,
Met zijn' strijdwagen, stijf en wakker aangezweept,
De wreede Peleus-zoon mijn leden heeft gesleept,
Zoo dat zijne eigene as van Hectors zwaarte steende,
610 Met siddring en gekraak, en 't waarde lijk beweende.
Doen viel de Stad verdelgd en overrompeld neer.
1k, laas! versuft door ramp, en ben mijns zelfs niet meer,
Maar word, berooid van hoofd, vast been en weer gedreven.
'T en waar, dat dees mij hiel, ik had mij lang begeven
584. Wilt dan de dood d. j. p. v. 's 1. baan achten. — 591. Vondel verklaart bier „bayert" door chaos. — 599. V r Li chte n, vreezen. — 6o8. M ij n
led e n, nam. die van nekton
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[Zij wijst op haar noon.]
615 Te volgen mijnen man, om mij den Grieck t' ontslaan.
Dees temt mijn' moed, en let mij in mijn' dood te gaan;
Dees dwingt mij d'harde Goon om troost nog wat te smeeken;
Dees rekt mijns lijdens tijd; dees heeft mij, laas! versteken
Van 's jammers grootste vrucht, dats angsteloos te staan.
62o De deur is toe voor heil, maar op voor gruwelkwaan.
'T is d' aldergrootste ellend nog, hopeloos, te duchten.
[De vorigen.] RAADSMAN.
RAADSMAN:

Verslegene ! wat vrees u dus verbaasd doet zuchten ?
ANDROMACHE:

Uit d' eene ramp ontstaat een zwaarder ongeval ;
Van 't stortende Ilium houdt 't noodlot nog geen stal.
RAADSMAN:

625 En of 't den Goon geviel te meerdren onze ellenden,
Vat neerlaag kosten zij ons zwaarder overzenden?
ANDROMACHE:

De stadig duistre kuil en 't slot van d' afgrond Styx
Zich opent, en opdat ons (die nu door veel schriks
En ramp zijn afgemat) geen' vreeze zoude ontbreken,
63o Zoo komen voor den dag het hoofd ten grave uit steken
De vijanden, die lang ter aarde zijn gedaan.
Hoe kan de Grieck-alleen dien weg dan aarsling gaan?
De Dood doet elk gelijk. De Phrygen zich ontstellen
In die gemeene schrik; maar mij is komen kwellen
635 Een zonderling gezicht van een' benaauwde nacht.
RAADSMAN:

Zeg wat gezicht het was, dat u dees' vreeze bracht ?
ANDROMACHE:

De nacht, die met haar' rust ons voedt, was half ten ende,
De kleine Beer alree zijn blinkend juk omwende,
Als mij, bedrukte, omhelsde eene onbekende rust,
640 En korte slaap bekroop, die mijne droefheid sust,
Zoo 's bazenden gemoeds verstoktheid zoude mogen
Gerekend zijn voor slaap ; als schielijk voor mijne oogen
Stond Hector, mijn gemaal: niet, zoo hij wijlens plach
Het forsche Argivische heir trots leverende slag,
645 Met lichten fakkelbrand en zwart bepekte reepen,
Te staan naar het bederf van all' de Griecksche schepen;
624. Stalhouden, ophouden. — 641. Bazen, ijlen , suffen. — V e rstoktheid, verstijving. — 643 Wijlens, weleer. — 644 A rgi viesch,
Grieksch (van Argos). — 645. Reepen, hoepels.

10o

DE AMSTELDAMSCHE HECVBA.

Nocht zoo hij, dol verwoed van moorden en verslaan,
Een' waren buit ontdroeg den valschen Peleaan :
Die vlammende helderheid hadde hij niet meer, ontloken
65o In 't voorhoofd, zoo hij plach ; maar loof, versuft, gebroken
Van moed, 't gezicht belaan met tranen zoo als wij ;
Het haar om 't hoofd bezwalkt. Nochtans zoo lusters 't mij
Den held op nieuws te zien, doen, als geparst van rouwe
En schuddende zijn hoofd: „Ontwaak !" zeide hij, „mijn' trou655 En waarde bedgenoot ; ontwaak, en berg ons kind ! (we
Dit is ons eenig heil : dat niemant dit en vind' !
Uw schreyen staakt. Wat steent ge om d' omgestorte steenen ?
Lag Troie daar mede heel ! Flux op, stop iewers henen
De spruit van Hectors huis !" Tot siddrens toe mij sloeg
66o Eene eiselijke schrik, die all' mijn' slaap verjoeg,
Den vaak uit d' oogen schopte, uit d' oogen, die ik herwaards
Bedeesdelijken sla, nu weer angstvallig derwaards ;
Vergetende mijn' noon. Ik tast na Hector, doch
'T omhelzen heeft geen vat aan 't spokende bedrog.
665 0 zone ! ware lote uws loffelijken Vaders,
Der Phrygen eenige hoop ,en toeverlaat, midsgaders
De troost-alleen van 't huis, nu, laas ! ten val gedoemd !
0 spruit van 't oude bloed, al t' edel en beroemd !
Uw' Vader heel gelijk : mijn Hector was voor dezen
670 Dusdanig van gelaat, van opzicht, en van wezen ;
Dusdanig ook van tred : zijn handen, sterk en fier,
Zijne hooge schouderen, 't hadde ,alles zulk een' zwier ;
Ja, zelf dat straf gezicht, als hij 't van gramschap zweide,
En om den breeden nek die lange haarlokken spreide.
675 0, die geboren zijt Mat voor den Phrygiaen,
Maar voor uw' moeder vrOeg : zal eens die dag opgaan,
Zal die gelukkige uur ook komen eens voorzeker,
Dat gij een schut en scherm en der Troianen wreker
Zult zijn, en rechten op het Pergamum, of 't schoon
68o Voor dezen langen tijd te vallen is gewoon ;
En zamelen bij-een' de borgerij van Troien,
Die d' oorloog, voor de vlucht, dee jammerlijk verstrooyen ;
En stellen 't vaderland, en 't Phrygiaensch geslacht
In ouden stand en naam ? Maar weder nemende acht
685 Op mijn rampzalig lot, zoo weer ik, dat mijn wensche
648. De wapenrusting van den echten Peleuszoon (Achilles), waarmee zijn
vriend Patroclus zich vermomd had. — 65o. L o o f, moe. Van Lennep en
Van Vloten lezen : doof, ofschoon in drukken van 1626 en 1647 loof staat.
— 652. Bezw a lk t, ontluisterd, bezoedeld (hier : met bloed). — 673. Zweid e,
zwaaide, nam. sterk bewoog.
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Mijn' staat te boven gaat. 'T most mij, gevange mensche,
Genoeg zijn, dat ik leve. Ach, vaderloze wees!
Wat schuilplaats zalder nu getrouw zijn aan mijn' vrees?
Die rijkste burg van al het Aziaensch geweste,
690 Omheind met hairgen muur en Goddelijke veste,
Wel waard te zijn benijd, beroemd zoowijd en veer,
Nu maar een puinhoop is! Waar ik mijne oogen keer,
De vlam heeft alles wech, en van zoo hoog verheve
En overgroote Stad is nergens overbleve'
695 Een' schuilplaats voor een kind! Wat hoek, wat plaats, amij !
Verkies ik best ter flood voor mijn' bedriegenj?
Daar is een heerlijk graf, 'twelk, overmids het hailig
Mijn' man is toegewijd, voor 's vijands woen bleef vailig
En ongeschend tot nog; een eislijk groot gevaart,
700 Dat Priaem, die in rouw nooit kosten heeft gespaard,
Tot zijnes waarde zoons gedachtenis dee bouwen:
Wien kan ik beter als zijn vader hem betrouwen?
Ik voel een killend zweet door all' mijn' leden gaan,
En zie dees' nare plaats met droevig voorspook aan,
705 En vreeze dat dit graf een ander graf beteekent.
RAADSMAN:

't Heeft velen 't lijf gebaat voor dood te zijn gerekend.
[Voor zich heen:]

All' hoop is uit met ons; hem drukt een lastig juk;
Zijn adelijk geslacht hem smoort in 't ongeluk.
ANDROMACHE:

Dat niemant ons verraa.
RAADSMAN:

Best gaan we wat ter zijen,
710 Opdat geen' tuige melde onz' vrome sluikerijen.
ANDROMACHE:

Zoo vijand na hem vraagt?
RAADSMAN:

Zoo zeg: in Troiens val
Is hij al lang vermist.
ANDROMACHE:

Maar of ik hem nu al
Verschuil, hij moet doch weer vervallen in hunne handen.
RAADSMAN:

's Verwinners gramschap plach in 't eerst op 't heetst te branANDROMACHE:
(den.
715 Hij schuilt met zware vrees in 't uiterste gevaar.
696. Bedriegerij, t. w. om bet kind te verstoppen.
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RAADSMAN:

Die in benaauwdheid steekt, neemt tot beschutting maar
Het reedste dat hid vindt; dan die, wien mag gebeure'
Een vailig overleg, kan langzaam gaan te keure.
ANDROMACHE:

Waar is zoo verre een' plaats, zoo woest een' wildernis,
720 Die voor u, o mijn zoon! een zeekre schuilhoek is?
Wie zalder zorgen doch voor onz' bedeesde lieden,
En in de laaste nood ons hulp en bijstand bieden?
Wie zal ons schutsheer zijn? ... Vaart gij dit, Hector, aan!
Bescherm ons, als gij staag uw' magen hebt gedaan.
725 Bewaar getrouwelijk uwe eegaas dieverijen,
En laat uw dood gebeent dit levend lijk bevrijen.
[Tot Astyanax :1
Nu, zone! duik in 't graf. 'T schijnt of gij van mij vliedt,
En in zoo vuil een plaats te schuilen u ontziet:
Ik merk uw' eedlen aard: gij schaamt u nog te vreezen.
73o Leg af dit hoog gemoed, dat in u plach te wezen,
En trek een ander aan, 'twelk 't ongeluk u hiet.
Schouw wat hier ovrig is van 't gantsch Troiaensch gebied:
Een' grafstede, een' slavin, een weeskind zonder vader !
Voor ramp men zwichten moet.
Koom, zone! tree wat nader,
735 En derf het stuk bestaan: uw' treen en gangen strekt
Na d' hail'ge rustplaats, die uw vaders lijk bedekt.
Wil 't Noodlot helpen ons, die in ellende steken,
Gij zijt behouden. Wil 't den draad uws levens breken,
Op voorraad is u dan alreede een graf besteld.
RAADSMAN:
740

't Slot heelt 't vertrouwde panda hetwelk, om niet gemeld
Te worden van uw' vreeze, eischt dat men daatlijk spoede
Naar andre plaats, eer dat de vijand iets vermoede.
ANDROMACHE:

Die van nabij vreest is met zorge minst belaan:
Maar laat ons, vindt gij 't goed, vrij op een ander gaan.
RAADSMAN:
745

Bedwing uw wezen wat, wilt uw gebaar betoomen;
De Cephaleensche Vorst schijnt op ons aan te komen,
Met ijselijken tred.
[Raadsman af.]

717. Zoo lees ik met Van Vloten; ofschoon de oude uitgaven wien 't magh
gebeure' hebben. — 725. D i e v e r ij e n, daden ter sluik. — 740. Heel t,
verbergt. — 746. Ulysses.
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[ANDROMACHE.] VLYSSES. [ASTYANAX,
verborgen. Vrouwen.]

ANDROMACHE:

Gaap, aarde ! en gij, mijn hoofd,
Mijn troost, mijn bedgenoot, 't gereten aardrijk klooft
Tot 't binnenste van Styx , dat in die diepe kuilen
75o Mijn pand, aan dij vertrouwd, te veiliger mag schuilen.
Daar komt Ulysses-zelf, met een' verwarden tred,
Bekommerd van gelaat : hij breidt in 't hart een net
Van looze schallikheen.
VLYSSES:

Ik die, God wouds, verkoren,
Bedien het strenge lot, voor dit-maal u beschoren,
755 Verzoek voor-eerst, schoon ik de boodschap dij maak kond,
Dat gij ze niet ontvangt als komende uit mijn' mond:
't Is aller Griecken stem en d' uitspraak aller Heeren,
Door Hectors oir verlet tot nog toe t'huis te keeren :
Het Noodlot eischt dit kind. De Grieck, schoon over zee,
76o Naauw stellende geloof op een' onzeekren vree,
Blijft staag met zorg belaan, de vreeze voor zijn' rijken
Hem, met bekommering, steeds zal te-rug doen kijken,
Nocht dulden, dat men hang de schilden aan den wand,
Zoo lang de Phrygiaen de wraak van 't vaderland
765 Uit uwen zoon verwacht en hoopt op zijne zege.
ANDROMACHE:

Spelt Calches dat?
VLYSSES:

En schoon de wichler Calches zwege,
Zoo zeid het Hector-zelf, wiens stam ons houdt in vrees.
Eelaardig zaad wast op na 'etgeen waaruit het rees:
Zoo loopt de jonge stier ter zijden van den grooten,
770 Aleer zijne horens 't vel beginnen door te stooten;
Maar als hij hals en hoofd omhoog komt rechten mee,
Beheerscht hij zelf de kudde en zijnes vaders vee.
Eene afgehouwe telg geplant zal 't hoofd verheffen,
En zelve in groote eerlang haar' moeder overtreffen,
775 En levren 't aardrijk schaauw, den Hemel bosch en loof.
Zoo neemt de brand weer toe van 't vier, dat, niet heel doof,
Bleef smeulen in zijne asch. Ik weet wel, dat de droefheid
De zaak, gelijk 't behoort, niet op haar rechte proef left :
Indien gij 't niet-te-min wel bij u zelve wikt,
Personen-opgaaf, door mij aangevuld. 751. V e r w a r d, onzeker. — 752.
Bekommerd, nadenkend. — 754. God w o u d s, naar hooger beschikking:
middelned. stopwoord. — 758. 0 i r, erfgenaam.
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78o Gij zulteen' oud' soldaat vergeven, dat hij schrikt
En na tien oegsten vreest, en zoo veel' wintervlagen,
Voor krijg, en oorloogs ramp, en nieuwe nederlagen,
En Troie, nimmer vlak genoeg voor ons geveld.
'T is geen' geringe vrees, die 't Griecksche leger kwelt,
785 En dus bekommerd houdt: 't is Hector, maar de tweede,
Wiens wakkerheid nu wordt van ons gevreesd alreede.
Verlos ons van dien angst! Deze eenige oorzaak let
De schepen, die alree te water zijn gezet:
Hier hapert onze vloot: en acht me niet moordadig,
790 Dat ik, gelast bij Lot, uw zoon eisch ongenadig.
1k eischte Orestes wel: dus schouw me niet voor wreed.
Lijd 'tgeen bier voormaals zelf uw overwinner leed.
ANDROMACHE:

Och zone! waart ge slechts in uwer moeder handen.
Of wist ik, wat gevaar u nu in vreemde landen
795 Veer van mij houdt verrukt, ik zoude het moedershart
Niet eenmaal trekken uit, al waar 't schoon, dat met smart
Mijne handen doorgesneen in scharpe strikken lagen,
Of dat mij 's vijands staal zon door den boezem jagen,
Of dat eene heete vlam, van wederzijds gestookt,
800 Mijne heupen had verbraan en lendenen verschrookt,
Ik storf, of ging u na : nu kan ik, laas ! niet raden,
Wat ramp u houdt bezet: of gij in achterpaden
Door bosch en bergen dwaalt, dan of de woeste smook
Der Stad u heeft verstikt; en of de vijand ook
8o5 Gespeeld heeft met uw bloed: of dat gij zijt verbeten
Van 't wild gedierte, of strekt d' Ideesche kraai tot eten.
VLYSSES:

Wech met dien zotten klap en die geveinsde praat!
Denk, dat Ulysses zich zoo licht niet mompen laat!
Wij hebben eer verschalkt de moederlijke treken,
810 Ja, van Godinnen zelfs. Wech met dit ijdel spreken!
Wech met dien ijdlen raad! Waar is uw zoontje? flux !
ANDROMACHE:

Waar is al 't Phrygiesch yolk, na zoo veel ongeluks?
Waar Hector? waar Priaem? gij zoekt er een' bij name,
Helaas ! Andromache bedrukt zoekt ze all' te zame'.
VLYSSES:

815

geen gij van zelve ontzegt te melden, zal de dwang
Uitparsen met geweld.

8o8.
791. Eischte, zou eischen. — Orestes, Agamemnons zoon.
Mompen, doeken, misleiden. — 809. E e r, weleer.
81o. Van Thetis bij
Achilles bijv.
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ANDROMACHE:

Z' is voor geen sterven bang,
Die moet, en wil, en kan in 't sterven zijn te vreden.
VLYSSES:

Een' wie de dood genaakt, ontvallen d' hooge reden.
ANDROMACHE:

Indien gij dwingen wilt met vrees mij, droeve mensch,
82o Met 't leven dreig ons eer : want sterven is mijn wensch.
VLYSSES:

De smarte zal eerlang, met water, vier, en kolen,
En doodelijke pijn, 'tgeen in de duistre holen
Uws veinzenden gemoeds dus lang verborgen lag
Wel, tegens uwen dank, doen komen voor den dag.
825 De nood is starker als de liefde tot de zijnen.
'T is zotte trouwigheid, te willen zich verpijnen,
Om helen, 'tgeen men doch eer-lange melden moet.
ANDROMACHE:

Laat komen voor den dag al 'tgeen, dat dol verwoed
Een grimmig overheer bedenkt voor beulsche vonden :
83o Vier, water, honger, dorst, en diep gedreve wonden,
En 's kerkers stank en smet, uit vuiligheid gegroeid,
En ijzers, beet van gloed, in 't ingewand geschroeid,
En wat hij meer bedenkt : ik ben 't getroost te dragen:
Een moedig moedershart en kan geen' vrees vertsagen.
VLYSSES:

835 Maar boor, Andromache ! de zelve liefd, waardoor
Gij dus hardnekkig blijft en niemant geeft gehoor,
De Griecken noopt en raadt, voor hunne onnoosle kinders
Te zorgen. Na tien jaar, na zoo veel ramps en hinders
En verre uitheemschen krijg, ik min zoa zijn bevreesd
840 Voor d' angst en zorg, waarmede ons Calches maakt bedeesd.
Vreesde ikvoor mij alleen ? Uw zoon ontzeit ten strijde
Mijn zoontje Telemaech.
ANDROMACHE:

'k Zal, Griecken ! u verblijde',
Maar tegens mijnen dank. Hoe kan ik, droeve vrouw !
Nu smooren in mijn hart mijn' ingekropten rouw ?
845 Atryden allebei ! gij moogt u vrij verheugen,
En gij, Ulysses ! zult met blijde tijding meugen
(Gelijk gij zit gewend) weer na de Griecken treen,
En zeggen : Hectors zoon en oir is overleen !
VLYSSES:

En dat zulks waarheid is, hoe zult gij 't hun be wijzen ?
841. On t z e it, daagt.
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ANDROMACHE:

Alzoo gebeur me 't zwaarst, dat iemants ziel doet iizen,
Door 's overwinners grim en vreeslijk dreigement;
Alzoo jon 't Noodlot mij een rijp en zalig end!
Begraaf mij in mijn land, en Hector, naar zijn waarde,
Zij zachtelijk gedrukt van 's lieven Vaders aarde :
855 Zoo waarlijk als hij lichtontbeerig left versmoord,
En zielloos wech heeft 'tgeen zijne uitvaart toebehoort,
En onder d' andre down zijn' bleeke schim gaat mengen.
VLYssEs [voor zich heen]:
1k zal verblijd den Grieck de blijde boodschap brengen,
Dat, 't Noodlot, door de dood van Hectors zoon gesust,
86o Hij op den vrede steun en stel zijn hart gerust.
Wat droomt ge, Ulysses! hoe ? zal dij de Grieck vertrouwen?
Gij, wie ? de moeder ? hoe, in 't midden van 't benaauwen,
Zoil die verzieren let en bevende in de nood
Het voorspook niet ontzien van zoo vervloekt een' dood?
865 Voorspooksel vreezen die, die zwaarder dingen vreezen.
Met eeden zij haar' trouw gestaafd heeft en bewezen;
Zoo ze eedbreekt, kan ze wel een zwaardre plaag ontzien.
Nu, mijn gemoed! neem vrij te hulp, en dat u dien
Bedrog en list, en een Ulysses, die volmaakt is.
87o Men dekt de Waarheid, maar zij rust niet, voor zij naakt is.
Doorsnuffel hare ziel. Zij kermt, zij maakt misbaar,
Zij steent en trappelt vast angstvallig hier en daar,
En vangt de reden, en hetgeen haar komt te veuren,
Met een bekommerd oor. Hier is meer vrees als treuren,
875 Vernuft is hier van doen.
[Tot ,_Indroinache:]
Andre ouders, in den rouw,
Behoeven troost; maar gij gelukkig zijt, Mevrouw !
Dat gij uw' zoon nu mist, die anders most bezuren
Een' wreede en bittre dood bij d' omgevalle muren,
En storten over 't hoofd van 's torens hooge kruin,
88o Die eenig ovrig rijst in Troiens heete puin.
850

ANDROMACHE:

De moed bezwijkt me helaas! 't lijf trilt, de leden zijgen,
En 't bloed door koude stolkt!
VLYSSES [voor zich heen]:
Hier, hier most ik ze krijgen;
Zij helde na dien weg; de vrees heeft haar verraan;
Ik zal een' nieuwen schrik haar weder jagen aan.
[Tot Andromache:]
885 Dewijle dan het kind, tot zoen des muurs verkoren,
En nu vooruitgetreen, een' zachtre dood dee smoren,

DARDE HANDEL.

107

Waardoor het niet en kan den Priester, als 't behoort,
Ten offer volgen na, zoo zeid ons Calches voort,
Dat Hectors assche moet tot zoen der golven strekken,
890 En zijn in zee verspreid, opdat we mogen trekken
Ontslagen van dien vloek met onze schepen t'huis ;
En moet zijn heerlijk graf gemorseld zijn tot gruis.
Vermids dan Hectors zoon de dood, die hij was schuldig,
Door 't sterven is ontslipt, zoo moet ge zien geduldig,
895 Dat wij onze handen aan dees hail'ge rustplaats slaan.
ANDROMACHE [voor zich heen]:

Rampzalig mensch ! wat raad? wat zult ge best bestaan?
Een dobble vreeze breekt mijn hart nu in twee stukken:
Hier komt me 's Mans gebeente, en daar mijn Zoontje rukken®
Wat zijde of 't winnen wil ? Ik zweer, ik zweer bij all'
90o De Goon, bij u, mijn man ! wrens ziel mij altijd zal
Verstrekken voor een' God, dat mij niets kan behagen
In mijnen zoon als gij ; dat hij nog rekk' zijn' dagen,
Opdat ik in hem zie 't afzetsel van uw beeld !
Leed ik dan, dat men dus met uw gebeente speelt,
905 En dat m' uwe asschen sprei, en uitstorte op de baren ?
Neen, dat dees liever sterve. 0 moeder, vol bezwaren !
Hoe zult ge konnen zien, dat uw geliefde zoon
Gemarteld worde en sterf zoo veel' vervloekte doOn ?
Hoe zult ge konnen zien, met onbetraande kaken,
910 Hem komen rollen neer van d' hooge torendaken ?
Och ja, en met geduld, als slechts 's verwinners hand
Mijn Hector, na zijn' dood, niet strooye langs de strand!
Maar hoe ? dees' zal zijn' straf met smarte en pijne smaken;
Den afgestorven kan nocht smert nocht pijne raken,
915 Maar is in vail'ge rust. Wat drijft ge tusschen twee,
En twijfelt, wien ge wilt bevrijden van dit wee !
Staat niet uw Hector daar ? Neen, neen, ik zie waarachtig
Een Hector bier, en daar, maar dees, zijn' zinnen machtig,
Zal mooglijk Vaders dood nog dienen tot een' wraak.
92o Wat doet gij, droeve vrouw ! in dees' benaauwde zaak ?
Zij konnen beide doch niet wel behouden wezen .. .
Behoed dan liever dien, die Grieckenland doet vreezen !
VLYSSES:

Gaat heen, gaat snellijk voort, en haalt mij voor den dag
Den vijand onzes naams, 't zij waar hij steken mag,
925 Door moeders list verschuild, de leste schrik der Greecken.
[Andromache wijkt nit naar den kant der schuilplaats.]

Daar is hij vast ... Vaart voort ! Wat mag u doch ontbreken?
924. Astyanax.
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Wat vreest ge, en ziet nog om ? 't is doch met hem gedaan.
ANDROMACHE:

Och, dat mij vreeze kost nog eenigszins bevaan!
Maar 't is gewoonte nu, voor mij, altijd te schromen:
930 En 't wordt niet haast verleerd, dat vast is aangenomen,
VLYSSES:

Ik zal der Goden raad uitvoeren na 'et bescheer,
En zal het hooge graf omrukken, gants om veer.
ANDROMACHE:

'Tgeen ge eenmaal hebt verkocht!
V LYSSES:
'T zal evenwel geschieden.
ANDROMACHE:

Waar is Achilles woord, waar zijn nu d' Hemellieden,
935 Beroepen in den eed? o Pyrrhus! koom, beschut
Uw' eigen vaders gift!
V L SSES:
graf zal ter-stond onnut
Verspreid zijn over 't veld.
ANDROMACHE:

Zoo grouwelijke werken
Dorst nooit de Grieck bestaan. Gij hebt Godhail'ge kerken,
Ja zelfs van Goden, die u gunstig zijn geweest,
940 Onthailigd en geschend; maar hebt tot nog gevreesd
De dooden in hun graf uit dolheid aan te randen.
Ik zal u tegen zijn, en met ontwapende handen
Uw' wapens tegens staan. De gramschap zal me macht
Verleenen tot dit werk; gelijk met dolle kracht
945 De forsche Amazon plach te slopen Griecksche scharen,
Of als een' Mxnas, daar de God is ingevaren,
Gewapend met haar' thyrs, met een' bezeten tred
De boomen dreigt en 't woud, en, van verstand ontzet,
Kwetst, dat ze 't niet en voelt, zoo zal ik mij begeven
95o In 't midden van 't gedrang, en als ik heb bedreven
Al 'tgeen tot voorstand van dees' grafstede helpen kan,
Ik vergezellen zal mijn' overleden man.
VL y ssEs [tot de ontstelde vrouwen]:
Wat toeft ge? Kan een' vrouw, met kermen en met razen
En ijdle dolligheid, uw harten nog verbazen ?
955 Doet, dat men u gebiedt !
931. Het beschorene. — 932. Later druk: hier rukken. — 933. Achilles
namelijk aan Priamus. — 945. Amazon, amazone. — 946. Mxnas, razende
Bacchante. De oudste druk stelt, voor een e met een cc/dine. — 947.
Thyrs, wijngaardstaf.
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ANDROMACHE:

Velt mij, velt mij veeleer,
En met uw vinnig staal mij liever houwt ter neer.
[Naar het monument gekeerd.1

Scheurt op d' Avernsche poel, en breekt des noodlots marren,
Mijn Hector ! de aarde rijt en doet ze haar keel opsparren !
Om dezen Ithakees den moed te doen vergaan
96o Is mans genoeg uw' schim ! 'k Zie hem gewapend staan :
Hij drilt, en schiet met vier !
Ziet gij hem niet, o Greecken!
Of zie ik hem alleen ?
VLYSSES:

'K zal alles of doen breken.
ANDROMACHE [tot zich zelve]:

Wat gaat dij, moeder, aan ! Gi; velt met eenen slag
Uw zoon en eégemaal ! Misschien gij, met gekiag
965 En met gebeen, den haat der Griecken zult verzetten . ..
Het zwaar gewicht van 't graf 't verborgen kind zal pletten ...
'T ellendig wicht verga veeleer, 'tzij aan wat oord,
Eer van den Vader 't kind gekneusd wordt en versmoord,
Eer 's Vaders last den zoon zoil pletten en vernielen !
970 Ulysses ach ! ik koom deemoedig voor u knielen,
En d' hand die nooit en dede het geen dat zij nu doet,
Raakt met verslagenheid, Ulysses ! uwen voet.
Der moeder u erbarm ! Wilt gunst aan mij besteden,
En hoort met zachten zin mien smeeken en gebeden ;
975 En hoe gij hooger van de Goden zijt gesteld,
Zoo veel te zachter drukt die staan in uw geweld.
De weldaad die ge doet aan hen, die moeten zwichten,
Dient om 't Geluk aan u nog wijders te verplichten :
Zoo moet uw kuische vrouw u in haar bedde ontvaan,
98o Zoo moet uw vader nog in jaren groeyen aan,
Tot dat hij zijnen zoon met wellekomst mag groeyen;
Zoo moet uw' zoon u na uw' wederkomste ontmoeten;
Zoo moet hij meerder heils, als gij zelf wenscht, ontvaan:
Laert in jaren, u in raad te boven gaan !
985 Erbarm u over dit ellendig moedersleven,
Die niet als dezen troost in 't lijden is gebleven.
VLYSSES:

Breng ons het kind te voorschijn,
Dan zalder eerst gehoor zijn.
957. Het Avernus-meer, ondersteld in gemeenschap met de Hel te staan.
— 958. M. H. rijt de aarde op. — 96o. H em, Hector. — 963. \Vat gaat
gij aan, wat begirt gij. — 984. Laales, Ulysses' vader.
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ANDROMACHE:

990

Oom uit het hol, daar ik u heb gevlucht,
O droefste vrouws beschreyelijke vrucht!
[Astyanax komt nit het grafgesticht.]

995

1000

1005

1010

1015

1020

Dit 's 't kind, dat gij, Ulysses, wenscht verstikt,
Waarvoor een' vloot van duizend schepen schrikt.
Duik, jongske, duik ! werp u ter aarde neer,
En 't handje vlei de voeten van uw' Heer.
Beeld u niet in, dat ietwes kwalijk past,
'Tgeen de Fortuin haar' schoovling leit te last.
Uw oud geslacht, dien koninglijken glans,
En het gerecht des grooten ouden mans,
Al 't aardrijk om vermaard, zet uit den zin:
En nimmermeer en val u Hector in!
Buig, kleine knien! uw lijf na 'et slaven zet!
Zoo u de kindsche onnoozelheid belet,
Ter halver dood uwe uitvaart te bevroen,
Schrei dan, om dat gij 't ziet uw' Moeder doen.
Oud Troie zag zijn Konings kindsheid mee
Van tranen nat; de kleine Priam dee
Den dreigenden Alcides worden week ;
Die forschert, die, voor wiens geweld bezweek
'T woed ongediert, daar ooit af werd gehoord;
Die, na de bres gemaakt in Plutoos poort,
Zich ruggeling te maken wist ruimbaan,
Door 't duister been, verwonnen van een traan,
Welk op de wang zijns kleinen vijands lag:
„Ik," zeide hij, „gun u 't koninglijk gezach;
Zit op den throon uws vaders hoog in 't goud,
En zijnen staf, maar bet uw' woorden houd."
Dit was, woil hij, 's gevangens hardste straf.
Leer Hercules zijn' zachte gramschap af.
Of en vermaakt u niet als zijn geweer?
Geen smeeker leit voor uwe voeten neer
Van mindren staat, en bid maar lijfsgenaà:
Dat het na lust van 't Luk zijn erfrijk ga!
V L vSSES:
Verbaasde moeders rouw ontroert me wel het harte,

996. Waarmee de F. haar verschoveling belast. — 998. De heerschappij van
[den grootvader] Priamus. — 1009. Woed, verwoed. — 1013. Kleine
v ij a n d, Priam, het eenig gespaarde kind van Laomedon, Koning van Troje,
die zich den toorn van Hercules op den hals had gehaald. — 1016. Beter dan
Laomedon. — 1018. Zie ze hem af en leer ze van hem. — 1019. Of hebt ge
slechts behagen aan Hercules als strijder, welnu, geen smeeker. — 1022. 't Verga
zijn erflijk Rijk dan naar 't Geluk het wil. — 1023. V e r b a a s d c, ontstelde.
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Nochtans ontroert me meer der Griecksche moedren smarte,
1025 Tot wier groot hartenleed dit kind opwassen zal.
ANDROMACHE:

Zon dit de man wel zijn en hand, die Troiens val
Oprechten zal uit d' asch ? Moet Troie daar op hopen,
Zoo is het hopeloos 'T is veel te veer verloopen,
'T en left zoo niet met onz' Trojaansche borgerij,
1030 Dat iemant vreest met recht voor onze muiterij.
Of zoi) zijn vaders moed hem wel den moed verhoogen,
Te weten hid, wren zelf rondom den muur getogen
De moed ontvallen zoil, die door veel tegenspoed
En ramp gebroken wordt ? Indien ge van zijn bloed
1035 Eischt wel verdiende straf, wat zoudt ge meer begeere' ?
Veroorlooft hem voor slaaf te dienen u ter eere,
Zijn knechtelijken hals ontvange het dienstbre jok.
Wie weigert dat een Vorst?
V LYSSES:
Ulysses nocht zijn wrok ;
Maar Catches slaat het af.
ANDROMACHE:

0 oorzaak van mijn lijen !
1040 Toesteller van bedrog en tuk op schelmerijen,
Die niemant voor de vuist in 't strijden hebt vermand,
Maar door wiens kwaden raad en dobbel schalk verstand.
Zelfs Griecken zijn vermoord! Stoffeert ge, om 't kind te dooUw' zaak met wichlerij en met onnoosle Goden? (den,
1045 Uit uwen boezem komt dit schelmstuk, nachtsoldaat !
Een man in kindermoord ! Nu zijt ge een held op straat,
Bij lichten dage, alleen !
VLYSSES:

Mijn' vroomheid is den Greecken
Genoeg, den Phrygiaen niet dan te veel gebleken.
De vloot hare ankers licht. 'T is ongelegen tijd,
1050 Dat ik den ganschen dag met ijdle woorden slijt.
ANDROMACHE:

Vergunt me een' korte wijl, opdat ik mijnen zone
Voor 't uiterste bediene en mime gunst betoone,
En voor het laaste omarm den gene, dien ik droeg,
En zoo mijn' gier'ge trouw omhelzende vernoeg.
VLYSSES:

1055 Och ! of 't geoorloofd waar, dat ik, uit mededoogen,
Mij uwer deeren mocht ; doch 'tgeen we alleen vermogen,
1041. Voor de vuist, man tegen man. — 1042. R a a d, lezing van 1647.
1625: aard. — 1047. Vroombeid, dapperheid. — 5054. Gier'ge, begeerige.
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Dat wordt uw' bee vergund, to weten tijd en wijl
Naar uw' begeerte en wensch. Verzaad u in der ijl
Met tranen. Droefheid wordt verlicht door bitter schreyen,
ANDROMACHE [tot Astyanax]:
1060 0 zoet en waardig pand ! o eere van 't gescheyen
En neergeslagen Huis, en Troiens laaste lijk !
O schrik van Grieckenland ! o moeders ijdle wijk !
Wien ik zijns vaders lof en oorloogskunst ervaren
Toewenschte, en ook den tijd, die, in zijn' middeljaren,
1065 Zijn bestevader heeft gelukkig doorgebracht :
Maar d' Hemel heeft mijn' bede helaas ! niet veel geacht.
Gij zult van Ilium den scepter niet eens zwieren
In koninglijke zaal, noch met geboden stieren
De volken wijd en zijd. Voortaan en zult ge niet
1070 Zoo menig land gebracht zien onder zijn gebied.
Gij zult niet eenmaal, laas ! de Griecksche ruggen wonden,
Nocht sleepen Pyrrhus' lijk aan uw' karos gebonden.
De kleine wapens gij met uwe teedre hand
Niet handlen zult, noch 't wild, verspreid door 't woeste land,
1075 In berg, in bosch, en dal, gezwind en stout najagen,
En, na elk vierde jaar, op d' ingestelde dagen,
Den sleep van Troiens spel voortbrengen op de baan,
En voeren, edel kind ! de wakkre benden aan.
Gij zult, met snellen voet en met gezwinde keeren,
1080 Niet eens om d' outers gaan, en met uw' dans vereeren
Der Phrygen tempelfeest ; als 't kromkornets geluid
De snelle passen trekt ten wakkren voeten uit.
O slag van wreede dood ! veel droever als het sterven
Zal Troie noch let zien, 'tgeen zal haar hart doorkerven
1085 Veel meer als Hectors moord.
VLYSSES:

Nu, moeder ! 't weenen laat :
Een' groote droefheid stelt zich zelve doch geen' maat,
ANDROMACHE:

Heel kort, Vlysses ! is het marren van ons weenen,
Daar ik om smeek en bid. Gedoog, dat ik den genen,
Die nog in 't leven is, zijne oogen luiken mag.
[Tot Astyanax.]
1090 Klein sterft ge, doch alree draagt Argos dij ontzag :
Uw Troie wacht uw' komst ; wij smelten in onz' tranen.
Ga, vrij en vrank, en vindt d' ontslage Phrygianen !
ASTYANAX:

O Moeder, u erbarmt !
1065. Bestevade r; 1647: groote Grootvaer.
't leven.

1092. Ontslagen van
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ANDROMACHE:

Wat houdt ge mijnen schoot
En 's moeders hand ! Die is eene ijdle hulp ter nood.
1095 Als 't Ceder kalf zich bij de moeder weet te vlijen,
Wanneer het brieschen hoort de leeuwen van ter zijen,
Maar het verwoede dier de moeder wijken doet,
En zoekt den mindren roof, die 't met zijn' tand bebloed
Verscheurt, verrukt, en sleept, zoo zal u uit mijne armen
u oo De vijand rukken ook. Ontvang mijn droevig karmen,
Ontvang mijn laasten kus, en 't uitgetrokken haar :
En dus, gekropt van mij, ontmoet uw' vader, daar
Hij dwaalt in 't zalig veld; doch wilt hem overdragen
Heel weinig' woorden van uw' moeders bitter kiagen.
1105 Zoo 's overledens schim zich d' eerste zorge aanneemt,
Nocht door 't verbranden niet van d' oude liefd vervreemt,
0 wreeden Hector ! hoe gedoogt ge nu, gij brave !
Dat onder 't Griecksche juk Andromache dus slave!
Wat legt ge, log en traag ! Achilles kwam wel weer.
WO Neem van mijn' tranen, kind ! die nog zijt klein en tear,
Neem van mijne haren weer, al 'tgeen is overbieven
Van d' uitvaart mijns gemaals ! Neem kuskens, die ge geven
Moogt aan uw vaders mond. Dit kleed uw' moeder laat
Ten troost ; mijn graf en geest aanroerden dit gewaad.
11 15 Naauw ik doorsnufflen zal wat asschen hier mag schuilen.
VLYSSES:

Hier is nocht maat nocht end van schreyen en van huilen.
Flux wech met Hectors zoon! ruk wech, en neem hem met,
Die 't leger marren doet en Argos vloot verlet.

1120

1125

R EI:
W At plaats of ons gevangens all'
Bij zich ter woon ontvangen zal ?
Thessalien vol Bergen, of
Koel Tempe, rijk van lauwer-lof?
Of Phtie, een veel bekwamer veld
Om uit te levren menig held ?
Of 't steenig Trachyn, beter stee
In vruchtbaarheid van 't sterke vee ?
Ot is 't IOlcos, hoog van moed,
Betemster van den zouten vloed?

1094. Ter nood, in de nood. — 1095. Als, gelijk. — 1102. Gekropt,
vervuld. — I to9. Leg t, lig. — 1114. Dit gewaad hebben het graf en de
geest van Hector aangeraakt. -- 1115. N a a u w, naauwkeurig. — 1123.
Phti e, geboorteplaats -van Achilles, stad in Thessalia. — 1127. Itilchos, geboorteplaats van den zeevaarder Jason.
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Of 't ruime Creten, bij elk-een
Verwonderd om zijne honderd steen?
Of ook Gortijne, klein van naam?
Of Trice, dor en onbekwaam?
Of is 't Methone, dicht begroeid
Van lichte steekpalm, dieder bloeit?
Methone, dat, alszins bekuild,
Dicht onder 't bosch van Oeta schuilt,
En meer als eens de pijlen straf
Tot Troiens nederlagen gaf?
Of Olenos, wiens hutten licht
En wijd zijn van elkaar gesticht?
Of Pleuros, dat zich altijd draagt
Als vijand der Godinne-maagd?
Of Trcezen, wiens krombochte ree
Bespoeld wordt van een breede zee?
Of Pelion, weleer vermaard
De darde trap ten Hemelwaart,
En strekte Proteus voor een rijk ?
Op dezen berg, was Chirons wijk:
Daar lag, in uitgehoolde rots,
De meester van het kind, dat trotsch
En moedig doen alreede was,
Mids hij hem zulke lessen las,
Waardoor de grimmigheid van 't hert
Nog meer en meer geslepen werd;
Als hij zijne harrep klinken lies,
Zoo zong hij, onder 't snaarspel, niet
Als slechts van houwen, kerven, slaan,
En wat daar voords mag hangen aan.
Carystos, rijk van marmorsteen?
Of Chalcis, daar Euripus heen
En weer speelt met d' onstuime zee?
Of zijn 't de Echidnen, die hunn' ree
Bekwaam voor alle winden lett?
Of Gonoes, daar 't altijd weit?

11 30. V e r w o n d e r d, bewonderd. — 1131. Van Vloten leest Gyrtone;
't zijn beide kleine steden. — 1132. Trice a, stad in Thessalia. — 1133.
Methon e, in Messenie. — 1139. Olenos, in Ells. — 1141. Pleuros, waar
men den Diana-dienst verwaarloosd had. — 1143. Tr ce zen, stad ten Z. 0.
van Argos. — 1146. P elion, 3e trap, bij de beklimming der Titans. — 1148.
Chiron, de centaur, die Achilles heeft opgevoed. — 115o. Kind, Achilles.
— 1152. M i d s, daar. — 1159. Car y s t o s, een der Cykladen. — 116o.
Ch a l c i s, in Eubcea. E u r i p us, de haven. — 1162. Echina des, eilandtjens,
tegenover Akarnania (E c h i d n a, de moeder eener monsterfamilie). — 1164.
Go n oessa, hoog gelegen plaats in Etolie. We y t, waait.

DARDE HANDEL.
1 165

1170

1 175

118o

1185

1190

1 195

1200

I15

d' Enispen, bang voor Boreas?
Of Pepareet, ter Noorder as,
Aan Grieckens alderuiterste end?
Of is 't Eleusis, dat gewend
Vrouw Ceres stadig t' eeren is,
In stilligheid en duisternis?
Of roept ons, tegens onzen zin,
Des waren Aiax Salamin?
Of Calydon, zoti 't dat wel zijn,
Alom bekend door 't wilde zwijn?
Of is het Scarphe en Besse? of 't land
Dat Titaressos, die na 'et strand,
Om onder zee to duiken, sluipt,
Met zijnen tragen vloed doorkruipt?
Of Pylos, dat lang leven geeft?
Of Pyse, dat een' tempel heeft
Iupijn ter eeren opgebouwd?
Of Phaer? of Elis, daar men houdt
En viert de feest, die 's winners hoofd
Den lofkrans van olijf belooft?
Het razende onweer bier, en gins,
Zende ons slavinnen alleszins,
En lande en berg, waar 't wil, ons lijf,
Behoudends, dat men verre blijf
Van Sparten; 'twelk, met recht gehaat,
Den Phrygen en den Griecken staat
Op zoo veel smarte en ongerijf;
Behoudends, dat men verre blijf
Van Argos en Mycenen, eerst
Door Pelopstyrannij beheerscht,
'T klein Neritos, min als Zacynth
En Ithaca, wiens klippen blind,
In 't water duikend voor en naar,
De kielen dreigen met gevaar.
Wat lot of u noch wezen zal
Beschoren, of wat ongeval?

117o. Mysterien van Eleusis. — 1173. Caly don, in Etolie. 't Wilde zwijn
door Diana uitgezonden ; verg. nt. op 1141. — 1175. Scarph e, vereenigingspunt van de wegen der Thermopyla. — Bess e, de Bessi, een thraciesch
yolk. — 1176. Titaressos, drabbige beek in Thessalia. — 1179. Pylo s,
in Messenie, dat onder den grijzen Nestor stond. — I 180. P y s e, Pisa, in
den Peloponnesus, soms met Olympia verward. — ii8a. P h a e r, Pharx, stad
nabij de grenzen van Laconia. — E 1 i s, in 't Westen van den Peloponnesus.
— 1 186. Zende ons naar allen kant als slavinnen. — 1195. Nerito s, berg
van Ithaka. Zacynth,eiland, waar Ulysses over regeerde.
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Troiaensche Koningin weleer!
Waarheen en van wat Overheer
Zult gij nog worden omgeleid?
Wat land is tot uw graf bereid?
DE VIERDE HANDEL.
HELENE. ANDROMACHE. HECUBA.
[P O L Y X E N A, zwijgend.]

HELENE [voor zich keen]:
At bruiloft, doodsch en droef, met kermen, bloed en
moord
En klachten wordt gevierd, daarvan, na recht, behoort
'T beleid toe aan Heleen. Mij derf men nog beladen,
Om den verdelgden Phryg in 't uiterst te beschaden;
Aan mij beveelt men nog te boodschappen 't geveinsd
1210 En ijdel huwelijk van Pyrrhus, en op 't reinst
De bruid, na Griecksche wijs, te cieren en te kleeden.
Prins Paris zuster wordt door mijne treken heden
Misleid, en raakt om hals door mijn verzierd bedrog.
Verschalkt ze vrij! ik acht zulks voor Naar 't lichtste nog.
1215 'T is een' gewenschte dood: te sterven zonder schrikken
Voor 't lijden van de dood. Wat draalt ge te beschikken
Het een u is belast? De stichter draagt de schuld
Van 't opgedrongen kwaad. [Tot Polyxena..]
Uw jammer is vervuld,
0 welgeboorne maagd, van Dardans bloed gesproten!
1220 Een milder God heeft u, die deerlijk waart verstooten,
Goedgunstig aangezien, en is vast bezig, om
Te schenken aan uw' jeugd een' zaal'gen bruidegom,
Al heerschte Priam-zelf, schoon Troiens muren stonden,
Tot zulk een huwelijk zij u niet brengen konden:
1225 Want d' overkijker zelf van d' eedle Griecksche stam
U tot het heilig recht van kuische minnevlam
En wettig bed verzoekt, wiens breed gebied gelegen
Is aan 't Thessaliesch veld. 0, welk een groote zegen !
De groote Thetis, en zoo menige Godes
1230 Van 't zoute pekelschuim, daartoe de Zeeprinces
Vrouw Tethys, de voogdes van de opgeblazen baren

1205

1212. Treken, Van Vloten leest: trekken. — 1218. V e r v u 1 d, ge6indigd.
— 1219. Dardanus, zoon van Jupiter, stichter van Troje. 1225. D' o v e rk ij k e r, het puik; namelijk Pyrrhus. — 1229. Thetis, voorname Nerdde,
moeder van Achilles. Uitg. 1626 en 1647 spellen Tethys. — 1231. Tethy
vrouw van Oceanus, moeder der talloze stroomgodinnen.
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U voor haar aangehuwde en eigen pand verklaren,
En Peleus, als gib nu zit Pyrrhus wedergaa
U noemen zal zijn' snaar, en Nereus even na.
x 235 Leg of 't bezwalkt gewaad, trek weder aan een statig ;
Verleer slavin te zijn, weest niet zoo ongelatig ;
Strijk neer 't gerezen haar, duld, dat het word geschikt
En met eene aardige hand getooid en opgeflikt.
Dit ramp misschien u voert tot hoogren staat en orden :
124o 't Heeft velen nut geweest des vijands roof te worden.
ANDROMACHE:

Te schaatren eens van vreugd was 't eenig onheil, dat
Den Phrygen nog ontbrak, en d' uitgerooide Stad !
't Geslechte Pergamum vast brandt aan alien hoeken.
O tijd van hijliken ! maakt iemant zich te zoeken ?
x 245 Zoud iemant weigeren te treen na 'et bruiloftsbed,
Daar 't lief juweel toe raadt, Heleen, 't bederf, de smet
Der beide volleken ? [Tot Helene
Ziet eenmaal doch met weenen
Die Vorstengrafsteen aan, deze onbegrave beenen,
Langs 't veld gezaaid : die heeft
bruiloftsfeest verspreid !
125o Om u men 't Aziaensche, om u men 't vaak beschreid
Europiesch heldenbloed, al sissende, zag storten ;
Als gij koelmoedig zaagt de mannen t' zamenhorten,
Onzeker wren ge droegt. Vaart voords, en maakt met groen
De bruiloftskamer toe. Wat isser toorts van doen,
1255 Of fakkel na gewoonte, of vier ? Laat Troie uitrichten
Dien dienst, en met zijn' vlam 't nieuw bruiloftsbed toelichten.
Troiaensche borgers ! viert, viert Pyrrhus huwlijksfeest,
Ja, viert ze na waardij : dat 's met een' bangen geest ;
Maakt droefheid en misbaar !

1

HELENE:

Hoewel de groote smarte
126o In geene rede staat, nocht wordt vermorwd in 't harte,
Ja, boven dat nog vaak haar' rouwgenoten haat, —
Zoo is het evenwel, dat zoo mijn' zake staat,
Oat ik ze nimmermeer te pleiten mij zal schromen,
Al was de rechter schoon met gramschap ingenomen.
1265 'K en loochen niet, dat u wel overkomen zip
Ondragelijke smart : maar 't staat u echter vrij,
Dat gij Priaem, en gij uw' Hector, moogt beweenen :
1234. Snaa r, bier aangehuwde kleindochter. — 1236. Ongela tig, onaanzienlijk. — 1243. P erga mu m, bier Troje. — 1253. Wien ge droeg t,
voor moest staan (met uw gebeden). — 126o. Noch redelijk is noch lichtelijk
ineêrgezet. — 1261. Rouwgenote n, die met Naar treuren. — 1267. Tot
Hecuba, en tot Andromache.
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Maar ik, helaas ! ik moet in 't heimelijk bestenen
Mijn' Paris, dien ik mis. 't Is een ondraaglijk juk,
127o In slavernij te zijn; dat heb ik ook, met druk,
Als een' gevange vrouw, tien jaren lang gedragen.
Uw Troien left ter neer , d' Huisgoden zijn verslagen;
'T is wel een zwaar verlies het derven zijner Stad :
Maar zwaarder ik mijn' vrees dan alle rampen schat.
1275 'T gezelschap, in uw' kwaad, uw smart wat kan vergoeden t.
Op mij verwinner beide en overwonne woeden.
'T heeft in onzeekre kans nu langen tijd gestaan,
Wie dat een' ieder zoil voor zijn' slavin ontvaan.
Mij kreeg ter-stond mijn Heer, en zonder eenig loten.
128o De krijg, verwijt gij mij, is eerst uit mij gesproten,
Eene oorzaak van 't verdriet, dat Troien overviel :
Dit zo-Ci zoo wezen, waar 't dat onz' Spartaensche kiel
Uw' zeen eerst kloofde : maar zoo de Troiaensche vechter'
Mij roofde, als Venus mij geschonken had den rechter,
1285 Zoo weet het Paris dank. Mijn' zaak zal vinden wel
Een scheidsman, maar, helaas ! voor mij niet dan te fel.
'T is Menelaus, die bier over recht zal spreken.
Wilt nu, Andromache ! uw treuren doch wat breken,
En murwen het gemoed van dees' bedrukte vrouw.
1290 De tranen dringen mij ten oogen uit van rouw.
ANDROMACHE:

'T moet zijn een groot verdriet, dat onze Heleen doet schreyen.
Wat doet haar doch aldus de vochte tranen spreyen ?
Zeg op, zeg op ! waar is Ulysses nu opuit ?
Wat schelmstuk of wat list is endlijk zijn besluit ?
1295 Zeg op, hoe dat men zal met d' arme dochter leven.
Zal zij met voile kracht heronder zijn gedreven
Van Idacs toppen, daar hij rijst met heuvelkruin ?
Of zal een wreed soldaat haar schieten, steil en schuin,
Van 's onlangs hoogen burgs verre uitgesteke klippen ?
1300 Of zal ze in 't woeste meir afwentlen van de tippen,
Die Troiens voorgebergt met zijn' gespouwe zij'
En lenden steekt omhoog, zoo dik en vaak als hij
Ziet alszins overheer d' inhammen, licht om gronden ?
Zeg op, wat uw gelaat bedekt voor looze vonden.
1305 Dat Pyrrhus zwager wordt van Hecube en Priaem
Gaat boven alle ramp. Nu geef de straffe een' naam.

Zeg op, wat jammer gij ons wijders toe wilt zenden.
Beneem dit eenig leed alle overige ellenden :
1279. Menelaus. — 1289. Polyxena. — 1299. Van de klippen, waarboveD
de onlangs nog zoo hooge burg verrees. — 1303. 0 v e r h e e r, a vol-d' oiseau.,
— 1305. Zwager, schoonzoon. — 1308. B e ne ern, neme-wech.
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Dats d' ijdle en valsche waan, vol twijfelmoedigheid,
1310 En deze onzekere hoop. — Gij ziet, wij zijn bereid,
Den jongsten slag des doods geduldelijk te lijen.
HELENE

[tot Polyxena]:

Och, of der Goden tolk mij toeliet of te snijen
't Verlet van 't hatig licht, of, voor Achilles graf,
Door Pyrrhus woedende hand, als speelnoot van uw' straf
1315 En droevig ongeluk, te sneuvlen met den zwaarde !
Helaas, Polyxena 1 wiens schoonheid de vermaarde
Achilles voor zijne asch ter slachting daagt door 't staal,
Om in 't Elysiesch veld te strekken uw gemaal !
ANDROMACHE:

Ziet, hoe dat moedig dier, gelijk den dag van eeren,
1320 Haar' sterfdag noemen hoort ! Z' eischt koninglijke kleeren
Tot voegelijk cieraad. Dat me hare vlechten streelt,
En d' handen slaat aan 't haar, haar iced doet noch verveelt.
Het ander hieldze een dood, dit rekent ze bruids stacy :
Maar 't moederlijk gemoed beklagelijk, eilacy !
1325 Verstokt door deze maar, bezwijkt door groote smart;
't Verstand ontzonken is. Schep moed, rampzalig hart !
Hef uwe geesten op ! Hoe hangt de ziel des menschen
Aan zulk een' dunnen draad? Hier waar niet veel te wenschen:
Een lutske, en Hecuba, gezaligd, ons begeeft.
1330 Zip haalt den asem weer, verkomt allengs, zij leeft.
De dood vliedt aldermeest voor die zich baadt in tranen.
HECUBA:

Wel, leeft Achilles nog tot straf der Phrygianen ?
Steekt hijnog d' ooren op, ruig, woest, en omgetemd ?
Hoe weinig heeft mijn zoons, Vorst Paris', hand geklemd !
1335 Zijn' tombe en de assche zelve ons 't leven nog benijden,
En snakken naar ons bloed. Thands waren bet' mijn' zijden
Becingeld van een' schaar en zaal'ge zielenrei ;
Ik werd van 't kussen moede, en 't liefelijk gevlei
Van moederlijke jonst den kindren uit te deelen.
1340 Deze isser nu alleen slechts over van zoo velen ;
Mijn wensch, mijn' gezellin, verlichting en genucht,
En 's aangevochten rust. Dit 's, Hecube ! al uw vrucht :
De naam van moeder vloeit me alleen uit deze lippen. (pen,
Rampzaal'ge en taaye ziel ! voords, voords, gaat eenmaal slip1345 En scheldt me eens endlijk kwijt deze eenige uitvaart, ach !
De kaken zijn bevocht van schreyen dag aan dag,
1312. Och, of Calchas mij vergunde mij van 't leven te berooven. — 1314.
S tr a f, bijv. nmw. — 1330. Yerko m t, komt bij. — 1334. Hoe zwak is de
aanval van Paris dan geweest. — 1336. T h a n d s, onlangs, in rnijne wezenloosheid. — 1340. Deze, Polyxena. — 1342. De a an ge v o chten e, zij-zelvc.
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Van 't drukkig aanschijn stort een onverziensche regen.
Mijn' dochter, weest verheugd ! Hoe zon, om zulk een' zegen,
Om dit uw huwelijk Cassandra zijn begaan !
135o Hoe zoil Andromache naar uwe bruiloft staan !
ANDROMACHE:

Wij, Hecuba ! zijn eer, wij, wij zijn te betreuren,
Wie flux de zeilb're vloot zal van malkandre scheuren,
En spreyen bier en gins; zij, lieflijk uitgestrekt,
Wordt van geboortige aarde in 't vaderland bedekt.
HELENE:

1355 Indien ge uw lot verstondt, gij zoudt haar meer misgunnen.
ANDROMACHE:

Wat straffe dreigt ons dan, die wij niet weten kunnen?
HELENE:

De bus die is geschud ; elk heeft zijne Heeren al.
ANDROMACHE:

Wat Heer is mij bescheerd ? Zeg, wien ik dienen zal.
HELENE:

Maar, Scyros' jongeling dij trok ten eersten lote.
ANDROMACHE.

136o Hoe zalig is de maagd Cassandra, die de vlote
Der Griecken niet en vreest, en door haar' razerij
En Phcebus veilig is en blijft van loting vrij.
HELENE:

Het hoofd der Koningen houdt dees' voor zijn' gevange.
HECUBA:

Wil iemant Hecuba ook voor de zijne ontvange' ?
HELENE:
1365 D' onwill'gen Ithakois gij vielt tot roof te beurt.
HECUBA:

Wat loter wreed van aard, ondwingbaar en versteurd,
Der ongerechte busse heeft, zonder staatverschooning,
Den eenen Vorst gezet tot 's anders Vorst en Koning ?
Wat euvler God verdeelt de slaven bier en daar ?
1370 Wat, den bedrukten streng en onzacht, middelaar
Zoo luttel kennis draagt in Heeren uit te keuren,
En left d' ellendige nog heilloos ramp te veuren,
In 't wreken al te wreed, van hand en van gemoed ?
Wie voegt de moeder doch van Hector bij het bloed
1375 Van ./Eacus, en bij zijn' wapenen en troepen?
Of word ik weder naar den Ithakois geroepen ?
1349. C. naar dit uw huwelijk verlangen. — 1357. Heere n, meesters. -1359. M a a r, wel, Pyrrhus. — 136o. Cassandra, als Profetes bij Phcebus'
orakel. — 1365. De Ithakoi s, Ulysses. — 1369. Euvle r, booze. — 1375.
./E a c u s, Achilles' grootvader.
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Nu dunkt me, ik ben slavin: nu wint de Grieck den kamp.
Nu dunkt me, ik ben bezet van allerhande ramp.
lk schaam mij zulken Heer; maar niet, dat ik moet slaven.
1380 Zal die met Hectors buit zoo trotsch gaan henendraven,
Die, Aiax eer to spijt, Achilles roof ontdroeg?
Daarooit de zee rondom 't onvruchtbaar eiland sloeg,
Zal hier mijn grafstee zijn? Koom hier, koom bier, verbolgen
Ulysses! lead me weg: ik zal mijn' meester volken ;
1385 Ik kreuns me niet; mijn lot mij navolg, na mijn lust.
Geen' stilte zij op zee, nocht aangename rust.
Van winden woede 't meir ; dat Priaems ongelukken
En mijne en krijg en vier der Griecken legers drukken:
En ondertusschen dat deze onderwege zijn,
1390 Zoo woed dees' straf alree. lk, vol verdriet en pijn,
Heb u een lot verstrekt, dies is u 't loon onttogen.
Maar Pyrrhus komt daar aan, met wrevelmoedige oogen,
En spoedt met sneIle treen. Wat wacht ge, Pyrrhus? hoe !
Koom, opent mijne borst met ijzer: tree vrij toe,
1395 En help den schoonvaar doch en schoonmoer van uw' vader
Eens bij malkanderen. Gij, slachter, gij verrader
Van grijze en oude lien! dit bloed dij mee betaamt:
Koom, sleept me, ontrukt me mee; met neerslag onbeschaamd
Ook d' OppergoOn bevlekt, en schimmen dieder waren.
1400 Wat zee wensch ik uw' vloot? ik wensch haar zulke baren
Gelijk uwe offerhande en gruwel wel vereischt.
De gansche Griecksche vlote, als gij nu henenreist,
Uw' duizend schepen flux (als mijn' bedroefde ziele
Gevoerd wordt) overkome hetgeen ik wensch mijn' kiele.
REI:

1405

1 4 10

D

Ie treurt en zit verslagen

Is 't zoet, dat vele klagen,
Is 't zoet, dat heele volken
Bang stenen na de wolken.
De tranen en misbaren
Min nijpen, alsser scharen
Bedrukt te-gader weenen,
En om haar rampspoed stenen.
Die groote droefheid smaken

1381. Ulysses, die weleer, ten spijt van Ajax, de wapenen van Achilles bekwam. — 1385. Ik kreuns me nie t, ik trek mij dat niet aan. — 1395.
Schoonvader van Achilles : Lycomedes van Scyros. — 1397. Mijn bloed is
u zoo welkom als dat van den door u vermoorden Priam. — 1399. Die er
rondwaren.
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Zich altijd nog vermaken,
Dat hunn' kwade avonturen
Vele andere ook bezuren,
En dat ze niet alleene
Zijn weerloos voor die peene.
Geen mensch ontzeit te dragen
's Volks algemeene plagen.
1 420
Geen acht zich dan ellendig
Al is hij 't schoon inwendig.
Neemt wech die zaliglijken
Bedijen; zet de rijken
Ter zijden, die beklijven
1 42 5
Met goude en zilvre schijven;
Neemt wech, die steeds met zwoegen
De rijke landen ploegen,
Met honderd ossen t'evens:
143o
Zoo zal, vol moeds en levens,
Zich 's armen moed verheffen,
Ziende alle staten effen;
Want niemant, hoe bezweken,
Is arm, als vergeleken.
Zoet valtet boven alien
1 435
Wiens zaken zijn vervallen,
Dat niemant onder 't maanlicht
Lacht met een vrolijk aanzicht.
Die met een schip, uit liefde
1440Van winst, de baren kliefde,
Wanneer hij, naakt ontzwommen,
De zeestrand heeft beklommen,
Hij zal bedroefd, och-armen!
Om zulk een rampspoed karmen.
Hiertegens wij bevinden,
1 445
Dat, d i e n de storremwinden,
Ja, schade minder wonden,
Die in de woeste gronden
Zag teffens duizend schepen
1 450Van 't onweer onder sleepen,
En 't heele vlak zag drijven
Vol hout en doode lijven,
1415

Als Corus strenge onweeren
1455

De zee belet te keeren,
Met d' aangeparste goiven.
Eer Phryxus, schier bedolven

1453. C o r u s, Noord-westenwind. — 1456. Phrixus en Helle vluchtten op
den Gulden-Vliesram over den H e 11 e s-pont.
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Van 't schuim, vol schriks en beven,
En eenig overbleven,
Heeft Helles lijk bekreten,
Helaas! doen ze afgesmeten
Viel midden in de vloeden,
Die tuimelen en woeden;
Doen haar de ram afschudde
De leidsman van de kudde,
Wiens lijf was overtrokken
Met glinsterende vlokken;
Wiens gouden rug de broeder
En zuster, hunn' stiefmoeder
Ontvluchtende, beschreden.
Zelf Pyrrhe hiel zich te vreden,
Als haar gemaal behouden
En zij de zee aanschouwden,
En niet als zee vernamen,
Doen zip 't alleene ontkwamen.
De vloot, nu schielijk herwaards
Gedreven, nu weer derwaards,
Zal dit gezelschap scheyen,
En onze tranen spreyen:
Als schippers en stierlieden,
Op scheeptrompets gebieden,
Tzeil gaan, en hunne roeyers,
Als kloeke waterspoeyers,
De diepte eens vatten vlugge,
Als 't strand zal vlien te rugge:
Hoe zullen dan uw' zinnen
Te moe zij n, o slavinnen ?
Als gij de groote plassen
Ziet groeyen, 't land ontwassen;
Als Ide allenx zal blaauwen,
Neerduiken en verflaauwen?
De moeder zal haar' zonen,
De zoon de moeder toonen
In welken oord en wegen
Dat Troien is gelegen;
En met den winger wizen
En zeggen: „Daar gij rijzen
Ziet hemelhoog dat smoken,
Die damp, en 't leelijk rooken,

1468. H u n n' stie fm o e d e r, Ino, eene nymf, tweede vrouw van Athamas.
-- 147o. P y r r h a, de vrouw van Deukalion.
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Daar zijn Neptunus vesten...
Verwoest, vernield ten lesten
Van dees vervloekte Greecken."
De Phrygh zal bij dat teeken,
Van verre, zich gewennen
Zijn Vaderland te kennen.
DE VIJFDE HANDEL.
BODE, ANDROMACHE, HECUBA.
BODE:

1505 0 Noodlot, vol van vloek, van wreedheid, deernis, schrik!
Heeft Mars, in tien jaar krijgs, met zoo verwoed een stik
Zijne oogen ooit vermaakt! Wat zal ik eerst verklaren?
Wat heft mijn' klacht eerst op : uw ijselijk bezwaren,
0 uitgeleefde vrouw ? Of zal 't uw' rouwe zijn?
HECUBA:
1510 Wat iced dat gij beschreit, gij zult beschreyen 't mijn'.

Elk heeft zijn' eige ramp; mij zij te-gaar aantaste',
En wie ellendig is, die is te mijnen laste.
BODE:

Ik heb de maagd zien slaan, 't kind worpen van de tin,
Maar met een moedig hart haar sterven , hem niet min.
HECUBA:
1515 Verhaal de dobble moord en reeks van schelmerijen.

Het wroeten in mijn' wonde is mijn gemoeds verblijen.
Leg al de toekomst uit.
BODE:

Een toren heeft de brand
Van 't groote Troien slechts gelaten in zijn' stand :
Van wiens verheven top en gekanteelde boorden,
152o Plach Priaem zittende te stieren de slagoorden,
En d' oorloogs-maat te slaan. Hij, grootvahr, hier zijn' neef
In zachten schoot gestoofd, wees aan, hoe Hector dreef
Den Grieck, en dee te-rug gemeenen man en Heeren,
Als hij met vier en zwaard daar achter her was, keeren,
1525 Door last van grooten angst; en liet den jongen held
Aanschouwen, welk een man zijn vader was in 't veld.
Dees toren, eerst bekend voor een cieraad der vesten,
Maar nu een' moordklip, wordt door 't graauw en door de
Van ieder oord omringd. Al 't yolk, met Gene veeg, (besten
153o Komt derwaards aangerukt. De schepen loopen leeg.
Een' menigte hier van lien zich op een' heuvel zett'e,
1513. 1k heb Polyxena zien dooden, Astyanax van den muur zien werpen.
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In vrije lucht, daar niets het uitgezicht beletfe ;
War, op eene hooge rots zijn kruin ; alwaar zij gaan
Zich plantende in 't gewicht op hunne tenen staan ;
1535 Andre op een' pijnboom, beuk, of lauwer zich begeven,
En 't opgehangen yolk het gansche woud doet beven.
Zulk, voor de keur, den kant van steilen berge nam,
Een ander een stuk daks, vergeten van de vlam.
Zulk een beklimt een' muur, die reed staat om te breken,
1540 En 't lijf waagt op een' steen, onvast door 't oversteken ;
Ja, 'k heb gezien de tomb van Hector dienen mee,
(Fij, onbarmhartigheid 0 den kijker tot een' stee.
Doen kwam, met fieren moede en hooggeheve schreden,
Scheil makende in den drang, Ulysses aangetreden.
1545 Bij zijner rechte hand hij Priaems neefken had,
En trok hem voords. Het kind met wakkren gange trad
Na d' hooge vest; het sloeg niet eens vertsaagd nu herwaart
(Staande op den torenkant) zijn streng gezicht, nu derwaart.
Gelijk een teder on van een geweldig wild,
155o Al is 't nog zwak van tand, zijne Ole beten spilt
In 't toonen van den aard, die 't doet tot forscheid neigen,
En, van verbolgenheid gezwollen, woedt met dreigen ;
Alzoo dat brave kind, van vijands hand bekneld,
Had yolk en Vorsten, ja, Ulysses-zelf ontsteld,
1555 En zijn' gehardheid dee den mannen 't hart ontvallen.
Aileen en schreit hij niet, die words beschreid van alien.
En midlerwijle dat Laertes zoon bestond
Den paap te bidden na, en aanhitst, stijf van mond,
Ten offer wreede Goon, is de onversaagde jongen
156o Van zelven midden in zijn Grootva'Ars rijk gesprongen.
ANDROMACHE:

't Geslacht van Colchos, fel en bitter in den aard,
D' onburgerlijke Scyth, met wien zijn huis vervaart,
Of 't wetloos yolk, hetwelk bewoont d'Hyrcaensche stranden,
Waar heeftet ooit geschend aan zulk een stuk zijne handen ?
1565 Wie hoorde van Busyr, dien wreedaart, zulk een' maar,
En dat ooit kinderbloed besprenkelde het altaar ?
Zijn' paarden, menschen-vleesch gewend voor voeder t' eten,
En heeft het Diomeed zoo jong nooit voorgesmeten.
Maar wie bestelpt uw' leen en levert ze aan het graf?
1 534. In 't gewicht, in evenwicht. — 1537. Zulk, Tel. — 1544. Scheil
m a k en, splitsen. — 1558. Pa a p, Priester. — 156o. Zijn Grootv air s
r ij k: Priams verloren gebied. — 1562. Onburgerl ij k, noniadiesch. —
1565. Busyr, IEgyptische dwingeland. — 1567. Diomedes, wiens paarden
menschenvleesch aten, heeft hun dat van kinderen nooit voorgesmeten. —
1569. Bestelp t, begraaft.
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BODE:

1570 Wat leden spaarde doch de steile plaats daar af?
De zwaarte, die, recht toe recht aan, en zonder horten,
Met zoo gezwind een' slag kwam tegens d' aarde storten,
Heeft al de leen geknist en vliegen doen om veer.
'T uitmuntend lijf, die mond gelijkt zich zelf niet meer.
1575 Zijns vaders edel kroost, in hoogsels, diepsels, bolten
Zich openbarende, left t' eenemaal gesmolten ;
De nek is uit het lid, en uit het harsen-vat,
Door eenen keizelsteen gekraakt, is 't brein gespat.
Het lijf left maakselloos.
ANDROM ACHE:

Het zweemt zijn' vader weder.
BODE:

1580 Na dat geworpen was het kind van boven neder,
En 't heir den grouwel, dien 't gewrocht had, heeft beweend,
Valt aan een ander stuk de zelleve gemeent,
En aan Achilles tomb. De golven slaan van buiten
Hier tegens zachtlijk aan. Van d' andre zijde stuiten
1585 De vlakke velden op een' heuvel, die al heel
Het middelst sluit, en rijst als zitsteen van tooneel.
De groote toeloop vult ter-stond den ganschen oever.
Een deel is van geloof, dat deze dood de schroever
Der schepenwezen zal, en brengen ze in gebruik ;
1590 Een ander ziet met lust uitdrogen 's vijands struik ;
Een groot deel graauws (waarbij zijn' lichtigheden blijken)
Verfoeit het schellemstuk en loopt het lijkwel kijken.
Niet min en spoeit zich na zijde uitvaart de Troiaen,
Die met zich-zelven komt to lijk en graafnis gaan.
1595 Onmachtig, door den angst, van siddren zich t' onthouwen,
Zoekt hij den laatsten val van Troiens vest t' aanschouwen.
Met komen, huwlijkswijs, de fakkelen vooruit ;
Heleen, met bukkend hoofd, gaat treurig voor de bruid.
Den Troischen dunkt die toorts gehaald uit Plutoos hoeken,
1 600 En zulk een' statie zij Hermione toevloeken,
De vuile Heleen alzoo haar' man zij t'huis gevoerd !
Een schrik ter wederzijds 't verbaasde yolk ontroert.
De maagd haar aanschijn laat van schaamt voor over hangen;
Een glans die speelt haar op de jeugdelijke wangen;
1 573. Geknist, 1626 en 1647: geknispt. — 1575. Kroost, afzetsel, afdruk. — B olt en, in beide oorspr. uitgaven. Van Lennep en Van Vloten:
holten. — 1586. Zitsteden van een tooneel, amfitheatersgewijs. — 1588.
Schroever, vooruitbrenger. — 159o. Struik, stain. — 1592. Lij k w el,
evenwel. — 1597. Huwlijkswijs, twee aan twee. — I 600. H e r m i o n e,
Helenaas dochter.
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1605 Des nietemin, en 't fraai, nu loopende op een end,
Ruim zoo bevallijk blinkt als het ooit was gewend:
Gelijk als op zijn schoonst Apol is, wen zijn' rossen
Te wed gaan, en hem 't licht der starren komt verlossen,
En dat de twijfeldag den nacht krijgt op den hals.
16io De menigt staat versuft. Men prijst doch naauw, van all's,
Een ding zoo zeer, als 'tgeen dat ons nu wordt onttogen.
Die door haar schoonheid, d e es is door haar' jeugd bewogen,
Dees door het dwaalziek Luk, dat heining kent nocht sloot:
Altzamen door dien moed, uitdager van de dood.
1615 Z' heeft Pyrrhus achter haar, ja, d' harten zelfs der Riddren,
Zoo wel als van het schuim des legers, staan en siddren,
Vol van meedoogendheid en van verwondering.
Na dat den steilen berg ten top de jongeling
Beklommen, en dat hij nu op de kruin verheven
1620 Van vaders hooge tomb zich had in stand begeven,
De dappere mannin in 't minste niet en zwicht.
Zij staat hem forsch, den slag biende een fel aangezicht.
Zoo kloek een moed doorsnijdt het hart van stoute en bloode.
En een nieuwwonder is bier Pyrrhus suf op doode'.
1625 Met dat van zijner hand de stijfgejaagde kling
In d' overschooneborst tot aan 't gevest toe ging,
En maakt een' wijde wond, zoo dat de ribben knarsten,
De dood daar in, het bloed daar schielijk uit kwam barsten.
In 't sterven zelf nochtans zij van den moed niet scheidt:
163o Voor-over storte zij met gramme krachtigheid,
Als of ze Achilles had met d' aarde willen pletten.
De scharen schreyende zich allebeide ontzetten:
De Phrygiaen bedeesd geluid van stenen slaat;
De triomfeerder kldar zijn stenen hooren laat.
1635 Dus ging het offer toe. Al 't bloed werd van 't verbolgen
En wreede graf, eer 't staan of vloeyen kon, verzwolgen.
HECUBA:

Gaat Griecken, gaat! u roept een veil'ge weg te-rug:
Ontvouwt het laken,maakt uwe hooge stevens vlug,
En spouwt de zee; gij hebt haar weigren niet to schromen.
1640 De maagd en 't kind zijn om-, de krijg ten end gekomen !
Waar met mijn' tranen heen? waar, leider ! spuw ik uit
D' oilwijfelijke ziel van dezen taayen huid?
Zal ik mijn' dochtr', of neef, mijn man, of land betreuren?
Oft all' of mij? 0 Dood! mocht gij mij slechts gebeuren!
1605. 't Fraa i, haar schoonheid. — 1607. A p o I, de zon. — 1609. T w ijfe 1 d a g, schemering. — 1618. Pyrrhus. — 1620. Van Achilles. — 1624.
S u f op dood e, aarzelend in 't moorden. — 1634. Uitg. 1647: zuchten.
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1645 De jonge kinderen, de maagden gij verdoet
Met kracht, en overal met haastigheden woedt;
Alleene schreumt ge mij, en weet me tusschen 't stuwen
Der pijlen, onder 't zwaard, en in den brand te schuwen.
Gij hebt mij, die u zocht, den heelen nacht geweerd,
165o En vijand, val, nocht vier mijn leden heeft gedeerd.
Stond ik u niet zoo reed als Priaem ?
BODE:

Slaafsche hoopen,
Ras t' scheep ! De vloot wil t' zeil, en is al afgeloopen.
[OP HET DOODEN VAN

POLYXENA en ASTYANAX:
onder de titelprent van Daniel vanden Bremden, 1625,
gesneden door Salomon Savery.]XXXII
Er Griecken achterdocht, na 'et sloopen van oud Troyen,
Bezorgd voor 't overschot van 't vijandlijke zaad,
Met k6elen m6ed ontziet den stam gants uit te rooyen,
Dus onder GOdsdiensts schijn die grouwelen bestaat.
5 Achilles tombe 'tbloed van Polyxeen gaat slorpen,
En Hectors oir die wordt ten toren uitgeworpen.

D

rufl;fittitEd+
AAN

BALTHASAR MOERENTORF.xxxm

j

Oorluchte en wijze Balthasar,
Die, als een blijde morgen-star,
De wereld toelicht door den Druk,
En haar geheuchnis met een kruk
XXXII. Deze dichtregels ontbreken NY Van Lennep en Van Vloten. Van of
Vanden Bremden was schilder en graveur, geb. te Antwerpen 1587, ondertr. te
Amt. z8 Febr. 1612 met Susanna Schrevels. Hij w. in de Nes. Sal. Jacobs Savery, oomzegger van den landschapschilder Roelant, was geb. 1593, ondertr. 6
Jan. 1616 te 3mst., met Maeiken Liviinsdr. Panten. Hij w. N. Z. Achterburgwal.
XXXII". Balthasar Moerentorf (Moretus), zoon van Joannes en Maria Plan*, kleinzoon van Christoffel Plan*, geb. Antwerpen, 23 Juli 1574, t 8 Juli,
1641: beroemde drukkers, ook geleerden.
1651. R e ed, voor de hand. — — 2. Bezorgd, bevreesd.
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Van zwarten stut, op witte bladen,
En vrol ij k zit met d r u k beladen ,
Ik zing den Druk-zang, op uw naam,
Zoo wijd gezongen, als de Faam
Uw' uitgebreiden lof trompet;
IO Daar 't licht, uit zijn welriekend bed,
Bestraalt den kruid-oegst der Chinezen,
Die uw geleerde boeken lezen.
5

Zoo nutte en onvergeldb're een kunst
Verdient met recht der volken gunst.
Al is het geen twee eeuwen oud,
Dat Haerlem, in zijn geest-groen Hout,
Gelag van zulk een uitverkoren,
Uit zijne beukeschors geboren ,
Dat Laurens Koster (die ik hier
Nu niet met Delfiesch lauwerier,
Maar met zijn eigen beukloof krans)
In Holland op-look met dien glans,
En d' eerste boek-staaf sneed uit boomen,
Die voor geen heilige eiken schromen;

15

20

25

Al roemt zich Mentz van zulk een vond,
De Keurstad kloppe op haren mond,
Als Haerlem spreekt , de fiere Rijn
Geef d' eere aan 't Sparen, met dien schijn
Van recht, en zwijg van Vuist, den zetter,
30En Gutenbergs geroofde letter.
Hier geldt bescheid, van hand tot hand,
Van stam tot stam ons ingeplant ,
Wij stutten hier den druk-roem mee,
Ten roem der wijd-beroemde stee,
En haar Vernuft, wel waard to wijen
35
Ten Heilig aller drukkerijen.
0 Kunst! ik draaf hier hoog, en ren
Op uw gerief; de moede pen
Bedankte u, toen gij kwaamt in 't licht,
To, II. De geur der oostersche specerijen, rhetoriesch overgebracht op de
zon. — 12. Hun door de jezuleten aangebracht. — 16. Gees t-groe n, van
een groen als de heide (dorre-bladenkleur). — 17. G e 1 a g, in de kraam kwam.
-- 20. D e 1 fi e s c h, van Delfi, met zijn beroemd orakel, aan den berg Parnas.
— 26. Keursta d, waar een Keurvorst zetelt. — 28. S c h ij n, blijk. — 29.
Vuist, Fust, Mentz, t 1466. — 3o. Gutenberg (Henne Gensfleisch von
Sorgenloch, gen.), geb. 1397, t 2 4 Feb. 1468. — 35. V e rn u ft, nam. Lourens Coster. — 36. Heili g, patroon.
VONDEL

II.
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40Die den Parnas zoo dier verplicht.
0 moeder van ontelb're kindren !
Wie kan uw vruchtbaarheid behindren?
Wie trekt dees Kunst haar slagveer uit,
Van plaats noch tijd noch nijd gestuit?
Wie keert haar snelheid, in de vlucht,
45
Op zee, en stroom, en door de lucht ?
Wat letter-vijand schut dat zwieren
Der alom zwevende papieren?
5o

55

6o

65

70

75

Dit ijzer, koper, tin, en lood
Der letter-tonge is voor geen dood
Noch eenig element vervaard;
De boek-spraak zelf geen afgrond spaart,
Waar ze onbewimpeld looft of lastert
De deugd en wat van deugd verbastert.
'k Verworp al wat na boosheid ruik',
Doch niet de Kunst, om snood misbruik,
Haar andre zustren ook gemeen.
Men moet ze God ten dienst besteen,
Den mensch tot nut, tot niemants hinder:
Dit was het oogmerk van haar Vinder.
Aldus hanteert haar Moerentorf,
Op wien zijn vaders erf-deugd storf.
Hij groeit (terwijl een ander treurt)
In Druk, daar hij ten Hemel beurt
Zijn hoofd, zoo druk-rijk als zijn Vaders,
En zoo vermaard, gelijk hun bladers;
Hem volgt Araber, en Chaldeeuw,
En Syriesch Ridder, en Hebreeuw
En Griecksche voet-knecht, en Latijn,
En die nu lang verbasterd zijn,
Ook heel Germanje, en wat rechtschapen
Bekend wordt door zijn eigen wapen.
Hij stelt, in 't veld der drukkerij,
Zijn druk-heir blank, van rij tot rij.
Hij treedt, gelijk een Veld-heer, daar
In 't midden van zijn letter-schaar,
Bereid ten slage, in haar vierkanten,
En weet zijn legers net to planten.

47. S c h u t, weert, belet. — 57. G e in e e n, alien eigen. — 7o. De romaansche talen.
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Hi) monstert zijn verminkten uit
8o En trage krijgslien, moe van buit
Te halen, met hun stomp geweer;
En vult de leege vaandels weer
Met jongen, kloek op hunne stukken,
En fix om lustig los te drukken.
Men trekt er toe, al even versch
Van moed, op 't kraken van de Pers;
Men schrikt er voor geen druk-geschal,
Noch voor 't opgeven van den bal;
En 't hars-verspreyende gedommel
90 Van bal op bal verstrekt een trommel.
Al sneuvelt somtijds vaan bij vaan,
Het komt er op geen duizend aan;
De letter-moeders baren vast,
En stijven 't leger, zonder last.
Zoo stuit geleerdheid, met dees scharen,
95
De woeste rotten der Barbaren
[1625.]
85

Op Ccoseatbra's Zrturop

ef+XXX/T

Ust, geile Hartogin ! smoort uw vervloekte brand;

IN\ De zoete min, die past doch bij geen dwingeland.

Wat lelt Casandraes tong mijn Karel bier aan 't oor,
Terwi;l noch list noch dwang hem trekt van Leonoor.

Theodorus Rodenburgh, oonizegger van Henrick Laurensz. Spieghel en
kath. als deze, Ridder van de Orde van den Huize van Borgondie, werkzaam in
versch. diplomatieke betrekkingen, tevens partyhoofd in de tooneelbeweging van
1617, tegenover Bredero en Coster (den stichter der „Nederduytsche Academy"),
schreef „241 thooneelstukken", waarbij (reeds in 1617) „Casandra, Hertoginne van
Bourgondie en Karel Baldeus, Treur- en Bly-eynde-spel" : eene tooneelry'nzelarij, die,
ondanks haar gebreken, in 1642 nog herdrukt en vertoond werd. Hj was geb. te
Antwerpen? omstr. 1578, liuwde in 1621 Anna Notelman, t Brussel? 1639.
9o. De ballen, waar vroeger de letters meê gesmeerd werden. — 93. L e tterm o e der s, inatrijzen.

132 OP HET TREURSPEL VAN IEPHTHAH.

Op ti Zrturoptf fan jer0iO40."'

E

Uripides voor langs dede al d' Aanschouwers weenen,

Toen Iphigenia bebloeden zijn tooneel,
En, als een schoone Bloem, van haren groenen steel
Geblixemt nederviel, gelijk een schahuw verdwenen.
5 Doch Koning doet niet min : wanneer hij 't oud Voorhenen
(Droef schouwspel!) ons vernieuwt, en 't Maagdeliike bloed
Van Iephthahs weerdste pant uitstort als eenen vloed,
Dan stervet al met haar; dan bersten schier de steenen.
Zoo werd een oud geschicht vergetelheid ontogen,
1 o En levend' wederom gebootst voor ieders oogen ,
Zoo een uitheemsche daad met onze stof bekleed.
Treurspeler ! o, gij hadt ons jammerlijk verraden
En doen de tranen van ons bleeke wangen dwaden,
Als gij dien Witten hals met een scherp staal doorsneedt.

XXXV. Een vereerder van Rodenburgh, de boekverkooper Abr. de Coningh, is
auteur van „Jephthahs ende sffn eeniglie Dochters treurspel" (1615). Ilj schOzt
geb. te Belle in Vlaanderen, en was een der bekwaamste Kamerbroeders van „'t
Wit Lavender" te Amsterdam (Wt levender Jonste). Te laat kreeg ik deze oorspr.
lezing van 't klinkdicht in handen, or haar te plaatsen, wail,- zff behoorde: le
Dl., bl. 146. V. L. en V. VI. geyen alleen den veranderden text.

I. 13. D w a d e n, wisschen. — Later lezing :
Euripides deed langh den Griexschen schouwburgh weenen,
4: Gemaeyt ter neder viel, gelijck een schim verdwenen.
5: Dees dichter d. n. m. w. h. met sijn steenen
Het treurspel ons ververscht .. .
V. I. eenigh kint vergiet gelijck een vloet ;
Dan sterft. het .. .
Soo wort een oude daet . . .
10 : En 1. op een nieuw gestelt . . .
Soo wort een uytheemsch stuck met Duitsche stof b.
Treurspeler, o ghy hebt ons teder hart verraden.
De roos van ieder wangh met tranen hingh geladen,
Als ghy dat schoone hooft van 't witte lichaem sneet.

op het trsp. v.
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ett:litttato oft i5trittoorbt
onnoo3totib.XXXV1
TREUR-SPEL,
(1625.)
Nunc cassuin lumine lugent.
[Nu beschreyen zij den van 't (levens)licht
beroofde. Virg. yEneis, II, 85.]

KLINKERT.
' r-Hr

En leed geen zeven jaar, of Palamedes schaauw,
Bij nacht, de tenten ging der Rechteren doorwaren :
Die rezen op, verbaasd, met opgerezene haren,
En zagen daar een schim, mishandeld, blond en blaauw.

I

Zijn baard hing dik van bloed, zijn' keel was schor en flaauw.
„Wie komt ons," riepen zij, „in 't duister dus vervaren ?"
„Bij toortslicht," sprak hij, „ik uw straf lees uit dees' blahren:
Die mijne onnoozelheid ten roove gaaft aan 't graauw !"
Zij sidderden van schrik zij vloden niet, zij vlogen.
10 Dan ginder, dan weer hier, voor 't branden zijner oogen.
Hij stapte hen na, en liet een bloedvlek waar hij trad :
Tot dat de schemering des dageraads, ontloken,
D' angstvalligheid verdreef van 't naar en ijslijk spoken,
En vond de vaderbeuls door 't knagen afgemat.
XXXVI. Sedert de onthoofding van Oldenbarnevelt, en bif de toenenzende vervolging der Renzonstranten, werd rondels pen steeds „veerdiger" en „gereeder'
am „d' onderleggende" partij dienst to doen. Zie onze Plant. XIX, le Dl. bl.
341. — Weinig dacht Prins Maurits, toen hij, bij zijn staatsgreep van 1618,
Dr. Aelbert Coenraetsz. Burgh, in plaats van Lourens Jansz. Spieghel, in de Vroedschap drong, dat deze Raad en Schepen, verontwaardigd over het aan OldenbarPalanzedes. Motto: verg. bier achter blz. 137, 138. —. Klinkert. 3. Later
veranderd (1652) in:
Die, rijzende verbaest met opgereze haeren.
6, 7: Zy riepen: och, wie komt ons met een toorts vervaeren?
Hy sprack : ick ben 't, en lees uw vonnis uit dees blaéren.
9. Vondel schrijft: „Sy zidderden": natuurlijk, toen gold de z nog voor scherp.
10 ..... voor 't branden van zijne oogen.
Men schreef ook tzidderen.

PALAMEDES. VOOR-REDEN.
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THEOK[RIET].
„Waar is de dankbaarheid te vinden?
Voedt wolven op, voedt honden op,
Opdat ze u fel verslinden." XXXVII
[ONDER DE KOPEREN TITELPLAAT,XXXPIII
Voorstellende : een oud man, half naakt, den hoed (vrijheidsteeken?) tegen
zijn hart drukkend, in de rechter hand een gezegeld charter; omgeven van
wilde dieren en een veelkoppigen draak ; op een dier koppen een (Princen?)
kroon. Achter hem throont Themis, die een lauwerkrans bo.ven zijn hoofd
houdt:]

Het ongediert begrimt, met open muil en pooten,
Manhafte Onnoozelheid, in 't beestenperk verstooten.
Nog zwicht ze niet, hoezeer de boosheid bruit en tiert,
Maar spreekt voor 't Heilig Recht; dies Themis haar lauriert.
VOOR-REDEN.
Ie, tot staat en ambten beroepen wezende, ijvert voor het
gemeen beste, zet goed en bloed in de weegschaal om
het gemeen beste : want vermids de weg ter deugde, in
zeker aanzien, steil en moeyelijk vast, wordt hij van weinigen
gezocht, veel min bewandeld; overtzulks munten deugdelijke
personagien voor andere uit, en worden van de gemeente ge-

D

nevelt voltrokken vonnis en „liefhebber der PoEzye", Vondel te road zozi geven:
Maak 'er een Treurspel van. Waarop Vondel andwoordde: 'T is nog geen
tydt. D' ander daar op: Maak het op een' anderen naam." Zoo kwanz Vondel
uit de oudheid de geschiedenis van Palanzedes op te delven, waartoe hi]. bovendien aanleiding vond in „de Amsteldamsche Hecuba". De schildering van's ITichelaars invloed in beiden stemde samen met de anti-klerikale treurspelen van Dr.
Sam. Coster: „Polyxena" en „Iphigenie" (1617-1621). Vondel schiint joist de
laatste hand aan „Palanzedes" te hebben gelegd, toen „zyn vrozz op een morgen
aan de trap, die naar zyn kamer ging, quam roepen: Man, de Prins lett en
sterft, en ... by haar tot antwoordt toeriep: I,aat hem sterven! Ik belut hem
vast." De in ooze noten opgegeven lezingen zijn van de uitgave 1652. Poor het
geheel is de eerste der vüf in 1625 verschenen drukken gevolgd: „na de Copye
tot Amsterdam. By Jacob Aertsz. Colons". Vondel bezigt bier nog doorgaands
de s, waar later de z verschijnt.
X XXVII. In eerie uitg.v.1625 komen deze regels van Theokritus in 't Grieksch,
met latijnsche spelling, voor; in 5652 heeft Vondel ze vertaald opgenomen. Opleiding in bet Grieksch dankte V. aan den Remonstrantschen Proponent Daniel
de Breen, geb. Haarlem, 1591, t ass Doopsg. theoloog z661.
XXXVIII. In de uitg. van 1626 konzt de plaat, genzerkt Savery fec., odor ass
biz. 3 van 't eerste vel; in 5625 weed zij ingehecht.
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liefd en als aangebeden, zoo lang de zelve van hare voogden
en vaderen gezond oordeelt. Tegens de zulke kanten zich altijd
die hun bizonder boven het gemeen welvaren stellen, en om
alle hinderpalen wech te nemen, trachten, bij alle middelen,
der vromen naam en faam hatelijk te maker', hetwelk dan,
overmids hiertoe stof ontbreekt, niet kan geschieden, als met
slinksche afwegen (tot geweld en valschheid, log en bedrog)
in te slaan. De menschen, die de meestendeel onervare zijn, en
op menschen steunen, of nutshalven, of om zucht, die zij den
dezen of dien toedragen, of uit licht betrouwen, laten zich
lichtelijk misleiden van geveinsde en bedriegelijke voorgangers,
en nog lichter alsser zaken onder gemengd worden, die 't hailige betreffen; onder welks momaanzicht de booze Heidenen
(ik roer geene Christenen) wonderlijk hunne personagie hebben gespeeld, en tot nadeel van de vrome raadsmannen ende
de lichtgeloovige en wispelturige gemeente, treffelijke winsten
gestreken. Evenwel, gelijk het der rechtvaardigheid als eigen is
verdrukking te Eiden, alzoo is haar ook als eenen troostelijken
loon bijgeletd, dat hare onnoozelheid niet onderdrukt blijft,
maar bij alle eerlijke nakomelingen doorbreekt, en in waarden
gehouden ende gevierd wordt. Onder de overoude kan hiervan
getuigen de Griecksche Palamedes, dien wij op het Neerlandsche
tooneel brengen; want na dat hij zoo schendig, onder het deksel
van met den vijand gehandeld en penningen genoten te hebben, bij 't gemeene yolk hatelijk gemaakt, en door Agamemnon
en Ulysses, tot eene onherhalijke schade en bederf van gants
Grieckenland vermoord was, zoo heett zijne onnoozelheid en
oprechtigheid, na het verdwijnen der logenen en lasteringen,
hoe langs hoe meer, tot schande en verstrooyinge zijner beulen
en moordenaren, doorgebroken; even als de Zonne, dewelke,
na het verstuiven der nevelen en dampen, wederom opklaart.,
en te voorschijn komt; gelijk dit veersken zeit, dat de Zeegod
Colleciasque fugat nines, solernque reducit.

Dat is:
Verjaagt de wolken, die zich dik te zaam' vergaAren,
En weer met zonneschijn den Hemel op doet klaren.
En zonder dezen troost en belooninge zouden de vrome
(die als pilaren nog de wereldsche staten en gezelligheid der
non,. R. 1. de zelv e, veranderd in zij. — 7. L o g, logen. Later : slinke
afwegen van bedrog en geweld. — 14. Personagi e, tooneelrol. — 22.
Neerla n d s ch e, later : Nederduitsche. — 26. On herhal ij k, onherstelbaar.
-- 38. Wer eldsch e, in 1652 weerelt.
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menschen staande houden , en onderschoren) dikwijls onder
hunnen last, en in de aanvechtingen, die zij voor het gemeen
beste lijden, bezwijken : daar zij nu, hierdoor gesterkt zijnde,
nog menig-maal de stormen en onweeren manhaftig ende met
eene wonderbare standvastigheid uitstaan; gelijk wij hiervan
een voorbeeld hebben aan den geduldigen Socrates, die, beschuldigd ende ter dood veroordeeld wezende, om dat hij vreemd
van de Griecksche Goden gevoelde, zich, na Xenophons getuigenis, met Palamedes aldus trooste en sterkte : „Daarbeneffens
vertroost mij Palamedes, die eene gelijke dood gestorven is als
ik ; want hij nu schoondre lofzangen verschaft als Ulysses, die
hem onrechtvaardelijk om het leven brocht."
Overzulks is het gemeene beste niet weinig gehouden in de
geschichtschrijvers , poeeten , en redenaars, die de beroemde
helden hebben onsterfelijk gemaakt door hunne geschriften,
zonder de welke zoo vermaarde en loffelijke daden, met den
grave, en eene eeuwige vergetelheid, zouden overstolpt blijven ;
daar nu hunne geheugenis en glorie nog vele dappere mannen
uitlevert, en hen ter deugde aanprikkelt, wanneer zij overwegen, hoe
Indomita 5'frtus colitur, & toto Deus
Narratur orbe;

zoo veel gezeid:
Voor d' ongetemde deugd men wierookreuken kweekt,
En van zoo groot een' God de gantsche wereld spreekt.
Als mijne Treurzangeres tochtig was, om iet wat treffelijks
to rijmen, zoo heeft ze Palamedes uitgepikt, een man, die bid
Griecksche en Latijnsche schrijvers zoo hoog geroemd wordt.
Diogenes Laertius getuigt, in het leven van Socrates, dat Euripides, die wijze dichter en Goddelijke treurspeelder, zijnen
Palamedes op het tooneel brengende, die van Athenen hunne
moordadigheid , gepleegd in het ombrengen van Socrates, bedektelijk „verweet, gelijk Philostrates, in Palamedes leven, die
zelve verwijt :"
Gij hebt, o Griecksche schaar ! verstoord
Den zoeten nachtegaal vermoord,
4. 1652 bijgevoegd: van bet opgerokkende graauw. — 9. Ook in 't Grieksch,
maar met latijnsche letters door V. geciteerd. In 1652 schrapte Vondel de
Gricksche aanhaling. — 13. Geho u d en i n, verplicht aan. — 26. T ochti g,
veranderd in blaakte — 33. Wat bier tusschen „ „ staat is nit de bewerking
van 1 65 2.
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Een' Zanggodin, in all's verzocht
En wijs, die geen verdriet aanbrocht;
En hebt, geblinddoekt altemaal
Door d' onbeschaamde logentaal
Eens wreen tyrans, vol bitterheid,
Bedreven zoo vervloekt een feit.
Daar hebt gij een treffelijk getuigenis gehoord van dezes
Vorsten wijsheid, heerlijk uitgedrukt door dien Goddelijken
bijnaam PANSOPHON: gelijk Xenophon, die Socrates' leerling en tijdgenoot geweest is, hiermede overeenstemt in 't vierde
boek der gedenkweerdige zaken, daar hij Euthydemus doet
spreken: Maar hebt gij niet gehoord van Palamedes' rampzaligheden, dien ze altemaal roemen, dat hij, om zijne wijsheid
benijd, door Ulysses omgekomen is? De zelve Xenophon, in
zijn i ode boek van de Jacht, zeit, dat Palamedes', doen hij
leefde, zijne tijdgenoten in wijsheid verre te boven ging. Zijne
rechtvaardigheid ende onnoozelheid blijkt niet minder als zijne
voorzichtigheid, gelijk wij alreede hebben aangewezen; en Philostrates , in het Leven van Apollonius Tyaneus, doet Tespion,
een Overste der schoolsophisten, in zijn . gesprake van de rechtvaardigheid, aldus spreken: Als ik bi) mid-zelven overlegge
'tgeen Palamedes voor Trojen, ende Socrates te Athenen overgekomen is , zoo dunkt mid , dat de rechtvaardigheid bij de
menschen kwalijk onthaald wordt: want deze, die de alderrechtvaardigste waren, zijn met de hoogste onbillijkheid bejegend,
ja, alleen op vermoeden van booze feiten omgebrocht, als men
buiten recht het oordeel over hen velde.
Virgilius, in zijn tweede boek van }Eneas, getuigt'er dit af:
Fando aliquid si forte tuns pervenit ad aureis
Belidae nomen Palamedis, & inclyta fauna
Gloria, quern falsa sub proditione Pelasgi,
Insontem, infando indicio, quia Bella vetabat,
Demisere neci: nunc cassum lumine lugent.

Dat is:
Zoo mooglijk koutsgewijze u iet ter ooren kwam
Van Palameed, geteeld uit Koning Belus' stam,
Beroemd van naam en faam, die zonder schuld most sneven,
En, onder schijn van t' loos verraad, bij hem bedreven,
R. 9. Pansophon, Alwijze.
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Op 't overschendig blijk ter grouwelijke dood
Van Griecken werd gedoemd, mids hij den krijg verbood:
Nu dees voor 's Hemels licht geloken heeft zijne oogen,
Betreurt de Grieck zijn lijk, te spa y met rouw bewogen.
„Niemant kon dan dezen held met den allerminsten schijn
van eenige boosheid en meineedigheid betichten, veel min
aldus met reden om hem roepen:
Vendidit hic auro patriam, dominunzque potentem
Imposuit, fixit leges pretio, atque refixit.

Dat is:
Dees heeft zijn Vaderland om goud en geld verkocht,
Zijn meesters erfrijk aan een machtiger gebrocht,
Een wet om loon gesmeed, en wederom gebroken."
Wij komen tot Ovidius [Metam. XIV], daar Ajax Ulysses
dit te kaauwen geeft:
Vellet & infelix Palamedes esse relictus;
Viyeret ant certe lethunz sine crimine haberet.
Quern male convicti nimium memor iste furoris
Prodere rem Danaum finxit, fictumque probavit
Crimen; & ostendit quod jam praefoderat aurum.

Dat is:
D' onzaal'ge Palameed met recht mocht wenschen mee,
Dat nooit Ulysses waar getogen over zee:
Hij zoU gewisselijk op dezen dag nog leven,
Of had, zoo valsch beticht, den geest niet opgegeven;
Wien d' overtuigde, en al te wrokkende Ithakees
Opdichte 't loos verraad, en endelijk bewees
't Gedichte sehellemstuk: ontdekkende de gaven
En 't goud, dat hij 'er zelf te voren had doen graven.
Voorwaar, na mijn oordeel, heeft Naso dit geestig in zijne
T r a ns fo r ma ti e te pas gebrocht, overmids dit aartsschelmstuk
eigentlijk tot de herscheppinge of verschoppinge behoort. Dictys
Cretenzer, die den Trojaenschen oorlog bekleed en in de PuR. 8. v. o. I t h a k e e s, Ulysses, Koning van Ithaka. — 5. v. o. Grave n,
begraven. -- 4. N a s o, Ovidius. — 2. V ersc h o p p i n g e, woordspeling. —
i. B e k 1 e e d, ingekleed, gestoffeerd, in kunstvorm gebracht.
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nische tale beschreven heeft, gedenkt, in zijn tweede boek, beide
deze deugden van Palamedes, met deze woorden: „Alzoo is
die uitnemende en in den leger aangenamen man, Wiens raad
nochte vromigheid nooit vruchteloos geweest waren, schendig
omgebrocht, als hij becingeld was van zulke, die het alderminst betaamde." Dat de Phrygiaensche Dares zeit, dat Palamedes door de hand van Alexander of Paris vechtende omgekomen is, verdient geen geloof, overmids hij hierin van bet
gemeene gevoelen afwijkt. Roept men, dat Dares in den krijg
tegenwoordig is geweest; wij stellender Dictys tegen. Het is
onsgenoeg, dat Dares hem afmaalt „wijs, manhaftig en lieflijk,"
en dat hij getuigt, dat de Argiven in den leger Palamedes'
wetenschap,billijkheid, zachtmoedigheid, en goedheid betreurden. Daar is ook weinig aan gelegen , of weinige schrijvers
meer verschillen in de maniere zijner dood: dat, na Pausanias'
zeggen, Ulysses en Diomedes hem verdronken, of, zoo Dictys
aanteekent, dat die twee hem in een put steenigden. Immers,
watter van is, Ulysses en Diomedes worden na het algemeen
gevoelen voor de schelmen gehouden, die dezen aanslag gebrouwen hebben, waarbijaanmerkens waardig is hetgeen Dictys
getuigt, dat er waren, die zeiden: dat Agamemnon niet onkundig was van dezen aanslag, uit liefde, die hij hadde tot
het Veldheerschap, en omdat het meestendeel van Palamedes
begeerde geregeerd te wezen, en opentlijk uit zeiden, dat hem
het opperste gebied toekwam. De zelve Dictys schrijft elders:
dat alle de Griecksche Vorsten Agamemnon vervloekten, en van
hem afweken, om dat hij Apollo's Priester, Chryses, zijne
dochter, die hij wellusts halve misbruikte, weigerde, en ook
om dat Ulysses en Diomedes, niet zonder zijnen raad (let
hierop hadden vermoord Palamedes, die in den heir zoo bemind en aangenaam was. Ook staat ons waar te nemen hetgeen Dares getuigt, dat Palamedes, terwijl het Bestand was, den
Vorsten meermaals aandiende, dat Agamemnon niet waardig
en was Veldoverste te wezen. Maar of iemant zich verwonderde,
waarom Homerus dezen vader des vaderlands zoo stilzwijgende
voorbijgegaan is, die zal weten, dat de poeet hiertoe noodzakelijk gedrongen was, om zijnen dolenden Ulysses niet te brandmerken waarom Philostrates , in het leven van Apollonius,
wel te recht zeit, dat Palamedes geene grootere vijanden gehad
R. 5. B e cin geld, omringd. — 6. Dares en Dictys, mythische getuigen en beschrijvers van den Trojaanschen oorlog. Voor 't work van Dares
werd een latijnsch geschrift, in 44 hfdst., versleten , uit de XIIe Eeuw ; dat
van den pseudo-Dictys Cretensis bestaat in 't Latijn, in 6 boeken, en behoort
in het tijdvak der Rom. Keizers thuis. — 8 v. o. Bestan d, wapenstilstand.
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heeft, als Ulysses en Homerus: vermids di e hem lagen leide,
waardoor hij gesteenigd is; maar dees niet weerdig geacht
heeft, met eenen woorde zijnen lof aan te roeren. Wat onheil
den Griecken, om en sedert Palamedes' dood, overgekomen is,
gedenkt Dictys Cretenser in zijn zeste boek, Hyginius in zijn
116e hoofdstuk, Euripides in zijne Helene, en Electra, Seneca,
de Latijnsche Treurspeelder, in zijnen Agamemnon. Ik gezwijge,
dat Xenophon, in zijn tiende boek van de Jacht, uitdrukkelijk
de Goden tot wrekers van dezes mans dood maakt; alzoo, dat
de Pelasgen met recht klagen mochten:
Impius ex quo
Tydides, see' enim scelerumque inventor Vlysses
Fatale agressi sacrato avellere templo
Palladium, cxsis summoe custodibus arcis,
Corripuere sacram effigiem, manibusque cruentis
Virgineas ausi Dive contingere vittas:
Ex illo fluere, ac sublapsa referri
Spes Danaum fractee vices, aversa Dee mens:
Alec dubiis ea signer dedit Tritonia monstris.

Dat is:
Maar sedert Tydeus' zoon, die goddeloos bestond,
Met d' Ithakois, een tuk op schelmerijen-vond,
't Palladium, bescheerd tot heil of ongelukken,
Uit Trojens Godgewijde en hail'ge kerk te rukken ;
Na dat z', op 't opperste geklommen van den borg,
De wachters hieuwen neer, en dorsten zonder zorg
Aangrijpen 't heilig beeld, en met bloedverwige handen
Aanroeren Pallas' pruik en maagdelijke banden;
Van doen of is vervloeid aller Argiven moed,
En d' hoop die zeeg en ging te-rug door tegenspoed,
Hun macht gebroken is, en 's outers gunst geweken:
Minerve gaf hiervan geen twijfelachtig teeken.
Na dat dees treffelijke man zoo scliendig van de Griecken
vermoord was, zoo hebben Achilles en Ajax zijn lichaam ter
aarde gedaan, op den oever van "Eolien, niet verre van Trojen.
Wij hebben in dit treurspel zijne uitvaart gehouden in Bceotien,
in die kerk, daar het wijdberoemde en overoude orakel of de
P. 21. Tydeus' zoon, Agamemnon. — 22. Een, tuk op schelmer ij e n - v o n d, een, die uit was op het verzinnen van schelmstukken. — 29.
P r u i k, hoofdhaar, later veranderd in huff.
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Godspraak was der Godesse Themis, aan Wiens voeten wij hem
een gouden pronkbeeld rechten , dan dit zal men de poeetische
vrijheid toegeven, alzoo Philostrates zeit, dat die van lEolien
hem eene kapelle hailigden, en een beeld toewijden, na de gestaltenis eens manhaftigen en grootmoedigen mans, wien de
inwoonders daarontrent, op zekere dagen des jaars te zamen
scholende, offerhanden toebrochten: zoo dat de Mosopische treurspeelder wel te recht zingt in zijne Andromache :
De tijd en heeft nooit wechgenomen
De naam, en 't overschot der vromen;
Want na dat zij zijn overleen,
Zoo blinkt hun deugd voor ieder-een.
Maar wij vallen mogehjk den lezer verdrietig, met al te lang
eene voor-reden en zeggen nog om kort te maken, dat indien
den letter-kundigen hierin iet vreemds of ongerijmds voorkoomt, die zal weten, dat wij ons daarin gedragen hebben na
het letter-kunstig besluit, daarvan wettelijk t' Amstelredam bij
eenige dichters gemaakt: en wat de spelling belangt, alzoo ons
besluit daarvan niet en rept, en dit in elks vrijheid staat, zoo
hebben wij meest dengemeenen sleur gevolgd, uitgezeid in
weinige dingen, overmids wij tot nog toe nooit ons zelven
daarin hebben konnen voldoen, ook achtende dat er zoo veel
niet aan gelegen is, als (met verlof) zich sommigewel inbeelden.
„In Vrankrijck hebben eenige geesten de spelling willen hervormen, en juist schrijven gelijk men spreekt, dan zij zijn niet
gevolgd geworden van de treffelijkste schrijvers, die ongetwijfeld
gewichtige reden daartoe gehad hebben; en zon men bier of
iet zekers besluiten, zoo was 't van noode, dat er een tweede
Cadmus verrees, die meer letters vond, en het AB verrijkte,
wij moesten vooreerst de Grieksche Eta, en de Deensche oe
invoeren, daar tegens mocht men eenige letters verwerpen:
Maar, help Hercules! Zoo voortgaande, zoil men het eene yolk
tegens het ander op de been helpen. Wat zon hieruit een
letterstrijd ontstaan, veel bloediger als ooit het gevecht was van
de Centauren, en Luciaen had treffelijke stof, om dit pleit te
beschrijven; ik zwijge dat er licht eene scheuringe te verwachten stond tusschen poeeten en poeeten, tot nadeel van 't gemeen lichaam der dichteren: inzonderheid, als men zoo regelrecht tegens malkanderen aanliep, gelijk bij exempel geschiedt
in 't geschil van de Z, die bij sommige zoo veel doet als duplex
R. 7. Mosopische t r e u r s p e el d e r, Euripides van Athenen, geb. 480,
overl. 406 v. Cllr. — 20. Vondel had hier bij mogen voegen : en nog al
wat aan den zetter overgelaten. Uitgez et d, uitgenomen — i. v. o. D Uplex sigma, dubbele s.
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Sigma, hetwelk zij meenen met de Grieksche letterkunst te
konnen verdedigen; dat andere ronduit loochenen, roepende:
of het schoon met die letter bij de Grieken zoo gelegen is, dat
ze nochtans bij ons niet meer geldt als een zachte S, versterkende dit voorstel met de schriften van Coornhert en Spiegel.
Maar hola! 't is lang genoeg om de geitenwol getwist; laat ons
liever hooren wat Palamedes te zeggen heeft.,,
HET INHOUD.

Alamedes, de Z0011 van Nauplius, Koning van Eubcea, was, door
zijne langdurige en getrouwe diensten en zonderlinge wijsheid en
voorzichtigheid, in zulk een aanzien en grootachtbaarheid gekomen
bij de Griecksche Vorsten en de Koningen-gebroeders, dat er zonder
zift2en raad niet werd besloten, fa, dat men de gewichtigste zaken op
zfine wakkerheid en eryarentheid liet aankomen en berusten. Maar
alzoo hij gestreng en onbuigelijk was, in 't voorstaan van der Vorsten
en Steden hoogheden, handvesten, en gerechtigheden, zoo kon hij 't zoo
naauw niet mikken, of Agamemnon lid zich dunken, dat zijne eer door
dezen man Of eenigszins gekwetst, of niet na behooren gevorderd werd,
waardoor hij eenen afkeer van hem kreeg; hetwelk de Pr ;esters en
wichelaars, en in-zonderheid Calches, gewaar wordende, zochten dien
onlust bij Agamemnon te voeden, alzoo ziffleden zich in zaken, die den
Godsdienst en hunne hoogheid en hailigheid betroffen, niet weinig gekwetst hielden. Palamedes evenwel liet niet na den Myceenschen Koning
te begunstigen, in al hetgeen wat hij, behoudens eer en eed, vermocht ;
gelijk hij dan, beneffens andere goede diensten, bevorderde, dat hem het
opperste beleid des Trojaanschen tochts werd opgedragen, en met gemeene stemmen Veldheer gemaakt. Sedert geviel 't, dat Ulysses (om van
den optocht ontslegen te zijn, nochte de tegenwoordigheid zijner gemalinne Penelope te derven) zich zot veinzende, de strand ploegde;
waarover hij achterhaald werd van Palamedes, die Telemaech, des
ploegers zoontjen, in de yore leide; hetwelk de vader vermijende te
kwetsen, zoo is de schalkheid daardoor openbaar geworden; waaruit
Ulysses, van dien tijd af, mede oorzaak nam om hem te haten. Namaals, als Ulysses na Thracien gezonden was, om graan voor 't leger
te halen, en ledig wederkeerde, werd Palamedes derwaards geschikt,
die, met geladen schepen afgeveerdigd en, het heir spijzende, prijs
inleide. Hierdoor is Ulysses wrok in eene doodlijke vijandschap veran-

p

Bl. 141, r. 24, bl. 142, r. 7. In den allereersten der drukken van 1625 en
ook in dien van 1652 komt wat bier tusschen „ „ staat niet voor. — Inhoud.
R. 5. Koningen-broeders, Agamemnon en Menelaus. -- 11. Gevo rder d, bevorderd. -- 16. Myceenschen Koning, Agamemnon. — 21.
Opt o ch t, het optrekken te velde. — 24. V e r m ij e n d e, le dr. vermeynde,
1652: mijde. — 25. Schalkhei d, sluw overleg.
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decd, en heeft, otn zich te wreken, den gesteurden Agamemnon (die nu
Of na meerder gezach, Of na d' opperste Hoogheid stond) nog wijders,
zoo door zich-zelven, als door Calches en andere, misleid en opgehitst ;
voorgevende, dat de Eubar niet anders voorhad, als de Argolische
Heeren te verschoppen, en Achilles tot de eer van 't reldheerschap te
verheffen en in te dringen. Na dat nu door deze oneenigheid, gedurende
het bestand, de Vorsten en Hoplieden hierover gedeeld waren, en allerlei
achterdenken onder het lichtgeloovig yolk was uitgestrooid en de domme
gemeente geblinddoekt, en bekwaam gemaakt, om logen voor waarheid,
en valsche voor oprechte munte te ontvangen , zoo brouwen Ulysses en
Diomedes, met kennisse des Veldheers, eenen aanslag, om glimpelijk en
onder schiin van recht, Palamedes van kant te helpen; hetwelk aldus
toeging. Men bracht door Agamemnon te wege, dat Palamedes van
legerplaats verwisselde. 'S anderen daags daarna, als Ulysses zekeren
schat van goude penningen begraven had, ter stede daar Palamedes
eerst zijne Lenten spande, zond hij eenen Trofaen, zijnen gevangen, met
eenen brief, om lien heimelijk te bestellen aan Palamedes; maar de
bode werd bij Diomedes, die op hem paste, onderschept, om hals gebrocht, ende in vollen kriksraad gesleept, daar de brief gelezen werd;
waarin Priam vermelde van het gezonden geld, en hem steef tot het
voorgenomen verraad. Het meestedeel der Vorsten, ziende 's rands hand
en zegelring (die konstig nagebootst waren), hielden het verraad voor
waarachtig, te meer, alzoo zulke geruchten lang onder het yolk gemompeld hadden : eenige twijfelden; eenige wisten betel- ; en alzoo hierover twist gees, zeide Ulysses, men zoude zulks niet eer geloof geven,
voor dat men het stuk hadde nagevorscht, en de penningen, daar de
brief of vermelde, bij den verdachten gezonden. Dit werd zoo besloten,
en de schat ontdekt ziinde, werd Palamedes in hechtenis verzekerd. Ziine
doodyijanden stelde men over hem tot rechters, doch ter bede werd Nestor hun, om welstaans wille, nog toegevoegd. Ells zij nu vast over 't oordeel bezig waren, kwam Calches, vergezelschapt met het bij hem opgestookte graauw, ende de krijgslieden, den welken men dezen beschuldigden
(na dat de gemeente zijne dood gestemd had) overleverde, die hem als
eenen openbaren verrader uitleiden ende steenigden. Oates, de jonger zoon
van Nauplius, met roues getrofen door 't verhaal van het deerlijk ombrengen zijns broeders, valt klachtig aan Neptuyn, den Zeegod, die, het
hoofd ten golven uitstekende, hem vertroost met de eere, die het onschuldige lijk volgen zal, en voor oogen stelt, wat plagen en ongelukken Grieckenland en den Vadermoordenaren over 't hoofd hangen. Die van Trojen
vieren over de dood van hunnen yijand Palamedes. Het tooneel is in en
buiten het Griecksche Leger, voor en om Troyen.

R. 6. Eubee r, Palamedes. — 13. 0 m, ie uitg. op.
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PERS ON AGIE N.xxxix

P A L A M E D E S. [Joan van Oldenbarnevelt.]
R HI van Eubceers. [Oldenbarnevelts aanhangers; ook de Remonstranten.]
R E I van Ithakoisen. [Aanhangers van den Prins; in-zonderheid
de Zeeuwsche, als eilandbewoners.]
M E G E E R. SISYPHUS. [Helsche boosheden, die Oldenbarnevelts
vijanden de kwade middelen ingaven, om hem van kant te
helpen.]
U L Y S S E S. [Eerst de Heer van Sommelsdijk, Francois van Aersen; daarna een der vier-en-twintig rechters : bijv. Reynier
Pauw.]

Ulysses' dienaar.

D TOMEDES [Graaf Willem Lodewijk van Nassau, Stadhouder
van Vriesland, de Heer van Duivenvoorde, en wederom een
der vier-en-twintig.]
R E I van Peloponnesers en Ithakoisen. [De Contra-Rernonstranten.]
E U R Y P I L U S. [Een hunner heftigste voorstanders.]
Scliildwacht.
AGAMEMNON.

[Prins Maurits.]

Agarnemnons dienaars.
N E S T O R. [Adr.

Junius, en andere meer onpartijdigen der vieren-twintig.]
AIAX. [De Heeren Van Schagen en Van Asperen, die voor
Oldenbarnevelt ijverden.]
0 A T E S. [Oldenbarnevelts kinderen en bloedvrienden, die hem
poogden te verlossen.]
T H E R S I T E S. [Gerrit Beukelsz. van Zanten, van Delft, een der
vier-en-twintig.]
CALCHES. [Bogerman, Triglandt, en andere heftige Prxdikanten.]
B ODE.
NEPTUIN.
P R I A M. H E C U B A. [De Aartshertogen, Albertus en Isabel.]
R E I van Trojaensche maagden. [De Spaanschgezinden.]
XXX1X. Toen eenmaal waereldkundig was, dat het treurspel „Palamedes''
sloeg op de geschiedenis van Oldenbarne velt, vestigde zicli spoedig eenc volk.smeening ointrent den sleutel der opgevoerde personen. Te-recht wordt er in aangegeven,
dat Vondel, zoo als alle kunstenaars, vaak elementen uit verschillende modellen in
eiene figuur samenbrengt. Hij schijnt dat gedaan te liebben nog met andere personen
clan waarvan 't bier gezegd wordt. Hij heeft bijv. sommige eigenaardigheden, die
men Prins Maurits toesclireef, op rekening van „Ulysses" genet, ofschoon deze
cinders, in de eerste plaats, den Heer van Sommelsdijck verbeeldt.
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Het exempt. van den „Palamedes", door Dr. Penon beschreven („Hist. en
bibl. beschouwing van Vondels Hekeldichten", blz. 165), is uit de bibliotheek
van A. D. Schinkel in de mijne overgegaan, na eerst aan H. Tollens Cz. en
vO(,r dozen aan Van Dam van Noordeloos (1837) te hebben toebehoord.
Het is gedrukt te Amst. bij joannes Boman, in 1668, in 12° format. Volgends Van Dam, afkomstig van Geeraardt Brandt, heeft deze 't met noten
verrijkt, die, wat verzacht en verminkt, overgegaan zijn in de Amersfoortsehe
editie. Ook in 't HS. ontbreken geen schrijffouten.
1k voeg die noten, in letterlijke kopie, aan die mijner uitgave toe:

„AANTEECKENINGEN
OP

I: VAN VONDELS PALAMEDES
DOOR

G: B
„Om t wit, en oogmerk van palamedes treurspel te ontvouwen, staat voor
all te weten, dat wie bier neuswijs, jn alle personagien, versen, en woorden
geheijmnis will soucken, sigh sail bedroogen vinden want den dighter heeft in
sijn treurspell, verscheijde Zaacken gebraght die geen gemeen schap met de
Zaacken van oldenbarnevelt hadden, maar de Griexscn palamedes geheell eijgen
waaren, en tot cieraat diende, off tot schaduwe, daar hij t waare weten des
mans, door zogt te verbergen, palamedes mogt bier Oldenbarnevelt niet jn
alien deelen Gelijck sijn, op dat men door de Ongelijkheijt die er was, minder sonde sien.
Dan de Leeser zij eer Jk verder ga, Gewaarschouwt, dat jck ontrent de
volgende uijtlegginge, jnt toepasse niet alles toestemme, off goet keure, maar
aileen des dighters sin en meeninge Ontvouwe — en het oordeell van de
waarheijt off*) onwaarbeijt een ijgelijk vrij Mate.
Twee persoonagien Sijn In dit treurspell, die elk buijten twijfel eenen man
verbeelden, Palamedes den advokaat ell iigamenzum den pries, die hij ander
de redeneringh, op desen tijt passende, ook zaacken doet seggen, de tijden
vanden Griexsen palamed' raackende, dat ook piaats beeft jn ailc de andre
persoonagien die elk leer vertoonen dan een.
Ulisses verbeclt bier Twee persoonen, ecrst den neer van Sommersdijk Francoifs van aarsen als den iistigsten en doodelijksten vijant des advokaats, en
tell anderen, een der regentent), dewijll wij weten dat bij nooijt in die regtbank Batt.
Door Diomedes heeft dell digter verscheijde persoonen willen vertoonen
Graaff Willem lodewijk van nassou dell beer van duijvenvoorden, En teffens
een der regenten.
nersites Beteeckent Gerrit Beukelz van Zanten van delft, een der regenten,
daar men van verhaalt, dat hij well eer gewenst hadde,
Neill to moogen syn en den Jidrokaat verseheuren
Welke woorden off dell sin onsen dighter Thersites, jnde 3e uijtkomst vant
4e bcdrijff Jnden wont geeft, daar hij segt all langh gewenst te hebben
hem te villen met sijn tanden
*) 't Is onzeker, of men ,,off" of „oft" moet lezen. — t) „Recbters" bedoelt de scbrijver.
VONDEL
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spelende in die woorden op Santens groote backtanden, ook beschrijft hij dien
regter door Oates Jnde Eerste uijtkomst, van het Vierde bedrijff.
Door Nestor worden de eensijdigstc *) die ondcr de regtcren waren verbeelt
met name de Raadtsh': ildrianus 11112h1S.
De vier en twintigh worden bier vertoont door vier.
Door Ajax verstond hij de Hrn van Schagen en asperen, die voor den advokaat ijverden en hem poogde te verlossen.t)
Door Oates sijn kinderen en bloedtvrinden, die hem sogten te redden.
Door Cakhas, en Euripilus de hevige Contraremonstrantz predikanten, die
ook alles (verstond den dighter) deden wat sij konden met lastcren, en de
schelden om den advokaat in haat en ten vall te brengen.
Door den reij der peloponnesers en ijthakoijsen liet hij de vijanden des
advokaats, de Contra-remonstranten spreeken.
En door de Reij der Eubeers de remonstranten.
Door Priaarn en Hecuba ende den reij der Trooijaanse maagden werden de
Aartshertoge Albertus en Isabelle en voorts de geheele spaanse partij, vijanden
van Hollant en vande vereenigde nederlanden beteeckent.
Negeer en Sijsiphus waaren helsche boosheden, die oldenbarnevelts vijanden
de quaade middelen jngeven om hem van kant te helpen.
[render geeft de Auteur dit lijstjen, dat eenigszins apviikt van liet hie;
Palamedes.
Barnevelt
Reij van Eubeers
Armi[ni]aanse gunsteling[e] van Barnevelt
Reij van Itakoisen
Zeeuss gunstelinge vanden Prins
Megeer.
Reijnier Paauw
Sisijphus.
F. Duijk
Ulijsses.
Aarsen de H. van Sommersdijck
Ulissess dien"
Diomedes.
Graaf Willem v: Vrieslant
Reij van Peloponesers
Hollandse predikante en 's prinss gunstclinge
Triglandus
Euripilus.
Schildwaght
Agamemnon
Prins Maurits
Agam. dien"
Nestor.
De raatsh! Couwenhove off d' onpartidig regters
Ajax.
de hr van matenes oft Shagen
Oates.
de IIr wander Mijle Barnevelts swager
Thersites.
de 24 regters is de Hr van Sante of de man met
Boogerman
Calchas.
(sijn tanden
Boode,
Neptuijn.
de goddelijcke wraak over t schelmstuck
Aarthertog Albertus
Priaam.
Hecuba.
Isabelle Eugenia Hertogin
Reij trojaens[e] maagden. Spanjaarts, off Brab: gem. der tr.
*) Lees „onzijdigste".
2 Deel pa 842.

t) In margine staat: Siet de Historij der Reform,
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le zorgt en waakt, en slaaft en draaft, en
ploegt en zweet,
En tot 's lands oorbaar vast een lastig ambt
betreedt,
En waant de menschen aan zijn vroomheid
te verbinden:
Die zal zich jammerlijk in 't end bedrogen
vinden
5 Van 't wispelturig yolk, dat, veel te los van hoofd,
Genoten dienst vergeet, en leider ! 't kwaad gelooft.
Wat dorperheid is dit? onedele gemeente !
Wat bitsche nijd verteert het merg in uw' gebeente ?
Wat dolheid u vervoert, dat gij uw Heeren' hoont,
1 o En met zoo valsch een' munt uw trouwste vaders loont?
Koomt, reukeloze schaar, treed voords ! ik ben tevrede
Te dingen, om 't geschil, ter vierschaar van de rede;
Doet vrij uw stukken daar, brengt van uw' zeggen blijk,
Opdat Rechtvaardigheid een billijk vonnis strijk.
15 Gij zegt, als nu de wraak, om Trojen om te keeren,
Onledig hiel den raad der Koningen en Heeren :
Dat ik gedagvaard kwam, en schoon zij altemaal
Besloten 't eerloos feit te rechten met het staal,
Nog zeide ik : 't Was bij hen te heftig opgenomen,
20 En dat men tijds genoeg zoli tot het uiterst' komen.
Waaruit men vaten mocht, dat ik 't meineedig rijk
I, 2. Later : en ploeght, en zwoeght, en zweet,
Ten oirbaer van het lant een lastig ampt bekleet,
2. 0 o r b a a r, nut. — 6. Later : En 't argste liefst gelooft. — 7. D o r p e rh e i d, laagheid — I I, 12. Later :
0 reuckelooze schaer, tree voort uit alle steden,
Beklaegh, beschuldigh ons.
13. Later : Zet uw bewijzen op; daer gelt bescheit en blijck.
15, 21. Later : Ghy zeght, zoo ras de wrack de Koningklijcke zielen
Te rade riep, om 't rijck van Troje te vernielen,
En sloot het eerloos stuck te rechten met heur zwaert,
Dat ick gedaghvaert quam, en stout en onvervaert
Hen stuite. en dreef, het was te heftigh opgenomen;
Men had Hoch tijdt om tot het uiterste te komen :
Waar by het bleeck hoe ick de zaeck van 't heiloos rijck
20. „Banievelts Genegentheijt off aanradingh tot bestant, twelk van veele
qualijck geduijt wiert, als off hij de spaanse partij Gunstigh was."
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Meer gunst toedroeg als ons, gekwetst door 't ongelijk ;
1k andwoord : het besluit is licht om wederleggen,
Vermids dit geenszins volgt uit het voorgaande zeggen,
25 Maar eer het tegendeel ; want dat ik liever zag
De zaak in vree beslecht, bij middel van verdrag,
Is waar en lovens weerd; en wie ontkent, wat plagen
Bellone met zich sleeps, met droeve nederlagen,
Gevaarlijk voor 't gemeen, wiens welvaart men, met druk
3o En angst, ziet hangen in de weegschaal van 't geluk.
Dat ik Priaem dan noO met krijg zag aangegrepen,
Was om der Phrygen torts te weeren van ons' schepen,
Was om Achilles niet met Hector onverveerd
Te worstlen doen om 't ramp, of hun, of ons bescheerd.
Hierbij en rust'et niet: men smijt mij voor de schcenen,
35
Dat ik de Koningen van Sparten en Mycenen,
Met al de Vorsten, als wij zetten onzen voet
Op Dardans bodem, won versmoren in hun bloed:
Om dat ik, als men had gegeven 't bloedig tecken,
4o De vloot, nog versch geland, van d' oevers of dee steken,
En hiel me binnen boords. 't Geleek wat ! Wist men niet
Dat dit door enkel last des Veldheers waar geschied,
Die, als wij 't aarzelen der bange krijgslien vruchten,
Hun allen troost en hoop benemen won van vruchten,
45 En moedigen tot slaan, wanneer de flood hen dee
Aanloopen op het spits, of 't zwalpen van de Zee.
Nog wilt men mij te lijve, om dat ik, driest, en stouter
Als andre, eer Iphigeen nog verwde 't bloedig outer,
Het offer marren dede, en 't stuk leid in beraad:
5o Of juist onnoozel bloed en Agamemnons zaad
De grimmige Hecate most paayen en verzachten?
Dan of men haar een hinde of teere geit zou slachten ?
Een' zake die zich schaamt, recht of hij iet verbeurt,
Die Catches in zijn waan en schelmsche droomen steurt,
55 En daaraan twijfel slaat, of Goden en Godessen
In 't grouwzaam moorden van gehayligde Princessen
22, 24. Later: Meer droegh dan onzen staet, gequetst door 't ongelijck :
Maer zulk een los besluit valt licht te wederleggen,
Dewijl dit slot niet volght nit al 't voorgaende zeggen.
26. Later : Het ongelijck geslecht. — 29. Gem e e n, algemeen. Later : den
staet. — 37-41. Later veranderd, niet verbeterd. — 38. Darda n, Vlaanderen. — 40. „Slant op de slagh bij nieuwpoort daar bet afsteecken der schepen door 's veltheers last reschieden om moet uijt wanhoop te trecken " —
43 . Vruch ten, vreesden. — 50. „Een Griex Geschiedenis, onder die tijt,
van ons Gepaalt (Amersf. gepast) op de Verkiesingh en Verwerpingh, geliick
t blijekt uijt de regel van soo veell gedoemde Zielen." — 51. Later : De Celle
lIelIat6 most zoenen. — 53. Later: Een laster, dat zich schaemt.
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Behagen namen odit; gelijk der Goden tolk
Dees grove logens veilt voor waarheid aan het yolk,
Dat voor hem nedervalt, en feest maakt van 't vernielen,
6o En 't ommebrengen van zoo veel gedoemde zielen.
Men strooit, om 's Veldheers haat te scharpen tegens mij,
Dat ik besnoeyen wil de wettige voogdij
Der twee gebroederen, en d' opperste der Griecken
Trek op Achilles' zijde, en tracht bedekt hun wieken
65 Te korten, waar ik mag; 't welk uitbarst langs hoe meer,
Mits ik met hengsten van 't veroverd Lesbos keer,
Met horenbeesten en een hoop geboeide slaven,
Maar 't goud verloochen, om behendig t' ondergraven
Het steunsel hunner macht: dewij1 elk, als zijn' God,
70 Dien aanbidt, die hem strekt tot voordeel en genot.
Dan om die laster plaats te geven, ik de Vorsten
Hon t' edel van gemoed, en geen doorluchte borsten
Gevoelen dit van mij, die Menelaus, met
Zijn oudren broeder, heb gemerkt en uitgezet
75 Tot hoofden van den tocht, als 't velen heeft verdroten,
En droeg hun op 't beleid van ons beroemde vloten;
Doen Calches op hen smaalde', en uitspoog vier en vlam,
Om dat ze daalden van zoo goddeloos een stam.
Dat ik gebrandmerkt word met zoo een onrijp oordeel,
8o Als die den roof misbruik tot een bizonder voordeel,
En Chirons voesterling zoek voor te trekken; neen,
Ik kan, en dank 't den Goon, 't bizonder van 't gemeen
Voorzichtig schiften, en elk-een het zijn verschaffen;
Ik handhaaf ieders recht, en pas op niemants blaffen.
85 Elks vrijheid is de mijn: die weeg' ik in een schaal:
\Vie hier uit vreeze deist, ik sta gelijk een paal.
Dreigt Palamedes vrij te moorden en te priemen,
Hij blijft de zelve man, al sneedt gi) hem aan riemen;
6o. Toespeling op de prcedestinatie. — 6i. „Heeft sijn opsigt op d' uijtstrooijing (sic) dat den advokaat bet gezagh van prins maurits sogt jn te
binders " 66. M i d s, later: nu. — 67. Later: Met stier en rundren.
68 en 72. Staat niet t', maar 't. — 73. „Daar wort Gesien op Oldenb:
ijver om prins maurits, dcen licester jnt lint verwagt wiert, voor sijn komst
tot stadthouder en Veltbeer van Hollant ende Zeelant te doen verkiesen, tgeen
bij oock door dreef." — 74. U i t g e z e t, vooropgezet. — 75. Heeft niet als,
maar al. Later: met raet der bontgenooten. -- 77. „De factij der Predikanten, bij licesters tijt, om niet aan prins maurits t gouverneurschap om te
dragen smalende op sijn stam, om dat sijn moeder Anna van Zaxen ongeregelt bad geleeft, en vanden ouden prins Willem met goetvinden van haar
magen verlaten." — 79. Later: van lieden, zonder oordeel. — 80. Later;
tot eige baet en voordeel. — 81. Chiro n, een geleerde centaur, die o. a.
Achilles (den Boning van Frankrijk) had opgeleid.
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En draagt zich na zijn plicht, getrouw, oprecht, en kuisch:
90 Men zoeke hem waar men wil; bier lest d Eubo2Cr thuis.
Voords, dat ik Thestors-zoon zoo vaak heb doorgenomen,
't Is `Naar; mij docht, 't was tijd zijn hoovaard te betoomen,
Urn dat hij verder als de Kerk en 't Outer gaat,
En snufflen komt, uit baat en staatzucht, in den raad.
95 Hij is een vreemdeling, ja een Trojaan geboren,
Noch kent de zeden niet, die tot ons land behooren,
Noch wat ons welvaart eischt; hij wette zijn verstand
Int geen zijn ambt betreft, en kruip int ingewand
Der dieren met zijn geest, en staar' op 's Hemels lichten ;
oo Hij lette op vooglenzang, op droomen en gezichten,
Op Godspraak en geheim, en hanger niet wat bij
Van 't zijn ! Of, lustet hem, elk hebb zijn oordeel vrij.
Maar, 't is te schandeloos, en strijdt met al mijn daden,
Dat ik ben omgekocht, om 't leger te verraden;
T oy Dat Paris, om met mij te handlen van die moord,
Lag 's nachts met een' galei, met goud gelaan, aan boord;
Dat ik den oorlog schorste, en uitstel nam teen dagen
Urn ons t' ontwapenen, en dan het stuk te wagen,
Met meerdre zekerheid. Apollo! die uw throon
o En zetel hebt gebouwd in `t midden van de Goon,
En met uw klaarheid bluscht de goddelijke lampen,
En van het Aardrijk veegt de nevelen en dampen; —
Gij ziet in deze nacht, en voor uw Majesteit
Der zulker schennis stuit op mijne onnoozelheid.
Dits mijn bezolding dan, voor dat ik, met bezwaren,
115
89. Later: gehou en tro p , en kuisch. — 9r. Tbestor s - z o o 11, Calchas.
Doorgenomen, doorgehaald. Later: bestralte en niet wou schroomen. —
„Het tegenstaan der kerklijcke Hyerarchij zugt." — 93 „Wijsen aan dat diestors Zoon Calcbas off de predict nten, die sig met staatzaacken Wilde bemoijen
had tegengestaen." — 94. En ommesnufilen komt uit staetzucht. — 95.
„Tri,1;landus en ook Fabritills en andcre Welke meest vremdelinge, braband:
en Vlaminge waren, onkundigh van slants oorregten en vrijheden " 96.
En kent ons zeden niet, en handvest, dier bezworen. — Rm. „Dan toont hij
des Advks verstant, ontrent de pligt der predik:n, die sig (verstont hij) biniien de palen van Godts woord hadden te houden, en over t geen tiler
bui ten Gaat elk sign vrijhcijt te laaten, off onderlinge verdraagsaambeijt te
oeffenen." 103. Schandeloos, Scandaleux. Later : salaam teloos. — „Behelst
des advokt verdedigingh, tegens de beschuldiging, dat bij gelt van de Spaanse
trock, en een beijmelijck verrader was, tgeen bun te dier tijt, met verscheijde
naamloose schentschriften, namentlijk den gouden stock, pracktijk van den
spaanse raadt, en noodtwendigh discours, Jn druk wen nagegevcn, en order
t y olk gestroijt, dogh nooijt bewesen." — ro6. Later: vol gout. — 107.
„twaalf Jaarigh bestant." — III. Bluscbt, later: dooft. Later: starrelichte
lampen. — 114. Onnoozelbei d, bier als elders, voor onschuld.
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Tot der Argiven heil geslaafd heb zoo veel jaren ;
Met wijsheid, raad, en daad 't bouwvallig rijk gestut;
De stormen afgeweerd, en op mijn borst geschut : (heid,
Den boef, vermomd met schijn van Godvrucht en van haylig120 Ontdekt, en Pelops hof en 't land hersteld in vayligheid ;
Uitheemsche ballingen, van have en huis beroofd,
Gelokt, gewellekomd, en in mijn schoot gestoofd ;
Vergroot der steden kreits en ommeloop der muren,
Tot Grieckens hulp verplicht gekroonde nageburen ;
125 Met kielen ingesleept den oegst, die It Oosten las,
Ja, daar de naalde zwijmt, gestaan na vrijen pas;
Ulysses achterhaald ; het heir, als 't scheen verlaten
Door hongersnood, gespijsd ; geoefend ons soldaten ;
De deugd des Peleaens verstaald met kloek beleid,
13o D' eilanden, en de steen, aan Helles strand, ontzetd ;
Steenrotsen uitgehoold, en stukken lands vergraven,
Nu bier een schans geleid, dan girds gediept eene haven
t' Abyde, in doods-gevaar mijn' vromigheid gebracht,
Daar ik gewond werd op den aanslag in der nacht;
135 Daar, doen Achilles week, als 't naauwlijks was begonnen,
Nog voor den morgenstond de vesting werd gewonnen ;
En had ik d' ongunst van onz' Princen niet gevreesd,
Lyrnes voor mijn vertrek veroverd waar geweest.
Maar wat beschuldig ik een wuft en dom gepeupel,
14o Dat, na den voorgang van zijn' Heer, gaat recht, of kreupel:
Daar doch La&tes zoon, die op een grootren bouwt,
Mij, met 's rijks Wichelaar, al deze moeiten brouwt,
En na mijn leven staat, en gaat zijn zinnen spitsen,
Om it krijgsvolk tegens mij dolkoppig op te hitsen.
545 Zij brullen langs hoe meer. Waar of ik best verschuil?
Wie blijft, die lijdt gevaar ; wie vlucht, die schouwt men vuil.
i16. Argive n, Grieken. — 119. Later : Den schalck. „Licester die altijt
blootshoofts zat soo langh de predikatije duijrde ors sijn heijligheit te betuijgen." — 123. Later : gesterckt met vaster muuren. — 124. Griecke n,
Griekenland — 125. „De oostjnd: Compagnij vastgestelt." — 126. Dena a 1d e, kompasnaald. — 127. V erla te n, verloopen. „Geven te kennen dat
hij t oorlogs bedrijf met sijn beleyt had gesterckt " — 129. P ele a en, Achilles, als zoon van Peleus. Later : Achilles gramschap weer verzoent door mijn
beleit. — 130. Ontzei d, ten oorlog gedaagd. — 133. „Omt belegh van
Haarlem te doen opslaan." — 134. Later: in den nacht. 135. Later : moedigheit. -- 140. V. Lennep en Van Vloten hebben eene verkeerde editie gebruikt ; beiden hebben bier voortgang. — 141. Ulysses, Francois van Aersen,
die op Maurits bouwt. — „"Twelk te kennen Geert, dat Ulisses off aartscn,
hens met de wichelaer off predikanten all dat spel maakte en na sijn vcrderf
stonden." — 542. ' s R ij k s w i c h e 1 a a r, de calv. predikanten. — 146. Beschouwt men als laf (faul). -- „Barnevelt Geraden om t gevaer te ontwijcken, host nooijt daar jn bewilligen."
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Mij docht, den jongsten nacht, dat ik, vcior andre radder,
Beklom des schakers burg, en vechtende op een ladder
Opgaf den geest, daar ik den vijand bezig hiel,
15o En, met een groot stuk muurs, geplet ter Aarde viel :
Doen schoot ik op, en schoon ik niet op d' ijdelheden
Van spook of droomen pas, noch left mij op de leden
Of d eene of d' andre ramp (mijn strenge dwaalstar) ook
Voorlang to Troje in t veld mijn beide oogappels look.
155 De wichelaars mij niet als ongelukken spellen ;
Doch een' manhafte ziel moet dit ter zijden stellen.
Heer vader ! die mij erft den zegen van uw kroon,
Het ga met mij, zoo 't wil: ik blijf uw echte zoon,
Van bloed en van gemoed, en zal u niet ontaarden
16o In vromigheid, in trouw, in 't midden van de zwaarden,
In 't midden ,Tan de nijd en lasteringen, daar
Mijn goede naam en faam mee wordt bedrukt zoo zwaar.
Ik weet, waarop ik steun : mijn ongekreukt geweten
En is niet kwaads bewust, noch heeft zich nooit vergeten
165 Aan eenig schendig feit; en zoo ik daarom lij.
Zoo wasch' mijn edel bloed eens anders schelmerij!
REI

17o

175

1 8o

van Evbcars,

REI

van Ithakoizen.

R E i van Evbceers :
Wij, krijgslien, passen op onz' beurt
Rondom Neptunus muren:
Terwijl den Hemel starloos treurt,
En telt de slepende uren;
De nare lucht „ nu schreit en zucht;
Hoe lange zal het duren?
De middernacht herhaalt haar schaa
Met dikke duisternissen:
Slagregens dekken Cynthia;
Dies wij haar aanschijn missen.
Wiens vroomheid zal, „ met Trojens val,
'T beaonnen
oorlogb slissen?
b
R E 1 van Ithakoizen:
d' Eubeer afkomst zal met dwang
Mars teugelen ten lesten:

147-149. Mij docht , dat ik den geest gaf. — 148. Schake r, Paris. 151. D. s. i. o. uit den slaap. — 153. S. dwaalstar, noodlot. — 154 L 0 o k,
zofi luiken. — 157. E r ft , nalaat. — 167. Rondom Troje. — 175. C y nt 11 i a, de Maan. — 179. „Barnevelt sal endlijk 't oorlogli op doers houden."
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Maar niet met Trojens ondergang,
En 't storten van dees vesten:
Maar met deze aard, „ door Hectors zwaard,
Van lijken vet te mesten.
185

190

195

200

205

R E I van Elibreêrs:
Die zwanger gaan van guiterij
Ons Prins hiermee betichten ,
Om dat ze minder zijn als hij,
En niet voor uit en lichten.
Dus tracht de Nijd „ zijn faam, van spijt,
Veel logens op te dichten.
R E I van Ithakoizen:
Wat zucht hij in zijn boezem draagt
Is vaak aan hem gebleken,
Die 't heir op 's vijands bodem waagt,
En dan van vree wil spreken;
Die veinst, en sluipt „ en onderkruipt
Al d' Opperste der Greecken.
R E I van Evbwêrs:
Aan hem, wiens tong van Nectar douwt,
En draagt vergift inwendig,
Wordt eer dees schalkheid toevertrouwd,
En wat men acht voor schendig;
Die hof, en zaal, „ met logentaal
Stoffeeren kan behendig.
Ons Vorst zoekt op geen ledekant
Mycenen te bescharmen ,
Hi) ploegt niet aan d' onvruchtb're strand,
Opdat hij mag verwarmen
Zijn bedgenoot, „ die in haar schoot
Hem kust en neemt in d' armen.

193. Verg noot op v. 38, 40. — „Opt strant bij nieupoort, daar prins 'Iauritz
jn bedenken Ham van eenigh schadelijk accoort aan te gaen off langhs strant
naer Calais te vlugten tgeen Barnevelt afradende, hem echter geweten wiert
int gevolgh " — 197. „Prins Maurits off Aartsen." — 203. Mycenx was
onder Agamemnon de eerste stad van Griekenland. 't Wordt bier voor Holland genomen, met een toespeling op de geheime minnarijen van Maurits, aan
welke 's Princen of leer geweten wordt om Haar Vlaanderen ten oorlog te
gaan. — 205. Zie over het strand ploegen „het inhoud", bl. 142, r. 29.
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210

215

220

225

230

235
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R E I van Ithakoizen:
Het log geslacht van Ithaca,
Dat achter lett gekropen
Is niet zoo vierig, nergens na,
Om hoplien op to loopen,
Gelijk uw Heer „ die met ziln speer
Koomt achter aan gekropen.
R E I van Eybceêrs:
Wat Palarnedes derf bestaan
Dat bleek, doen hij in 't landen
Het yolk dede in slagoorden staan,
En redde van verbranden
En strandens nood „ ons trotsche vloot,
Als 't leger week met schanden.
R E i van Ithakoizen:
'T is waar, wij kennen 's mans bedrijf:
Het bergen van de kielen
Was 't bergen van zijn eigen lijf,
Doen zoo veel helden vielen;
Doen hij de dood „ den rugge bood,
Met wieken aan zijne hielen.
R E I Van EvbwErs:
Hoe d' onverbiddelijke Thrax
Hem leende gunstige ooren,
Bleek, doen hij 't heir vertrooste straks
Met graan, en weeldig koren ;
Daar hij 't uw' Vorst „ ontzeggen dorst,
Doen 't leger scheen verloren.
R E i !'an Ithakoizen:
Vlysses droeg men geen ontzag.
Wat was aan hem bedreven,
Die niet uit Argos schatkist mag
Zijn paarden voeder geven,
Noch aan den disch „ des Veldheers is
Gezien en hoog verheven !

209. Ironic. — 211. Nergens n a, spreekwoordelijke stoplap. — 2 1 2.
„Waardgelders aangcnoomen". — In dienst der stedelijke Overheid , tegen
Maurits' bedoelingen. 215-220. Dit slant op eon der 25 krijgsbedrijven,
waaraan 0. deelnam van 1591 tot 1604. — 227. De Thrax, de Engelschman in 1603. — 230. Later: Met inaght van graan en kGren. — 232. Do
bezetting van Oostende. — 234. B e d r e v e n, gelegen.
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24o

245

25o

255

26o

265

155

R E I van EvbceN-s:
Hij is to vreden met zijn erf,
En zijn Heer vaders leenen,
Al bet als hij, die roemen derf
Op Ithaca, van steenen
En klippen woest „ en groot, wiens oegst
b
Is slechter als wij meenen.
R E I van Ithakoizen:
Maar waarom stoft dit yolk aldus
Op zijne erfkoninkrijken ?
Heeft niet de vader Nauplius
Voor Princen moeten wijken ?
En, tot zijn heil, „ de vlag en 't zeil
Voor mindre moeten strijken ?
R E I van Evbcars:
't Was Nauplius, wiens wijsheid vaak
Veel Koningen verzochten,
En hiel met alle Vorsten spraak,
Op veel manhafte tochten,
Doen zij wel eer, „ van heind en veer,
Geschenken hem toebrochten.
R E I van Ithakoizen:
Waar 't vreemd, dat Palarnedes dan
Ons heirkracht ging verraden ?
Vermids hij muilen stallen kan,
Met schatten zwaar geladen ;
Gelijk de stam, „ daar hij of kwam,
Geen' giften kost versmaden.
R E I van Evbcars:
Verdient hij een brandteeken, die,
Tot onzes Staats verkleenen,
1k meest verrijktmet giften zie,
Merkt dezen niet, maar genen,

247. Naupliu s, Koning der Eubeers, vader van Palarnedes. — 251. Later :
wiens wijzen raet, — 253. De vorsten stutte in bunnen staet. — 251-256.
Slant op 0.-zelven. — 252. V e r z o cb ten, beprcefden. — 259. Muilen,
muildieren. — 260. Als of 0. door Frankrijk was orngekocbt. — 262. Later:
wou versmaden ? — 266. Me rk t, zoo let op. Dit slant op Aersen. Later
(I 668) met naarnspeling :
Is by met recut ecn brantmerk waert,
Die 7ich vergaept nen gaven,
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Wiens goudzucht boos „ en Goddeloos,
Vindt zijns gelijk niet eenen.
Steil Neritos vol klippen heeft
Nooit woester dier ontvangen
Als hij, die schelmsch en onbeleefd
Betrouwt zijn' slimme gangen:
Die liegt, en stout „ zijn verw behoudt,
Schoon hij 'r in wordt gevangen.

270

R E i van Ithakoizen:
Vlysses, die op Catches steunt,
En ons gebroederheeren,
Zich deze laster niet bekreunt:
Zijn vroomheid zal men eeren;
Maar wie den helm „ voert als een schelm,
Dat zal de tijd ons leeren.

2 75

28o

R E I van Evhcars:
Draal lange, o blonde Phcebus! draal,
Schouw eeuwig onze kimmen;
D' ondank'bre Grajen niet bestraal,
Die langs hoe meer verslimmen.
Waar vlieden wij? „ Vat Razerij
Komt uit den afgrond klimmen?

285

DE TWEEDE HANDEL.
SISYPIIVS, MEGEER.
SISYPIIVS:

Aar ben
Sisyphus, gemat van op to stijgen ?
Nu schep ik weder locht, nu kan ik adem krijgen.
Waar ben ik? in wat nacht? Megeere, die mij iaagt,
290 Nachtmerrie, oude kol! hoe hebt gij ons geplaagd,
Met uw bebloede zweep en pekstok onderwegen,
Eer ik een doorgang heb na 't bovenvolk gekregen.
Waar ben ik ? In den dag, of in een blijdre nacht
Als d' onderaardsche poel ? Waar mag ik dolen? Zacht!

W

Zoo brantmerckt eerst den snooden A c r t,
A e r t svijand van de braves,
Die vilt en stroopt, een' staet verkoopt,
En 't volck misbruickt als slaves.
267. „Aarssens Gierigheijt (begeerigheid) jnt nemen van Gcschenken " — 282.
Later: schuw.
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295 Waar vind ik Hecate ? Waar flonkeren de starren ?
Wanschepsel, die Been' grijns behoeft, noch kunt ontwarren
Uw' pruik, die grouwlijk krielt van zwarte slangen, zeg
Waar dwaal ik ? Op wat spoor ? Waar leidt ons deze weg?
Mij dunkt, ik hoor geblaf van honden, die ons rieken.
300 Zwijgt, rekels ! Luistert ! Sus ! help, Cerberus ! 't zijn Griecken.
Ik ben in Pelops rijk, of in mijn oud gebied,
t' Ephyren; dat gaat wel. Momaanzicht, hoort gij 't niet ?
Wij zijn Ephyren, daar de menschen van mijn' treken
En boevestukken, met een groot afgrijzen spreken,
305 En Minos vloeken, als zij hooren, dat mijn straf
Niet zwaarder weegt, als t wicht eens steens berg op berg of
Te wentlen, nat van tweet, in d' onderaardsche kelders.
Kolrijster, rade ik recht ? Zeg op ! of zijn wij elders?
MEGEER:

In Troas staan we, niet in Isthmos; in 't gezicht
310 Van Ilium, daar nu het Doriesch leger ligt,
In t vlakke, en open veld; van waar wij korts vernamen
Die bleeke schimmen, die ons treurig tegenkwamen,
Besprenkeld van veel bloeds, gehouwen en gekapt,
Mishandeld, en mismaakt, gezengd, gekwetst, gekrabd.
SISYPHVS:

315 Wat 's d' oorzaak vant geschil ?
MEGEER:

Een Vorst, vervoerd van minne,
Heeft tot zijn bruid geschaakt de schoone Koninginne
Van Menelaus, die zoozeer niet op de deugd
Als op de schoonheid vlamt en 't bloeisel harer jeugd,
En hooger die waardeert als veler Princen leven.
SISYPHVS:
320

Een slimmer Sisyphus is nog na mij gebleven.
Wat uitkomst of ons staat te wachten van 't gevecht ?
MEGEER:

Men zal geeffend zien en tot den grond geslecht
t Hof van LaOmedon, en dees' benijde vesten,
Als Inachus' geslacht die 't krijgsvolk geeft ten besten,
295. H e c a t e, de Maan. — 297. Pr u i k, later : hair. — 299 Later : gebas. — 301. Pelops' r ij k, de Peloponesus. 304. Later : En schellemstukken. — 308. K o 1 r ij s t e r, tooverheks. Kol, (Limb.) keel, (Hd,) Kettle, is
315, 316.
309. Isthmo s, de landengte van Korinthen.
stok, knods.
. door geyle minne,
Eerste lezing :
Heeft tot sijn boel geschaeckt de bruyt en koninginne.
32o Slim me r, erger Sisyphus stond te bock voor een eerloze 324. Ali
de Koningen van Argos (Griekenland) die vesten aan het krijgsvolk overleveren Van Lennep plaatst midden in 't vaers een komma, die groote verwarring stick en hem noodzaakt Vondel zonder grond te beschuldigen.

I 58
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325 Dat, overwinner nog den tienden zomer, zal
De Goon verschrikken met zoo eiselijk een val.
Dan zal het overschot der vluchtige Trojanen,
Met handenwringen en afbiggelende tranen,
Beschelden Paris, die, zoo schandeloos onkuisch,
33o Veroorzaakt heeft 't bederf van zijn doorluchtig Huis,
En liever had zijn faam en glorie uit te wisschen,
Als boels aanminnigheid en kitteling te missen.
SISVP II s :
Gij en uw zusters, als hem Venus had verlokt,
Hebt verre een grooter kwaad gesponnen en berokt,
335 Als gij der Doren vloot de zee gingt overvoeren,
En om een lichte vrouw gantsch Asien beroeren.
Eumenides ! welaan, recht ijlig overend
Uw slingerslangig haar, en brandt, en blaakt, en schendt,
En schuimbekt, raast, en moordt !
Daar ziet men 't leger krielen,
34o Daar laadt men Charons schuit, tot zinkens toe, met zielen;
Het is er drok aan 't veer ; zoo, Wreekeressen, voort !
Spookt door de benden been, verzadigt u met moord !
De messen zijnder op gewet en scharp geslepen.
345 Bevlekt uw aangezicht met brein, versch uitgespat;
Ziet toe, gij snevelt licht, het is er slibberglad.
Zoo, dochters van de nacht ! maar als gij bier met lijk en
De stroomen hebt gedamd en de overzeesche rijken
Tot puin en gruis verplet en uit hun plaats beweegd,
35o Den adeldom en 't puik der Vorsten uitgeveegd ,
Zal dan de Wraak, vernoegd, door 't bloed zoo veler helden,
Het woeden staken?
MEGEER:

Neen, dan wil 't Europe gelden.
Gij, Grajen! built en graait, uw doodverw zet, wordt bang.
Wij komen, om den weg tot uwen ondergang
355 Te banen, zwanger van voordachte schellemstukken,
En hechten Argos ramp aan Trojens ongelukken.
SISVPH VS:

Wat middel is er om te rokkenen dit kwaad ?
MEG EER:

Den Phoenix, daar hun heil en zegen in bestaat,
326. Later : met dien ysselijcken val. — 329. Zie v. 103. Later : reuckeloos onkuisch. 335. Dore n, Grieken. — 336. Later : lichte in geile veranderd. — 337. Eumenides, Furien. — 341. Later : Wraeckgodinnen. —
35 2. „Dan sal [t] t Vereenight nederlant gelden off treffen. " — 353. G r a a i t,
greit, schreit, woordspeling. Later : G. G. built : zet vrij uw dootveri, droef
en bang. — 358. P h oe n i x, 0. — „Barnevelt."
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Te helpen aan d' een zij ; opdat ze, met zijn sterven,
360 Ook zip manhaftigheid, en raad, en wijsheid derven,
En vallen overhoop, wraakgierig van gemoed,
En voeren borgerkrijg, om zijn onschuldig bloed.
Ik zie de Vorsten al gespouwen en verbolgen,
De volken van een stam malkanderen vervolgen,
365 D' eilanden in 't geweer en 't vaste land in roer.
Hier wordt men vlam gewaar, daar hoort men een rumoer
Van steden tegens steen, van vloten tegens vloten.
D' een ramp uit d' andre wast ; wat wordier bloeds vergoten!
Eubcta loopt 't gedeeld Peloponnesus af,
37o En Scyros Ithaca. Thessalin, tot straf
Van Locres, krijgsvolk licht; de Cyclades die slijpen
Hun speer, om onderling malkandren aan te grijpen.
De zonden klimmen op; d' een draagt des anders schuld ;
Der Vorsten hoven zijn met grouwelen vervuld,
375 Met bloedschand, overspel, met moord, met vuiligheden.
Men luistert noch na recht, na billijkheid, noch reden.
De Koninginnen en Princessen zijn bijkans
All schuldig aan de moord en neerslag barer mans,
En eer- en trouweloos. Elk is om 't zeerst verwoeder.
38o De zoon den vader wreekt, de dochter wreekt haar moeder.
't Vertwijflen aan de stam en wettige afkomst splitst
Het yolk, en voedt den vrede, en endelozen twist,
En 't woeden; dat zoo lang beschreyelijk zal duren,
Totdat men ziet in 't end de steden zonder muren,
385 De stroomen onbezeild, de kampen onbeploegd,
En d' onderaardsche Styx bevollekt en vernoegd.
Rampzalig spook! gij zijt tot mijn behulp verkoren
Voor andre zielen; ga, en noop uw' neef, met sporen,
'Wiens schalkheid hapert, om, bedriegelijk en valsch,
390 Den zoon van Nauplius te brengen om den hals.
Hij sluimert: in zijn' droom en slaap zal hij u hooren,
En wat uw geest erdicht, dat vezel hem in d' ooren:
Ga heen, rampzalig spook !
ISYPIIVS:
Ben ik de beste dan,
363. Gesponwe n, verdeeld. — 363-372. Wellicht zijn, bier en daar,
toespelingen op de verdeeldheden in Holland. — 373. Later: De lastren. — 375.
N.B Aangehaald bij G. B., maar oningevuld. — 387. N ee f, Ulysses, die somtijds Sisyphides genoemd wordt, hetzij als kleinzoon van Sisyphus, den vader
zijner moeder Antiklea, het zij als zoon van Sisyphus, die, vOor haar huwelijk met Laertes, met Sisyphus zoit geleefd hebben. Dit kon een toespeling
behelzen op de minnarij van Prins Maurits' moeder Anna van Saxen met den
vader van P. P. Rubens, hoewel doorgaands met Ulysses Francois van Aersen
bedoeld wordt. — 392. Later: verdicht. Veze 1, blaas.
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Dien d' afgrond tot dit snood bedrijf uitbraken kan?
Is niemant bet bekwaam tot schelmerij gevonden?
Dit is mijne afkomsts tent; ik moet zijn hert doorgronden.
[Hij gaat de tent van Ulysses binnen. Hij komt to-rug.]

Hij heeft de leus al wech. Megeere ! t is beschikt.
Als hij mijn geest vernam, doen was zijn geest verschrikt;
Zijn zweet brak uit van angst, zijn haren schielijk rezen;
400 1k heb hem na zijn wensch den kortsten weg gewezen.
MEGEER:

Zoo is het reizens tijd; gedoemde ziel, ga schuil!
Duik in den donkren poel en nooit beschenen kuil.
De nacht is op zijn droefste, en Phoebe wijkt de spoken.
[Zij kijkt in Ulysses' tent.]

Ulysses gaapt en geeuwt: gij hebt zijn rust gebroken;
405 Daar treedt hij uit zijn' tent; gaap, aardrijk! en alheel
Verzwelgt ze, die gij t'hands gebraakt hebt uit uw keel.
[i if:]
VLISSES. LIJFKNECHT.
VLYSSES:

Een dunne slaap beschoot nog naauwelijks mijne oogen,
Of mijn ontruste geest door t guichlen werd bedrogen
Eens drooms, of door een' schim, die me in den droom verscheen,
410 En droeg mijn' aanslag gunst, en holp me 't feit bekleen,
En 't stuk met zulk een" list besteken en vermommen,
Dat Nestors wijze tong daartegens moet verstommen.
Het zij dan schim of droom, of wat het wezen wil,
'T en is geen marrens tijd. Mijn lijfknecht ! ga al stil
415 Na Diomedes tent; zeg, dat ik hem verbeide
Zoo daadlijk bier ter stee ; doen thans hij van mij scheide,
Werd d' aanslag opgeschort tot wijder overleg,
Alsnu zoo wasser 't een, dan 't ander in den weg;
Nu, dunkt me, gaat hij glad, en 't mag een raad verstrekken,
420 Doch vaak schijnt ruim in 't eerst 'tgeen scharp valt in 't -vol[L yknecht of
trekken.
Maar d' aanslag nietemin moet eenmaal zijn gewaagd.
Mijn vijand staat versuft, en dut, en is versaagd ;
395. Later b e t in sneer veranderd. — 396. Ulysses. — 397. L e u s, wachtNvoord , middel om to slagen. — 399. Schiel it k, later : schichtig. — 403.
De Alaan gaat schuil voor onderaardsche verschijningen. — 406 Thand s,
zoo even. Later : terstont. — Opschr. De uitgg. vermelden ook Diomedes, die
ether pas later optreedt. — 416. Thand s, straks. Later : flus toen hij. -42o. Doch v a a k, later : Doch dick. — 42 t. Later : nietemin veranderd
in evenwel.
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Hij vindt zich radeloos, om van de lastermonden
En logens zich 't ontslaan, waarmede hij wordt geschonden.
425 Te meer hij zich verweert en na zijne onschuld tracht,
Te meer het lastren groeit; hij is en blijft verdacht.
Het krijgsvolk is gedeeld: d' een looft hem als een' vader,
En d' ander hem verspuwt en scheldt voor landverrader.
Bij deze zwarigheid komt, dat der Goden tolk
430 De lasterlogen kweekt en koestert onder 't yolk.
Mijn wraaklust zal eerlang hem zijnen trots verleeren,
En d' oude lemten gans tot etter uit doen zweeren.
Hij, ziende dat zijn pleit en rolle liep na 't end,
Den Veldheer gistren nog kwam smeeken in zijn tent,
435 En bad, hij wilde hem doch zijn' gunstige ooren leenen:
Ophalende, wat dienst dat Argos en Mycenen
Ontvangen hadden, eer, door zijn getrouwen plicht.
De Koning beet hem toe, vergramd, in 't aangezicht :
,Ik heb gedienstigheen, ik ken 't, door u genoten ,
440 'Maar eene ontvange spilt mij schendig heeft verdroten !
d' Atryden zullen u vermorselen tot gruis,
Of gij zult hen tot stof verdelgen met hun Huis."
Dit dreigement hem trof; hij andwoorde al verslagen :
„Mycenen heeft zich ooit beleefdelijk gedragen
445 En met genade altijd zijn vijanden ontmoet :
Dies bidde ik, dat uw toorn niet al te hevig woed."
Dus scheide hij, maar beducht (zoo 't bleek aan zijn manieren)
Voor Agamemnons grim en 't spits der helbaardieren.
Nu 't gader mede hoe 't wil, 't kan anders niet als wel.
45o Ik ben het niet alleen; de grootste zijn in 't spel :
423. Lastermonden, kwaadsprekers. — 429. Der Goden tolk, de prxdikanten. -- 431. „dit sijn Eijgentlijck geen woorden van Aartsens, die gelijk
gezegt is, door Ulisses wert verbeeldt maar van Graaf Willem Lodewijk die
nagaat" (wien nagegeven worth) „geseijt te hebben nu werden in dit (lees:
ibm die) olden etterbuilen ein maul aus brooken (brechen)." Amersf. ed.: „Uit
Vondels verhaal van den 24. November, 1654.' -- 432. Lemte n, gebreken.
— 439. K e n, erken. — „Dit siet op het seggen van prins maurits tegen den
predt Waleus vanden advokaat snagts voor sijn doot aan den prins gesonden,
om deszelfs gunste voor sijne kinderen te versoucken." — 441. Atryden,
kroost van Atreus: Agamemnon en Menelans: Maurits en Frederick Henrick.
— „Op deze wijze dreijgt de prins Barnevelt, seggende, op seecker voorvall,
(t is well Jk sall t Gedachtigh wesen, en uw soo fin als Gruijs maalen) vrijvende den duijm en vinger op malkander." — 443. Later: Dat dreigen trof
hem; doch by antwoorde onverslagen. — 444. Later:
„Het Hof van Argos heeft sick nooit onheusch gedragen,"
bet Huis van Oranje ten opzichte van 0. en anderen. — 44 6. Toorn, later:
wraeck. — 447. De text heeft de drukfout scheydt. — 448. Grim, toorn.
Later: wrock.
VONDEL II.
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Wij hebben op onz' zij' de wereldlijke machten
En geestelijken arm, gestarkt met domme krachten ;
En waartoe zal hij zijn beducht voor veel gevaars,
Die tot zijn voorspraak heeft de tong des Wichelaars?
[VLYSSES. DIOMEDES.]
DIOMEDES:

455 Ik koom op uw ontbod, geheimste vriend en makker!
Wat onrust drijft uw' geest? wat houdt uw zinnen wakker
Dus in de middernacht ?
VLYSSES:

Nocht Venus, nocht haar vier;
Maar zaken van gewicht. De rechte tijd is hier
Om onzen aanslag zoo ter-stond in 't werk te stellen.
DIOMEDES:
460 Mijn raad is bier te klein.
VLYSSES:

Daar wilt u niet mee kwellen.
DIOMEDES:

Ik kan Been doorgang .
; ik blijf er nog voor staan,
Zoo lang ik niet
begripaan.
, hoe dat
het toe kan g
VLYSSES:

Hij brak, uit 's Veidheers last, zijn' tent op, gistren morgen,
En sloeg zich elders neer; zoo dat men kan verborgen,
465 In d' eerste legerplaats, een zeker wicht van goud,
Recht of z ij n zorge dat aan 't aardriik had vertrouwd.
Als hij nu wordt beticht van zijnontvange gaven,
Zoo zal de krijgsraad flux dien rijkdom op doen graven:
Waardoor hij schuldig wordt aan 't opgeleide kwaad.
DIOMEDES:

470 'T en heeft niet schijns genoeg.
VLYSSES:

Dit komt ons nog te baat :
Ik zal in Priams naam een brief aan hem doen schrijven,
Die, meldende van 't goud, hem zoekt ter daad te stijven.
DIOMEDES:

Wie zal de bode zijn?
VLYSSES:

Maar een Trojaansch slavoen,
Die mijn gevangen is. Gij zult de ronde doen,
454 . De pradikanten, die op Maurits' hand waren. — 457. Nocht Venus.
Verg. noot op v. 203 en 387. — 464. Verb orge n, verbergen. — 470.
Later : Het heeft. — 473. Slav o e n, slaaf. Later (473-74):
..... Een slaaf uit Priaems stadt
Mijn krijghsgevange. Als gy de ronde doet, zoo vat
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475 En passen op den spie, en helpen hem om 't leven,
En, vindende den brief, dien Agamemnon geven.
Hoe kan d' Eubeer doch ontworstlen dezen strik ?
DIOMEDES:

't Is recht Vlysses vond : maar als ik ernstig wik,
Het stuk is vol gevaars. Laat dezen raad besterven.
VLYSSES:
480

Ik vreeze, uw' blodigheid die zal de zaak bederven.
Hoe stouter aangevat, hoe lichter uitgevoerd;
De kans moet zijn gewaagd.
DIOMEDES:

Waar 't schaakspel, waar het boert!
Best, dat men 't wat vertrek ; de tijd is niet geboren.
VLYSSES:

Daar is met sammelen tot nog toe meer verloren,
485 Meer schade als winst gedaan.
DIOMEDES:

De man heeft groote gunst
Bij 't y olk, en bij den raad.
VLYSSES:

Bedekte logenkunst
Die heeft ze vrij gedund, door 't lang en stadig knagen.
DIOMEDES:

Al diehem zijn verwant van vrienden en van magen
Zinn zijde gunstig zijn en dreigen ons met wraak.
VLYSSES:

490 Geen mage of bloedverwant mag tuigen in zijn' zaak.
Van dreigen niemant sterft.
DIOMEDES:

Achilles, vroom in feiten,
En Ajax zal zijn recht ten uitersten bepleiten,
Door 's grijzen Nestors tong.
VLYSSES:

Dit acht ik heel gering:
De Veldheer is de ziel en stuurman van 't geding.
495 's Rechts uitspraak staat bij hem; hij kiest bekwame mannen,
Later (475-76): Den bode by den hals, en help hem voort om 't leven.
Dan -- Agamemnon flux den loozen brief gegeven.
478. In andere oude uitgg. als ik t ernstig wick. In 1652: als ick overwick'.
— 486. ,,Dese redeneringh : en t geheele volgende Bladt, is voor en tegen
spraak over t stuck van barnev. en de Zaak der remonstranten." — 491, 92 —
Later : Noit man van dreigen storf.
Diomedes: Ick zie hem triomfeeren,
Daer Ajax en Achil zijn zaeck in 't recht verweeren.
494. Later : D. V. i. d. z. de veltheer draeght de kling.
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En kipt de rechters uit, die d' heil'ge vierschaar spannen.
DIOMEDES:
Zoo d' aangeklaagde zich beroept op 't Griecksche recht ?
VLYSS ES:

't Geschil wordt na de plaats gevonnist en beslecht .
Wij staan op 's vijands boom; wij kennen hier geen wetten,
500 Als die des Veldheers mond en lippen zullen zetten.
Zijn wil is wets genoeg; die spreek, een ieder zwijg :
Des Oppervorsten zwaard is rechter in den krijg.
DIOMEDES:
Of d' Oppervorst bezweek, als d' aanslag waar begonnen ?
VLYSSES:

De wereld geenszins lijdt twee schitterende zonnen :
505 Zoo duldt geene Heerschappij twee hoofden in een rijk,
Geen Vorst zijn wedergak geen Koning zijns gelijk.
d' Eubeer is to hoog in mogendheid gestegen
En aanzien bij 't gemeen. Dit 's Agamemnon tegen ;
Die heeft wel duizend maal geklopt op zijn rapier,
510 Gevloekt bij all' de Goon, gezworen hoog en dier,
Bij zijnes gordels draak, bij 't krunkelen der slangen,
Waarmee de Gorgon is zijns beukelaars behangen,
En bij den staf zijns Rijks, van Mulciber gesmeed:
Dat hij zich wreken zal van 't aangedane leed;
515 Dat d' eilander niet lang zijn' majesteit zal benglen,
Al zoll hij d' OppergoOn met d' onderaardsche menglen.
DIOMEDES:
Met Agamemnons wrok is 't leger niet gepaaid.
VLYSSES:

't Is waar, maar dat is vol oneenigheid gezaaid.
De meesten hoop is blind, om d' oorzaak van dit wrokken
520 Te zien met onderscheid ; ook heeftmer in betrokken
't Verschil van kerkenplicht, de macht van 't geestlijk hof,
En 'tgeen den dienst betreft der Goden ; deze stof
Zoodanig is van aard, dat allerlei krakeelen,
Dat zucht tot eige baat en staat hier onder spelen
525 En alle schelmerij. Die slechts een schijngestalt
Van hayligheid ontleent, licht door dien trechter valt.
5o2. Zinspeling op 't zwaard, dat Maurits in de rechtsschaal wierp. —
51i. D r a a k, agrafe. — le Uitg. kreunckelen. — 512. Het Medusa-slangenhoofd, schrikbeeld op zijn schild. -- 513. Muicibe r, Vulcaan. — 515. Met
zijn maj. zal spelen.
Later: 's Eilanders krijghsgezagh niet lang in 't heir gehengen,
Al zoil by de oppergoOn met de onderaerdsche mengen.
521. Later : Het kerckelijck geschil, de maght van 't wichelhof. -- 523.
Later : Zoo kitligh is van aert. -- 525. le Uitg. slecht.
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Men hitst 's yolks harten op tot dolligheid door 't krijten,
En d' aldersterkste past den zwaksten uit te bitten.
DIOMEDES:

Maar wacht u, als de tijd de waarheid eens ontdekt.
VLYSSES:

Al hebt ge 't hayligdom met vadermoord bevlekt,
Uw zusters schaamt ontbloot, in 't aanzicht van uw zwager,
Ja, zelf den blixemdrig gekroond tot horendrager,
Verkracht zijn eégemaal en schenker Ganimeed: —
'T en wordt niet eens gemerkt, als maar een outerkleed
535 Die grouwelen bedekt; ten strekken dan geen zonden.
530

DIOMEDES:

En of de Priesters 't pleit met Palamedes stonden?
VLYSSES:

Dat is onmogelijk ; want hoe men 't wend of keert,
'T schort even Calches daar, daar 't Agamemnon deert.
Zijn hoogheid is geraakt en hayligheid, die stedes,
540 Mids de onderkruipingen en list van Palamedes,
Allengs gemuilband werd en van zijn glans beroofd;
En 't was zoo veer gebracht, dat geen gemijterd hoofd
Zoit spreken in den raad, of met de Vorsten stemmen:
Een mom, om na zijn wensch de Wichelaars te temmen.
545 Dit left hem in den krop; behalven dat hij steef
De Vorsten tegens hem, die zoo Godijvrig dreef,
Dat ieder Griecksche stad zoti leggen nieuwe drempels
Om 't Noodlot op 't outaar, in Godgewijde tempels,
Te vieren, met den reuk van 't gulden wierookvat;
55o Dienst, daar de Priesterschap een koninklijken schat
En rijken oegst af maait. Hoe geestig zag men schaken
Den tabbert met de kap? Met onbeschaamde kaken
Dreef Calches, na zijn wensch, met luttle stemmen door
't Besluit der tempeliers, en gaf geen reen gehoor.
555 D' Eubceer heeftet ook in Aulis heel verpeuterd;
Daar zeid' hij: „Schoon de vloot door storm en onweer leutert,
Men mag zoo reukeloos niet plengen Koningsbloed:
Men stel den neerslag uit. Misschien zal ook de vloed
532. Blixemdrig, Jupijn. — 533. Later : bedgenoote. — 535. Ten
strekken d. g. z. (Het en) : zij strekken dan niet tot zonden. — 536. 't
Voor hem opnamen. — 544. De PrEdikanten zouden geen invloed nicer bij
de Staten hebben. 545, 46. Palamedes zett'e de Staten tegen Maurits op,
om de synoden te beletten. — 552. Tabber t, zullen de politieken, k a p de
kerkelijken zijn. — 554. Tempeliers, tempeldienaren. — 555. V erpe uterd, verkorven. — 555, 56. Later :
EubeEr heeft zijn kans in Aulis oock verkeecken.
Daer riep by : school] de vloot door storm niet af kan steecken.
558. Neersla g, doodslag van Iphigenia op 't altaar.
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Hier mee niet zijn gepaaid. Wilt u der Jonffer jamren:
56o Hak liever of den hals van witgewolde lamren."
Daar schond hem 't Priesterdom de krijgslien op het lijf.
Elk vloekte en schold om 't zeerst; zij kreten even stijf:
,,Het zaad van Nauplius van godsdienst is verbasterd:
't Viert tempel noch outaar; Diana wordt gelasterd!
565 Verworg den vrijen geest, of stort hem van een rots;
Dees smaalt op wichlerij en droomen; d' inspraak Gods
Hij gants in twijfel trekt; hij zal het heir verwarren;
Hij acht noch vogelzang, noch' ingewand, noch' starren."
Ik rep van geen geheim; gij, Diomedes! zaagt,
57o Wat hij te linden had om 't redden van de maagd.
DIOMEDES:

Zijne aangewende vlijt, tot Iphigeens verschooning,
Te lichter hem in gunst kan brengen bij den Koning.
VLYSSES:

't Blijft tusschen mij en u : 't is Agamemnons aard,
Dat zijn gedachtenis geen weldaad lang bewaart;
575 Maar 't aangedane leed, en de eens gelede smarte,
Schiet diepe wortelen in zijn wraakgierig harte,
Al t' onverzoenelijk. 'T was Atreus, die voorheen
Bij opdracht onderkroop 't oud recht der Griecksche steen.
De zoon vlamt op de vrucht van deze parkementen,
58o En hoopt zijn lauren-telg op deze boom te enten:
Maar Palamedes oog zijn gangen onderschept,
En is vOor hem gereed, en waakt eer hij zich rept.
Dies raast 's Krijgsvorsten wraak, die, om hem te betrapen,
Misbruikt den ouden haat der Griecksche legerpapen,
585 Bedienaars van de Nood en nooit verbeden Dwang.
Die doen hem 't koude zweet afloopen, door 't gedrang
Der lasteraren, en, staag liegende onverboden,
(Goden.
Geen misdaad reeknen 't kwaad, 'tgeen strekt ten dienst der
Doch 't gelds ons even veel: wij doelen naar ons wit,
590 Het zij dan slinks of rechts; waarom ik ernstig bid,
Dat uwe dapperheid dit heldenstuk verzelle.
559. Hebt medelijden met de jonkvrouw. — 56o. Later: Houwt. — 561.
De Prxdikanten schonnen 0. aan, zoo dat hij 't met het leger te kwaad kreeg.
— 563. Later : om 't felst. — 573. Later: tu s schen u en mij — 577.
A treu s, Willem de Zwijger. „Dit siet op [de] opdragt der graaflijkheijt
van hollant aan prins Willem jnden Jaaren 1584 vastgestelt, maar door sijt
[1. sijn] doot verhindert, waar vande brieven met de Zegels en onderteijkefling nogh in wesen sijn, voorts will hij seggen, dat prins mauritz naer de
selve hooghzt staande daar Jn was belet, en dat dit d' oorzaak was van
's prinsen toorn. — 585. Dwan g, Voorbescbikking. — 587. Onverbode n,
onverhinderd. — 586, 587. Legerpapen, doen dit en dat en rekenen bet kwaad
geen misdaad, dat strekt.
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DIOMEDES:

1k vind den aanslag goed, 't is waar ; maar dat ik stelle
Mij-zelven in 't gevaar, is overwegens waard.
1k ben een man in 't veld, om, op een moedig paard,
595 Dat schuimbekt, briescht, en krabt, en stof werpt met zijn'
voeten,
Mijn vijand voor de vuist, met zweerd en speer, t' ontmoeten ;
Maar 'k heb uw veinzerij,Ulysses, lang verleerd.
Ik stem het nietemin, dewijl gib 't zoo begeert.
V L YSSES:
Laat, Diomedes, slechts de zorg aan mij bevolen ;
boo Het moet 'er donker zijn, daar d' Ithakois zal dolen.
DIOMEDES:

Welaan, ik ben 't getroost; doch eer wij 't stuk bestaan,
Zoo zal 't hoog-noodig zijn ons wijders te beraan,
Opdat men 't schandelijk ten halven niet laat steken.
Vernieuw mij ander-werf den voorslag uwer treken.
V L YSSES:
6o5 Tree met mij in mijn tent; 't zal wel zoo veilig zijn.
['If.]
Men handelt van die zaak best achter de gordijn.
R E I van Peloponnezers en Ithakoizen, EURYPILVS.
REI:

610

Koomt, laat ons bij de donkre maan
Eendrachtelijk te reye gaan,
En storten ijvrig deze bee
Voor ons Drie-aanzicht, Hecate :
Dat ze Atreus zonen doch bewaar,
Die, voor onze haardstede en 't outaar,
Zoo rustig waagden lijf en goed,
En troosten 't yolk in tegenspoed.

6i 5

62o

Dat geen verrader zich verstout,
Om 't flikkren van 't Trojaansche goud,
Hem t' overlevren aan den Phrijg,
En ons in 't heimelijk bekrijg ;
En smoor, half-doOn op doOn gehoopt,
In 't bloed, dat uit onz' wonden loopt :

596. le Uitg.: 't ontmocten. — 6o1. t' getroost. — 6o8. Later: ten reye.
— 61o. Deze geheimzinnige Godin werd voor drievoudig gehouden en vereenzelvigd met de Maan aan den Hemel, Diana op de aarde en Proserpina in
de onderwaereld. — 612. Later: altaer.

168

PALAMEDES.
En steek, tot schrik van Grieckenland,
Door Hectors toorts de vloot aan brand;

625

63o

En geef uitheemsche gasten stof
Te zeggen: „Hier is 't kerrekhof,
Daar Troje, door Godlozen boef,
Mycenen met haar macht begroef.
Daar stond Achilles tent weleer;
Hier Agamemnons; ginder veer
Werd, dag op dag, zoo fel gestreen,
Om Menelatis bruid, Heleen;
Hier lag de vloot om dezen hoek.
Keer, o Godesse ! zulk een vloek ;
Bewaar, Godin ! uw kerken ook,
Opdatm' uw tempel plechtig smook ;

635

640

645

65o

Opdat uw reukwerk opwaards rijs,
Na d' eenmaal aangenome wijs,
Na d' eenmaal voorgeschreven plicht,
't Zij, dat gij droef of helier licht.
Begunstig doch Apolloos zoon,
Den taalman van den opperthroon:
Die zich op Gods geheim verstaat,
En alle teekens gade-slaat;
Die vaak kan spellen 't ongezienst,
En wien de zuivre Godesdienst
Zoo diep en zwaar ter harten gaat,
En acht ze een pijler van den staat;
Een pijler, daar de staat op leunt,
En om deze oorzaak zich bekreunt
Vaak met den wereldlijken staf;
Al neemt men 't hem zoo kwalijk af.
Weer van ons alle nieuwigheen,
Bevrij voor vlek uwe outerkleen,
En neem de Priesters in uw scharm,
Die uwe altaren houden warm.

625. B o e f, Palamedes. Later : godloos en to droef. — 639. Calchas, als
Opperwichelaar, of Eurypilus, Priester. — 648. Bekreun t, bemoeit. — 65o.
le Uitg. Al neemt men hen. — 651. Nieuwigha n, de leer van Arininius.
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EURYPILUS:
655 Zij heeft u toegeknikt; nu wend u tot de Nood;
Heft aan een nieuwen dans, en maakt haar' Godheid groot.

66o

REI:
0 kracht, die niet en zijt t' ontvlien .
Geweld, dat tusschen uwe knien
Beklemt de diamanten spil,
Daar 't al op draait na uwen wil;
Die hebt van eeuwigheid gezaaid
'T zaad, daar de tijd min' vrucht of maait;
0 dwangbestuurster van al 't werk,
Die Goon en menschen stelt een perk!

665

Houvast en anker van 't gesticht
Der wereld, die in tegenwicht
D' hoofdstoffen houdt; o zuil! die zelf
Draagt onbezwaard dat zwaar gewelf;

670

0, die met ijsren scepter heerscht,
En blijft er laatst, en waart 'er eerst;
Die Hemel, Aarde, en Hel bestiert,
En maakt, dat elk uw Godheid viert ;

675

Die, op haar beurt, de starren riept,
En meerdre en mindre Goden schiept,
En blijft versteenigd en verstokt,
En hebt al 't noodlijk kwaad berokt.

68o

Saturnus zijnen Vader lubt,
En 't pekelschuim met bloed bedrupt ;
Eene oorzaak, dat er Venus kwam,
Met hare onkuische minnevlam.
Iupijn, ontvonkt door Cypris straal,
Voords walgde van zijne eegemaal,

655. Toegeknik t, le Ed. toegeknielt. — 655, 56. Later :
. . . . nu zing een andre wijs:
. . . . en geef het nootlot prijs.
N o o d, Noodlot. „Tot bet noodtlot off onveranderlijk besluijt der predestinatij,
welkers Loff en kraght Jnde volgende reij vertoont won." — re Ed. 't ontvlien. — 678. Later: De zoute zee. — 68i. S t r a al, (Venus' liefde-) piji.
— 682. V o o r d s, voornan. — E é g e m a a 1, gemalin.

17o

PALAMEDES.
Die bleef verschopt, en al zijn feest
Was hoer, of jongen, of een beest.

685

Mercuur werd d' alderslimste dief,
En Bacchus kreeg de kruiken lief,
En, struikelende na den dronk,
Zong hayl'ge veerzen, dat het klonk.

690

Mars groeid' in bloed en menschenmoord.
Dat Reuzen kwamen fel aan boord
Den Donderaar, met smaad en schimp ;
Doen ze Ossa parsten met Olymp,

695

En weer met Ossa Pelion,
Eer het een starker overwon ; —
Dat Minos bruid, het geile dies,
Zich liet bespringen van een' stier ;

700

Dat d' Africaen, zoo wreed als sterk,
Van menschenhoofden bouwde een' kerk ;
En dat zijn tempelpriester had
Een doodshoofd tot zijn wierookvat,
En, eer hij nog gebeden sprak,
Een menschenongeltoorts ontstak,
En plengde, met een heil'gen schijn,
Paarsch menschenbloed, in plaats van wijn,

705

710

715

En offerde, den Goon tot brand,
Halflevend menscheningewand,
Terwijl een menschendarrem sluit
Om 't lijf zijn taaye menschenhuid,
Zijn offerkleed, en feestcieraad ;
En zong, en schreeuwde zonder maat,
Uit parkement, vol bloedrood schrift,
Verrukt door innerlijke drift;
En dee weergalmen, op elk vaars,
Een rei van woeste moordenaars
Wier wapen zwaard, noch kortelas,
Maar kakebeen of schinkel was; --

683, 84. Later : . . . • . een schoone bo0
Of jongen was zijn minnedoel.
691. D en D o n d era a r Jupiter. — 692. Bergen op elkander stapelden. —
694. Die sterker, die 't won, was Zeus (Jupiter). 695. Pasiphae. Later, your
g e il, hitzig. — 699. Later: Zijn kerckgewijde priester. -- 704. Later : Root m.
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Dat Tantalus, nog vuil bemorst
Van versche moord, opschaffen dorst
Het vleesch zijns zoons op Iovis disch,
Niet bij geval gebeurd en is:
Maar, onontworstelbaar Bescheer !
Gij zelf waart d' oorzaak, u koomt d' eery.
Die dobbeltrony Ianus slacht,
Die achter grijnst, van voren lacht.

725

Zoo nog verraad smeult in zijne asch,
Ontdekt zulks doch uw' Priestren ras;
Scharp Argos sabel langs hoe meer,
En Priams stander werp ter neer!
EURYPILUS:

Houd op, gij hebt voldaan. Het Noodlot heeft volkomen
73o Uw dansen en gezang goedgunstig aangenomen.
DE DERDE HANDEL.
DIOMEDES. SCHILDWACHT. AGAMEMNON.
[D IENAAKS.]
DIOMEDES [hij sleeps een lijk op het tooneel]:
H OU, schildwacht, hoil!
SCHILDWACHT:

Wie daar?
DIOMEDE S:
Ik moet den Veldheer spreken.
SCHILDWACHT:

Wie zijt ge? Meldt uw naam, of geef 't gewoonlijk teeken.
DIOMEDES:

't Is Diomedes-zelf.
SCHILDWACHT:

Koom, wek hem daar hij left.
DIOMEDES:

Groot-meester van ons heir, die uwen leger spreidt
735 Van droge en dorre blaan: op, op ! 't is tijd to waken.
721. B e s c h e e r, later : Nootlot. — 721, 22. Later :
Gij nootlot, nimmer gruwlen moe,
Waert d' oirzaeck, u komt d' eere toe.
723. „Twee willen heeft, een heijmelijcke, die anders will als de geopenbaarde."
— 724 . Later: grimt. — 728. Later: En smijt den Troischen standert neér.
-- 732. Later: geef het legerteken.
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AGAMEMNON:

\\T el, Diomedes, vriend ! zeg op, wat zijn 't voor zaken ?
Wat brengt gij ons bij nacht? Is Hector op de been ?
DIOMEDES:

'k Heb een Trojaanschen spie den hals versch afgesneen,
Als ik de ronde deed : hij is belast met brieven.
74o Ik sleep den booswicht bier. Het zal den Vorst believen
Te vorschen na 'et geheim.
AGAMEMNON:
Koom, hoü de toorts wat dicht,
Opdat ik dezen gast beschouw in 't aangezicht.
'T is waarlijk een Trojaan van kleeding en van wezen.
,Dit 's Priams zegelring. Ik moet het inhoud lezen.
745 Op, mannen ! 't is verraad; mijn dienaars, flux ! gaat been,
Behalven Palameed roept al de raad bijeen.
AGAMEMNON. VLY"SSES. DIOMEDES. NESTOR. AIAX.
AG AMEMNON:

die, voor kroonengoud en vorstelijke banden,
Nu voert den koopren helm, en met uw' dappre handen
Van 't Asiaensche staal de vonken stuiven doet,
75o En Simois vermengt en verwt met brein en bloed ;
Ik zal u voords de reen en d' oorzaak gaan verklaren,
Waarom men t' ontijds dus den krijgsraad dee vergaaren,
De Phrygiaan, die, 't heir verspiedende bij nacht,
Van Diomedes hand zoo versch is omgebracht
755 (Als hij, de ronde doende hem kwam verbaasd ontmoeten,
En sleepte hem dood en warm voor uwer aller voeten,
Daar gij hem liggen ziet), was met een brief belaan,
Dieme' uit zijn' boezem trok, en iemant schijnt to rahn
Tot grouwelijk verraad. 1k zal u laten hooren
76o Het inhoud van dit blad, 'twelk vreemd klinkt in mijne ooren:
„Neptunus waarde zoon, die uw grootvaders Stad
Begunstigt waar gij moogt ; de letters van dit blad
Betuigen mijne jonst, waardoor ik ben genegen,
Te strekken over u mijn koninglijken zegen.
765 Dat gij ontvangen hebt 't jongst toegezonden goud,
1k uit den spie verstond, wiens mond gij toevertrouwt
'T geheimnis van uw hart. Ik heb alreé genoten
De vruchten van 't Bestand, voor luttel tijds besloten,

G",

749, 50 . Later : Uit stael van Asien het vier klinckt, schilden kerft,
En Simois met brein en 'Wet vermengt, en verft.
750. Simo 1 s, Trojaansche middenrivier. — 758. I e Uitg. schijn. — 762. I e
Uitg. mocht.
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En wacht op 't uiterst vast. Is ergens gunst to koop
77o Om goud, zoo spaar geen' munt. Ik, Priam, leve op hoop."
Daar is 't geheim des briefs! Wat dunkt u, Griecksche Vorsten ?
VLYSSES:

Verdelgt ze, o Juno! doch, die naar ons leven dorsten.
DIOMEDES:

Ontdekt ze, o Hecate! die naar den ondergang
Van onze tenten staan.
NESTOR:

Ontdek de waterslang,
775 Die schuilt in 't groene gras.
AI AX:
Saturnus breng' de waarheid
Ten lesten eens in 't licht.
AGAMEMNON:

Wie twijfelt aan de klaarheid
Van 't goddeloos verraad?
AIAX.

Ik twijfel, met verlof,
Die alle treken ken en saucen van het Hof.
AGAMEMNON:

Nu, Ajax ! Beef gehoor, en wees niet ongeregeld.
NESTOR:

78o Is 't Koning Priams merk ?
AGAMEMNON:

De brief was toegezegeld
Met 's Konings eigen ring; doch 't wapen is mislukt
In 't zeeglen, en zijne hand in 't schrijven wat gedrukt.
Mistrouwt gij aan mijn woord, geloof uwe eigene oogen.
Daar, Vader, lees den brief!
Ai A X [ter ziide]:
Een' dochter van de Logen,
785 Een vondeling van 't hof, een bastert van de Nijd
En overjaarde Wrok, 't uitbraaksel van de Spijt!
NESTOR:

't Schrift zwijmt na Priams hand; zoo doet de druk van 't
(wapen.
AIAX.
Zoo paait men 't slechte yolk : zoo left men kinders slapen,
Maar Ajax nimmermeer.
AGAMEMNON:

't Zij hoe men 't stuk verschoon:
790 De Koning Nauplius is God Neptunus zoon.
778. Saucen, brouwsels, knoeyerijb.
776. Saturnus, de tijd.
779. En wees niet. Later : En spreeck niet — 788. S l e c h t e, onnoozel.
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AIAX:

Ja, Palamedes is 't; ik houd'et u ten besten.
AGAMEMNON:

Neptunus eige stad zijn Trojens hooge vesten;
Die draagt d' Eubeer gunst ; zoo doet zijn heiloos zaad.
Ai A x [ironiesch]:
Ja, Palamedes is 't; die brouwt ons dit verraad.
795 Die booswicht moet van kant!
VLYSSES:

Beschut ons, goede Goden!
DIOMEDES:

Dat treft Laomedon.
AIAX

[ter zijde]:

Of eer in tijds gevloden.
DIOMEDES:

Dat ongeluk en zij ons nimmermeer bescheerd!
AGAMEMNO N:
Hier geldt geen loochenen, 't zip hoe men 't wendt of keert:
't Is Priams teekening; wij twijflen nu niet langer,
800 Of Palamedes gaat van deze boosheid zwanger.
AIAX:

Dat heeft men lang gezocht, en onder 't yolk gestrooid;
En nu met dezen brief het schelmstuk opgetooid.
NESTOR:
Gij, Heeren, ziet wel toe! 't zijn zorgelijke zaken:
Hij vangt wat wichtigs aan, die tot een schelm zal maken
8o5 Een welgeboren Vorst, een man van groot bewind;
Dies wensch ik, dat geen wraak uwe oogen en verblind'.
Het stuk met reden wikt; en velt geen onrijp oordeel!
AGAMEMNON:

Daar d' hoogheid wordt gekwetst, heeft niemant eenig voor(deel.
NESTOR:
Of d' hoogheid is gekwetst, dat hangt hier in geschil.
AGAMEMNON:

8ro Hij merkt de misdaad licht, die ze anders merken wil.
NESTOR:
Die iemant hatig is, zeer licht een brief kan dichten.
AGAMEMNON:
Nabootsen hand en merk, de onnoozelheid betichten?
NESTOR:

Dat is wel eer gebeurd.
796. De vader van Priam. — 8 ro. M e r k e n, charakterizeercn. 't Is niet
moeilijk de misdaad van andren schijn to geven.
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AIAx:
Al waar het nooit geschied,
Zoo derf men 't nu bestaan.
AGAMEMNON:

Die 't leger heeft verspied,
815 Met brieven afgerecht, bier voor u left verslagen.
AIAx:

Indien hij levend waar, men mocht hem ondervragen.
AGAMEMNON:

De doode meldt de zaak : het is een Phrygiaen.
AIAx:

Een slaaf, die korteling in 't oorloog werd gevahn.
AGAMEMNON:

Zoo zoii men alles wel in twijfel konnen trekken.
AIA X:
82o Zoo zoil men altijd wel des vromen naam bevlekken.
AGAMEMNON:

Die mensch was lang verdacht.
AIAx:

Zoo was de valsche tong
Des grooten Logenaars.
AGAMEMNON:

Gij, Ajax ! zijt te jong,
Om Agamemnons mond zoo kort te heeten liegen.
Of lust'et u, zoo wilt u-zelven niet bedriegen,
825 Maar dat uw degen passe op 't koninklijke staal.
A1Ax:

Zoo doet hij!
NESTOR:

Houdt gemak, gij, Heeren ! laat de schaal
Van ware billijkheid beslechten d' ongelijken.
Hoe kan uw hevig zweerd een wettig vonnis stricken?
Die 't recht heeft op zijn' zij' vaak sneuvelt door het spits.
-83o Bezadigd brein u schey'; die rechter is te bitsch;
Het mes zij op Dardans meineedig zaad verbitterd,
Drijv' Hector op de vlucht, als 't blixemende schittert
In d' appel zijner oog, veeleer dan 't God geheng,
Dat d' eene bondgenoot het bloed des anders pleng,
835 En 't Doriesch leger rijt zijns zellefs ingewanden,
Zijn wapenen vermeng, verwart zijn rechter handen !
814. D er f, thands durft. 821. Palamedes. — 822. „Men zegt". — 825.
Maar zorg, dat gij des noods, met het zwaard in de vuist, uw meening tegen
Agamemnon kunt staande houden. — 826. Dat kan ik. — 83o. Die r e c hter, het zwaard. — 832. le Uitg. Drijf.
835, 36. Later: . . . zijne eigene
ingewanden, Geweer en wapens meng, verwarre zwaert en handen.
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Wat had de vijand stof te lachen in ons dood!
Hoe zou hij vier en torts in ons gedeelde vloot
Dan slingeren met macht, en met bebloede sabels
84o 'T gedraaide kennip gaan doorhouwen van ons kabels,
En zenden brandende de kielen zeewaart in,
In 't aanzien van de Stad en Priams hofgezin.
't Geschil aan mij verblijft, vertrouwt miln zilverharen
En graauwen ouderdom, die veel is wedervaren.
AGAMEMNON:
845 Al waar 't mijn eigen bloed, zoo wil ik, dat men straf

De stichters van verraad.
AIAX:

Ik, dat een open graf
Hem levendig verzwelg.
NESTOR:

Wij stemmen 't all' te zamen;
Maar waar de boosheid schuilt, schijnt donker om te ramen.
AGAMEMNON:

De Goddeloos die neemt de scheemring tot zijn wijk.
NESTOR:
850

Men stel dan 't oordeel uit, tot dat het ieder blijk.
AGAMEMNON:

Ontbeert dit schijn en blijk?
NESTOR:

Het is te twijfelachtig.
AGAMEMNON:

Wat eischt gij voor bewijs? hoe bondig? of hoe krachtig ?
NESTOR:

Dat klaar en helder licht, gelijk de middag doet.
AGAMEMNON:

Hij kwetst 't gemeene best, die booze feiten voedt.
NESTOR:

855 1k voe niet kwaads, maar vrees onschuldig bloed te storten.
AGAMEMNON:

Gij vreest niet eens, den staat door slapheid te verkorten.
NKSTOR:

De rechter handelt wijs, die veel kwaaddoenders spaart,
Om eene onnoosle ziel te vrijen van het zwaard.
AGAMEMNON:

Zoo kan Been rijk bestaan.
NESTOR:
Zoo kan het eeuwig duren :
838. le Uitg. Hoe zou hier. Wellicht voor: hij 'r. — 845. Eigen bloed,
kroost. — 846. Later: van 't verraad. -- 847. Later: hen. — 853. L i c Ii t,
werkw. — 854. Later: vaderlant.
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86o Gerechtigheid die bouwt de koninglijke muren;
Daar onrecht en geweld palayzen ommerukt.
Van elken druppel bloeds des geens, dieme' onderdrukt
En doemt door 't schendig staal, ontspruiten duizend wrokken,
Die barsten uit tot wraak, wiens zweerd, eens uitgetrokken,
865 Keert langzaam in zijn' schee. Die haylig bloed vergiet,
Tergt Nemesis. Zie toe, en roer deze Hydra niet.
'T is licht een hoofd geveld in reukelozen toren,
Maar kunst is 't (let hierop), den wortel gants te smoren,
Wanneer den hals, in plaats van een, vele hoofden teelt.
AGAMEMNON:

87o Mijn oordeel van het uw hierinne niet verscheelt.
Ik kniel voor Themis throon; mijn' daden dat betuigen.
'T waar dolligheid het recht uit haat en nijd te buigen.
Ik zal niet wetteloos bestaan door onbescheid.
Wie tegens 't algemeen en d' Oppermajesteit
875 Zich-zelven schandelijk nocht eerloos heeft vergrepen,
Die loopt geen lijfsgevaar.
AIAX:

Och, waren nooit mijn schepen.
Verzeild van Salamin in d' haven Tenedos!
AGAMEMNON:

Gevaltet u, zoo maak uwe ankertouwen los;
'T en steekt den Grajen niet op tien of twalef kielen.
AIAX:

88o Maar doen twee Ajaxen 't gantsch leger tegenhielen,
En redden uwe vloot, daar 't al scheen overmand,
Daar Hectors fakkel ree de zeilen stak aan brand,
Doen stakter naauw genoeg, hoe of dit uit wil vallen.
Mijn vader Telamon was d' eerste, die de wallen
885 Van Trojen eer beklom en Hercles steef met kracht ;
Een van de vijftig ook, die om de guide yacht,
Door 't klinkende gedruisch der Cyaneesche rotsen,
Na Colchos togen, en den zeevoogd gingen trotsen :
Ik, volgende den aard van een' zoo braven held,
890 Heb Helles vloed gekruist, en hier in 't vlakke veld
Gespannen mijne tent, en nam het leed ter harten
Van Menelaus en 't verongelijkte Sparten.
864. Wien s, van de Wraak namelijk. — 877. Salami n, Salamis, eiland
(aan de westkust van Attika), waarover Ajax' vader, Telamon, Koning was.
— T e n e d o s, eiland, aan de Trooische kust. — 879. 't Komt den Grieken
op geen t. o. tw. schepen aan. — 883. Toen knelde genoeg de bange vraag,
hoe o. d. u. w. v. — 885. E e r, weleer. En dien Hercules kracht gat. — 887.
De drijvende eilandtjens, die na de doorvaart der Argonauten vast werden.
— 888. Z e e v o o g d, iEetes, Koning van Colchis.
VONDEL II.
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Dits mijn bezolding nu; dit 's, Ajax! al uwe eer.
Wat draal ik ? 'k Heb verlof; men gunt me dat ik keer.
AGAMEM NON:

895 Uw vader Telamon, de terger der Trojanen,
Was oorzaak van veel bloeds, en veler Griecken tranen ;
Was oorzaak, dat de vloot der Phrygen overwoei,
Dat Alexander, in vergoeding zijner moei,
Mijn broeders bedgenoot en dierbaar pand vervoerde,
90o En door zijn' roof Europe en Asi6n beroerde.
Wat uwe refs belangt, gij stoft al t' onbedocht,
Als of aan u-alleen ping d' overzeesche tocht.
Neen, Ajax ! staak dien roem, en, wiltet mij vergeven,
Om eenen Ajax waar de tocht niet nagebleven.
NESTOR:
905 Gij, Heeren ! waartoe dient dit onderling verwijt ?
Het baart afkeerigheid, als d' een den andren bijt.
Ik bid den Oppervorst, hij wil zijn gramschap sussen,
En niet den oorlogsmoed van dezen krijgsheld blusschen,
Wiens brave daden volgt onsterfelijke naam :
910 De mond eens iegelijks gaat zwanger van zijn faam.
Een Veldheer, die met hoon zijne hoplien loont na 'et strijen,
Zijn eigen herkracht gaat de zeenwen stukken snijen.
Aiti.x Ives pt zijn zwaard ter aarde]:

Daar left 't vervloekt geweer ! De Goden straffen mij,
Indien ik immer gord den degen op mijn' zij !
9 r5 Geen held behaalt hier lof, hoe dapper, hoe rechtschapen,
Hoe vroom hij zit te paard. Dat zich een ander wapen !
Ik dien geen' dwingeland, nocht geen vermetel hoofd,
Dat niets prijswaardig acht, als 'tgeen zijne harsen looft.
NESTOR:

Nu, Ajax ! toom den moed, beweer uw' zaak met reden.
AGAMEMNON [tot Nestor]:

920 Wij zijn dit lang gewend : 't zijn de oude korselheden ;
Best, dat hij eerst bedaar.
NESTOR:

'T is heftig gekrakeeld.
Het drukt me, de gemoen te zien aldus verdeeld,
En wenschte, dat die twist beslecht waar en bevredigd.
897. W. o. dat de Trojaansche vloot (met Paris) naar den Peloponnesus
kwam. — 898. Alexander, Paris. — Zijn m o e i, Hesione, die, in handen
van Telamon (Ajax' vader) gevallen, te vergeefs door Priam word opgeeiscbt.
— 901. le Uitg. 't onbedocbt. — 904. Nagebleve n, achter-wege gebleven
— 912. II erkra cbt, heirkracht. — 916. V r 00 m , dapper. — 919. 1), ew e e r, verweer. — 923. le Uitg. beslicht.
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AGAMEMNON:

1k wensch het desgelijks.
NESTOR:

Als elk het zijn verdedigt,
925 En trek zijn streng na macht, is 't wild en ongezien.
AGAMEMNON:

Wat Agamemnon drijft, dat moet voor a1 geschien.
'T betaamt den minderen voor meerdre macht te duiken.
NESTOR:
Een Koning kan zeer licht d' ontvange macht misbruiken.
AGAMEMNON:

Dat oordeel staat aan hem.
NESTOR'

En ook aan zijn gemeent,
93o Van wie hij zijne macht en heerliikheid ontleent:
De Koning is om 't yolk. Wijs, die zich weet te voegen
Na 's tijds gelegentheid, en ieder kan vernoegen ;
In zonderheid die zijn van zijn' geheimen raad,
En leden van het rijk en pijlers van den staat.
935 Uw hoogheid alle ramp en ongeluk verhoede !
VLYSSES:

Ik spreek er zoo veel in (men houde't mij te goede !)
Dat elk den Vorst verschoone en kwaad vermoeden schort',
Zoo lang, na luid des briefs, geen goud gevonden wordt
Ontrent de legerplaats van Palamedes tenten.
940 Men onderzoeke het stuk, en staak' dees' dreigementen.
DIOMEDES:

Die raad mij wel gevalt.
AGAMEMNON:

Wat zeit er Nestor van ?
NESTOR:

Oprechte munt-de proef gewillig lijden kan.
Zoo zal 't navorschen ook geen' eerlijk' man beschamen.
VLYSSES:

Wien neemt dien last op zich?
AGAMEMNON:

U beide zal 't betamen.
VLYSSES:

945 Het waar ons aangenaamst, indien het andre den.
AGAMEMNON:

Volbrengt gij mijn bevel : verricht dit met u tweén.
a:f.]
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CALCHES [alleen]:
CALCHES:

Onsterfelijke Goon, wier overgroot vermogen
Uw priesterschap beschermt, als d' appel uwer oogen;
Die uit uw stoelen daalt, beweven met een' wolk,
95o En handhaaft uw' gemeent, uw eer-ophoudend yolk
En waarde speelgenoots; die over hunne waayen
De zoomen van hun kleed en mantels laten zwaayen ,
Wier lang-gebaarde kin van haren hangt vermast,
Wier winkbraauw en gebaar niet loochent, hoe hun past
955 Een wetteloze macht, die, prat, op Vorstenbanden
En Keizerskroonen treedt; wier hoeden, breed van randen,
Gebogen van ter zij', vOor spits . en achter spits,
Beschaduwen 't gelaat, daar 't liefelijk en bits
Zich in het statig mengt, tot stijving van geboden
96o En zielentuchtiging, — onsterfelijke Goden!
Die onze deemoed hebt geheven uit het stof
Op uwen tempelthroon, — o Goden! u zij lof,
Dat gij uwe eere wreekt, en straft ze, die vermetel
Opdragen 't kerkenrecht den wereldlijken zetel,
965 Die al te zeker staan op 't slibberig en steil,
En schroeven 't hayligdom ten dienst van burgerheil.
Dat Palamedes ons nu muilbande, en tot spot maak
't Gezag der tempeliers, de zekerheid der Godspraak:
Dat hij op 't outer nu zijn nieuwe grouwlen zet,
97o En waft en onbesuisd onze outerkleen besmet!
Nu zal hij leeren, wat het inheeft dus t' ontijde
Zijn vingeren te slaan aan 't priesterlijk gewijde.
Wij staan met Goden in onbrekelijk verbond;
Al wie ons wederspreekt, die wederspreekt Gods mond.
975 Wig zijn afdruksels Gods, onsterflijkheids gezanten.
Wij zijn gehuld, gezalfd tot Iupiters trawanten,
En voeren zijn levrei, en maken zijnen stoet,
En door ons' hayligheid men Godheid spreken moet.
Wat wereldlijke macht ons stout derf tegenwroeten,
980 Diens zetel zijgt, en staat op waggelende voeten.
Ons wenken blixems zijn en donders ceder woord.
Wij zijn een muur om 't rijk, de sleutels van stads poort,
De fakkels, om een land in lichten brand te stellen.
Gesard, wij geven aan d' uitbraakselen der Hellen
985 En Vloeken vrijen toom, en geen Monarch zoo gaauw
Zijn heir brengt op de been, als wij het woeste graauw.
Daar komt Euripilus.
951. ti's' a a y en, kuiten. —9 71. le Uitg.'t ontijde. -- 985. Vloeken, Furi6n.
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CALCHES, EVRYP1LUS.
CALCHES:

Wel zoon! mijn zinnen hangen
In twijfel, tusschen vrees en hartelijk verlangen.
Hoe is het spel vergaan? Is 't boschzwijn eens gejaagd?
EVRYPILVS:

eer des Priesterdoms! men heeft te Recht gedaagd
Den vijand onzes naams, na dat men opgegraven
Had, in zijn legertent, d' ontvange Troische gaven.

990 0,

CALCHES:

Mijn hart van blijdschap zwelt, en geeft den geest meer bots ;
Mijn ingewand ontspringt, nu eens die vijand Gods
995 Ten lesten is betrapt door d' Ithakoische strikken.
Het Noodlot dit bestuurt; geen menschelijk beschikken.
EVRYPILVS:

Maar of die schalke nog dit lijfsgevaar ontsprong,
Door zijn ervaren brein en slibbergladde tong?
CALCHES:

De zaak en lijdt geen' last; wij zullen 't zoo bestellen,
I000 Dat zijn doodvijanden en haters 't oordeel vellen,
Na dat men 't oude en langvergeten uit den hoek
Gehaald heeft, en doorzocht wel naauw zijns levens boek,
Van dingen, die hem zijn ontschoten door de jaren :
En waar de logen geldt, ... daar zal men waarheid sparen,
1005 En geven 't valsch[e] een schijn van oprecht en een verf
Van bloedbad, van verraad, van lien- en land-bederf.
Zijn vonnis, boven-aan, zal in het voorhoofd voeren,
Hoe dat hij driest bestond het haylige aan te roeren,
En brak met eenen band 's ri)ks banden al-te-maal ,
1010 Het heir verwarrende met een gedeelde taal,
Bezwangrend' een gedrocht en Hydra van geschillen,
Van nood, gebeurlijkheid, van moeten, en van willen,
En eischt' in dit geschrei, dat slechts zijn bovenzang
Aileen zoCi zijn gehoord, „door kerk- en priester-dwang".
1015 Ja, wetten gevende, waarna dat d' outerknechten,
993. B o t s, schot. — 994. Ontspring t, springt op. -- 998. Later: honigzoete tong. — 999. „Calchas en Eurypilus Spelen de roll van heerszugtige
kerkelijcke, sigh — verheugende over de Gevangenis van d Advt die sij hunnen
vijant noemen spellende die dingen daar men hem van sou beschuldigen." -1009. Door den band van den godsdienst te verbreken, verbrak hij alle andere
(politieke) banden. — 1012. „Versta de geschillen, over t stuk der eeuwiger
verkiesing, met derzelver aankleve." — 1014. „Door kerk- en priesterdwang
been." — 1015. „Hij meent de resol: der H" staten van Hollant, tot vrede
der kerke genomen die de kerkelijcke hielden door den advokaat uljtgewerkt "
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Een hemelsch Godvrij yolk, zich zouden moeten rechten;
En steef het onderscheid van noodig en van nut,
En strekte door gezach der nieuwigheden stut,
Afslaand een wettige Verzameling van papen,
1020 En brengend' om ziin tent vreemd krijgsvolk in de wapen,
Zelfs buiten 's Veldheers last; en duizend dingen meer.
Maar gaan we binnen, want de raad vergadert weer.
[Heiden af.]
PALAMEDES [(liken]:
Nacht, wiens donker kleed beschaduwt alle menschen,
Zoo wel die heerlijk zijn, als die om nooddruft wenschen;
1025 Wat Boosheid dekt ge doch met dikke duisternis,
Wiens lagen of bedrog uw' naarheid gunstig is ?
Men vordert me in den raad; hoe derf ik mij vertrouwen ?
Het is op mij gemunt : daar is wat kwaads gebrouwen.
Men mompelt allerleids : men strooit een valsch gerucht.
1030 Mijn' vrienden zijn bezorgd : men raadt me dat ik vlucht.
Hoe kan een vroom gemoed (gij kent'et Hemellieden
Dat niets en is bewust, verstaan tot eerloos vlieden?
Hoe kan een edel hart verzwelgen, dat men zegg':
„Die droop voor schellem door, voor Trojen, in 't beleg!
1035 Noch dorst, gedagvaard, niet zijn zaak voor recht bepleiten,
Vermids hij was berucht van schandelijke feiten."
Neen, Palamedes ! blijf, en boil nog liever stal ;
Al schiet men pijlen uit, gedopt in bittre gal,
Zoo brandmerk door uw' vlucht, uit ijdele vervaarnis,
1040 De glorie niet uws naams, u-zelven tot bezwaarnis,
Uw' magen tot verwijt, uw' vijanden tot vreugd' :
Maar beur uw voorhoofd op, en toon, dat ware deugd',
Als d' eedle pallemboom, geen last te dragen weigert,
En tegens 't zwaar gewicht der lasteringen steigert.
1045 Het onverbreeklijk recht van 't oude Grieckenland,
1017. „Het onderscheijt tussen noodsaakelijcke en onnutte geloofspunten."
— io18. Gezach der Staten. — „Willende seggende dat hij de remonst. die
men van nieuwigheden had betigt begunstigde." — 1019. „Een natjo[n]ale
Synode, op die voet als de kerklijcke die begeerde, en daar verkregen." 1020. „Dit is het aannemen der waartgelders boven gemelt, t welk hem wort
geweeten." — 1024. 0 m n. w., behoefte aan 't noodige hebben. — 1025, 26.
Later: duisterheên? Wat lagen zoecktge met uw schaduwen te Mehl? —
1026. Wien s, van de Boosheid namelijk. — 1027. „Barnevelt naar de Vergaderingh rijdende, wort daar vast gehouden." — 1029. Later: allerleis. —
1030. „Hij wiert daags voor sijn gevankenis vanden raatsheer Berkhout, en
nogh een Meer van sijn ongevall gewaarschouwt, maar hij weijgert te wijcken."
— 1035, 36. Later: En dorst zijn zaeck, voor recht gedaghvaert, niet verweeren, Dewiji hij 't hals recht, dat hem dreighde, niet kon keeren? — 1037.
Later: ontzie geen ongeval. — 1042. Later: Hef het hoofd omhoog.
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d' Handvesten, ooit geschat een Bier en heilig pand,
De guide vrijheid, die vast treurt en slaat aan 't kwijnen,
Ik reis aan reis dus lang heb tegens 't ondermijnen
Der boozen voorgestreen , ik blijf haar schutsheer nog
1050 En voorspraak tegens list en uitgemaakt bedrog,
Zoo lang een druppel bloeds zal uit mijn aders leken,
Zoo lang mijn zuivre tong kan zuivre waarheid spreken.
De macht ontbreekt me niet, om dit gevaar t' ontgaan :
Jupijns manhafte zoon, zijn neef de Peleaan,
1055 Erbieden zich om strijd, met hooge en haylige eeden,
Te keeren 's Veldheers grim en ongerechtigheden,
En mijn onnoozelheid, in spijt van logentaal
En ziedend-heete wraak, door wapenen en staal
Te vrij en wettelijk , maar, als ik 't overwege,
1060 't Is beter dat ik lij, dan dat ik mijne zege
Met burgermoord bevlek, en om hun onverstand
Grieck tegens Grieck, en standers tegens standers kant ,
't Is beter dat m'een ziel verdelge van der aarde,
Als 't euvel uitwasch met den schitterenden zwaarde.
1065 Van dat men mij verkoor tot aller Vorsten mond
En, als verdediger, aan ons gebied verbond
Met diergezworen een, verstond ik, zoo ik 't huiden
Hoog noodig voor den staat (hoe schendig zij 't misduiden)
En tot verzekering der Vorsten in 't gemeen
1070 Nog oordeel : dat 't gezach op 't heiligdom alleen
Den sceptren toebehoort en vorstelijke banden,
En dat Been tempelier zijn vingers en zijne handen
Zal schenden aan dien toom en teugel, als een recht
En hoogheid aan 's lands staat onscheidbaar vastgehecht.
1075 Het is van aanvang ook bij alle bondgenoten
Eenparig zoo verstaan, verdedigd, en besloten :
Zoo drijf i k dan niet nieuws of zeldzaams (zoo men 't noemt),
Maar 't Priesterdom, dat slinks het wereldlijk verdoemt.
Genomen, ik waar stom, en liet dien teugel slippen,
1080 Tot wroeging mijner ziele en schennis mijner lippen,
1046. ons hantvestboeck geschat. — 1053, 54. Later • t' ontvlien. jupijns
en Peleus zoons om hulp en bijstant Wen. — 1055. Later: Verbinden. -1056. 's Maerschalks wrok. — 1062. Deze gebrekkige alexandrijn is gebleven.
— 1065. „Tot advokaat van Hollant." — 1070. „Dit begriipt sign Gevoelen
van t gezach, en t regt eenes cristelijcke hooge overheijt over t kerkelijcke,
altijd bij hem verdedigt, twelk hem veell [haat] bij sommige kerkelijcke heeft
verwekt." — 1075. „Te weten dat de Hooge overheijt ook magt heeft over
t kerkelijcke en zaacken van godtsdienst." — 1078. Later: Gelijck d' Aertswichelaer, die 't Weereldtdom verdoemt. Hiermee wordt de toespeling op de
Prrndikanten verzwakt; maar de kath. Priesters loopen duidelijker vrij.
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Zoil niet te duchten staan gewetens scharpe dwang,
Waaraan gekoppeld is der steden ondergang?
Na et bannen van de deugd, na et grouwelijk bestormen
Van raadhuis en van kerk , na et endeloos hervormen
1085 Van tempel, tempeldienst, en wat aan 't outer kleeft.
Wat raadsheer is zoo jong, die 't niet en heeft beleefd ?
De kerkers galmen nog; de kussens en de zalen,
Ontbloot van grijzen raad, het rooken van de palen,
Beschreyen hun geweld en 't zwaard, van bloed bespat.
i o90 Hunn' dolligheid die spookt en rookt van stad tot stad.
Het haylig parkement, met heerlijk wasch bezegeld,
Betuigt hunn razerij, te woest en ongeregeld.
Vergevet mij, indien mijn' vromigheid gesard,
Na zoo getrouw een' dienst, uw' zeeren raakt te hard.
1095 De Goden zullen, tot gerechtigheid bewogen,
De klare waarheid eens doen blinken, als de logen,
Van d' Jthakois gesmeed, van Chalches tong gevijld,
Gelijk een damp verstuift en als een rook verijit.
Men maakt den Veldheer diets, om ons als kaf te wannen,
I 100 Als waar men tegens hemmet ijver ingespannen ;
Daar niemant bet als ik zijne eer gevorderd heeft,
Hoewel getrouwe dienst mij kwaà belooning geeft.
't Is waar, ik duld'et nooit, noch zal het niet gehengen
Met mijn' bestemming, dat me onOrdentlijk ga mengen
1105 't Bizonder en 't gemeen, 'twelk groot geschil verwekt.
Het opperste gezach, als hij te velde trekt,
Is, met gemeenen raad, zijn scepter opgedragen:
Niet om 't bizonder recht der Vorsten te belagen,
En deze macht zoo wijd te strekken, datter een
11 I0 'T bizonder eigendom zoil smelten in 't gemeen,
En als een dwingeland zich in den zetel zetten,
En schenden de van ouds bezworen Griecksche wetten.
108 1 . „Hier toont den dighter des advokaats bekommernis, vresende dat,
Jndien de overheijt haar gezagh Jnt kerklijk lieten vallen, dan de gewetens
dwangh sou jngevoert worden en ontvouwt jnde volgende verzen t quaadt
gevolgh van dien dwangh." — 1083. B e storm e n, beeldstormerij. — 1 09 2.
Later : Razerij. -- 1093. Later : mijn ouderdom, vermast. — 1094. Later : u
raakt, en zich ontlast. — 1097. Later : van Schalckaert row, met kennelijke
toespeling. — Later : gevijit van Kalchas tong. — 1098. V e r ij 1 t, dun wordt.
— Later : Gelijck een vuile damp verdwijnt by oudt en jong. — II o 1. Later :
Schoon niemant meer. — „Dat hij t Gesach des prinsen segt te verminderen
was den gemeenen roup, maar t wert bij hem ontkent en hij beriep sigh op
de dienste t sijner bevorderingh gedaan." — 1103. „dit en de volgende versen,
geven te konnen, dat hij t vernieesteren van den staat, en het onbepaalt gezach niet sou konnen gedoogen." — 1104. Be st e m m in g, toestemming. —
Later : reuckeloos. — 1109. Later : trecken.
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Hoe kan ik schaamteloos dat onrecht met hem staan,
En, tegens eer en eed, mijn vaderland verraan?
1115 'T bezetten mijner tent met meerder tal van wachten,
Geen wettig voedsel geeft tot allerlei' gedachten,
Vermids het is geschied door Ajax wizen raad.
Ik was alree gebrocht in veler hoplien haat;
Men zag nocht hoorde niet als blixemen en dondren;
1120 Men mompelde van moord, bloedstortingen, en plondren.
Wat Vorst vermag dit niet? Wat raakt bet iemants kroon,
Dat ik voorzichtelijk verzeker mijn' persoon?
Dit maakt geen' staat in staat, gelijk zij lastren darren,
Noch strekt niet om het heir door tweedracht te verwarren;
1125 Maar wel tot eenigheid, dewiil mijn lijfwachts eed
Noch tegens 't algemeen, noch 's Konings hoogheid streed
Dat wig de schatkist van 's lands middelen uitputten,
Waardoor zich 't weerloos heir niet langer kan beschutten,
Ja, loopt geen klein gevaar van droeve nederlaag,
113o Tenzij men met Priaem zich schandelijk verdraag; —
Is lozen, en verzierd. 't Zoii waarheid bet gelijken,
Waar dit gestrooid om hen, die eerloos zich verrijken.
Maar daar en deert het niet; 't is niet zoo zeer om mij;
Men tracht den vrijen staat te kwetsen door mijn' zij;
1135 Men roept tot slaafschen dienst het vrijgevochten Griecken,
En trekt bedektelijk slagveeren uit zijn wieken.
Men gaat de vroomste na, opdat men 't recht verstomm:
De Godsdienst strekt een grijns, en 't schelmstuk gaat voor
Wat kaal is en berooid tot Agamemnons voordeel (mom.
114o De zaken handhaaft, niet uit wetenschap en oordeel,
Maar puur uit eige baat : 't geraas, 't gedrang, 't gewoel
Is om den Hailig niet, maar om den hail'gen stoel.
Ik zal gedagvaard dan voor Agamemnon treden,
En, tegenwoordig, zelf den lozen raad bekleeden,
1145 En uitstaan met geduld het zij ook wat het zij.
Koom, lasters logentaal ! ik ken mij zelven vrij.
Koom, overjaarde wrok ! koom, lang gedreigde wrake !
1115. M e e r d e r, later: grooter. — „T Speciaall versoucken van Sauvegard
over sijn persoon, en verder de Gemeene Gerughten over hem uijtgestrooijt.
— 1117. A j a x, later: Nestors. — 1127. „dit had men den advokaat te last
geleijt, en wort ook jn sijn vertoogh wederleijt." — 1128. I e Uitg. weerloos.
— 1132. Later: Waer dit geduit op hen. — 1134. Later: Men pooght. „dus
Spreekt den advokt Jn sijn vertoogh aande Staaten seggende Id'. Bemercke hoe
langer hoe klaarder, dat men door mijne sijde der Laizden staat en v elstant,
soekt te Empieteren of aan te grijpen." — 1138. Gaat voor mom, speelt
[iemant] poetsen, gemaskerd en verkleed. - 1139. Later: Wat arm en bijster
is. — 1144 Den lozen raad b e k l e e d e n, quazi in den raad zitten.
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Ik steun op mijn gemoed, en op mijn' goede zake.
Ik stap mijn' dood' te moet : zij strek"t gemeen tot baat,
115o Als ik mijn bloed vergiet ten offer voor den staat.
PALAMEDES. AGAMEMNON. NFSTOR. DIOMEDES.
VLYSSES. [WACHTERS.]

P ALAMEDES:
K ben, op uw ontbod, behcerscher van Mycenen
'En Overste van 't heir ! hier in den raad verschenen.
Wat onraad drijft u op, en dagvaardt ons bij nacht ?
AGAMEMNON:
Gij, Palamedes, waart van over-lang verdacht,
1155 En 't kwaad vermoeden groeit, als of gij met de Phrygen
Hadt heimelijk verstand.
PALAMEDES:

d' Onnoosle te betijgen
Was ooit geringe kunst en zotte kinderklap ;
Daar 't overtuigen is eene hoogre wetenschap.
Wij hebben niet gemeens met dat meineedig Trojen.
AGAMEMNON:
11 6

Hoe koomt gij dan berucht?
PALAMEDES:

Dat vraagt hen, die dit strooyen,
Tot schennis mijnes naams !
AGAMEMNON:

Gemeenlijk wilt zoo gaan :
Waar iemant wordt belast, daar is een weinig aan.
PALAMEDES:

Zoo maakt de lastering dan vrome luiden schuldig ?
AGAMEMNON:

Dat volgt niet; maar 't gerocp is nu zoo menigvuldig,
1165 In aller krijgslien mond, en zelfs in Priams Stad,
Zoo dat men vast gelooft, „daar hapert dit of dat."
P ALAMEDES:
Onzeker landgerucht moet logen zijn, of waarheid.
Dat elk 't bedenken schorte, en wachte op meerdre klaarheid.
AGAMEMNON:

De staat en Iijdt het niet; het leger loopt gevaar.
1148. Later: gerechte zake. — 1153. Later: steunt uw rust. — 1156.
Later: bestant. — Onnoosl e, onschuldige. — 1157. 0 o i t, steeds. — 1157,
1158. Later: Is kleine kunst, en die geen brave Heeren past Dat lastren eischt
bewijs; daar is wat meer aan vast. — 116o. B e r u c h t, in slecht gerucht.
— 1169, 7o. Ontbreken in de Ed. 1668.
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PALAMEDES:

1170 Wat eischt dan d' Oppervorst, dat ik de waarheid spaar
En logentaal verdicht, en valsche strikken breide,
Mijn eige ziel verworg, en zoo van hier verscheide?
AGAMEMNON:

Spreekt waarheid, meld ons flux wat in dien boezem steekt.
PALAMEDES:

Een vroom en oprecht hart, dat ware deugden kweekt,
1175 Dat nooit en was gekrenkt door koninklijke giften.
AGAMEMNON:

Gij, noon van Nauplius! (men zal uw' woorden ziften),
U-zelven niet bedrieg, noch haal geen' zwaardre straf
Uw' misdaad op den hals; men heefter tiding af.
Heeft Paris met een g'lay u niet aan boord gelegen?
[Tot den raad..]

118o Ziet daar, hij staat verstomd : hij heeft er op gezwegen ,
Hij zet zijn' doodverw , hij besterft in 't aangezicht ,
Het kwaad geweten wroegt, het schellemstuk beticht
Zijn' eigen meester. Zoo, zoo zal ik 't kluwen krijgen;
Wij hebben 't end alree; hij staatet toe met zwijgen.
PALAMEDES:

1185 Niet schellems sta ik toe, nocht ben in 't minst bewust
Van meineed of verraad, nocht innerlijk ontrust;
Neen, Agamemnon! neen; maar ben al heel verwonderd
Om dees' beschuldiging, die in mijne ooren dondert.
Ik merk, uw' valschheid dingt na mijn onnozel bloed:
1190 Dat moogt gestorten ; maar 't vrijsprekende gemoed
Uitblusschen,nimmermeer! Mid onschuld 't hoofd zal heffen
Ten golven uit, ofschoon haar lasterbuyen treffen.
Is 't om mijn' dood gedaan, zoo spaar deze ijdlereen;
Koom, koel uw' moed aan mij, en lead me daatlijk been.
AGAMEMNON [tot den Raad]:

1195 Hij maakt zich zelven t' zoek, ja, derf den Koning tergen;
Ontkent 't bekende feit, en waantet te verbergen.
Wij moeten strenger gaan. [Tot de wachterd:
Voords! brengt de pijnbank hier,
En parst de waarheid uit, met water en met vier.
Het is hardnekkigheid; brengt herwaards hayre koorden,
'200 En rekt hem kruisgewijs. Hij past op niemants woorden.
Wij hebben dat weleer halsterkere verleerd.
PALAMEDES:

Dats strijdig tegens recht.
1175. Later: En noit zich kreucken liet. - I19o. IC Uitg. 't vrijspreecken.
— 1193. Ge da a n, te doen. — 1201. H a ls t erk er e, halsstarriger.
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AGAMEMNON:
Geen oorloogvorst zich keert
Aan iemants recht of wet; de Vorsten, vol en dronken,
d' Handvesten nu en dan de Griecksche steden schonken :
1205 Hij neemt ze, die ze gaf den volke in eigendom;
't Is Heerengift, een Heer die eischt ze wederom.
Indien ze ons dienstig zijn, wij willen dat ze spreken ;
Maar zwijgen, zoo ze ons 't hoofd met tegenstribben breken.
PALAMEDES:

Men heeft er dan vergeefs vaak oorlog om gevoerd,
1210 Vergeefs 't aanpalend rijk zijns nabuurs om beroerd,
En ijdel op gestoft ? Uw e vader, in zijn leven,
Sprak dikwijls : waartoe t recht in parkement geschreven,
Met letters rood van goud, gestarkt met Heerlijk was,
Wanneer geen burger ooit deszellefs vruchten las,
1215 Noch deel had aan 't genot ? Och, overheerde Argiven !
AGAMEMNON:

Wij staan op 's vijands boom; mijn willen, mijn believen,
Is aller Griecken wet. Acht iemant mijne stem
Een' krachtelozen galm, mijn degen geeft ze klem.
Nu andwoord op ons vraag ; bier geldt geen tegenstreven.
PALAMEDES:
1220

Ik ben, Heer Koning! u nooit andwoord schuldig bleven.
AGAMEMNON:

Voords, rand den booswicht aan; gij, pijnigers, komt voort !
Wat voer ik woordenstrijd met dezen schelm! Hij hoort
Noch luistert na mijn' reen. Voords, legt hem 't vier wat
Daar is niet aan verbeurd, al sneuvelt de verrader. (nader :
PALAMEDES:

1225 Gij, Heeren, ziet voor u! 1k ben in uwe macht;
Gebeurt me leed of smart, dat is geweld en kracht;
Gij moogt met luid gebaar de ruime locht vervullen,
Maar denkt, daar levender die 't van u eischen zullen.
Belijdenis, door pijn uit iemants mond geparst,
1230 Wordt zelden vast geloofd, en schoon gij 't heelt, het barst
Ten dikken muren uit. Hij overtreedt de palen
Van billijkheid, die zoo waant iemant t' achterhalen.
NESTOR:
Indien het u gevalt, o Veldheer ! gaat met mij,
Opdat we ons onderling bespreken, aan d' een' zij'.
AGAMEMNON

[tot Nestor, ter ziide]:

1235 Wat zett de vader goeds?
1203. „de Graven die de privilegien Gegeven hebben." — 1209. „Treft de
nederlandse oorlogen gevestight op verbreecken der privilegien, zelf naar 't
vervolgh van prins Willem van Orangen." — 122 i. V o o r d s, later : nu.
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NESTOR:

Ik zal, rootmachtig KoninV
Van u niet bidden 'tgeen' mag ienen tot verschooning
Van meineed of verraad. Is bier de minste schuld,
Hij draag' verdiende straf en peenen, met geduld;
Maar dat gij niet en tracht, door pijnigen en rekken,
1240 Een' misdaad uit den mond van dezen Vorst te trekken,
Tot kwetsing van de grootste, en van 't bizonder recht
Des vorstelijken naams, en zoo u zelf' bevecht.
Men heeft ook opdit stuk nu lang genoeg gedrongen.
Misschien is 't giftig spog van bitse lastertongen;
1245 Maar isser anders iet, men legge hem dat te last,
En geef zijne onschuld plaats.
AGAMEMNON:

De booswicht die is vast,
0 roem van Neleus stam ! het schelmstuk zal ons scheiden.
Wij vonden 't goed, hem zoo een weinig om te leiden,
Maar of hij 't loochnen dorst, al waarder blijk en schijn,
125o Zou dan de pijnbank niet ons jongste toevlucht zijn?
NESTOR:

'tGeen blijkt, dat spreekt van zelf: wie vuil is moet zich schaDaar vele teekenen een' zaak bestemmen t' zamen, (men,
Men neem zoo kort een' weg als me immer nemen kan.
AGAMEMNON [tot de wachters]:
Sleept bier den dooden spie.
[Tot Palamedes..] Wat dunkt u van dien man?
PALAMEDES:

1255 Het is een zielloos lijf.
AGAMEMNON:

Dat is 't niet, dat we vragen.
Is 't niet de spie, die vaak het leger kwam belagen ?
PALAMEDES:

't Waar mooglijk.
AGAMEMNON:

't Is hij zelf, die dikwijls was gewend
Te duiken in de schaàuw van Palamedes tent.
PALAMEDES:

Mijn aangezicht dien mensch met kennis nooit aanschouwde.
AGAMEMNON:

126o Uwe oogen zagen hem, doen gij hem toevertrouwde
't Geheim van brief aan brief; of als hij van Priaem
U schriften brachte en groete in 's grijzen Konings naam.
1246. Onschul d, verontschuldiging. — 125o. le Uitg. ons 't jongste toevlucht.
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Mijn hayr moet, als Megeer, van zwarte slangen krielen !
Mijn schimme namaals drage, alleen, 'tgeen alle mien
1265 In d' onderaardschen poel van Dis is toegedoemd !
Mijn naam die zij een vloek, waar dat hij wordt genoemd;
Of als Prometheus moet ik 't leverpikken lijen,
Indien ik kennis heb aan deez' verraderijen.
AGAMEMNON:

Spaar uw' meineedigheid, o boos verraders hart !
1270 Hoe dat gij hooger zweert, hoe dieper gij verwart.
Lees zelf den loozen brief van 's konings ring gezegeld,
Geteekend met zijne hand, en vloek niet ongeregeld.
PALAMEDES:

Het schrijven is Priaem nocht Hector niet verboOn,
Noch strekt mij tot geen' vlek. Gij kentet, goede Goon
1275 (Die veer zijt van 't bedrog in uwen throon gezeten),
Hoe zuiver dat ik ben, en heilig van geweten.
AGAMEMNON:

Nu, Diomedes ! tuig.
DIOMEDES:

Wat eischt men voor bescheed ?
AGAMEMNON:

Tuig, wat u wedervoer als gij de ronde deedt.
DIOMEDES:

't Was over middernacht ; de bleeke starren vielen.
kielen,
128o Eerst ging ik strandewaards bezichtigen ,
Maar alles was in stilt; doen namen wi ons pad
Na Ida, tusschen 't heir en tusschen 's vijands Stad ;
Van derwaards hoorden wij 't geruisch van iemants voeten,
En hielden stal, belust wat of ons zoude ontmoeten :
1285 Of spook, of dier, of mensch. 'T gerucht kwam nader aan;
Mijn oor, begeerig, ving het ritselen der blaAn,
Van 't lisch, en 't groene kruid. Bij schemerschaàuw, ten lesten,
Zoo worde ik hem gewaar (het dien' den Grieck ten besten 0
En roep : Wie daar ? — Hij zwijgt, en rukt gezwind voorbij.
1290 Ik volg met blank geweer, en kwets hem in zijn' dij,
En vat hem na den kraag; hij duikt, en, of het God gaf,
In 't duiken ik den spie steek botteling den strot af;
Met sneuvelt op het veld de schelm en looze dief.
Men rukt zijn boezem op, en vindt er dezen brief,
1295 Waaruit de boodschap blijkt, en wien hij was gezonden.
1265. D i s , Pluto. — 1276. Later : hoe onbevlekt ik ben en zuiver. —
B o t t eil in g, bot. Later : Steek ik den
1291. K r a a g, later : keel. — 1292.
loozen spie, met mijnen dolk. — 1293. Later: als ik hem doodlijk grief.
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AGAMEMNON:

Tot meerdre zekerheid, om alles te doorgronden,
Zoo heeft men nagevorscht wie deze lagen brouwt,
Wie schelms genoten heeft het vijandlijke goud;
En, 't loos geheim ontdekt! Ulysses, doe ons open,
1300 En toon waarmee men tracht den krijgsraad om te koopen.
VLYSSES:

Ik bidde, ontschuldigt mij.
AGAMEMNON:

Voords, open ons den schat,
Opdat de zake blijke, eer iemant ons bekladt.
VLYSSES:

Daar ziet ge, o Vorsten! 't goud, tot ons bederf beschoren,
Wiens glans het oog verblinde en schendig kost bekoren
1305 De vaak beproefde trouw, tot zoo vervloekt een feit
Als ooit is in Euroop bejammerd en beschreid;
't Meineedig Troje voedt, met zulk een lokaas, wolven
En tijgers in ons heir. Dit heeft men opgedolven,
Daar Palamedes korts zijn leger had gespreed.
1310 Ach! dat een' groote ziel zich zelve dus vergeet!
AGAMEMNON:

Te hoog hij 't goed waardeert, die 't ijdel werelds goed schat
Als waardig om een heir te stellen in een bloedbad.
PALAMEDE S:
Ik hoor, ik denk, ik zie. Jupijn! gij kent mijn wit;
Zoo deedt ge, o Themis! ooit, die voor Zijn' voeten zit,
1315 Wiens Godspraak ik bezweer in deze mijn' verkleening,
Dat ze in Boeotien van mijne oprechte meening
Getuigenisse geef, zoo lang haar' Godheid spreekt,
En langs haar heil'ge kerk Cephisus stroomt en leekt.
AGAMEMNON:

Wij nemen 't voor bekend. 't Verraad is ons gebleken.
1320 Ga voords in hechtenis, tot datter wordt gestreken
Een vonnis over 't feit. Leg of 't meineedig zweerd.
[Tot de wachters:]
Ontwapent hem ter-stond. Wat draalt gij? Ik begeer't.
PALAMEDES:

Dit 's openbaar geweld.
AGAMEMNON:

Scheidt dezen van de vromen,
Door scharpe vangenis; laat niemant bij hem komen,
1325 Tot dat hij 't rechte loon na zijn' verdienste ontvang.
1310. I e Uitg. een' grootste. — 1311. Later: Hy schat het gout te hoogh.
1318. Cephisus, rivier in Phocis en Bceotia.
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NESTOR

[voor zich heen]:

Een die niet denken derf, is wonder bloode en bang.
[Allen af.]

133o

1335

1340

1345

135o

1355

R E i van Eubtars:
A Lree het dun gezaaid gestarnt
' Verflaauwt, en niet zoo vierig barnt.
De schaduwe is aan 't overlenen.
De nacht het opgeeft. Voor zich henen
De morgenstar drijft 's hemels heir.
De voerman van den Grooten Beir,
Opdat hij zijne beurt verwissel,
Die vlucht met omgekeerde dissel.
De goude Titan rijst alree
Met blaauwe paarden uit der zee,
En schittert over bosch en duinen
En Idaas bladerrijke kruinen.
0 wellekome morgenstond!
Gij voert hem spelen in den mond
Van endeloze zalighede,
Die rustig, lustig, wel te vrede,
Beschouwt wat ons Nature geeft:
Wat schoonheid in haar aanschijn zweeft,
Wat godlijk wordt door alle haar' leden,
Van 't diep verwondren aangebeden.
Die, in een liefelijke streek,
Bij 't ruischen van een' zilver-beek,
Zijn landhuis sticht en boersche woning,
Wat is dat een gezegend Koning !
Die niet en vlamt op ijdel lof,
En zijne lusten met zijn' hof
Vernoegt, en indrinkt met zijne ooren
Den vooglenzang, die zich laat hooren,
Als d' uchtenddauw langworpig left

NB. Deze Rei van Euboters, schijnt geschreven op de hofstede Schey-beeck
van Laurens Baeck (zie boven, M. 65, Nt.) Misschien heeft Vondel het gedicht niet aanstonds voor zijn Treurspel bestemd. — 1327. Later lezing,
meer bekend: Het dun gezaeit gestarnt verschiet Zijn' glans, en gloeit zoo
vierig niet. — 1329. Overlene n, buigen, wijken (verg. boven : bl. 1 Nt.
v. 14, en bl. 193, v. 1365). — 133o. Later: De morgenstar drijft, en De
benden van het. — 1334. D i e is overtollig. Later: vlucbt been. — 1335.
Goude T i t a a, Helios, de Zon, zoon van den Titan Hyperion. — 134o.
in den mond, te gemoet. — 1340. Later: lustig, rustig. — 1346. (Het Godlijke, door al de leden der Natuur zwevende, wordt) aangebeden door (onze)
diepe bewondering. — 1348. Later: klare beek. — 1349. Later: akkerwoning.
— 1353. V ern oeg t, te-vrede-stelt.
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Bij druppels bier en daar gespreid,
Op rozebladen, versch ontloken;
Wanneer zich opdoen duizend roken
En duizend kleuren voor het oog,
Van bloemen, als een regenboog,
Als Iris bruilofs-kleed, geweven:
Een schilderij, die zwijmt na 'et leven.
Hij plant, hij poot, of hij verzet,
Belaagt de vooglen met zijn net,
Of, overlenende, met ijver
De spartel-visch trekt uit den vijver,
Met zijn' gebogene hangelroe;
Of, is hij zulke spelen moe,
Hij spant zijn' paarden in, voor 't dagen,
En gaat met honden 't knijn belagen;
Of rijdt, bid klaren zonneschijn,
Door wegen, die gestrengeld zijn
Als voormaals der Cretensen doolhof.
Hier bloeit een afgetuinde koolhof;
Daar lacht een' beemd, een klaverwel,
Omcingeld met een' boomenrei ;
Men leegt de koeyen-uyers wakker ;
Hier zwoegt en ploegt men op den akker,
En ginder hoopt men op 't gewas:
Daar zaait men boekweit, ginder vlas ;
flier groeit en bloeit het weeldig koren,
Omheind met stekelige doren;
Daar spoeit een speeljacht over 't meer;
Hier rookt een dorrep. Ginder veer
Een slot wil in 't verschiet verflaauwen,
En, hooger op, 't gebergte blaauwen.
Veer dwaalt hij van dit leven af,
Dien d' onrust nagaat tot in 't graf;
Die, tot den avond van den morgen,
Geknaagd, geplaagd wordt van de zorgen,
Van zorge, die niet rusten laat ;
Die slaaf wordt van een' vrijen staat,
En tot gemeene best zal ramen,
En brengen zoo vele hoofden t' zamen.
Hij wordt gebeten van de Nijd,

1362. Z w ij in t, zweeint. Later : vol geest en leven. — 1362-1386. Van
Lennep en Hofdijk verzekeren, dat deze schildering bizonder slaat op een gezicht to Schey-beeck: verg. blz. 19o, Noot. — 1365. Zich vooroverbuigende.
Verg. noot op v 1329. — 1373. D o o 1 h o f op Creta, waar de Minotaurus
was. — 1377. Later: Men inelckt der. — 1387. le Uitg. Verdwaalt.
VONDEL H.
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Hoe vroom en eerlijk hij zich kwijt.
De tabberd, ik beken 't, is eerlijk,
En 't kussen deftig en raadsheerlijk ,
Maar och, wat is 't een lastig pak !
Wat moeite nestelt onder 't dak,
Daar ieder vlamt na hoogre stoelen,
En allerlei' gebreken woelen.
Die ramp vermijdt mijn burger boer:
Hij drinkt, uit goud nocht parlemoer,
Geen aconith, nocht spog van draken,
't Welk 't hert de ziel doet kwijnend braken.
Ook schuilt hij voor de ponjerts vrij,
Die, achter de tapisserij,
Den man van staat het lijf ontzeggen,
En zijne voorspoed lagen leggen.
Geen' vreeze maakt hem 't leven zuur.
De gunst des yolks, dat, wispeltuur
En wuft, nu strookt, nu steekt zijne Heeren,
Hij zonder hertzeer mag ontberen.
Van 't bedde hij niet wordt opgeklopt
Half suizebollend, nocht men stopt
Zijne hand, vroegmorgens, niet vol schriften
Men zal zijn' ommegang niet ziften;
Zijne huisgoOn niemants wrok bespiedt.
Men mat hem door veel aanspraaks niet,
Noch' zit beschanst in zijn' pampieren,
Die door de slaafsche zinnen z wieren.
Hij siddert niet voor 's Priesters stem,
Die al zijn vuilnis veegt aan hem,
En scheldt zijn' Landsheer voor een' bengel,
En veinst zich Gods gezant en Engel. —
Door zoo veel klippen en gevaars,
Door 't onweer, dat de Wichelaars
Met lastertongen, wekken stedes,
Drijtt d' afgesloofde Palamedes.
Zinn' schipbreuk ziet men to gemoet,
Tenzij Neptuyn zijn wettig bloed
Verschoone, en, aangebeen om bijstand,
De zee bezadig' met den drijtand.

1405. A conit 11, vergif. — 1408 Hangtapijt. — 1410. Voorspoed, 3e
nv. — 1421. Later: Daer hij beschanst zit met papieren. — 1425. Later:
Zijn' Landtsheer schelt zoo bits en snoode. — 1426. Engel, later: Bode. —
1430. Later: afgeslaefde.
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OATES [alleen]:
1435Chalcis ! die de strand bekleedt met praal van huizen,
En t'elkens zeven werf hoort in een etmaal bruisen
Euripus pekelschuim, zoo vaak, met zand vermengd,
Hi_
j uit d YEgeesche zee geweld van golven brengt,
En steekt zijne hoornen op en komt uwe hooge muren
1440 En Aulis havendiep en, weerzijds, de oevers schuren!
O vaderlijke stad, hoe luttel voelt ge nog,
Hoe Argos wrok en wraak en 't Cephaleensch bedrog
Mijn' ongerusten geest afmatten en vermoeyen.
Hoe vrees en hoop in mij nu ebben, nu weer vloeyen !
1445 Ach, vader Nauplius! uwe afkomst is in nood:
Men dingt hem na den hals, hij worstelt met de dood;
Men toetst de lastering, men schouwt hem vroom, en echter
Men gaat hem na, en stelt zijn vijand tot zijn'rechter.
Hij, die de tong, de mond en schild der vrijheid is,
1450 Zijn vrijdom nu ontbeert, in zware vangenis.
Hoe kan Ulysses doch een wettig vonnis spreken?
Wiens haat niet lievers wenschte als zich aan hem te wreken,
Van sedert, dat hij sleepte uitzinnig 't ploegespoor
Aan strand, doen Palameed het kind leid[e] in de voor ;
1455 Waardoor hij zijne bruid Penelope most missen,
Om, Sparten te geval, de schandvlek uit te wisschen
Van Menelatis' bed. En namaals, als de Thrax
Hem afsloeg zijn verzoek en mijnen broeder straks
Afveerdigde met graan, doen 't schier was omgekomen,
1460 Heeft d' oude wrok allenks in felheid toegenomen.
Meer zaken ik verzwijg. Wat Tydeus zoon belangt,
Dat 's een soldaat, die gants aan Agamemnon hangt,
En van zijne handen vliegt; maar weert vooral, o Griecken !
Dat doch de razebol, dien niemant kwalijk i-ieken
1465 Of luchten mag, en scharp twee woorden spellen kan,
Ter vierschaar niet en ga, nocht over zulk een man,
Nocht over zijne daan een onrijp oordeel stamer.
Zijn domheid wordt bereen van onzen vogelramer :

0

1435. Ch alc is, stad der Eubceers. le Uitg. Calchis ; drukfout. — 1437.
Euripus, de straat tusschen Eubcea en Mode. — 1445. Uwe afkoms t,
Palamedes. — 1448. N a ga a n, ver y olgen. „Dit was ook de clagte des advokts
vrouw en kinderen." Later: Betight den vroomen. — 1449. Later : Hy, die
de schilt van 't recht, de mont der vrijheit is. — 1453. Zie boven, bl. 142
r. 29. — 1459. Om g e k o m en, voorbij was. — 1461. Diomedes. — 1463'
Op zijn wenken vliegt. — 1465. En [die] s c 11 a r p, naauwlijks. — 1463-66.
Dubb. negatie. — 1468. Bereen, overtuigd. — V ogelram e r, wichelaar.
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Thersites buldert uit, wat Calches denkt of droomt,
1470 d' Onwetendheid die maakt hem stout en onbeschroomd.
Kortom, loftuiterij en baatzucht zien wij heden
En loshoofds dommekracht den rechterstoe bekleeden.
Dit wichelt mij niet goeds; mijn broeder is verraan,
Zime haters meesters zijn. Hoe of dit wil vergaan?
1475 Maar zie ik herwaards niet den grooten Ajax treden?
Zijn aanzicht is vol viers; hij mort, en schijnt t' onvreden.
Best zoek ik heul aan hem.
OATES. AJAX.
OATES:

0, zone van Iupyn!
Wat tijding brengt gij ons? Zal heden, onder schijn
Van recht, d' onnoozelheid mijns broeders sneuvlen moeten?
Ai AX:
148c, De nooit verdiende peen en straffe zal hij boeten,
'T en zij het word geschut.
O AT ES:

Wat zal ik best bestaan?
'K ben radeloos: wat raad?
A IAX:
Mijn neef, de Peleaen,
Te Lesbos wordt verlet: 't zijn d' Ithakoische treken:
Men heeft met voordacht door d' Atryden dit besteken;
1485 Maar zonder dat, wij twee doorhieuwen met ons staal —
's Gevangens banden, zelfs in spijt van logentaal
En valscheid, die doortrapt dit na haar wensch beschikken
En 's Vorsten brave ziel en wakkerheid verstrikken
Met openbaar geweld. Zij willender mee voort.
1490 Foei, dat dus Atreus zaad de Vorsten ringeloort!
1 4 6 9 . T 11 ersites, de leelijkste der Grieksche legerhoofden (Gerrit Beukelsz. van Zanten). — 1475. Later: Maer ginds komt Ajax aen : men kent
hem aen zijn schrede. — „bits regt Gepast op de gedaente van de Hr albertus van Schagen, die root en opdragtigh, en een Geswolle ontstckentheijt Jnt
aansigt vertoonde." De 74-jarige afstammeling van Aelbert van Beyeren heette,
ondertusschen, Jan, en geen Albertus. — 1481, 83. Oates: Later:
Wat raedt? de tijdt is kort.
Ick radeloos. wat raedt? 4fax: De zoon van Peleus wort
Te Lesbos nu verlet; bet zijn Ulysses streken.
1482, 83. Achilles. „Den ambassadeur van Vrankrijk arglistig Jn Zelant opgehouden." — 1485. „Toeleg van de firn Asperen en Schagen orn barnevelt
op een Sondags Avont door de wagten been uijt sijn Gevangenis to rucken."
— 1486. Later: 's Gevangens ijsren bant, in spijt. -- 1487, 89. Later : , bestellen, Het recht van dezen Vorst verdrucken, en hem knellen Door.
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Foei, dat zoo groot een man, voor zulk een' snoode vierschaar
Betrokken, plengt zijn bloed, dat naderhand zoo dierbaar
Zal worden gewaardeerd, als 't klagen is te laat,
En Grieckenland de lucht met luiden weergalm slaat
1495 Van klachten en gehuil ; wanneer de vlechten hangen,
En handen gaan in 't hayr, de tranen langs haar wangen
Afbiggelen bedrukt, en 't schelmstuk wordt verfoeid !
Maar dat d' Aartswichelaar geveinsd bier onder roeit,
Met zijn doortrapte tong, en koestert onze plagen,
1500 En bakert ons bederf; - dat 's zonde, te verdragen.
Dat in zoo fel een' brand hij voedende olie giet,
Dat een verloopen Phrygh gants Griecken doet verdriet !
Het lust me ditmaal eens zijn leven te doorloopen.
Zijn vader Thestor hiet, wiens harsen had doorkropen
1505 't Half levende ingewand der dieren, zoo hij zet,
En noemde zich een zoon van Phoebus en Agley,
En lette op voglezang, op spook, en ijdle droomen,
Op drift van God en geest, op 't ruischen van de boomen,
En 's Hemels aangezicht, in 't aldernaaste dorp,
1510 'T welk rookte bij het lek, ontrent een' slingerworp.
Hier kweekte hij Calches brein, en leerde hem deftig klappen,
En grollen mengen in landnutte wetenschappen,
En ramen, op een hayr, na d' hayren van een dog,
De korlen van een' vijg, de biggen van een zog,
1515 Die rond en zwanger ging, na 'et maaksel van haar' jongen;
En oefende zijn' geest op drie- op zeven-sprongen,
En 't wettelijk gebruik van woord- en letterkracht,
Zeef, bekken, en gebeent. Vaak leide hij hem bij nacht
Op Idaas hooge kruin, en starende in de starren,
1520 Gaf diepe raadsels uit, en liet zijn' zoon ontwarren
Verwarde vragen, en ontstrikken knoopen, daar
Een Godschalk Arabier of oud Egyptenaar
1494. Later: Geschat zal worden, als de naklacht komt te spa. — 1495.
Later: En jammerlijck. geschal. — 1500. Later: is schande. — 1501, 2.
Later: Dat een verloopen Frygh, gansch Griecken tot verdriet,
In zulck een' feller brant, al juichende, oli giet.
1503. Het lustme nu beknopt, z. 1. door te loopen. 1504. Zijn vader
Thestor had, van kintsbeen af, doorkroopen. — 1506. A g 1 e y, Aglaia, eene
van de Gratien. — 1508. D r i ft, aandrift. — I5I0, I T. R o o c k t e, offerde.
„Verstaet den dighter door bet Leck bet Lack van geneven . maar den predikant triglandus meijnde dat bet een steek op hem was, om dat hij te Vianen
bij de Leck — schoolmeester was geweest," aan de Lek, werd Trigland (Calchas) gevormd. 1516. Later: Hy spitse zijn vernuft — 1522. G o dschal k. V. Lennep en V. Vloten verstaan 't woord in zijn etym. beteekenis: knecht Gods. 't Kan ook bedoeld zijn als bijv. nmw., spotvorm voor
godgeleerd.
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Of Indiaansch Bramaan om zweeten zoude en hijgen.
Hier prachte Calches mee, om nooddrufts eisch te krijgen,
1525 En bedelde achter land, gelijk hij was gewend ;
Tot dat LaocoOn en Panthus hem in 't end
Verworven gunst bij 't hof. Dit wist hij zoo te smeeken,
Door ijdel lof en door 't oppronken der gebreken,
Dat hij verkoren werd Aartswichelaar van 't rijk.
153o Doen blies hem hovaard op, doen achte hij zich gelijk
Een' Haylig van 't outaar, en die zoo korts ging beedlen,
Hoonde alle tempeliers, en bengelde 's lands Eedlen.
Zijn' trotschheid borst ter-stond tot booze stukken uit:
Door gaylheid hij ontmaagde een streng verloofde bruid,
1535 Den bruigom te geval : dit tuigt de grijze Nestor.
Den schimmen vloekte hij toe zijn ouden vader Thestor.
Eens anders bedgenoot, al t' eerloos van gemoed,
Tot schennis hij verzocht, en maakte haar kuischheid vroed,
Dat niemant Minos heeft noch Cerberus te vruchten,
154o Dat Styx en Acheron zijn moliken en kluchten.
Eurypilus bedekte het overage vuil
Zijns meesters, tot zoo lang hij bloO, gelijk een uil,
Van ieder-een verpikt most Ilium begeven.
Doen kwam hij, al berooid, in Grieckenland gedreven
1545 Aan Agamemnons hof, en vlamde op 't oud genot,
Uitgevende hoe hij 's nachts, door inspraak van den God
Apollo, was vermaand uit Trojens slot en wallen
Te vlieden, om t' ontgaan de dreigende ongevallen,
Die 't stamhuis van Dardaen nu hingen over 't hoofd.
155o Dit nam ons priesterschap zoo in, en 't werd geloofd
Van 't yolk. De faam ging voords door alle steden strooyen,
Hoe Calches had gezien den hoogen burg van Trod en
Verweldigd, en de wacht in 't sluimeren gedood,
En van 't Palladium Minervaas kerk ontbloot;
1523 . Eerste uitg. Branman. — 1525. Achter lan d, bij den weg. —
1526, 27. Trojaansche Apollo-priesters. — Later: in het end Hem kruiden in
het hof. — 1530, 34. le uitg. Blies hy. — Later:
Toen blies de staet hem op. bij zat vergult, gelijck
Een Godtheidt op 't altaer: en die nog korts gaet bedelen,
Regeert de Tempeliers, en ringeloort 's Landts edelen.
De rechte schijndeught borst tot booze stucken uit,
Zagh Godt nocht menschen aen, schoffeerde een jonge bruit.
1535, 38. Later geschrapt. — 1539. Later:
Dorst strojen dat geen ziel voor Minos hoeft te schroomen,
Voor Cerberus, non Styx, al Molocken en droomen.
1539, 4o. Dat men voor de Hel niet bang hoeft te wezen. — 1542. Zij ns me esters, Calchas. — 1543. V erpick t, zwart gemaakt. — 1554. Palladium
Pallas- of Minervabeeld. Later: Minervaes Kerck van heil en heilighdom ontbloot.
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1555 De Sceesche poort beroofd van wijlen Konings asschen,
't Palays met vlam omringd, en 't Griecksche zwaard verrasDe stad, van wijn en slaap bedolven op haar' feest ; (sen
Ja, tot waarteeken nog, hoe zijn ontwolkte geest
De vijandlijke Goon, op Ilium gebeten,
156o Zag waren : Pallas, op de kruin van 't slot gezeten
Met helm en beukelaar, vast drilde haar' taaye lans,
En schudde haar' pluim. Belloon, die blies van 't torentrans,
En stak haar moordtrompet. De Vader, heet ontsteken
Door wraak, zelf de armen steef en zenuwen der Greecken,
1565 Verschafte hun mood, en dreef de Goon op den Dardaen
En op zijn wapenen, met kracht en ijver, aan.
Zijn' wreede Juno, met den aangegorden degen,
De Sceesche poort bezette, en hiel alszins de wegen
En toepaan veilig, langs de zee en waterkant,
157o En riep, met heesche keel, de krijgslien van de strand.
De vloot gaf drommels uit, den anderen tot bijstand.
Neptuyn, die schudde vast met zijner gaffel-drijtand,
's Muurs oude grondvest, die zoo diepe wortels schoot.
De Priesterschap, verbaasd en al bestorven, vlood
1575 Om troost na d' outers toe, na Godgewijde drempels ;
Maar al vergeefs, helaas ! Zij vonden alle tempels
Verlaten van de Goon, van hayligdom het choor ;
Zij wierookten te spaa • geen' Godheid gaf gehoor.
Daar spookten met haar' toorts de wreede Razerijen,
, aan
alle zij
zagen,
1580 Met slingerslangig hay r • men
De Stad ten val gedoemd ! Zoo raakte hij in zijne eer :
Wat Ilium ontnam, dat gaf hem Argos weer.
De Veldheer most zijn' tong tot groote kosten huren,
En zelf zijn' wreedheid en moordadigheid bezuren •
1585 In Aulis aldereerst, doen, op der Vorsten bee
1562. Later: Of stack de krijghstrompet van tin en hoogen trans. Vondel
voelde, dat de Romeinsche Godin met Troje niet te maken had; maar laat
nu de verheven Pallas trompetblazen. — 1563. De Vade r, Jupiter. — 1563,
66. Later : Der Goden Vader, afgesteegen uit de wolcken,
Steef zelf de zenuwen en arm der Griexe volcken,
Dreef al wat Troje haet op d' afkomst van Dardaen,
Den vloecken toegedoemt, met ernst en yver aen.
1568. Later : de waterpoort. — 1571. Later : drommen. -- 1574. A 1, later :
wit. — 1577. (Zij vonden) Het choor van het Heiligdom verlaten : voorstaling, aan de Kath. kerken ontleend, waar men het presbyterium wel c h o or
noemt, als de plaats waar door kanonniken of kloosterbroeders gezongen words
en aan welks oppereinde zich het outaar bevindt. — 1579. Later : torts.
— 1584. Later: En d' eerste in Ifigeen zijn huurlings wrock bezuuren.
Toen hy, op dat de vloot van Aulis raeckte in zee,
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En dwang, hij Iphigeen most hayl'gen Hecate.
Een burger, die 't mishaagde en aanzag met verwondren,
Most vluchten, en bedrukt zijn HuisgoOn nog zien plondren
Door krijgslien, heimelijk bij Catches opgeruid;
1590 Die zei nog, dat dees straf ontstond door Gods besluit.
d' Atryden weten 't wel, dat Thestors zoon een schelm is,
En evenwel, vermids hij hun een stalen helm is
Bij dees' gelegentheid, misbruiken ze zi;n' dienst
En boosheid tot hun wit; maar op het ongezienst,
1595 Zoo zullen ze den boef en booswicht eens verschoppen,
Gelijk de kinders doen hunne afgesleurde poppen.
OATES:

Mijn broeder heeft den boef gekeken door en door,
Van voetzool tot de kruin, en kwam zijn lagen voor,
Tot der Argiven heil, en hiel met kracht den teugel,
1600 Tot hij den eenen voet arglistig in den beugel,
En, door des Veldheers heup, kreeg steun van stegelreep.
Nu doet hij 't Doriesch ros eens draven na zijn zweep,
En luistren wondergaauw na 'et prikklen zijner sporen;
Nu rijdt hij die hem ree, en heeft alree gezworen
1605 Bij Palamedes dood. Wat raad? de tied is kort,
En hoe men langer draalt, hoe 't kwaad nog arger wordt.
AIAX:

De radeloze neemt het reedste tot zijn voordeel,
Niet zoo hij wil, maar mag. Zoo Nestor over 't oordeel
Mocht zitten, mogelijk viel 't vonnis niet zoo zwaar.
1610 't Was winst genoeg, indien wdt tijds gewonnen waar.
Zoo hem de vierschaar sloeg in endeloze boeyen,
Achilles midlertijd die kost er onder roeyen,
d' Oploopendheid des yolks mocht koelen, 's Veldheers haat
Verzachten, Nauplius zoil spreken voor zijn zaad
1615 En wettige' erfgenaam, en treden ze onder oogen,
Die willens wetens dus uitstrooyen deze logen.
Oates ! 't voegt u best to dingen voor uw bloed.
Ga Agamemnon aan, en grijp hem in 't gemoed:
Betuig hem, hoe het strijdt met allerrecht en orden,
162o Dat iemant, wie 't ook zip, zal van zijn viand worden
1586. Later : Haer overgaf door dwang ten zoen van Hekate. — 1586.
Moest offeren aan Hecate (ook Diana). — 1587. Later : Een eerlijck burger.
„den brouwer Int Haantje tot Amsterd : off rem egberzoon bisschop." —
1591. De Veltheer lochent niet. — 1597. B o e f, later: schalck. — i600.
Later : Tot dat de Wichelaer den voet kreegh. — 1601. Later : En door
's Veltmaerschals heup de steun der stegelreep. — i 6o8. M a g, kan. — 16i 1 .
Later : voor eeuwig i. d. b. -- 1612. „des Ambassadeurs van Vrankijkx aanhoudingh tot een sachter regt vorderingh."
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Veroordeeld; en verzoek ernsthafteliik, dat hij
Gedoog, dat Neleus zoon, met d' overige drij,
Ter vierschaar ga; misschien zal hij 't uw' bee vergunnen
Uit schaamte, en ook om dat zeer licht drie rechters kunnen
1625 Vermeestren 's vierden stem. Dit's 't naaste, dat ik weet.
OATES:

1k spoei mij binnen. Och! de Atriden zijn te wreed;
Dies ben ik hopeloos, en vrees een droevig ende.
AIAX:

Jupijn uw' broeder vrije en al zijn haters schende! [41.f.]
AGAMEMNON. OATES. LIJFKNECHT.

n,

AGAMEMNON

[ter zijdel:

Eubeers krijten vast „wij maken 't langs hoe grover".
1630 '–' Het moet er evenwel nu onder door of over.
Het geldt geen aarzelen, de kans is al gewaagd.
OATES:

Gij, die als Oppervorst de bijl van 't leger draagt
En zijt geboren tot het staf- en scepterzwaayen,
Wilt door uwe heuschheid doch ons onbenoegen paayen.
1635 De rechters spannen vast de rechtbank, en te gaar
Mijn' broeder dreigen met het uiterste gevaar
Van 't leven, en, van ouds op hunnen vijand nijdig
En hatig, dragen zich in 't oordeel te partijdig.
Schut deze onbillijkheid, en weert ze door uw macht.
AGAMEMNON:
I640

Gij spreekt tespaa; de zaak is nu te veer gebracht.
De rechters zijn Belot; hij zal ze erkennen moeten:
Maar vindt gij 't goed, men zal 'tgeen streng schijnt wat
verzoeten
Met nog een vierde stem. Wij stellen 't aan uw keur :
Kies die u best gevalt, en draag ons iemant veur.
OATES:

1

645 Dit ambt voegt Nestor best.
AGAMEMNON:

Mijn lijfknecht, zonder beiden
Zeg Nestor aan, dat hij in 't recht den twist help' scheiden,
1622. N el e u s, zoon van Neptunus, vader van Nestor. — 1629. „Tmorren
der remonstranten die tot barnevelt genegen waren." — 1631. Later : deinzen.
— 1633. Later : tot den troon en 't Scepter zwaeien. — 1634 Onbeno eg e n, later: ongenoegen. — 1638. Later: De zaeck niet naer den eisch, maer
dragen zich eenzijdigh. -- 1641. Gc 1 o t, door 't lot aangeduid. — 1646.
Later : rnijn schiltknaap.
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En voeg' bij d' andre drie zijn wijsheid, dat er niet
Onbillijks in dit stuk uit toorne en zucht geschied'.
[Voor zich heen..]

Zij wanen ons het werk met listen t' onderkruipen.
1650 Maar 't is de doodsnak, 't zijn d' Eubeers laatste stuipen.
De zaak is zoo doornaaid, en zoo bezet in all's :
Hij raakt er eer niet af, 't en kost hem zijnen hals.
De kling die moet er deur, hetzij men 't recht of krom
schouwt :
Ja, eer de rechtbank zweeg, ik goot een tong van stom goud:
1655 Dat honderdoogig hoofd, die wachter ben ik moe,
En Argos Argus haat, al waar 't maar om de koe,
Die tot den buik toe treedt in frissche klaverweide.
Ik zie, ik zie den beul 't zwaard trekken uit der scheide,
Den ouden hondsvot vast staan siddren voor den slag:
166o Daar left de grijze kop, 's lands uitgediend gezach !
[Allen af.]
ULYSSIS. NESTOR. THERSITES. DIOMEDES.
CALCHES.
VLYSSES:

Gij Heeren, die te gaar, op Agamemnons heeten,
Om Palamedes zaak ter vierschaar zijt gezeten ;
U-allen is bekend het grouwelijk verraad,
Gebrouwen tot bederf van den gemeenen staat;
1665 En hoe de Eubeer Vorst, uit Nauplius gesproten,
Het toegezonden goud meineedig heeft genoten
Van Koning Priams spie, en listig omgekocht
Veel hoplien, en zoo 't heir al meer en meer gebrocht
In 't uiterste gevaar, van, onder Trojens wallen,
1670 Voor 't krieken van den dag, te warden overvallen.
Dewij1 de misdaad dan zoo klaar en helder blijkt,
Ontbreekt er, dat m' er voords een wettig vonnis strijkt,
1647, 48. Later: Dry stemmen stercke met zijn wijsheidt, om de maet
're ramen, als het past, en zonder gunst of haet.
1648. Z u c h t, partijzucht. — 1652. Later: of ' t kost. — 1653. Later: krom
houwt. — 1654. Eer de rechtbank hem niet veroordeelde, zoll ik met goud
een tong tot spreken brengen. — 1655. Later: honderdoogde. — 1656.
Argu s, die 100 oogen had en op Junoos last de vaars moest bespieden, waarin
Jupiter zijn beminde Io had veranderd. — 1659. „Prins Maurits eijge woorden gesprooken doen barnevelt opt schavot stingh, om den slagh des doots te
ontfangen (Ziet daer hoe beeft dien ouden hontsfot)." — 1661. H e e t e n, bevel. — 166r, 62. Later: die ten dienst van 't Griecksche leger heden, ...getreden. — 1664. Later: G. t. b. van 's lants. — 1672. 1 e Uitg. datter voorts.
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En na 'et begangen stuk den schuldige doe boeten
Zijn' welverdiende straf! Gij, rechters, zult dan moeten
1675 Aanwijzen met uw' stem, wat hem word opgeletd,
Die zich bewegen liet tot zoo vervloekt een feit.
Dat Nestor zich verklaar !
NESTOR:

Ik wensch, genadige Heeren!
Dat wij, door 't oordeelen, nocht kwetsen, nocht verzeeren
Den schoon gebloeiden staat: maar dat men liever hel
1680 Tot matigheid, als al te streng een vonnis vel.
THERSITES:

Wat zeit de grijze man? gij suft, o oude vader !
Geen' strengheid is te hard: het is een landverrader,
Een overgeven schelm ! Vindt zulk een bij u heul?
Laat mij 'er mee begaan, en hayligt me tot beul.
1685 Ik heb voor lang gewenscht, den booswicht aan te randen
En, tot elks schouwspel, hem te villen met mijn' tanden.
VLYSSES:

Thersites ! hon gemak, en spreek op uwe beurt.
Gij, vader Nestor ! dat gij 't leger niet gesteurd
Wilt hebben nocht gekwetst, is lof- en prijzens waardig:
1690 Dat acht ik, zal geschien, indien wij heel rechtvaardig
Afhandlen deze zaak, en laten 't recht geschien,
En niemants bloed, nocht stam, nocht mogendheid ontzien.
Want zoo ge deze straf wilt zwakken door verschooning,
En door de vingers zien die 't outer en de woning
1695 Uit goudzucht heeft belaagd, en dragen u als tolk
Van zulk een schendig stuk; — gewisselijk het yolk
Zal t' zamenrotten, en vergaaren in vele hoopen,
En morren: „dat men laat de grootste schelmen loopen,
En die handdadig zijn aan kleene zonden hard
1673. Later: bedreven. — 1675, 76. Later: .... wat hem te wachten staet
D. z. vervoeren liet tot zulk lantverraet.
1677. Later : Doorluchte. — 1678, 79. Later :
Dat wij den Griexen staet, gewoon te triomfeeren
In 't recht, niet quetsen, maer 't gerecht veel liever hell'
1683, 84. Later :
Verschoont ge noch een' schelm, die 't leger heeft verraén?
Betrouwme 't scherprecht toe : laet my met hem begaen.
Deze variant schijnt een toespeling op het zeggen van den Schepen Gijsbert
Jacobsz (de Vries), die toen Vondel wegends den „Palamedes" vervolgd werd
gezegd had : „lVIocht ick met 't recht begaen, Van Vondel zo-11 't niet meer
doen," — namelijk, ter dood veroordeeld wezen. — 1686. „Het seggen van
Gerrit Beukelsz van Santen, een der regters (jk woud hem met mijn tanden
van een scheuren)." — 1690, 92. Later : uer verslimmerd. — 1693 Later:
W. z. g. 't heilig recht wilt krenken.
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1700 Ter straffe vordert, en de goe gemeente sart,
En als bij d' ooren trekt"; het krijgsvolk zal ons hoonen,
En roepen : dat wij zijn aanzienders van persoonen,
Of dat wij 't met hem staan, die zulke netten breidt.
DIOMEDES:

Daar dient wel opgelet. Hetgeen Ulysses zeit,
1705 Is niet dan al te waar. Laat dees zijn' schuld betalen,
Eer dat we op onzen hals der hoplien ongunst halen.
Ik zie veel zwarigheen, en vind mij al bevreesd,
En ducht niet zonder reen dat duizendhoofdig beest,
Bij dees' gelegentheid en onder Trojens vesten.
THERSITES:

1710 De vader, die wordt kindsch ; men houd 'et hem ten besten.
Wat uitspraak hoeft men hier? Hij brengt zijn vonnis mee.
NESTOR:

Om 't heil van 't vaderland vergunt me deze bee,
En bij u-zelven proeft, en overweegt mijn zeggen,
Of 't ongeraden waar d' Eubar Vorst te leggen
1715 In eeuwige hechtenis, opdat men niet en maak'
Zijn overoud geslacht verblind door heete wraak.
Hij heeft een' langen sleep van hooggeboren magen:
Zijn vader Nauplius, als wij in Aulis lagen,
Zich in gedienstigheen niet weinig kweet, en bood
1720 Al wat hij bieden mocht, tot redding van de vloot;
En Palamedes dienst ging boven elks vermoeden.
VLYSSES:

Voorgaande deugden met een schelmstuk te vermoeden
Is Griecken ongewend ; een' schandeliike daad
Wischt alle welda'an uit, voorleden vroomheid baat
1725 Geen' mensche, die van aard verwisselt en verwandelt,
Zich aan 't gemeen vergrijpt, en met den vijand handelt.
Noch reeks van oud geslacht, nocht stam, nocht adeldom,
En word bier aangezien, noch' buigt de wetten krom.
Want raakte dit in zwang, en waar die dag geboren,
173o Wat zonder tegens staan? Zoo liep de staat verloren.
1701. 2e helft tot en met de helft van 1705 zijn, later, geschrapt. —
1703. S t a a n, houden. — 1707, 8. Later, in plaats van bevreest en beest,
de rijmen hier en dier. — 1713, 16. Later :
En overweeght of 't niet geraén is den mistrouden
Eubeer eeuwigh in gevangenis te houden,
Opdat men 't out geslacht het uiterste niet verg',
En zulck een' aenhang niet tot blinde wraekzucht terg',
1722. Dit zoii moeten zijn: [Met] v. d. e. s. t. v. — 1726. Later: 't Oogh
naer den vijant went, en heimlijck met hem handelt. — 1730. Wat zo6 er
tegen bestand zijn ?

VIERDE HANDEL.

205

En om in hechtenis te brengen Palameed,
't Heeft veel bedenkens in, en strijdt met onzen eed
Voor-eerst,die ons verbindt,dat zulk een mensch moet sterven,
Die schuld heeft aan verraad en 't algemeen bederven;
1735 Daarna, zoo kan Been plaats verzekeren genoeg
Een' vorstelijk persoon: men tracht of spade of vroeg
Naar zijn verlossing, en men zoekt de wacht te krenken ;
Men houdt het vaderland in onrust en bedenken;
Men graaft de muren door, of draagt hem in een' kist
174o Voor boeken uit; men veinst, men hangelt, en men vischt
Om torens en om gracht; of, eer men het kan rieken,
Krijgt een gevangen Heer, gelijk een vogel, wieken,
En over zee en zand zweeft been door de ope lucht:
Als de Cecropische Dedael zich gaf ter vlucht,
1745 En van zijn vangenis, waarin hij zat versteken,
Ontbonden, past zijn leed en ongelijk te wreken,
Hetgeen hij waant en droomt dat zich is aangedaan,
En derf al wat hij denkt aangrijpen en bestaan.
Meer dingen ik verzwijg, die stonden te bezorgen.
NESTOR:

175o Ontsla u van die vrees, door vaste en wisse borgen.
DiomEDEs:
Wat borge is mans genoeg?
NESTOR:

Achilles geef zijn woord
En Ajax ...
[De vorigen. R E I van Peloponnesers en Ithakoizen.]

NESTOR:
Wel, wat 's dit? Wie komt ons bier aan boord?
THERSITES:

Het is de goe gemeent.
NESTOR:

0 goddeloze treken !
THERSIT ES:
Wat zegt gij! 't Is het y olk; dat heeft er in te spreken.
1755 Wat zest er 't leger toe? Koomt, geef uw oordeel dra.
Zal Palameed, de landverrader, sterven?
REI:
Ja.
1733. Later : Die ons zoo dier verbint, naerdien de man moet sterven. —
I739. „(Voor Boecken uijt) Sinspelende op de Verlossingh van Grotius."
— 1747. Later, niet zich, maar hem. — 1748. Later, nit wederwraeck bestaen. — 1749. B e z o r g e n, duchten.
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CALCHES:

Dat is de stemme Goods! Gij rechters, neigt uwe ooren,
En stemt met uw' gemeent, of vreest der Goden tooren.
VLYSSES:

Men lever hem den volke !
DIOMEDES:

Ik stem 't.
THERS1T ES:

Thersites ook.
NESTOR:

176o Argivische landouw ! mijne oogen zien den rook
Opgaan van uwen brand, en Calches ondertusschen
Die wiegt het y olk in slaap, en niemant tracht te blusschen
Het vier, dat in zijne asch vast smeult en heimlijk smookt;
En die u hoeden zoil, die is het, die dit stookt,
1765 En uit bizondren wrok geeft voedsel deze vlammen.
Roemt op geen' lange rij van oude-vaadrenstammen,
Op hoven, schoon van bouw, noch steden, trotsch van muur :
Men sloopt, men slecht 'et al op deze onzalige uur ;
Men velt gezwind ter neer wat langzaam is geklommen,
177o Gaat, Griecken ! rukt om veer die zuil der vorstendommen,
Den Atlas, die 't gebied met zijne schouders schraagt,
En onverwrikkelijk dat groot gevaarte draagt;
Die onlangs heeft gevrijd uw' dierverpande steden.
Gaat, Griecken ! smoort de ziel van uw' gerechtigheden,
1775 Verworgt uw' trouwsten raad in zoo veel ongevals;
Uw vrijheids voorspraak rukt de tong uit zijnen hals !
Mijn' ziele smelte aan lucht, en Pylus mijne beenen
Ontvange, eer dat ik hoor der Griecken val beweenen!
[—Men af.]

A

178o

R EI van Eubeers.
Ch! waartoe of der Goden onbescheid
Befaamde Deugde bier rust en vree ontzeit,

1769. Later: Men velt met eenen slagh. — 1772. le Uitgave, onverwickelyck. — 1773. „Slaan op het lossen van den briell en sijn twee sterktens en
Vlissingen met het slot rammekens aande Engelsz om hulp van haar te verwerven Jnden Jaren 1585 verpant en nicest door het beleijt des advok s weder
aan den staat gebraght. — 1776, 78. Later:
Ruckt vrijheidts voorspraeck fel de tong uit zijnen pals.
Mijn ziel verdwijne aen lucht: dat Pylus mijne beenen
Ontfange, eer ick den val van Griecken boor beweenen.
1777. Pylu s, de hoofdstad van Nestor. — 1779 Onbeschei d, de handeling van wie niet onderscheidt.
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En, zonder staf en aarselen, doet gaan
Zoo steil een pad, zoo wild en woest een' baan,
Door kreupelbosch, door wegen ruig begroeid,
En onbestraat ; daar elke stap vermoeit,
1785 Een' arbeidzaam' hardvochtig' man, geteeld
Om barrevoets geschoeid te gaan met eelt;
Daar vrouw Natuur gezaaid heeft scharp gesteent,
Dat zweeten doet zelfs reuzen, langgebeend ;
Daar me' eenzaam dwaalt, daar, zonder spoor of pad,
1790 Voor 't oog Been' spits verrijst van vlek of stad.
Zoo zwaar een' weg, van 's Hemels hoogen trans,
Dreef Junoos wrok den bastaartzoon haars mans
Geweldig in; 't geklater van haar' zweep
Van kindsbeen of zijn' grove krachten sleep.
1795 Voor d' eerste proef 't wicht met zijn handtjens greep
Twee slangen aan, die 't finks te barsten kneep ;
De voester schepte haar' doodverw, en zag stom
's Kinds vuistjens, zwart van adders, om en om.
Zijn' stiefmoer staag raast op Alcmene beus,
1800 Als zij hem ziet van Hydra, leeuw, en reus,
Van Diomeed, Busyr, en stier, en beer,
En Kakos moord met zege komen weer,
En gespen, tot verwondring zijner eeuw,
Om zijne borst de slang en fieren leeuw,
1805 Geharrenast, onvergeleken held !
Met die hij vreesde en moedig had geveld.
Wat grouwelijk, wat schrikkelijk gedrocht
Lucht, zee, en aarde in 't licht te voorschijn brocht,
Dat lett gekneusd ; elk Hercles daden prijst
1810 Waar Phoebus glans verguldt 's Aardbodems lijst.
1781, 82. Later: En, zonder staf, en omzien, dwingt te gaen
Zoo steil een padt, zoo ongebaende een baen.
1792. Bastaartzoo n, Herkules. -- 5799. Alcmene, Herkules' moeder.
--- 'Soo enz. Versch. daden van Herkules. — 18o6. Later: Met die by trots
ter neder bad gevelt. — 5809, 50. Later:
Leght niet gekneust? Elck looft Alcides deught,
Zoo wijdt en zijdt de zon bet oogh verheught.
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De Faam zijn roem voert over alle zeen ;
Zijn' Godheid wordt kerkplechtig aangebeen,
Van daar de zon de beide Mooren verft,
Tot daar ze daalt, en in de baren sterft.

1815 Maar endelijk zoo breekt hij, met zijn' knods,
Ter poorten in des onderaardschen Gods,
Der schimmen rijk na boven openlag ;
't Sprietoogt er al, geslagen van den dag.
182o

Van derwaards hij opdondert onversaagd,
En voor zich keen den zwarten rekel jaagt ;
Viert, kort, en vlijt de keten met zijne hand,
Waarmede hij fors den driekop l aide aan band.

Met zweem de Zon, en 't licht ontzonk zijn' ziel ;
En als een kleed de nacht op 't Aardrijk viel,
1825 Van schrik en vrees. Zij dreef den grouwel voor,
En voerde hem zoo de Griecksche steden door.
Zoo had de vuist van Hercules geklemd.
Men zag nu Aarde en onderaardsch getemd,
Als hij zijn hoofd door 's Hemels nave stak,
183o En onderschoorde het lichtgestarrend dak.
Alcides deugd genoot dit tot haar' loon,
Dat hij omhoog met de eeuwigheid der Goon
Omtogen werd, en slaande 't hoofd omleeg
Rook 't wierook, dat van d' outers opwaards steeg.
1835 Alcmenaas zoon, die zulk een' glorie kreegt !
Wat baatet dat gij 't Aardrijk hebt geveegd
Van ongediert, van menigen tyran,
En dat de Goon u bruikten tot hunn' wan ?
Als sedert uw' vergoding d' Opperhel,
1840 Naar ouden aard, wat grouwzaam is en fel
Weer heeft geteeld en rokkent enkel kwaad ?
Als 't onkruid weer vertreedt het edel zaad ?
1813. De beide Mooren, Oost- en West-Mauritania. — 1816. Later :
Ter nachtpoorte in. — 182o. Rekel, helhond. — IS , 26. Hercules had.
van Pluto verlof gekregen Cerberus, den driekoppigen helhond (den „Grouwen naar de aarde te voeren, en aan zijn meester Eurystheus te toonen. —
1838. Wan, zeeft.
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Och, of gij nooit van ons gescheiden waart !
Och, hadt gij doch gestaakt uwe Hemelvaart !
1845 Zoo zou onz' borst niet zuchten na omhoog,
Noch 't tranendouw neerbigglen uit ons oog.
Zoo zouden wij niet derven d' oude vreugd,
Noch, treurig, zien, hoe d' hooggemelde deugd
Zoo overvalsch beticht wordt en beklad ;
185o Hoe 't haylig bloed 't meineedig zweerd bespat ;
Hoe d' Oppervorst, en aller guiten tolk,
Dat edel brein ten roove geeft aan 't yolk,
'T welk, opgeruid door Vorst en Priesterhaat,
In zijn bederf met blijschap weyen gaat.
1855 Nu raast en woedt d' onwetende gemeent,
En onze staat voorbochtig overleent ;
Thans, als me' ontwaakt, en slaat zijn dolheid gaà
Komt naberouw en klagen veel te spaà.
T'hans, als 's mans deugd, na logens mist en damp,
186o Opbeurt het hoofd en blinkt als 's Hemels lamp,
Dan zal 't gehuil betuigen, wiehij was ;
Maar te vergeefs bevochtigen zijne asch,
DE VIJFDE HANDEL.
BODE. OATES.
BODE:

V Ervloekte, afgrijselijke, en deerelijke moord !
Verfoeilijk schellemstuk ! waar heeft men ooit gehoord
Van zulk een grouwel ? Kan den Hemel dat gehengen !
1865
Wie zag doorluchtig bloed ooit schandelijker plengen ?
OATES:

Die neerlaag ons verhaal ; vertel, van stuk tot stuk,
Mijn broeders uitgang en beklaaglijk ongeluk.
BODE:

Zoo fluks de rechters, na veel overlegs, ten leste
1870 Hem gaven 's krijgsvolks grim en hevigheid ten beste,
Teeg al de Pelopeesche en Itakoische schaar
Naar 's Opperhoofdmans tent en legerplaatse, daar
Men Palamedes hiel verzekerd en gevangen,
1851. Agamemnon en Ulysses. — 1856. V oorb ochtig overleen t, neigt
voorover ten val.
VONDEL II.
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En paap Eurypilus hem sterkte, om zijne gangen
1875 Te strekken na de dood, getroost en wel gemoed.
Met zoo spreekt Calches : „Gij, die on[zer] aller bloed
En leven op een prijs gezet hebt, en u merklijk
Bezondigd en misgaan aan 't wereldlijk en 't kerklijk,
De goedige gemeent die vordert u tot straf;
188o Uw' jongste tijd is hier ; dus breekt dit marren af."
d' Eube& Vorst die rees, van daar hij was gezeten,
En sprak : „O mannen, die verhit zijt en gebeten
Op mijne onnoozelheid, wat is dit voor een' wijs',
Dat veertigjaar'ge dienst, en zoo veel slavernijs,
1885 Met stortinge van bloed vergolden wordt in 't ende ?"
Zij kreten: „Landverraar ! Jupijn uw' meineed schende !
Gij hebt uw' vonnis wech !" Hid zweeg, en trad voor heen.
Zijn' rechte zijde kwam d' Aartswichelaar bekleen,
De slinke Eurypilus, en schenen zich t' erbarmen.
1890 Een Cephaleensch soldaat, recht voor hem, op zijne armen
't Quansuis meineedig goud droeg in een' beukelaar.
Zoo ging hij moedig, en met voegelijk gebaar,
Bedrommeld en bestuwd van kri)gslien en van trossen,
En vorderde zijn tred na Idaas hooge bosschen.
1895 Een heuvel rijst er aan den voet des bergs, die schuin
Groeit als een schouwtooneel ; van wiens verheve kruin
En toppunt, als de vloot werp 't anker in deze haven,
Een kerk, de Zon gewijd, gecierd met rijke gaven,
Verstrekte een' baak in zee : vermids de God, die korts
1900 Voor d' Ooster gevel braaf te prijk stond, met een' torts,
Wiens goude flonkerviam natuurlijk scheen te lichten
En dag te zenden op der menschen aangezichten.
Nu left dat schoon gebouw geschonden en ontsloopt,
En d' hayl'ge steenen, hier en gander opgehoopt,
1905 De vorige heerlijkheid bestenen en beschreyen
Ons' krijgsvolks moedwil in die godenpraal ging weyen,
En brande en blaakt' et al. D' aartswichelaar stond stom,
En loeg om 't plonderen van Phebus heiligdom,
En grenikte, als hij zag, hoe 't schuim der mensch en vaylig
1910 Een schouwspel maakte van den Phrygiaenschen Haylig.
Deze, eertijds een gewijde en afgekeurde plaats,
Nu een verspogen vloek, na 't woeden des soldaats,
Ten vadermoord gedoemd, met grouwelijke woorden,
1876. I e Uitg. ons aller : lettergreep te weinig. Later : En Kalchas spreeckt
hem aen. — 1880. H i e r, daar. — 1882. „Barnevelts woorden voor sijn steryen." — 1884. Slav ern ij s, slaven, geslaaf. — 1887. V o o r h e e n, vooruit.
— 1893. Bedrommeld, van drommen omgeven. -- Tr ossen, treinsoldaten. — 1899. Vermids, door. — 19 I 1. A fg ekeurde, afgeperktc.
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Vast grimmelt van het yolk, dat zwart van alien oorden
1915 Hier dringt en t' zamenschoolt , en Idaes steilheid leeft
Van menschen, daar de berg een open uitzicht heeft
Op dezen heuveltop. Ontallijkheid van zielen
In zijn' cypressen en geboge takken krielen
En beven in de blaan. Wat isser een gewoel !
1920 Een ieder heeft zijn wit : dees draagt zich stil en koel
In 't wereidlijk beloop, noch' weet wat hij zal wenschen,
En om te kijken volgt slechts 't spoor van andre menschen;
Die braakt zijn' gal, en scharpt zijn tong gelijk een pijl,
En bootst in 't spreken na den priesterlijken stijl,
1925 En scheldt, en is vol viers, en groeit in 's naasten schennis,
En wordt al heel bereen van ijver zonder kennis,
En dorst na 'et edel bloed , een ander, ruim zoo flaauw
In tegenijveren, uit vreeze van het graauw
Zich intoomt, en met rouw het treurspel komt bekijken,
193o En 't voorspel tot bederf der Europeesche rijken :
Een eenig zwijger weegt de wereld in een' schaal,
's Volks zotternij belacht en treurt om 's lijders kwaal.
De domme menigten hare handen t' zamenklappen,
Met dat hij, als een leeuw, grootmoedig aan komt stappen,
1935 En klimt den heuvel op, eer dat hem iemant vergt:,
En, staande op 't opperste, na 'et rijzende gebergt
Dat statig aanzicht wendt, waarmee hij onbezweken
Plach in Mycenens zaal voor 't haylig recht te spreken,
En voor den Grieckschen staat te dingen met zijn tong.
1940 Het nieuwsgier yolk, door 's mans vrijpostig wezen, hong
In twijfel, of hij met den hals zijn' schuld zoil boeten,
Dan of men door genade het vonnis zoil verzoeten.
OATES:
Mijn' borst die klopt,en schrik mijne aandacht breekt en stoort;
Doch vaar gib niet te min met uw' vertelling voort.
BODE:

1945 Zoo staande in 't openbaar, met opgerechten hoofde :
„O, mannen !" zeid hij, „of uwe heuschheid nooit geloofde
Al 'tgeen de valscheid heeft van landverraad erdicht —
Dat was mijns harten wensch ! 'k Heb, volgens mijnen plicht,
Gants vroom en ongeveinsd en opentlijk gehandeld,
195o En sterf een oprecht Grieck, gelijk ik heb gewandeld."
Uit had hij, als daarop van wederzijden hem
De Priesters bij de Goon' verbaden met hunn' stem.
En steenden overluid. Na 'et sluiten der gebeden
1926. Beree n, bepraat. — 1940. V r ij posti g, vrijmoedig. — 1941. „Bc.denken off men Barnevelt op het s[c]havot niet nogh wel sou verschoont
hebben." — 1946. „O mannen Jk sterff geen Lantverrader."
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Zoo weken ze of verbaasd, en gaven zich beneden.
1955 Hij, met zijn dienaars huip, getroost en wel te moe,
Bereide zich ter dood, en tot de middel toe
Ten halven lijve naakt, in 't uiterst van zijn lijden,
Zijn' lijfknecht oorlof gaf; die treurig trad ter zijden
Na d' alderjongsten dienst. Daar stond de Deugd, gecierd
196o Met ware onnoozelheid, van 't leelijk ongediert
Begrenen en begrimd; de beestelijke krijgers,
Van menschen nu veraard in luiperden en tijgers,
Van reedlijkheid ontkleed, bezeten van de wraak
En felste razerij, beving een grager smaak
1965 Na 'et goddelijke bloed. Zij knarsten op de tanden;
De gramschap zag men uit hunn' dreigende oogen branden :
Die gloeiden vreeselijk, gelijk als kolen viers :
En nu verkropt van toorne, ontzind, en vol getiers
En vloekens, als den haat hunn' krachten had geslepen,
197o De grouwelijke beuls en duivels steenen grepen,
En blixemden met macht op dezen vromen Vorst.
lk zag den eersten steen afstuiten van zijn' borst,
Den tweeden van den slaap zijns hoofds, en hoorde klinken
Den slag van 't bekkeneel. Ter-stond verging hem 't blinken
1975 Van 't eerlijk zilverhayr. Dat achtbare gelaat
Werd jammerlijk van bloed besprenkeld en begaad.
Met zeeg hid zwijmend neer ; de godvergete boeven
Die hagelden zoo lang, tot dat ze hem gants begroeven,
En smoorden door 't gewicht van steenen meer en meer;
198o Gelijk als Bacchus rei ging razende te keer
Den zoeten Harpenaar (die vogelen kost lokken,
En dieren, en 't geboomt) met tortsen, steenen, stokken,
En morselden zijn vleesch met allerlei geweer.
Zoodanig was het end van dezen wijzen Heer,
1985 Als 't reukelooze yolk, toevliegende, op ging krabblen
Het bloedig puin, en om de wreede steenen grabblen :
Dees uit nieuwsgierigheid, en die uit enklen haat,
Opdat zijn' dolligheid en moordlust werd verzaad.
Veel dooptender in 't bloed de vocht bezweete doeken,
1990 En wrongen 't uit in wijn, en zopen 't op met vloeken,
En nooden juichend tot d' onmenschelijke feest
Hunn' spitsbroers, van dien God en zelven tuimelgeest
Gedreven en geraakt. Den Hemel strook uw' zinnen
Met troost, om door geduld dat onheil te verwinnen !
[A.f:]
1958. Oorlof g a f, wechzond. — 1968. le Uitg. verkroopt. — 1976.
B e g a a d, bemorst. — 1981. Orpheus. — 199o. „Neusdoucken jn barnevelts
blocdt gedoopt in wijn uijtgewrongen, en all vloekende uijtgedronken."
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[alleen]:

1995 Grootvader ! legt ge dood in d' afgrond, noch' gevoelt
Uw' Godheid 't ongelijk uws naneefs? koom, en spoelt
En wasch het aardrijk weer van de oude grouwelvlekken !
Uw' gramschap kost weleer der bergen kruinen dekken,
En, tot uw broeders wraak, de menschen en het vee
2000 (Doen Pyrrhe en haar gemaal niet zag als barre zee)
Verdrenken en verdoen; uw hoofd nu op wilt steken,
En toon u log noch traag, om straf en streng to wreken
U zelven en uws bloeds geleden smaad en hoon.
K oom, handhaaf uw geslacht, en d' oude sluyerkroon
2005 Van Koning Nauplius ; op datter, door uw oordeel,
Nog blijk, dat Godenzaad heeft boven andre voordeel.
OATES. NEPTUYN.
NEPTUYN:

Mijn noon, die 't broederlijk en deerlijk ongeluk
Besteent, schep moed, en toom en matig uwen druk !
Zijn' dood, zoo onverdiend als staat- en landbederflijk,
2010 Roept wraak, en maakt zijn' naam roemruchtbaar en on(sterflijk.
De dappere Ajax en Achilles blijven stout
Bewaarders van het lijk, tot dat men namaals houdt
Zijne uitvaart, als zijne asch met tranen word begoten,
Van Cadmus' borgerij, de schreyende Bceoten;
2015 Wanneer de toeloop van 't bij hem verdedigd yolk
Zijn' sterflijkheid verzelt ter onderaardsche kolk,
Verwelfd met elpenbeen, verdekt met marmorzarken;
Daar Themis andwoord geeft, en in haar' kerk der kerken
Het wierook voor haar smookt, dicht aan de voeten van
2020 D' aanbedelijke Maagd, men dezen grooten man
Een goude pronkbeeld recht. De Griecksche Joffers bringen
En leenen, tot deez' praal, hare afgestreke ringen.
Alreede zie ik staan den Haylig hallef naakt,
Vrijpostig als een held, die voor de vrijheid waakt,
2025 Beteekend door den hoed, bewaard zoo zorrigvuldig
2000. Pyrrhaas gemaal, Deukalion. — 2005, 6. Later:
. . . . zoo zal elck mij bekennen,
Dat niemant ongestraft het godlijck zaet magh schennen.
20 io. Later: .... al 't aertrijck door onsterflijk. — 2022. De le uitg. heeft
afgesteecke. — 2023-2041. Beschrijving van De prent, die niet (zoo als V.
Vloten meent, pas in de Amersf. uitgave voorkomt. Zie, boven, bi. 134. —
2025. Den hoed, die z. z. met d' eene hand bewaard wordt, terwijl de andere,
wie de handvesten (charters, waar 's yolks vrijheden in gewaarborgd worden)
zijn toevertrouwd, 't gew. p. en de zegels gadeslaat.
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Met d' eene, d' andre hand (aan Trojens goud onschuldig!)
d Handvesten toevertrouwd, 't gewijde parkement,
En zegels gadeslaat, opdat ze niemant schend.
D' eerwaardige Godes 's mans deugden schijnt te vieren.
2030 En dekt zijn' grijzen kop met haylige laurieren:
Terwijl hem vreeslijk lijf en leven wordt ontzeid
Van 't grimmig ongediert, op zijne onnoozelheid
(Gemat van ouderdom en veertigjarig worstlen)
Als op een' vetten roof met opgesteke borstlen,
2035 Met manen versch geschud en muilen opgespard,
Gebeten en verhit. Zijn fiere moed die tart
'T vierspouwen van den draak, eene onrust zijner eeuwe,
Het huilen van den wolf, het brullen van den leeuwe,
'T schuimbekkende everzwijn, het naar geloei des stiers,
2040 Het grijnzen van den beer, 't gebriesch eens tijgerdiers,
En 's luiperts tandgeknars. Zoo leeft zijn' faam de jaren
En eeuwen door, in spit der vadermoordenaren;
Die Phoenix zijner tijd! en hoe de Nijd meer bast,
Hoe minder hij versaagt, hoe hooger dat hij wast.
2045 'T is billijk, dat zijn roem en lof ten grave uit zwelle.
/Eolien hem wijdt en hayligt een kapelle
En jaargetijdig feest, en zet op 't hoog-outaar
Zijn beeltenis met zang en deftig kerkgebaar.
De priesters, met hun pracht en blinkende gewaden,
2050 Hem offrende halen op zijne heerelijke daden.
Maar groot is 't jammer, en beschreilijk 't ongeval,
'T welk om een vrome ziel gansch Griecken treffen zal :
Groot is de ellende, daar zijne haters zich in wikklen.
Mijn neef! Uw vader gaat met geile minne prikklen
2055 Der Koninginnen en Princessen eenzaam bed,
Wier bruidegoms de krijg voor Trojen houdt verlet,
Wier poezelachtig vleesch, door 't lang ontberen welig,
De wellust kiest voor schaamt, en draagt zich overspelig,
En heelt zijn' kitteling, en lonkt, en streelt, en kust,
206o En onderlingen brand met zoet omhelzen bluscht,
Versmaad der mannen trouw, om 't puik der jongelingen.
D' oneerelijke galm van spelen, dansen, zingen,
Door 't gulden welfsel rolt, en Venus strooiter 't zaad
Om neerslag, bloed en moord en alderhande kwaad,
2065 Om tranen en gehuil te maayen en te oegsten,
Om Vorst en Vorstendom en Rijken te verwoesten,
2029. Themis. — 2036. 1 e Uitg. mannen. — 2037. „de boosheijt der kerckelijcke." — 2038. „de bitsheijt van aartsens." — 2039. „de verwoedtheijt
van prins Maurits." Maurits is eerder de (gekroonde) D r a a k van 2037. —
2043. Z ij ner t ij d, later : van zijn tijdt.
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En 't dolende overschot, met twijfelige stap,
Te zenden over zee en zand in ballingschap,
Zoo verre en zoo uitheemsch, dat nieuwsgier 't yolk komt ga2070 En dut of 't menschen zijn, of zeker slach van apen.
(pen,
Achilles gramschap slacht Thersites met een' vuist.
De moord slaat Diomeed voor Trojen ; 't water bruist,
En raakt aan 't zieden, als mijn' grimmigheid verbolgen
Haar' vinnen van zich steekt, waarop de stormen volgen,
2075 Die Agamemnon, in het keeren met zijn' vloot,
Afeischen rekening van Palamedes dood
En 't bloed mijns bloedverwants, en pijnigen 't gewissen
Des fellen moordenaars, die enkel duisternissen,
Met roode stralen viers en kromme blixems ziet
2080 Gespouwen en doorkloofd, en met zijne ooren niet
Als schorre donders hoort, en ijselijke slagen,
En drijft onwetende na Samos, door de vlagen,
In 't eeuwig schuimend graf van Icarus, en looft
Den zaligen Priaem, voor 't hoog outaar onthoofd,
2085 Vergeet zijn' zegefeest, en vangt, vol schriks en bevens,
Met zijn gehoor 't gekraak van stevens tegens stevens,
Van zijde tegens zij', scheepskielen tegens kiel.
Des vaders Nauplius met smart verkropte ziel,
Die, op de Eube6r kust, 't weerkeeren van de Greecken,
2090 Alree geroken heeft, een' fakkel doet ontsteken
En licht in zee, van 't slot, dat, steil en hoog gebouwd,
Op 's bergs verheven kruin, van wederzijds beschouwt
Een' bare zee, Wier diepe en holle waatren woelen,
D' eilanden alleszins en vasten grond bespoelen.
2095 De stuurlien van de vloot, verlokt door deze toorts,
Zich geven derwaards aan, daar ze al te zamen voords,
In plaatse van de nood en lijfsgevaar t' ontslippen,
Vervallen in 't gedruisch der Caphareesche klippen,
En 't luidende gehuil van zoo verbolgen vloed,
2100 Die stadig barnt en op de blinde klippen woedt.
Daar houdt gerechte Wraak d' ontrampeneerde schepen
Verlet, door 't scharp gesteent, als van hare hand gegrepen,
2070. D u t, (er over) mijmert. — 2075. „Men Siet hoe Agamemnons gewisse wert gepijnigt, wat tegenspoeden hem op de hielen volgen, jn sonderhz
bet schricklijck onweer, dat hem overviel. den dighter will seggen, dat prins
Mauritz, daarom wroegingh hadde, over des advokaats doot; en door dit
()weer verstaat hij den onversiensen storm, die sijnen aanslagh op Antwerpen,
en Breda te Ontsetten ongelukkigh belette. — 2078. re Uitg. enkle. — 2088.
Verkr op t e, overkropte. le Uitg. verkroopte. — 2089, 9o. 1 e Uitg.:
Zal o. d. E. k. de wederkomst der G.
Zoo ras niet rieken, of by laet een toorts
2098. Capbareesche klippen, aan de Z. 0. kust van Palamedes' gebied.
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Of met een' dijk beweld van zand, dat hallef drijft,
En, door gebrek van vloed, hen sloopt en stukken wrijft;
2105 Of achter driftig, voor gestrand op harde kayen, (en.
Of stoot ze aan splinters door den draaistroom, in het zwaayDe schippers vloeken d' onherbergelijke ree,
En haten 't droge land, en roepen om de zee,
Wiens heesche en schorre keel, door 't naar gehuil der men2110 (Dat ijdel en vergeefs met bedeloft en wenschen (schen
Mijn' gramschap paayen wil) wordt over 't vlak verdoofd.
Ulysses evenwel, en 't wrongkroondragend Hoofd
Ontslippen dit gevaar, gespaard tot leider treurspel :
Daar gener schipbreuk van 't voorspooksel is en 't veurspel.
2115 'k Zie Clytemnestre alree, geveinsdelijk en blij,
Onthalen haar' gemaal, en Argos borgerij
Haar' Vorst met ware vreugd begroeten en ontvangen.
De lucht geslagen wordt met fluiten en gezangen.
De kerken gaan ter feest ; de koninklijke zaal
2120 Wordt statig toegerust, met overdaad van praal.
Banketten recht men aan, hoedanig voor hunn' tranen
De jongste maaltijd was der blijde Phrygianen.
Het tafelbedde blinkt van 't Iliasche paersch,
En 's purpers glans vermeert bij toorts en wassekaers.
2125 't Goud van Assaracus verzwelgt de Griecksche wijnen
En Godenlekkernij. De koppen vol robijnen
Het sterfelijk gezicht en d' oogen scheemren doen.
't Goud recht er wildbraad aan en Paauw en kallekoen,
Hij-zelf left hoog en prat, en munt door zijn cieraden
2130 Voor andren uit, met bonte en spikklige gewaden,
En draagt aan 't lijf de pracht en kleeding van Priaem.
Zijne eegemaal bezweert hem, bij 's verwinners naam,
Dat hij 't verciersel doch zijns vijands of wil leggen,
Voor beetre wisseling. Licht is hij te gezeggen
2135 Om 't handwerk aan te doen der lieve bedgenoot
2105. Te lezen : Van achter driftig. — 21 10. Be d el o ft, later : kerkbelofte. — 21I 2. W r o n g k r o on , kroon van gedraaide stof. — 't H o o fd,
Agamemnon. — 21 I 3. L e i d e r, later : droever. — 2114. Waarvan de schipbreuk van genen — de zoo even aangeduide „schippers" het voorspook en
voorspel is. le Uitg. heeft : voorspoocksel. — 2115. Clytemn es t r e, Agamemnons ontrouwe huisvrouw. — 2123. 't Ilia sch e pa ers c h, 't uit Ilium
(Troje) meL'gebrachte vorstlijke purper. — 2 I 25. 't Goud van A s s a racu s,
't gouden vaatwerk van Anchises' vader. — 2128. Op gouden schalen wordt
het wildbraad aangericht. — „dit Melt den borgerm r reijnier paauw dat die
woorden van paauw en kalckoen op hem sloegen te meer om dat het woort
paauw met een groote P was gedrukt." — 2129. H ij - z e 1 f, Agamemnon. —
2133. Later : ter eere van haar kunst (het verstikkend netwerk, door haar
bereid). — 2135. Later wisselt Vondel, te-recht, dit vaers om met 2136.
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( Onkundig van 't gevaar der korts aanstaande dood).
Verschrikt nocht siddert niet! Een balling om zal brengen
Den Vorst der Koningen, een overspeelder plengen
En spillen 't bloed eens mans : zijn slachting zal geschien.
214o Het jongste dischgerecht zijn' Heer zal bloeden zien,
Het roode vocht den wijn bespatten; 's Konings leven
Van Argos' Koningin ter neerlaag wordt gegeven.
Het aangetogen kleed dat weigert en ontzeit
Zinn handen doorgang; dies hij zwoegt en arrebeidt,
2145 En lucht zoekt, maar vergeefs; de schooten, ruirn van vouwen
En zonder opening, zijn hoofd besloten houwen.
De suffert gants verwijfd hem in de lenden steekt;
Maar overmids de moed in 't kwetsen hem ontbreekt,
Het mes ten halven keert. De Vorst begint te worstlen,
2150 En, als in 't Wilde woud het boschzwijn, ruig van borstlen,
Gegrepen van het net, nochtans t' ontvlieden tracht
En alszins uitkomst zoekt, en woedt met domme kracht
Gants ijdel en vergeefs ; vermids het, vol verschrikken,
Door 't woelen enger maakt de looze jagerstrikken ;
2155 Zoo woelt en tracht hij ook bedompeld, om het valsch
En blindgeweven kleed te worpen van den hals,
En in den widenschoot en plooyen ingewikkeld,
Alom zijn' viand zoekt, angstvallig aangeprikkeld.
De dochter van Tyndaer, al woende en razend, straks
21 6o Verzelt den gruwelmoord, gewapend met eene aks,
En, als men aan 't outaar, op plechtige offerfeesten,
-War 't slachten met der bij1 eerst merkt den nek der beesten
En stieren, alzoo mikt ze en wikt ze haar' felle vuist
Dan ginder, dan weer hier, en neemt'et wis en juist.
2165 Hij left er toe, de schelm ! Wech heeft hij 't; 't is geklonken
Met dezen dwingeland, Wiens wreedheid heeft gedronken
't Neptuniaensche bloed zoo gretig en zoo helsch.
'T hoofd, kwalijk afgehakt, hangt aan een lapken vels.
Hier vloeit het schuimend rood; daar grijnzen mond en oogen.
217o Cassandra, vol van God, ter zaal komt ingevlogen,
2137. Een b al 1 in g, IEgisthus, die met Clytemnestra Agamemnon ter dood
bracht. — 2139, 4o. Later :
Het bloet des echten mans. Dit offer streckt ten zoen
Van Ifigeen. De disch zal zijnen Heer zien bloên.
Ifigenia was, uit godsdienstijver, door haren vader Agamemnon geofferd. —
2147. S u ffe r t, droomer, lEgisthus. — 2159. Clytemnestra was de dochter
van Tyndareus en Leda, dus halve zuster van Pollux en Helena, die Jupiter
tot vader hadden. — 2165. 1 e Uitg. leydt. — 217o. Ca s s a n d r a, Priams
dochter, de wichlares, wier orakels gewantrouwd werden en die aan Agamemnon als buit was ten deel gevallen.
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En met haar' rozenhoed den lijke de uiterste eer
Bewijst en kranst den romp. Zij gaat ze fluks te keer
Met d' akse, warm van bloed, en dekt den zielelozen
Met zijn' geroofden buit, die, vallende, de rozen
2175 En frissche bloemen kreukt, en verwt den marmorvloer.
„Leg," roept de moorderes, „leg daar, o koningshoer !
0 schandvlek van mijn bed! o, kranker van goe zeden !
Dat hebdij voor uw' lang gepleegde vuiligheden !"
Het daatliik juichende hof en vrolijke paleis
2I8o Geeft nu een' naren galm en, is vol moordgeschreis.
Electra zwijmt van schrik, en angstig voor haar moeders
Verwoedheid, bergt gezwind d' onnoozelheid des broeders,
Door Phoecius den oom. Zij zelve, in duisterheid
En vangenis bemuurd, een treurig leven leidt,
2185 Tot d' overspeelder haar, om achterdocht te schouwen,
Doet met een' akkerman, als een' boerinne, trouwen;
Ter tijd toe, dat de wraak de moordenaars verrast,
Die, als ze in Pallas kerk de groote Goden vast
Met blijschap offren, om Orestes overlijden,
2190 Besprongen worden, en benard van alle zijden.
De smart geeft wapenen aan dochter en aan zoon:
De moedermoord bespat het aangezicht der Goon,
Die, toornig en verhit, om 't schendig kerkontwijen,
Dagvaarden staande voets de felle Razerijen,
2195 Met biezend slangenhayr en ijselijk gegrim.
De neerslag knaagt hun 't hart; de moederlijke schim,
Gewapend met een' torts, hen nastapt door den tempel.
Zij vlieden voor, en zien de Vloeken op den drempel;
Zijn aller menschen vloek, om zulk een' grouwelmoord.
2200 De daken stieren ze ongehuisvest altijd voort.
Dat leert na haylig bloed van Godenkinders dorsten
Tot in het derde lid! Ik ga den val der Vorsten
En Koningen voorbij. lk zwijg, hoe Grieckenland
Veroorzaakt moord uit moord, en mengelt brand in brand,
2205 En uitroeit stam met stam, geslachten met geslachten,
Door schennis schennis boet, verkrachten met verkrachten,
En aan 't gewijde slaat zijn' vingers onbesuisd,
En in zijn' boezem wroet; terwijl Ulisses kruist
De zeen, veel jaren lang, van 't pekelschuim bedolven,
2172. Zij, Clytemnestra. — 2177. Kranke r, krenker ? Later : 6 pest van
zuivre zeden. Was de eerste bedoeling kanker ? — 2179. Daatl ij k, dadelijk,
bier : zoo even ; even als straks, dat ook als toekomstig en verleden geldt. 2182. Broeder s, de kleine Orestes. — 2183. Electra zond Orestes tot Strophius, honing van Phocis, zwager van Agamemnon en vader van Pylades. — 2198.
Vloeke n, Wraakgodinnen. — 2200. Zij kunnen nergends onder dak komen.
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Gesmeten herrewaards en derwaards, met mijn' golven,
Gesold, gerold, door zoet en zuur, door heet en koud,
't nat, gebraan van hit, en zoor van 't zout.
Geweekt ,
Nadat hi is ontslipt de Caphareesche lagen,
De winden hem aan d' onherberglijke oevers Hagen,
2215 Van 't forsche Tracier yolk, daar Hebrus koude vliet
Zijn water loost, en in d' YEgeesche baren giet;
Van derwaards wederom na d' Africaensche kusten,
Daar zijn gezelschap zich ter neer wil slaan en rusten,
Verlokt door 't lekker ooft; dan naar Trinacria,
2220 In 't hol van Polipheem, den Cyclops, die to spaa
chap
beklaagt, omdat hij nu, in 't duiken
Zijn
dronkens
En 't rijzen van de zon, eenoogig niet mag bruiken
Den zienelijken God, en 't aangebeden licht ;
Dan twee maal, daar lEool zijn' zetel heeft gesticht,
2225 En over buyen heerscht, en breidelt dwarrelwinden;
Dan weer na Antiphaet, ooit hongrig om verslinden
Het raauwe menschenvleesch, waar hij 't bekomen kon,
Dan bij de Tooveres, een dochter van de Zon,
Die haar' verspieders fluks verscheppen kanin zwijmen,
2230 En d' Ithakois verlet drie-honderd zonneschijnen,
Tot dat ze, in 't scheiden, zich met Telegoon vertroost,
In wiens schoon aanschijn zweeft en leeft haar boelschaps
kroost.
Van derwaards wendt hij 't roer naar d' Oceaansche baren,
En daalt, daar onderaardsche en doodsche schimmen waren :
2235 Dan wederom zijn schip aan Circes oorden stiert,
Daar met lijkstacy hij Elpenoors uitvaart viert.
Van hier langs d' oevers der zoetzingende Sirenen,
Die onder navel visch, en boven maagden schenen.
1k zwijg, hoe hij 't gevaar van Scylle en van Charybd,
2240 Haar draaistroom, barning, kolk, en woestgesteente ontslipt,
De rotsen, wit van schuim, en grondeloze afgronden,
En 't blaffende gehuil der blaauwe en zeegroene honden:
En landt daar Phaetuse haar vaders beesten hoedt;
Die 't hongrig scheepsvolk slacht, wiens zonde Ulysses boet
2245 Met schipbreuk, als hij naakt, tot berging van zijn Leven,
Na negen dagen, bij Calypso komt gedreven;
2210

2213. Zie Nt. op 2098. — 2219. 1 e Uitg. oeft. Trinacria, Sicilie. 2226. Antiphates, Koning van menscheneters, op Sicilie. — 2228. T o o v e r e s,
de schoone Circe, bij wie Ulysses zijn zoon Telegonus verwekte. — 2230.
V e r l e t, ophoudt. — 2232. Kr oost , gelaat. — 2236. Elpenor, een van
Ulysses' reisgezellen. -- 2243. Ph a etusa, eene dochter van de Zon, zuster
van Phaeton. — 2246. Calypso, de bekende Nymf van het eiland Ogygia,
dochter van Atlas en Tethys.
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Die, als hij is ontrukt de kaken van de dood,
Hem zeven jaren stooft en koestert in haar' schoot,
En leert den Grieck, met min te stoken en te lesschen,
225o Hoe zacht een minnaar rust in d' armen der Godessen,
Ter tijd toe, dat ze een' zoon en schoone dochter teelt :
Deze op de moeder treks, die is zijns vaders beeld.
Na dat hij van haar scheidt (en zij 't niet kan ontzeggen),
En ziet Pheeaci6n met blijdschap voor zich leggen,
2255 1k mijnen drietand rep, en breek zijn' nieuwe kiel.
Leucothoe, die bergt zijn half verzope ziel,
De strand ontvangt hem naakt ; hier schuilt hij in de bladen,
De koninklijke maagd, meedoogende, gewaden
Verschaft den vreemdeling, begaan om Peneloop.
226o Hij vindt zijne eegemaal ten laasten met een' hoop
Verliefde vrijers, die vast na haar kuischeid dingen,
Becingeld en omheind, en koomt ze stout bespringen,
En stort hen overhoop, en valt, na lange ellend,
In d' armen zijner bruid ; maar voor het dreigement
2265 Der heil'ge Godspraak (die hem waarschuwt voor zijn' basBevreesd, ontzinnig hij de groote Goden lastert, (tert)
En zich bezijden 's weegs in eenzaamheid versteekt ;
Ter tijd toe Telegoon, door Circes zorg gekweekt,
Belust t' aanschouwen eens het aangezicht zijns vaders,
2270 Hem onbekend verwondt, en doodlijk kwetst in d' aders,
Met een vergiftige en daartoe bescheerde doorn ;
Waaraan de booswicht sterft, en bluscht Neptunus' toorn.
OATES:

Grootvader! vlucht ge uw' zoon, en laat ge hem in dit lijen...
Getroost met woorden, en met schoone profecijen,
2275 En mart ge met uw' wraak ? 0 vader ! wat zal 't zijn ?
Het menschelijk geslacht wordt weelig. Op, Jupijn !
Den hemel wordt bestormd, beklommen van de boosheid
Der nieuwe reuzen ; op ! en blixemt hunn' godloosheid.
[Belden af.]
PRIAEM. HECUBA.
PRIAEM:

Dit ongeluk is hem voor ons te spas beschoren !
2280 Waar dit wat eer gebeurd, nooit hadden wij verloren
2250. le Uitg. Hoe soet d' ornheising is en byslaep. — 2254. P Im acie n,
het eiland Scheria, 't Westeinde der aarde. — 2256. Leucotho 6, de Zeenymf, die, in eerste gedaante, Ino, een rol speelt in de fabel van Phrixus en
Helle. — 2258. De koninkl ij k e maag d, Nausicaa, dochter van den Koning
der PhTaciers. — 2259. Penelop e, de trouwe, wachtende, gemalin van
Ulysses. -- 2279. „de Eijge woorden (Seytmen) van Aartshertogh albertus, gesprooken tegens de Jnfante Isabelle."
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Zoo veel' beroemde steen, tot nadeel van 't gemein.
Nu, Griecksche wijsheid ! loop, en raaskal zonder brein.
't Huis van Assaracus heeft zelve Pelops handen
Den grootsten vijand der Trojanen aan zien randen,
2285 En onder 't deksel van meineedig landverraad
Zoo schendig doemen. Vaart nu wel, o Grieckschen staat !
0 radeloze macht, die in uw' degens strompelt,
Droomt van geen Trojen meer. Waakt, om niet overrompeld
Te worden, noch' verrast van Hectors schittrig staal !
HECUBA:
2290

Die zegen douwt op ons uit 's Hemels milde zaal.
De Goden toonen zich op heden goedertieren.
PRIAEM:

Ik wil, dat Hof en Stad op deze tijding vieren.
REI VAN TROJAANSCHE MA AGDEN.

2295

2300

Trojaansche, wijdberoemde jeugd !
Zingt Pallas lof en juicht van vreugd,
En eert, met kerkgebaren,
Haar' drempels en outaren !
De feestelijke schare dans',
En schudd' voor haar den lauwerkrans ;
Dat maagdelijke pruiken
In groene olijven duiken,
En 't hayr, met zilver niet vertuid
Nocht' paerlesnoer, maar als een bruid
Den witten hals bekleede,
En dek' na d' oude zede.

2305

2310

Dat Azien to zamen school' :
't Zij die, op d' oevers van Pactool,
't Goud scheemren zien en blinken,
Of die Meander drinken ;
Of treen Caysters boord, die wit
Van langgehalsde zwanen zit,

2289. Later : bloedigh stael. — 2299. Pruik, hoofdhaar. — 2301. V e rt u i d, opgebonden. — 2306. Pacto ol, beroemd riviertjen in Lydie. — 2308.
Meande r, beroemde rivier, insgelijks in Klein-Azie ; haar bochten hebben den
naam aan een ornament-motief doen geven. — 2309. Ca y s t e r, insg. rivier
ald., nog heden rijk aan zwanen.
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Die in de zuivre plassen
Haar blanke pluimen wasschen;

2315

232o

't Zij 't yolk van Sagaris besproeid,
Die d ankers schuurt, en bochtig vloeit;
't Zij 'tgeen, verdreven balling,
Nocht voeder heeft, nocht stalling
Voor Griecksche kleppers, en met druk
Vlood herwaards, om Achilles juk
En heerschappij to schouwen
In veilige landouwen;
En voor CaIcus Xanthus koor,
En d' Iliasche vesten voor
Lyrnes, wiens zwakke muren
Geen stormen en verduren.

2325

2330

2335

2340

Wekt hayl'gen galm, en huwt uw' keel
Aan luit en zangerige veel!
Wilt heldre stemmen paren
Met spel van wind en snaren;
En trekt, met goddelijk geluid,
De blijde ziel ten ooren uit,
Gelijk met maatgezangen
Gij Paris gingt ontvangen;
Doen, op het water, rei aan rei
Met vreugd ontmoete zijn' galei,
En welkom hiet van harten
De schoone bruid van Sparten,
Die Proteus brandde met haar' min,
En uitblonk als een Zeegodin;
Zoo Venus kwam bepeereld
In 't parlemoer ter weereld;
En doen de schoonheid van Heleen
Niet sterflijks, maar een' zonne scheen,

2313. Sagaris: lees liever : Sangaris, vischrijke rivier in Klein-Azie. —
2318. Zie Nt. bij 2323. — 2321. Calcu s, rivier in Mysie. — Xanthu s,
de Scarnander, beroemde Trojaansche rivier. — 2323. L y r n e s s u s, toch ook
een Trojaansche stad. Briseis was van daar geboortig, viel in Achilles' handen
en werd hem door Agamemnon ontvoerd : waereldberoemde twist.
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Die, cierlijk uitgestreken,
Het hoofd eerst op komt steken,
2345 En in het zilver van den vloed
Haar' goude pruike schittren doet,
En in 't krystal 't vergulsel
Ziet spieglen van haar hulsel.
0 dochter van den Dondergod,
235o Minerve ! gij bewaakt het slot
Van uw godsdienstig Trojen.
De vijanden verstrooyen,

2355

236o

En Agamemnon zuipt verwoed
Zijn trouwste raadsmans edel bloed;
Het leger gaat zijn' speren
Nu tegens Argos keeren;
Mycenen, van verstand beroofd,
Haar wijsheids bekkeneel doorklooft,
En langs het veld loopt scharsen
Met d' uitgetogene harsen.
Stads grooste vijand voor de poort
Lett, van zijn eigen yolk vermoord;
Lof, lof zij u, Godesse !
0 strijdbre krijgeresse !

2365

Voor u galmt 't vrolijke geschrei,
Voor u klinkt ruischpijp en schalmei,
Voor u gehuwde vrouwen
En jonffers feestdag houwen,

En met vermengde reyen treen
2370 Na wit albast en marmorsteen.
De Priesters, op uw' drempels,
Ontsluiten alle tempels,

2375

Zoo fluks 't Goddinnebeeld genaakt
Dat over Dardans stamhuis waakt.
De scharen na u tochten,
En zijn met loof bevlochten.

2343. Uitgestreken, uitgedost. — 2359. Scharsen, schertsen, spelen.
-- 2370. De Godenbeelden. — 2375. T o c h t e n, haken.
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T' ZAMENSPRAAK.
Stokoude grijzerts, levens zat,
Hunn' wensch deelachtig, komen mat
U offerwijnen brengen,
En sidderende plengen.
FINIS.

Z'%CtitttnrprCieta+n
Phocion [tot Oldenbarnevelt] :
TK was de weergaa, die in oorlog en in vrede
IMijn goed, mijn bloed, ten dienst van 't Vaderland besteedde,
Heb op mij, onverdiend, geladen al den haat
(Gelijk als gij nu doet) van 't yolk en van den Raad,
5 Die mij verdoemden als verrader en het leven
Benamen. Belgt u niet, dat u mee werd gegeven
Het zelfde loon, voor onbeloonelijke deugd.
Trader des Vaderlands:

't Is aller vromen tal, o Phocion, een vreugd,
Te weten, dat ik mij heb eeuwig zoo gekweten,
10 Dat mijn benijders zelfs niet to bewijzen weten
Dat na verraderije of diergelijke lucht;
Al strooit de Leugen bij een ceder dat gerucht.
Door Nijd ben ik gedood, in 't einde van mijn jaren,
Van hun, die 't speet, dat zij 'tgeen ik was niet en waren :
15 Dat 's : vroom. — Des eerloost mij geen eereloze dood.
Seneca [tot Oldenbarnevelt] :
Hij doodde u, dien gij hadt gekweekt in uwen schoot.
Des onzer zielen twee men kwalijk onderscheiden
Zon kunnen, het en dee 't verschil, dat tusschen beiden
De Neroos is, en 't ware ik twijfelde bij mij
20 Of gij mocht wezen ik, of ik mocht wezen gij
(Zoo lijk zijn wij elkaar in daden en in woorden) :
Dan 't onderscheid is dit : dat mijnen Nero moorden
De moeder van zijn vleesch, — tiw Nero dee nog meer —
Want hij heeft u vermoord, den vader van zijn eer.
XL. Sommigen twijfelen of deze 24 regels wel van Yondel zijn.
T' zamenspraak. Phocion. Atheensche staatsman en veldheer (4o2---317 v.
Chr.) ; beschuldigd van landverraad werd hij tot den giftbeker veroordeeld.
— II. Luc h t, riekt. — 15. D a t ' s, namelijk. — 17. Zie bl. 78 en 57. —
18. Het en de é, ware niet.
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offentaticOt trait oformatie+
OP DE WAAGSCHAAL.xm

Ommer en Armijn te Hoof
Dongen om het recht geloof.
Ieders ingebracht bescheid
In de Waag-schaal words geleid.
Doctor Gommar, arme knecht,
Hadd' het metten eersten slecht,
Mids den schranderen Armijn,
Tegen Besam en Calvijn,
Leid' den rok van d' Advokaat
En de kussens van den Raad,
End' het brein, dat geensins scheen
IJdel van gezonde reen,
Brieven, die vermelden plat
't Heilig recht van elke Stad.
Gommer zag vast bier en gins,
Tot zoo lang mijn Heer de Prins
Gommers zijd', die boven hing,
Trooste met zijn stale kling,
Die zoo zwaar was van gewicht,
Dat al 't ander viel te licht.
Doen aanbad elk Gommers pop,
En Armijn, die kreeg de schop.

G

5

I0

I5

20

XLI. De plaat, waarbij dit gedicht geschreven is, schijnt reeds in 1618 (in gr.
fol.) verschenen te zijn, bgkends een (latere ?) betiteling van het ongeteekende

vaers: Op de Jonghste Hollantsche Transformatie. „In eene open hal of vertrek
(rechts op de Ned te Utrecht uitziende, waar de Waardgelders afgedankt worden)
hangt een groote weegschaal; op de rechter zijde, die de lichtste is en des rijst
„Ley den schranderen Armijn... den Rock van d' Advocaet en de Kussens van den
Raet End' het brein dat geensins scheen Tdel van gesonde redn Brieven, die vermelden plat 't Heylich recht van elcke stat".
Behalve Arminius, staan er drie personen bij deze schaal, in welke men Oldenbarnevelt, De Groot en Hogerbeets meent te herkennen. Bij de linker schaal, wear
Gommarus de „Instit. Calvini" en „Beta" op gezet heeft, staat Maurits met
eenige hellebardiers en ziet, welke uitwerking het heeft, dat hij er zijn zwaard
1. A r in ij n, Arminius. Zie Vondel, I, 345; hoofd der Arminianen of Remonstranten ; hij had een zuster van Reael tot vrouw. G o m m e r, Franciscus Gommarus, hoofd der Calvinistische Godgeleerden of Kontra-remonstranten: beiden
Hoogleeraren te Leyden. — T e Hoof, namelijk in de Vergadering der Staten
van H. en W.:-Vr. — 6. Prins Maurits. — 9. Oldenbarnevelt. — 1 i. IIuyg
de Groot. — 12. Ij del, ledig.
VONDEL II.
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AAN DEN DROST VAN MUYDEN.

gen Inn

ter ben ciDrort

15 cut purob en +XL I I

GHij

die, als kasteleyn, van d' Amsterdamfche veften
De Voorfteen trou bewaeckt, wy bidden, neemt ten beften,
Dat, buyten onfe fchuld, van uw treurfpelig end
Mij Morpheus heden heeft een fchrick in 't breyn geprent ;
5 En foo een droeve droom is oorfaeck van verblyen,
Soo moet u fulx tot vreugd en fegening gedyen :
Gelyckmen fegt : een lyck, een doodkift vallen uyt
Op gryfen ouderdoom, op tortfen, op een bruyt.
Ick fal u, flecht en recht, het naer geficht vertoogen,
1 o En niet, na dichters kunft, opproncken deefe loogen,
Op datmen niet en waen, 'tis waeckende verfiert,
'T geen waerlyck inde slaep my is door 't hooft gefwiert.
Ick fluymerde, als de fon alree was aen 't verhoogen,
En fagh een wreet schavot opryfen voor myn oogen
15 Heel dicht, en toefde vast, geprangt door bangen nood
Om u, die, foomen fey, befuren most de dood.
Ten leften quaemdy daer, Myn Heer, u niet wilt belgen !
Ick was begeerig, om uw reeden te verfwelgen,
En drong vaft dichter aen. ghij faegt eens gints en bier,
20 En fpraeckt niet veel, maer bra[e]f: POVR VIVRE IL FAVT MOVRIR.
Doen toogdy 't wambays wt, en, eer wy 't naulyx fagen,
Soo lag uw lyf ter neer, daer 't hoofd was afgeflagen
En weeder aengefet. ick wenfchte menigmael
Te hebben meer met u geyvert in ons tael.
25 Een wafter op 't [t]ooneel, die fich ter neder ftreckte,
14 geworpen heeft. Op den achtergrond zitten due Raadsheeren voor een tapijt,
dat Apollo en Dafnee voorstelt.
Eene kopie Id. 8° vindt men in J. van Vondels Hekeldigten, met Aantekeningen Uit 's Digters mont opgeschreven .... t' Amersfoort. By Pieter Brakman.
1707, tegenover bl. 4.
XLII. De juiste datum is onzeker. Uit het opvoeren van Reael en De Hubert
met Hooft is of te leiden, dat het niet veel vroeger dan 1625 kan vallen. In v.
s schijnt gezinspeeld te worden op de voorlezing van het slot van een treurspel
1. Kastelei n, clttelain, bier: slotvoogd. — 2. De Voorstee n, Muyden,
Weesp, Naerden. — 4. Morpheus, de Droomgod. — 7. Vallen u y t,
komen uit. — 8. T or t sen, huwlijksfakkels. — 16. B e z u r e n, lijden. -21. Om te leven, moet men sterven. — 23, 24. Vondel verwijt zich in zijn
droom, nu Hooft dood is, te weinig met hem voor onze taal geijverd te hebben. -- 24. Verg. Vondel, II, bl. 22, 23, 78. — 25. Mr. Ant. de Hubert: zie
zijn manifest Van Lennep Vondel, II, Nal. 16.
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En 't verfch geplengde bloet met fyne tonge leckte.
Ick twijfelde, of hij 't dede wt wreedheyds onbefcheed,
Of dat by lecker was op tbloet van ons Poeet.
Een tratter voor het volck met weefen en ghebaren,
3o Wtbeeldende de geen die voormaels is gevaren
Na d' Indiaenfche kuft, als Heerfcher van tgemeen.
Dees romde uw vrome dood, uw left gefproocke reen
Herhaelde by menigvout. uw wtgang fcheen my heerlyck,
Gelyck te weefen 'tend des geens, die trots en eerlyck
35 En jong van jaeren viel, beklaegt met druck en rouw,
Als by Florenffen weer in vrijheyd ftellen wou.
Oock zag ick in 't verfchiet vele heeren fich verfellen,
Getabbaert befich, om meer vonniffen te vellen.
Mijn leeven was vol angft, myn luft fmolt als de fneeu',
40 Ik dacht : „Och, goede God! wat leeuen wy een Eeu' .
Hier hebdy 't beeld des drooms. Heer Droft! God wil u fparen,
En recken uwen tyt foo lang als Neftors jaeren,
Op dat uw fangeres thoogdraven van haer ftijl
Doe treffen ons gemoed, gelyck een schutter pyl.
V. E. A. verplichte
I. V. VONDELEN.

OP EEN MEDALIE
VAN

CORNELIS

TACITUSi xan-

Et Roomsche Raadhuis stond op diamante stijlen,
1-1Toen 't over-oud Gezach van bondelen en bijien
Cornelis Tacitus eerbiediglijk bescheen,
Daar, met den tabbert aan, hij na den Raad kwam treen.
van Hooft, dat ons onbekend is gebleven, maar waarvan de katastrofe van een
aard als de dood van Oldenbarnevelt schijnt geweest te zijn. Om dat deze brief
gevolgd heeft kunnen worden naar het faksimilee van een handschr. uit het begin
der XI/He Eeuw, dat wel van Vondel-zelf zoti kunnen zijn, scheen het nuttig de
spelling daarvan te behouden.
XLIII. De beroemde geschiedschrijver, geb. omstr. 54 v. Chr., overl. omstr. 11-8.
Vooral hem streefde P. Cz. Hooft na, in zijn boll. prozastifl.
27. Eerst stond er: wreetheyt. — 29. Laurens Reael. Zie boven bl. 22, 78.
— 34. Lorenzo dei Medici, die zijn neef Alessandro, eersten Hertog en tyran
v. Florence, vermoordt en, op 22 jaar, zelf gedood wordt, 1537. — 43, 44
't Hoogdraven wordt door Vondel inzonderheid aan het treurspel-genre toegeschreven. — Op een Med. 1. Het Kapitool. — 2. 't Gezach, omstuwd van zijn
wacht van liktoren.
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5 Geen koper beeldt hem uit zoo levende als zijn bladen
En wereldwijs gesternt, van spreuken rijk geladen
En regelen van staat: welsprekendheid, gepropt
Met wijsheid, heerelijk, en bondig, en beknopt.

VErlaiff
AAN DEN R Fl UN.xmv

A[ar] ik, door Godes gunst,
Bestort was met de kunst
Der zoete poezij,
Musa, denk vrij
Dat ik van geen gemeene stof
Een proefstuk doen zoii van uw lof.

D

5

1o

Neptunus, al uw pronk
Der trotsche golven zonk
Door pennerooverij .
Ten dienst van mil ,
Ja, tot behoef van meerder veer,
Dreigde ik wel al dat vliegt ter neer.

I5

De grijns van 's waerelds rond
Ik met mijn dicht ontbond;
En al de mommerij
Most aan d' een zij.
Het RECHT, door hullep van Iupijn,
Zoi.1 blinken als een zonneschijn.

20

Gij, kweeksels van Megeer
Betradt den stoel nooit meer,

XLIV. Onder Tityrus (herdersknaap) schijnt Vondel zich-zelf aan te duiden
(zie boven, bl. 42, v. 2o). Het gedicht zinspeelt op gesprekken, aan den Rkijnoever gevoerd, die wij niet kennen. Van Floten geeft dit vaers niet.
a. Uitg. heeft Dat. — 7-12 schijnt te doelen op dichtpennen, uit de vleugels van zwanen en andere vogels getrokken. — 13, 14. De Schijnheiligheid,
die Barnevelt ter dood veroordeelde, ontmaskerde ik met mijn Palamedes. —
15, 16. Alle mommerij moest (eigenlijk) aan kant. — 19, 22. Gij, Calvinistische prxdikanten, produkten van de Helsche Furie Megera, die, in plaats
van de ware Schrift ons voor te leggen, gal en gift braakt, zoudt den kansel
nooit meer betreden.
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Die, voor de ware Schrift,
Braakt gal en gift.
Hoe woil ik, met een aardigheid,
Besnoeyen uw hovaardigheid!
25

3o

35

40

45

5o

Die rompen, vol van zucht
Des staats, en niet van tucht,
Die zetten ick tot spot
Voor mensch en God.
Gij, papen, voeders van het kwaad,
Zoudt dansen op een ander maat.
'k Gaf, door mijn kloek verstand,
Den scepter in hun hand,
Die door een valschen schijn
Verbannen zijn;
En zoil dan, met mijn veer, dit stof
Weer vegen van de kussens of.
Alecto, niet een ziel
U meer tot lot geviel;
De mensch gij niet meer zoudt
Door gift of goud
(Al kwaamt gij, Kollen, met u drien)
Tot bloedverstorten weer gebien.
Dan zoti de guide tijd,
Vergiftigd door de Nijd,
Der vromen aller kop
Doen beuren op,
Die nu, door dienst, gedaan aan 't land,
Haar hoofd gesmeten left in 't nand.
Maar, laas! mijn trotsche pen
Maar enkel pochen ken:
Mijn roem, o hartenleed!
Is waan van weet.

23, 24. Hoe gaarne zo1 ik, door een karikatuur, uw hoovaardij vernederen.
— 25, 28. Die hoofdeloze staatzuchtigen zot ik (zoo gaarne) te spot zetten.
— 31, 36. Ik zoo, door mijn k. v., de miskende Remonstranten in hun gezach herstellen en (op die wijze) met mijn dichtveder de vuile kussens reinigen. — 38. Tot lo t, te beurt. — 4o. Hier beschuldigt V. de rechters van
Oldenbarnevelt van omgekocht te zijn. — 41. Kolle n, tn et u d r i e n: Megaera, Alecto en Tisiphone. — 44. De bedoeling zal wel wezen: Niet meer
vergiftigd d. d. N. — 52. W a a n van wee t, ijdele inbeelding van wetenschap.
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PRINCE-LIED.
Voor poezij, o zware smart !
Vindt niet in mij als 't goede hart.

55

6o

Dus wil ik niet een pluim,
Tot schaa van 't zoute schuim.
Gedreigde vogels, kom
Al om en om.
Vlieg veilig weer, met zoet gewemel,
Tusschen het aardrijk en den hemel.
OP DE ZINNEBEELDENXLV
VAN

ZACHARIAS HEYNS.
V Omt, ingetoge ziel ! schept Goddelijke weelden,
A_Uit Heynsens hailig rijm en stichtelijke beelden;
Geen beelden, die het hart aanprikkelen tot min,
En 't godloos outer voen van Venus, de Goddin;
5 Maar ons gedachtenis van de ijdelheid ontwarren,
En voeren onze geest ver boven all de starren,
Tot dat hij 't Hemelsch smaakt, gehjk hij Hemelsch is,
En zweemt naar Godes aard en zijn Gelijkenis.
Mij dunkt, ik bender al, en zweef als opgetogen.
io Op d' aarde was ik blind; hier krijg ik open oogen.
Ik zie 't waarachtig heil, door Zacharias' bril.
Beneden is 't gewoel, hierboven is het stil.

(princtaieb.'
Rederick van Nassouwe

ik, vroom Hollandsch bloed,
FMijnBenVaderland
getrouwe
Met leven, lijf, en goed ;
XLV. Verschenen te Rotterdam, 1625, b# P. van Waesberge. Verg. Vondel,
I, bl. 166.
XLVI. Zes maanden na de dood van Maurits (23 rip. 1625) was de „Pala539 54. In plaats van pazij wordt alleen het goede hart in mij gevonden.
Niet is substantief. — Op de Zinn. 4. G o d d i n, later in afgodin veranderd . — Prince-lied. i. Frederick Henrick, Prins van Oranje, na Philips Willems en Maurits' dood; zoon van Willem I en Louise de Coligny, geb. te
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Een Prince van Oranjen,
Door wapenen vermaard;
Voor Oostenrijck noch Spanjen
En ben ik niet vervaard.
's Lants rechten en vrijheden
Ik helpen zal in zwang;
In geen vereende steden
Gewetens felle dwang
Of tyrannije lijen;
1k wensch de goo gemeent'
En trouwe borgerijen
Door liefd' te zien vereend.

modes" dan in het licbt gekomen. Van Nov. '23, tot eenige jaren later, verschenen
er wel 3o uitgaven (Brandt). Vele schroonzvallige Remonstranten waren er maar
matig razed ingenomen (Oud-Holland, VI, 52 en volgg.). De eerste druk werd van
Overheids wege grootendeels opgehaald en de dichter in een pleitgeding betrokken.
Tudor de voile Anzsterdanzsche Schepensbank was Burgh (zie boven N. 131 Nt.
XXXVI) rapporteur. Hij zeide: „Dat het patenwerk was en men bet Treurspel
wel een anderen zin kon geven dan velen deden." Vondel vond, zich verschuilend
bij zijn zwager De Wolf, bier slechts verwfften. „Hff behoorde op zffn veering
te passes en al dat schrijven en wrijven te staken." Hff echter „zoil dat volk nog
scherper de waarheid zeggen," maar ging; en vond lijfherberging bij Laurens
Joosten Baeck op Schey-beeek (zie boven, hi. 65). Aanvankelijk had de Pensionaris van Amsterdam, Adriaen Pau, trachten te bewerken, dat hij aan den „Fiscael"
zoti uitgeleverd worden, en in Den Ilaegh te-recht-gesteld ; maar de Schepenen
Harmen van de Poll en Andries Bicker wilden het Amsterdanzsche Poorterskind
niet laten volgen, en Burgemeester Dirck Bas trok zich Vondels zaak warm aan
De meerderheid der Schepenen verwezen hem, onz dat hit „dingen hadde gesproken, die by behoorde te swijgen", tot een boete van drie honderd gulden (i 7
Dec. 1625).
22 Jan. 1626 schrijft de Schout J. Grotenhuis aan bet Hof van Hollant:
,,zffnde de boete door [Vondel] betaelt ende d' Exempl. verbrandt" — gelukkig
niet alien !
Delft, 29 Jan. of 29 Feb. 1584. Zijne peters waren Henri van Navarre (later
Henri IV) en Frederik III, Koning van Denemarken.
Ds. Petrus Hackius noemde de dood van Willem I een straf voor de pracht,
bij den Doop van F. H. ten-toon-gespreid. Onze Gouden Eeuw wordt te-recht
naar hem genoemd, die Cmsar in 't oorspronkelijke las, den titel van „Stedendwinger" kreeg, en Rembrandt 7 historische schilderijen bestelde en duurder
betaalde dan de Prins het Rubens deed. De Prins j- 14 Mt 1647. -- 7, 8.
Vondel voelde, even als men 't in 1815 gevoeld heeft, dat het „Wilhelmus"-lied geen nationale zang voor alle tijden was, daarom schreef hij, op
de zelfde melodie, dit nieuwe „Prince-lied". De auteur van „Wilhelmus" had
den Zwijger in den mond gegeven : „Den Coninc van Hispangien Heb ick
altijt gheeert"; met Gijsbreght had Philips kunnen andwoorden: „Hij mint my
averechts": met meer waarheid laat dan ook Vondel Frederick Henrick zeggen, dat hij Oostenrijck en Spanjen aandurft.
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PRINCE-LIED.
1k heb van kindsche dagen
De vrijheid voorgestreen,
En 't harrenas gedragen
Tot welvaart van 't gemeen;
Nog wil ik 't vendel zweyen
Van Hollands fieren Leeuw,
En met Oranje-meyen
Bedekken wees en weeuw.
Ons vijanden braveeren
In 't Westen en in 't Oost :
Maar, in den naam des Heeren,
Ben ik hun macht getroost.
Mijn vroomheid is gebleken
Bij Nieupoort in den slag;
Dat hart leeft onbezweken
In mij gelijk het plach.

Schept moed dan, Heeren Staten !
Uw Veld-heer staat bereid,
Die ruiters en soldaten
35
Weer na de grenzen leidt.
Wat schrikt gij voor of achter ?
't Land heeft aan d' een zij' duin,
Aan d' ander zij' den Wachter
40En Schutsheer van den Tuin.
Zoo ik met zege keere,
En Spanjen dwing tot vree,
Zingt Gode prijs en eere,
Die voor ons vesten stree.
Ik zie alree, na 't vechten,
45
De maagden mijn banier
Ontmoeten, die mij vlechten
Den lof-krans van laurier.
Frederick Henrick, die (leerling van Johan Uytenbogaert) de Remonstranten
genegen was, liet zich door Van der Mijle, Oldenbarnevelts schoonzoon, het treurspel voorlezen. In ' s Princen kamer king een tapijt, met een voorstelling uit den
Trojaanschen oorlog, waarvan de Prins al lachend zeide, dat het wel wechgenomen diende to worden; daar men anders mocht besluiten, „dat by van Palamedes' vokk was".
De Maurits- en preedikantenpartij gaf eenige schimpschriften er teen uit.
23. Me yen, takken. — 25. Van Vloten leest, in gelijken zin brageeren.
29. V r o o m h e i d, wakkerheid , hart. — 40. T u i n, waarbinnen de Leeuw
van Holland staat.
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esrotiotio
AAN DEN

DOORLUCHTIGSTEN EN HOOGGEBOREN FORST

FREDERICK HENRICK,
van Gods genade Prince van Orangie,
Grave van Nassauw, Catzenelbogen, Vianden, Dietz, Meurs, Buren,
Leerdam, Marquis van der Mere ende Vlissingen, Heere ende Baron
van Breda, der Stad Grave ende Landen van Cuick, Diest, Grhnbergen, Arloy, Noseroy, S. Vijt, Doesburgh, Leck, Polanen, S. Martensdijck,
etc. Erfburggrave van Antwerpen, van Besanson, Goeverneur, Kapitein Generaal ende Admiraal van de Fereenichde Nederlanden etc.
OP DEN INTREE VAN ZIJN STADHOUDERSCHAP EN
LANDBESTIERING OVER GELDERLAND, HOLLAND, ZEELAND,
OVERYSSEL, WTRECHT ETC.

Gedrukt bij Willem Jansz. Blaeu, op 't Water,
in den Gulden Sonnewyser. 1626.

5

011andsche Maagden! vlecht Oranje met
laurieren,
En kranset Frederick, die in het landbestieren
Met moed en ijver treedt en strookt dees
tedere eeuw.
Alreede ontvonkt het hart van onzen
grooten Leeuw :
Hij beurt verschrikkelijk zijn hoofd op

uit de baren,
En schudt zijn manen vast, en zwaait zijn grijze hayren,
En kropt met hoovaardij en trotsheid zijne borst,
En slaat het heusch gezicht naar dezen braven Vorst,
En neigt eerbiedelijk tot drie-maal voor zijn voeten.
10 Op, op, mijn Zanggodin ! verstout u mee to groeten,
In 't midden van den drang, den princelijken held
En beukelaar des lands; die 't Castiljaensch geweld,
En de gesteurde macht van Oostenrijck zal stuiten,
En onzen turn met gaargevlochten harten sluiten.
15 Veel heils, veel heils, o Vorst ! die dezen last aanvaardt,
Begroetenis. 3. S t r o o k t d. t. e., ontziet de gevoeligheden. — 14. G all.gevlochten, saamgevlochten.
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En, Veldheer, op uw' zij den degen gordt, en 't zwaard
Tot ons verdediging. Wig zien de burgerijen
En groote steep alreede ontluiken en verblijen.
Meer eendrachts wordt gespeurd, meer liefde, en minder haat.
20 Op uwe trommel, treedt de wakkere soldaat
Veel moediger; het paard dat schuimbekt en met brieschen
Het Spaansch genet uittart; en om des vijands drieschen
En dreigen lacht de bloem van uwe ruiterij,
Die draaft, op uw trompet, stofwekkende ; daar gij
25 Zoo blank in 't harrenas, bezwaaid met groene pluimen,
Aanbrallen komt als Mars, voor wien de Goden ruimen,
En lozen uw pistool, op die gedreven zijn
Als blixems van een Oost- en Westerschen Iupiin.
Dit is niet nieuws, gij hebt dit schaakspel meer geplogen,
3o En vroeg uit moeders borst den Spaanschen haat gezogen,
Van sedert Weihem lag, o droeve vadermoord!
Besprenkeld van veel bloeds, in 't laauwe bloed gesmoord,
Bevocht van tranen, die betuigden 't bitter scheyen.
't Hof was met droeven galm gepropt, en onder 't schreyen
35 En 't jamren werd verdoofd uw kinderlijke stem.
Gij trokt geen voedbre melk, maar hartzeer uit de mem,
Recht of het lot uw borst woil tegens ramp opkweken,
Opdat gij mocht bestaan, om onzes tijds gebreken
Te heelen, om gevaar en (zonder krom te gaan
4o Met neergebukten hals) de stormen uit te staan.
Achilles' teder brein werd Chirons zorg bevolen;
Hij lag op Pelion gemakkelijk ter scholen.
Daar werd hem ingescharpt, met zang die 't harte trof,
Geen minnekozerij, maar krijg en heldenlof.
45 Heel anders ging 't met u, in 't kweken en in 't koestren:
Gij waart 't weerbarstig lot als aanbesteed te voestren,
Dat u, van kindsbeen aan, gaf oefening voor sap,
En voerde u mee, bestuwd van 't puik der Ridderschap,
Verre over duin en dal, door hagen, struiken, bosschen.
so Te vellen lans en speer, pistool en bus te lossen,
Was dagelijksch vermaak ; gij leefde in vlam en vuur.
Met kool ontwerpt gij niet veldslagen op een muur,
T6. Krijgsdegen en zwaard der gerechtigheid. — 19. Minder haat van Calvinistiesch en Arminiaansch(Remonstrantsch)-gezinden. — 25. Groene plu im e n. Ook Starter spreekt van Fr. Henricks „groene pluymgewaey". — 27.
Komt lossen. -- 29. Gepl o gen, gepleegd. — 3o. Moeders b orst: die
van des Zwijgers vierde gemalin : Louise de Coligny. — 31. Welh ern, de
Zwijger. — 41. Chiron, de Centaur, huizend in een grot van 't gebergte
Pelion. — 48. Bestuw d, omringd. — 52. Ontwierpt. — 52 en volgg. schijnen tegen den theoretikus, Prins Maurits, gericht.
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Noch maalde met een staf, koelmoedig overweger,
Hier stormen, daar een schans, en ginder weer een leger:
55 Wat verder nog een vloot, die Lissebon vermant,
Of plondert aan den Taag, of steekt een zee in brand.
Neen, neen, gij voerde 't heyr op d' alderuiterste oorden,
Daar gij, hoe jong en teer, de schorre donders hoorde,
En met uwe oogen zaagt (en waart niet eens bedut)
6o De blixems van het grof en van het klein geschut,
En wolken aan het ruim des hoogen hemels zweven,
Met rook van slangen en kortouwen dicht beweven.
Gij naakte naauwelijks de grenzen uwer jeugd,
Of gaaft een proefstuk van uw aard en oorloogsdeugd,
65 Op Vlaendrens kusten, daar nieuwsgierig alle duinen,
Vermaakt met u te zien, opstaken hare kruinen.
Deez' bodem had Fortuin of eer de Wapengod
Geheiligd, dat m' er zoil met ijsren handschoen lot
Op worpen, of Nassau gedempt zoti zijn van Spanje,
7o Of 't moedig Aragon zich buigen voor Oranje.
Men overwoeg 't gevaer ; uw broeder zat gereed,
Op een toombijtend paard; zoo zat uw vroomheid meed;
Hid sprak uit open helm: „Eelaardig bloed! 't is heden,
Dat Mars ons heeft ter feest in 't vlakke veld gebeden;
75 Hier geldt geen weigeren; men gunt ons keur van twee:
Op 't spits te rennen of op 't zwallepen der zee.
Twee wegen staander voor ons open (d' ooren suizen):
De golven ginder; daar de zwarte Spdnjaarts bruisen.
Hoe nu toe, Frederick? — Ik zie, 't en rouwt u niet,"
8o Met schudde gij uw pluim, „noch rekent dit verdriet,
Maar wenschelijk, dat gij die stonde moogt beleven,
Om, dwers door lood en staal, naar zulk een palm te streven.
Dat voegt een heldenhart; 't is waar, en draagt u vroom.
Dat past een zulke telg, geteeld van zulk een boom.
85 Doch 't past mij wederom ernsthaftelijk te letten
Op u, en reukeloos niet t'effens op te zetten
De glorie onzes stams; den Iber voor altoos
Dien roem te laten, dat ons Huis left hopeloos.
Ga heen dan, groote hoop van uwen grooten Vader !
go Beveel mij deze zorg en dezen last te gader,
En Beef u binnens boords." Zoo hij dees woorden sprak
Vernamen de Oversten, hoe u de moed ontstak,
Gelijk een jonge leeuw (die veel heeft toegenomen
59. Bedut, uit het veld geslagen. — 62. Slangen en kortouwen,
geschut. — 65. Slag bij Nieuwpoort. — 70. Ara go n, voor heel Spanje genomen. — 72. V r oom hei d, wakkerheid. — 73. H ij, Maurits. — 81. Maar
(rekent) wenschelijk. — I b e r, Spanje. — 86. T ' e ffe n s, in eens.
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In krachten, maar geheel zijn wasdom niet bekomen),
95 Wanneer hem d' harder port, opdat hij hem ontjaagt
Den roof, daar hij op vlamt, en van nabij belaagt:
Twee blikken spalkt hij op, en 't dier bestaat te grimmen,
En leepoogt overzijds, terwijl zijne hayren klimmen,
En ten neusgaten uit snuift vier en heeten rook;
loo Dat elk-een aarsling treedt; zoo deedt gij dat-maal ook,
En borst ten lesten uit aldus : „Ik, iemant wijken?
Ik, scheep gaan, nu hier staat zoo braaf een prijs te strijken?
Zoo dee mijn grootvaAr niet, de Keizer Adolf, doe
Hij Hartog Albrecht voer met zijnen degen toe,
105 En sleet zes uren, mat van houwen, steken, kerven,
En achte 't heerlijk in zijn rusting zoo te sterven,
Gelijk een held, die woedt voor 's Rijks gerechtigheid,
En van het leven eer als van de kroone scheidt.
„'t Geleden ongelijk verjaart ten dezen dage,
110 't Voorvaderlijke bloed volhardt in zijne klage,
En, na drie eeuwen, eischt 't uitvoeren van de straf.
Laat ons verzoenen dan het keizerlijke graf,
Indien we niet ontaard zijn van der oudren zede :
Verwinnen laat ons beide, of sterven we hier ter stede.
115 Mijn ziel verlaat mijn lijf, eer dat ik u verlaat !"
Zoo reedt gij naar den strijd, veel blijder als men gaat
Ter bruiloft, om met vreugd, met lachen, en met reyen,
De tortsen van een bruid goedjonstig te geleyen.
't Moedgevend veldgeschrei sloeg 's Hemels hooge zaal,
120 En d' overhand hing lang in twijfelige schaal,
Tot drie-maal week ons heyr, tot gij met ruiterbenden
Van alle kanten troft den viand op de lenden,
En zijn slagordens sloopte, en braakt er alszins door,
Als een gestutte vloed en waterstroom, waarvoor
125 Geen rijzenhoofd, geen dam, geen paalwerk blijft bestendig,
En zijnen adem schept in 't open, en, te schendig,
In 't kort het platte land zet in een bare zee,
En rukt en sleept met zich de stallen en het vee.
De groote Henrick, die u gaf zijn naam te voeren,
1 3o Niet vreeselijker ooit ging onder 't heyr rumoeren
En weyen, daar het hoofd Du Maine had luttel harts,
Doen hij 't ontkwam met zijn bloeddorstige Guisards.
Poo. Aarslin g, achteruit. — 103. Adolf van Nassau, in 1298 tegen (een
anderen 0 Hertog Albertus van Oostenrijk. — 109. O n g e l ij k, omdat Adolf
van Nassau geslagen werd. — 124. Gestutte, gestuite (aanvankelijk opgehouden ?). — 129. Henri IV. — 132. Guisards, volgers van de Guises,
bizonder van Charles, Hertog van Mayenne, na zijne broeders hoofd der Katholieke Ligue; t 3 Okt. 1611.
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De Wael, de Spanjaerd vlood, vermengd met d' Italjanen ;
Zij lieten u de praal van hunn' Bourgoensche vanen.
135 d' Aartshartog, van veel schriks gedoodverwd, werd gered :
Mendoza bleef gevaan op 't bloedige banket.
Hij zag het dorre veld alom met naakten dekken ;
't Aamachtig zand het bloed der groote Donnen lekken ;
De triomfeerder zat bier zegenrijk to prijk.
14o 't Straks opgeblazen heyr was nu een droevig lijk.
Zoo vondt gij 's Gravenhaag, daar citheren en veelen
U wellekomden, met geslage maagdenkeelen.
Indien ik volgen zoti het spannen uwer tent,
Uw tochten wijd en zijd, de steen, van u berend,
145 Haast waar ik afgemat. 't Vernoegt mij nu, van verre
T' aanschouwen 't flikkeren van uwe opgaande sterre.
0, Hollands eenige hoop in velerlei gevals !
Gij zijt het, Frederick ! die 't erfdeel van den Palts
Woudt vrijen, doe men had eendrachtelijk besloten
15o Te stuiten Spinola ; maar valsche bondgenoten
Weerhielden uwen arm en scharp gelaan pistool ;
Hun meineed weerde 't vier van polver en van kool,
Zoo dat de Rhijn van spijt zijn hoornen ging verschuilen,
En Duitschland mocht hem, van den grond op, hooren huilen.
155 't Heugt Brussel nog, hoe 't Hof door vreeze was ontzet,
Doen 't voor zijn poorten hoorde uw spelende trompet,
En doen de Infante zelf, ten trans uit van den toren,
Het brieschen van uw hengst ving met bestorven ooren,
En haar speelhuizen zag aansteken van uw toorts,
16o Zoo dat de gansche stad bereen werd met een koorts.
Maar, onverwonnen held ! na zoo manhaftig strijen
Hebt gij u onder 't jok van Venus moeten vlijen,
En dulden, dat de Minne uw boezem heeft geraakt,
En, als van Hercules, zijn zegefeest gemaakt,
165 En die bleeft ongekwetst in 't haaglen veler schichten,
Voor eene Amelia ten lesten nog most zwichten ;
Doen Minne uit 't gittezwart u van hare oogen schoot,
136. Mendoza, Francisco de Mendota, Admirant van Arragon (geb. 1545,
t 1623), gevangen voor Nieuwpoort, 1599. — 142. Geslag e, koperen. —
1 5o. Valsche b o n d g e n o t e n, de Bohemers en Carlo Emanuele, Hertog van
Savoie. — 157. De In fa n t e, Clara Eugenia Isabel met den Aartshertog Albertus door haren vader Philips II met de Regeering der Nederlanden belast.
— 159. Speelbuizen, lustsloten. — 166. Ameli a, Amalia van Solms,
's Princen gemalin, die in 1620, als Hofdame van de ontthroonde Koningin
van Boheme (vrouw van den „Winterkoning" Paltsgraaf Friedrich V) Haar
den Haag kwam en door Maurits aan Frederick Henrick werd opgedrongen,
dien zij zeer liefhad ; zij t 8 Aug. 1675; zij was geb. 1602.
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En door den pantser zond een heet, onzichtbaar, lood.
Gij sloegt aan 't kwijnen, tot zoo lang gij waart genezen
17o Van die u had gewond met haar aanminnig wezen,
'tWelk dezen roem alleen, voor veel Vorstinnen, erft,
Dat aller Princen doel in zijn beschouwen sterft,
En met de lippen leest uit lelien de rozen,
Die op haar kaken, frisch van levend purper, blozen.
175 0, eer van 't Huis van Solms! die Holland heil belooft,
En weeldig in uw schoot den grooten Veldheer stooft,
Wanneer hij uit den slag bezweet komt ingereden,
En 't harnas nu ontgespt aan zijn vermoeide leden;
Omhels uw bruidegom, gij, princelijke bruid!
18o Zoo datter rijze eerlang een vrome Oranje-spruit,
Daar 's vaders hart in leeft, die rustig aan derf spannen
Met vijanden van prat gepurperde tyrannen;
En kneuzen hem den nek, die zoo vermetel nu
Op zilvervloten snorkt en mijnen van Peru.
185 Kleef uwen bruigom aan, Vorstinne van Oranje!
Zoo trouw gelijk gij deedt dat pand van Groot-Britanje,
Elizabeth, die, als 't haylhaylig steenenpuik
Ornschenen had met glans haar blinkende perruik
En 't slinksch geluk haar zond in droeve ballingschappen,
190 Gij volgde trouwelijk met troostelijke stappen,
Gespeel in blijde weelde en in rampzalig ramp,
Gezelschap in triomf en na verloren kamp.
Den Hemel boet 't verlies, en geef ze weer te keeren,
En 't oud Keurvorstendom met zege te vereeren!
195 Vorst Frederick weet raad tot boete van die schaa,
Schoon of Madrid uitstrooit: „Wij zingen ligsgenar,
Schoon of Bourgonje juicht, en huppelt om onz' wallen
Om dat we voor een poos een weinig sluimervallen,
En eenig misverstand en burgertwist ons dreigt.
200 Maraen, uw aanslag faalt! een ceder is geneigd,
Te volgen Fredericks gezegende banieren,
En in 't Oranje-veld den Leeuw te laten zwieren.
Vorst Frederick in 't hart des yolks gegriffet staat:
'tGeen olie is de wond, dat is hij onzen Staat.
205 Hij dempt wraakgierigheid, die lange was aan 't bloeden,
En strengelt liefelijk der burgeren gemoeden,
1 7 1. Het aanminnige gelaat heeft op andere Vorstinnen dezen roem vooruit: dat alle Princen hun doel bereikt hebben, wanneer ze 't hebben mogen
beschouwen en met de lippen, te midden der blankheid (de lelien), de rozen
uitleezen. — 136. De Koningin van Boheme, zie de noot op v. 166. — 187,
188. Die, toen de kroonjuweelen haar glansrijke haren omschenen hadden. —
193. B o e t, vergoede. — 195. Frederick Henrick. — 200. Mara en, Spanjaart.
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En murwt het steenen hart, en levert het gedwee,
En lokt en wenkt van nieuws den zegen uit der zee.
Koophandel wakkert weer, die trager scheen en luyer;
210 De koe belooft meer rooms uit haar gezwollen uyer,
En treedt tot aan den buik in 't frissche klavergras;
En d' akker zeit ons toe een heerelijk gewas
En rijken overvloed met volgepropten hoorne.
Philippus, die dit merkt, die zwelt van nijd en toorne,
215 Nog feller dat hij ziet, hoe 't forsche Swedenrijk
En Denemarck ons stut met zijn gevelde pijk :
Hoe de gevlerkte Leeuw, de Roos, de Fransche Lelie,
Ons zweeren hunne trouw bij 't Haylig Evangelie.
Wat staan wij dan beducht en als beklemd van schrik ?
220 Het Vaderland dat roept: „Gib ziet, hoe Frederick
Niet min en is gezind uw leed to doen verhuizen.
Gelijk Timoleon ging vegen Siracuyzen
Van aller borgren haat, den wreeden Dionijs;
Of zoo als Cononszoon, wiens dapperheid en prijs
225 Athenen langen tild heeft loffeli)k gezongen,
Of als Epaminond, roem van Thebaensche tongen;
Mijn Hollander ik zie gehard te velde gaan,
En keeren zegenrijk met rijken roof verlaan.
De Spanjaerds zijn in rook en vlammen opgevlogen.
23o Hi}-zelf heeft Spinola gestroopt en uitgetogen
Den kolder vrij van steek, en brengt zijn degen mee;
En ziet een tweede Nay, die volgt en smeekt om vree:
„Hollander
,Hollanders!" bidt hij, „staakt dit diersch en heftig woeden;
zijn van worstlen mat; soldaten zijn Gods roeden;
235 Mijns Konings land en strand treurt jammerlijk en woest:
De vloek des oorloogs smelt en kwist zijn gouden oegst.
Philippus u erkent voor vrijgevochte mannen,
En borsten, die het kaf kunt uit het koren wannen;
Die 't Brabantsch gasthuis vult met eiselijk gekarm,
240 Met krijgslie, zonder been, met hoplie, zonder arm
Geschoten in 't beleg voor 't nooit veroverd Bergen;
'tWelk geen ding minder lijdt als porren en als tergen:
'tWelk van geen aarslen weet met zijnen ijsren rug,
214. Philippu s, de Koning van Spanje. — 21 7. Venetic, Engeland, Frankrijk. — 222. Timoleo n, Korinthische Edele, vrijheidsheld (t 337). — 224.
Con o n s z o o n, Timotheus Atheensche Veldheer, gelijk zijn vader (4e E. v.
Chr.) — 226. Epaminondas, Veldheer en Staatsman, verwinnaar der Spartanen,
371 v. Chr. — 232. Pater Jan Nayen, van Zeeuwschen bloede, uit het Protestantisme tot de K. Kerk overgegaan, Overste bij de Orde der Minorieten,
die vele jaren in den „vredehandel" werkzaam was. — 237. Nog niet zoo
geheel. — 240. Bergen-op-zoom.
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OP DE BEELTENIS VAN DEN PRINS.

Ja, in zijn legerplaats maakt zelf Valasco vlug.
245 Gaat, handelt, wandelt weer langs all' mijns Konings stranden,
En boeit en ketent Mars, en laat hem knarsetanden
Met zijn bebloeden bek ; bemuurt hem in een slot,
En knoopt den band des vreeds; waar vrede is, daar is God."
Ik zie 't verbond gemaakt; het yolk wordt goedertieren,
25o Ik zie de vredefeest op speeltooneelen vieren.
Ik zie de vredevlam, die drift van wolken lekt !
Ik zie, hoe, als een kleed, de vrede 't land bedekt.
Ik hoor Vorst Frederick van alle tongen roemen,
lk hoor hem vrederijk en vredevader noemen.
255 Ik smaak zijn goedigheid ; ik voel zijn heuschen aard.
Ik riek den zoeten reuk van vrede, die hij baart.
Bekrachtig, Frederick ! dan 'tgeen wij ons verbeelden ;
Leef, met Amelia, in voorspoed en in weelden,
Ter tijd toe, binnen Delf, het heilig grafgesteent
26o Uwe assche ontvange in vree bij 't vaderlijk gebeent!"
OP DE BEELTENIS VAN
VORST FREDRICK HENRICK.
Ie, die dit aanschijn ziet, moet niet in liefde blaken ?
Wat vijand schouwt dit aan, en siddert niet bedeesd?
Dit 's Frederick, die stal hield in 't verloop der zaken,
En — binnen werd bemind, van buiten werd gevreesd.

W

ANDERS.

5 Waar dit gelaat op straalt, daar moet een hart ontdooyen;
Al waar het diamant, tot water smolt het dra;
Waar 't vijand krijgt in 't oog, daar moet het heyr verstrooyen:
Mendoze in Vlaenderland, voor Bergen Spinola.
ANDERS.

Zoo zal hij eeuwig zijn de glorie van Oranje,
10 En Hollands schut en scherm, van Keizerlijken stam :
Zoo zal hij zijn de schrik van 't opgeblazen Spanje,
Die Beyeren ontrukt 't geen hij zijn bloed ontnam.
244. Don Luis de Valasco, Sp. geschutmeester. — 249 en volgg. Voorspellingen, die 22 jaar later bewaarheid zijn. — 251. Die tegen de drijvende
wolken speelt. — Op de B. 4. S t a 1, stand. — 12. Wensch, om van Beyeren
's Paltsgraven gebied to-rug to krijgen.

OP DE BEELTENIS VAN DEN PRINS.

241

ANDERS.

Al rukte burgertwist den degen uit der scheede,
Al stonden (God verhoed 's 0 de steden tegens steen;
15 Men maakte, om zijnent wil, op staande voet weer vrede,
Zoo fluks maar Frederick met dit gelaat verscheen.
OP ZIJNEN HELM.

Dit ijsren hoofd van 't hoofd, dat over zoo veel hoofden
Gezach heeft, daar vaak 't rood' en blaauwe vier uit sprong,
Kreeg builen, daar men staal en bekkeneelen kloofde.
20 't Lands hopman past die hoed, gelijk een Turk zijn wrong.
PLUIM.

Hayrtooisel en perruik een bruid voegt tot cieraadje,
Des Veldheers hellemet een zwaayende pluimaadje,
Die, als de ruiterij kan vaan nocht standert zien,
In 't heetste van den strijd, haar tot kornette dien'.
RUSTING.

25 Dat hart, dat heldenhart, daar Vrankrijcks vierden Henrich
In oorlogt met zijn geest, schuilt veilig onder mij.
Wat rusting Vorsten dekt, ik dek . Vorsten vendrig,
Die Hollands vrijdom vrijdt, terwil ik hem bevrij.
SPOREN.

Wat is een vorstenband om 't hayr van laffe zielen,
3o Als bagge zonder glans, en purper zonder naam ?
Maar sporen, streng gegespt aan strengen hopmans hielen,
Die nopen minst het ros, en allermeest de Faam.
SPEER.

Laat andre in ringesteek en kinderspel uitmunten, (klinkt;
Daar kloot nocht koegel huilt, daar kling nocht slagzwaard
35 Vorst Fredrick met dit punt rent aan op duizend punten.
Vreet Roest eens anders speer, zijn punt en ijzer blinkt.
PISTOOL.

De blixem, van Iupijn geslingerd, trof nooit beter
Op reuzenborst, als ik, bezwangerd met salpeter,
20. Wrong, tulband. — 24. Kornett e, krijgsteeken. — 25, 26. Als
peetoom van onzen Prins. Henri IV gold trouwens Hooft en Vondel als de
held bij uitnemendheid. — 29. V orstenb an d, Vorstelijk hoofdlint.
VONDEL II.
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OP MEVROUW AMELIA.
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In Freedricks ijsren vuist, wanneer hij in een slag
40 Zoo dicht kwam, dat hij 't wit van 's vijands oogen zag.
ZWAARD.

Dit isop 't ruggebeen geschaard van Spaansche ruggen,
Het zip dat Frederick den vijand had op 't vlak,
Of stopte een waterstroom, en sloeg zijn legerbruggen
Van lijven, die hid velde, en sabelde, en doorstak.
PAARD.

45 Bucephal was den Droes gelijk, doen Alexander
Teeg achter Porus her, en dreef hem opde vlucht:
Dit mee, doen Frederick vocht onder vrijheids stander
En onder Nieupoort rook de zoete Vlaenderlucht.
BREIDEL.

Daar stof en pulverrook des Hemels torts verduistert,
5o Daar trommel en trompet 't gezach verdooft op 't ruim,
Vorst Fredricks klepper nog na 's breidels wetten luistert.
Wie praal' met diamant, ik praal met woedend schuim.
ZADEL.

De deugd staat niet zoo zeer in vorstelijken adel,
Of koninklijken stam, of ook in kaysrenbloed,
55 Als in Prins Fredricks hart, gewassen uit den zadel,
Daar 't leeft, gelijk Iupijn op zijnen arend woedt.

OP DE BEELTENIS VAN

MEVROUW AMELIA,
PRINCESSE VAN ORANJE, ETC.

Ad Paris dees belonkt, in 't midden van Godinnen,
Had hem Amelia beschenen met een blik,
Hij . had ze schoonst geroemd: nu schonk haar Frederick
D Oramenappel, als aan d' eere der Vorstinnen.

H

46. P o r u s, reusachtig Indiesch Koning, door den Grooten Alexander overwonnen. — 52. Uitg. staat: praelt. — 56. Woed t, met zijn bliksems slingert
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ANDERS.

5 Dees Venus kan den Vorst met minnevlam verwarmen,
Wanneer hij in 't albast en 't sneeuw smelt van hare armen;
Als hij verslingerd drukt dat purger en koraal,
En met zijne ooren vangt haar honigzoete taal.
ANDERS.

In sterflijk aanschijn blinkt onsterfelijke schoonheid,
1 o Die Frederick, den held, als in triomf ten toon leid;
Dus strookt Amelia des grooten Veldheers borst.
Oranje uit haren schoot verwacht den jongen Vorst.
ANDERS.

Dit is de morgenstar, die, eer 't begint to dagen,
Den Hemel overlicht van Fredricks ledekant;
15 Hij zoii om dees Heleen tien jaren wapens dragen,
Of troosten zich een slag op Vlaendrens bloedig strand.
IET ZELDZAAMS IN 's GRAVENHAEGH.
De Rijnsche Muskadel, gehuwd aan goude Oranjen,
Een Venus van den Haegh, een Thetis van Britanjen ;
Twee Frederiken gaArgesmolten tot een ziel,
En daar gants Christenrijk een wakend oog op hiel.

lifinfibicOt
OP

FREDERICK HENRICK,
PRINS VAN ORANJE.

Og leeft, tot Hollands heil, de wachter van den tuin,
Gebroken, door en door, met diepe waterplassen,
Met stroomen bier omheind, en daar met zijn moerassen,
En ginder met de zee, zich wentelende in duin.

N

Anders. 16. Eerst na 's Princen dood heeft de vrouw van Frederick Henrick,
Vondel een gouden penning gegeven, in erkenning van zijn veeljarige trouwe
hulde. — Iet zeldz. 1. Arnalia van Sohns en de Prins. — 2. Amalia en haar
gewezen meesteres, de ex-Koningin van Boheme, Elisabeth Stuart, zuster van
Karel I. — 3. Dezer gemaal en de Prins. — G a a r g e s m o 1 t e n, t' zaamgesmolten.
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OP HET OVERL. VAN CORN. PZ. HOOFT.

5 Nog tart u Fredricks helm, verwaande Koningskruin !
Die aan uw rijken nog meer rijken waant te Iasschen.
Nu koom vrij, eer hij-zelf uw steden koom verrassen,
En delve uw heerlijkheid in rook, en stof, en puin.
Gij dreigt hem, doch vergeefs; gij dreigt den onvervaarden,
1 o Die voormaals, bij de Roer, omcingeld van uw paarden,
Den ruiter velde en 't paard, en redde zich 'er door.
Zijn lemmers deugd versmaadt de snee der Spaansche klingen,
Zijn harnas uw pistool , 't is kwaad een' leeuw te dwingen,
Die door 't benaauwdste streeft, en maakt 'er 't ruimste spoor.
OP DEN HEER

ROMBOUT 1100GERBEETS.xLvzi

en vrome, oprechte ziel, en vrij van vuile smetten,

Stak in dees waarden man, den kenner van 's lands wetten;
E Een
kerker was de loon van zijn getrouwigheid.
Gods zegen dauwe op 't graf, daar hid begraven lett!

Op Ott Ntrfilbot
VAN WIJLEN DEN

E[erzamen] HEERE

CORNELIS PIETERSZ. HOOFT,nvia
RA AD EN OUD BURGEMEESTER DER WIJDBEROEMDE KOOPSTEDE AMSTELREDAM.
Fr Rek

om 't raadsheerlijk lijk geen droeve torenklok :
I Het burgerlijk beklag zal deze baar geleyen;
De balling, weenw, en wees beluyen bier met schreyen,
Hun waard, haar man, haar voogd, daar 't leven uit vertrok.

XLV11. De Leydsche Pensionaris, veroordeeld met Hugo de Groot, -I- op 't Huis
te Weer, onder Wassenaer, Sept. 1625. Verg. Vondel, I, 346.
XLVIll. Zie Vondel, I, 347, 348. Hij was geb. 1547, f 1625 of -26, begraven op 't Hoog Choor in de Nieuwe Kerk, ,5 Jan. komende van „de Cingel".
Klinkd. ii. In 1605. — Op het Overl. r. 2. Uit beleefdheid schreef men,
een deftig burger aanduidend, DE E. HEER, opdat men, bij dat E, zich EDELE
Z0f1 kunnen denken.

OP JAN GIJSBRECHTZOON.
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5 Hangt aan de wand van 't choor dien burgemeestersrok,
Dien tabbert, wijd van baat- en staatszucht afgescheyen,
Dien deeglijkheid hem ging zoo onbesproken breyen.
Hieraan heeft eigebaat niet de alderminste vlok.
Dat nu Amstelredam in 't rouwkleed valle aan 't huilen !
I() Haar zegenrijke beurs ontbeert een barer zuilen,
Haar raadhuis een pilaar. Hoe drukt ons dit verlies !
Doch troost u, rijke Stad! men zal u zalig noemen !
Als Room Fabricius' en Catoos deugd wil roemen,
Zeg : „Hooft, dat was de man, waardoor m ij n glorie wies !"

OP JAN GIJSBRECHTZOON [DE VRIES].nix
1,1 Ier left Jan Gijsbrechtzoon. Tree zacht, je zoudt hem zeer
doen.
„Mocht hij met 't recht begaan, Van Vondel zoti 't niet meer
doen."

XLIX. Fan Lennep noemt hem een „misdruk" van Reinier Pauw. In het
Palamedesproces gaf hij te kennen, dat hij Vondel ter dood zoz2 willen veroordeelen. Ilij was Raad in 1611 en van 1614 tot -24 bit herhaling Schepen. Zie
bl. 20j. Nt. op v. 1684, en verbeter daar den naam.
Op ' t Overl. 5. Zoo als men met de wapenrusting en schilden der holden
en Edelen deed. — 14. Een echt Amsterdammer, kleinzoon van Willem Jansz.
v. Zaandam: koopman, zoon van den koopvaardijschipper Pieter Willemsz.
en jannetje Borickx; hij werd Schepen benoemd in 1582, Raad 1584, Burgem' 1588; gekant tegen de opdracht der Graaflijkheid aan den Zwijger, liet
hij zijn vrouw, Anna Blaeu, ter preek gaan bij de Doopsgezinden en was stout
genoeg om zich tegen den staatsgreep van Maurits, in 1618, te verzetten. Den
regeerenden Burgemeesters Jacob Hoing en zelfs den wakkeren Dr. Dirck Bas
zonk de moed in de schoenen; ook de 33 andere Vroedschapsleden bogen voor
den Prins, die ten spijt der privilegien (wier miskenning men den Landsheer
zoo kwalijk genomen had), uit naam der Regeerderen van 't Land eene Contraremonstrantsche meerderheid in de Vroedschap kwam vestigen. Op het eerbiedig
protest van den 71-jarige, andwoordde de Stadhouder: „Bestevaér, 't moet nu
voor dees' tijdt so sijn."
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45e600rififoll 53411 Viffetn 55an

at:if-pm,
[Pr. Willem den lie].
EERSTGEBOREN ZONE DER DOORLUCHTIGSTE PRINCEN

FREDERICK HENRICK ENDE AMELIA,
DOOR GODS GENADE

PRINCEN VAN ORANJE;
GEBOREN MET DE ZON, DEN 27 VAN MAY 1626,
IN 'S GRAVENHAEGHE.

AAN DE DOORLUCHTIGSTE PRINCESSE

AMELIA,
DOOR GODS GENADE

PRINCESSE VAN ORANJE.

KLINKDICHT.
E Hemel had in u dat heilig pand besloten,
Daar 's Moeders gloor uit blinkt en 's Vaders majesteit;
Pand, 'twelk gezegend, rijk, in rijk borduursel left,
Op koesterenden schoot, met schoonheid overgoten;

D

5 Pand, 'twelk Oranje troost en Hollands bondgenoten;
Pand, met veel wenschen van veel duizenden verbeid;
Pand, daar mijn Callioop iet zeldzaams van voorzeit:
„Gevierd en aangebeen van Christe weerelds-grooten."
Hier springt hoefijzers bron, bier bruist een diepe zee;
10 Hier wei ik ruim, bier is de hoorn van Amalthe.
Mevrouw ! vergeef me doch deze openhartigheden:
Zoo zal mijn Zangeres zich rekenen to zijn
Zielzaliger, als ooit Hofschenker van Iupijn,
Die Nectar schaft, daar Goon ter bruiloft zijn gebeden.
Klinkd. 5. Bond gen o t en, de „Geilnieerde Provincien." — 7. Calliopee,
de Muze van het Heldendicht. — 9. De Hippokreen, die aan den Helikon,
't gebergte van Apollo en de Muzen, ontsprong.
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[Onder een fraaye gelegenheidsprent Amst. 1626:]L

H

ier schuilt hij, dien de Faam zal voeren aan de starren,

Wen Typhons storremkat den hemel valt te steil.
Laat berregstapelaars en -stuwers blixems sarren:
In Willem 't Noodlot heeft gemerrekt Hoogmoeds peil.

GEBOORTKLOK
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Ofjonfer, rijk van praal, die al van ouds
vermetel
Op uwe Graven stofte en grafelijken
zetel,
Met kunst gevlochten Haag! besproeid
van Vijverstroom,
Die kiesch de wortels lekt van den
Oranjeboom ;
Oranjeboom, die ciert de Tempe van
ons landen;
Boom, naar wiens geur en sap 's yolks monden watertanden;
Prieelnymf altijd frisch! vergun me, dat ik daal
Op eeuwig groenen teig, en, Lentsche nachtegaal,
In 't kwikste van den May, aanhef te quinkeleeren,

L. Onder een oranjeboom, met Frederick Henricks wapen, staat het Pi.incegk
echtpaar. Tusschen beiden ligt de nieuw geborene aan de borst zijner minnen2oer.
Frederick Henrick houdt z.zin hand op den hop van HoHands leeuw. ilmalia heeft
in de eene hand een orankappel, in de andere een waayer Een boertjen
blaast op den doedelzak, een meisjen brengt kransen en een flesclijen aan. De
God van den Koophandel vliegt uit den boom en wüst naar de opgaande zon;
hij houdt een spreukband met dit halve vaers uit de se Ecloga van Virgilius:
„Deus Deus ille, Menalea": een God, een God is hij, illenalcas ; dat natuurlijk
slaat op den Prins. In 't verschiet: de Vijyerberg en het paleis. Vogels, een vos,
een eekhoorn en de IIaagsche ooyevaar stoffeeren het tafereel, dat door Vondel den
teekenaar zal opgegeveiz zijn.
2. Typho n, hellemonster, door Jupiter eindelijk neérgebliksemd. De prent
heeft : ten hemel. Den hemel is bier le nv. — 4. De vertegenwoordiger
van dien Hoogmoed is de Koning van Spanje. V. wil zeggen, dat Willem II
paal en perk aan dien Hoogmoed zal stellen. 't Is aardig, dat V., als hij, in
1626, 165o had kunnen voorzien, met gelijk recht dien 4n regel zoit geschreven hebben : raids dan den jongen Stadhouder de rol van den Hoogmoed
opdragend. — Geboortklok. H o fj o n fe r, den Haag. — 5. Temp e, lieflijke
vallei in Thessalia. — 8. T e 1 g, tak.
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Jo Om uw Prins Willems wieg en boortedag te eeren,
Met lieflijk maatgezang ; zang, boeister van 't gehoor ;
Zang, die de ruwste ziel lokt spelen buiten 't oor.
Ik weet wel, preutsche maagd ! dat in deez' zoete dagen
Uw' lindetakken puik van schelle keeltjens dragen ;
15 En dat uw Constantin, met zijne ivoren luit
En voet en vingerdans, de vorstelijke bruid
Het Maylied schenkt ; wanneer zijn' goude Phoenixveder
Heeft 's Vorsten last vernoegd, en 't harte, speelziek, weder
Naar dicht en snaarspel jookt, daar ge uwen zin op zet,
20 En 't slechtste liedje kaauwt voor 't lekkerste banket; —
Doch ik ken uwen aard zoo heusch, zoo hoofsch, zoo edel,
Dat gij komt luisteren naar een geringer' vedel ;
Ik weet, ik heb verlof van uwen Vijverbergh,
En 't zal onnoodig zijn, dat ik 't uw' zwanen verg.
25
Maar gij, o negental ! o Mijter-berg-godinnen!
Die 's nachts niet min als daags gaat waren door mijn' zinnen ;
Om wie ik 't leven lieve, en zonder welke ik niet
De majesteit der zonne aanschouw als met verdriet,
En droef en eenzaam wensch in duisternis te stronkelen,
3o Al zit zij hoog in 't goud, betulband met karbonkelen,
Bemanteld met een kleed van vlam en purpergloed,
Waarvoor al 't Oosten knielt, en wierookreuken voedt ;
0 dochters van Iupijn ! indien ik uw bevelen
Ooit ijvrig heb verricht ; 't zij dat ik speeltooneelen
35 Opstenen dede, en plengde een' biggeltranenvloed,
Paleizen doofde in asch, en Princen smoorde in bloed ;
Hetzij mijn' cither schepte in heldenlof haar' weelde,
'tZij ik op dunner riet een hardervaersken queelde ;
Uwe ooren herwaards neigt, uw dichters stem verhoort !
4o Bevloeit met gulden inkt deez' zalige geboort ;
Ontsluit genadig ons uw' bosschen en uw' bronnen,
Ontsluit ons Heiligdom en Hemelen vol zonnen!
Geeft rijmen, die, getoetst, der wijzen Dichtkund' schatt'
Als pronk van diamant, met gouden klaauw gevat.
45 D' alstovende Godes die, door haar' boezemprikkel,
Meer levens aankweekt, als Saturnus met zij n' sikkel
Naijvrig maait en velt, had, sedert dat ze nam
De zorg ter harten van den hoogen heldenstam,
En het Nassausche bloed, op lupiters begeeren,
14. Lindetakken, 't Voorhout. — 15. Constantin, Huygens. Zie boven,
bl. 77 en reeds 56. — 20. Slechtste, eenvoudigste. — 27. Mij terb erg, de
Parnas, om zijn twee toppen: Tithorea en Lykorea. — 35. 0 ps t en en,
verzuchten. — 43. Rijmen, die, wanneer ze getoetst worden, door de dichtkunde der wijzen worden geschat. — 45. Venus.
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so De zaak zoo verr' gebrocht, dat Frederick zijn' speren,
Helm, pantser, en pistool voor hare voeten lei,
Verwonnen door de deugd en schoonheid, en 't gevlei
Van eene Amelia, met wie hij, zoo 't betaamde,
In kuisch en wettig bed, met zin en ziel, verzaamde.
55 Elk riep : „Een held vergaapt zich aan zijne eegemaal,
Een' borst, die nooit en klopte (al stond er punt van staal
En vijands degen op en dreigde door te dringen),
Die laat zich van een kind den schicht in 't harte wringen;
Een hart, daar hagelbui van koegelen op stuit,
6o Is nu Cupidoos roof, en Cypris riike buit.
Dit speet den Oorloogsgod zoo dat hij knarsetande,
En riep, bij trommelslag, den Veldheer van den lande
Al weer-aan grenzewaart, met ongerusten geest,
Versteurende Hymens vreugd, in 't midden zijner feest,
65 Doen 's Vorsten bruiloftkoets verkeerde in legertente,
Gelijk een' gure bui, in 't lachenste der lente,
Der bloemen spikkeling dik' treft en droef bezwalkt.
„Voor dit-maal heeft me Mars," zeid' Cypria, „verschalkt,
En de gewenschte vrucht belet na lust te pluiken ;
7o Doch 'k zal zijn' treken tot mijn voordeel bet gebruiken:
'T bestand, dat hij me brouwt, om elders krijg te voen,
Is slechts te rugge treen, om grootren sprong te doen."
Zoo sprak ze, en ging ter-stond, in 's Bruidegoms afwezen,
Meer brands verwekken en haar' krachten t'zamenlezen
75 Op 't hooge Idalien, en zamelde te gar
De Charites, daartoe een' vlugge schutterschaar;
En wijde ze van nieuws, om, als gezwore pagien,
Te maken haren stoet bij groote personagien;
En toegerust met al 'tgeen minneplicht vereischt,
8o Zij met haar' eersleep is naar Hollands hof verreisd,
Daar Henrix bedgenoot eerbiedig komt begroeten
De Moeder van de Min, en neigende aan haar' voeten,
Onthaalt ze met zoo veel aanbiddings als ze kon,
Gelijk als d' Oosterling d' eerwaarde morgenzon;
85 En staat verslegen, als dat goddelijk vermogen
Van Venus aangezicht bestraalt haar' sterflijke oogen,
En werpt zijn schijnsel op dat voorhoofd zonder kreuk;
Terwijle d' heil'ge pruik een' liefelijken reuk
Door 't hoflijk welfsel spreidt, en wanden en pilaren,
90 Van veel verwonderings geslagen, naauw bedaren.
Nadat ze nu allenks wat harts bekomen heeft,
67. B e z w a 1 k t, ontluistert. — 75. Idali 'd n, stad op Cyprus, aan Venus
gewijd. — 76. De Charites, de Gratiën. —Schutterschaa r, de Cupidoos.
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Feesteert ze de Godin aanminnig en beleefd
Met deze woorden : „O, gij oorsprong aller weelden,
En 't schoonste dat ooit Goon of menschen zich verbeelden,
95 Weest drie-maal wellekom ! wel komt ge mij te pas,
Die aan het mijmeren al heel geslagen was,
Door 't derven van mijn lief, die legers gaat bespringen,
En mij besprongen liet van veel bekommeringen."
De Schepgodin hier op : „O, eer van uw geslacht!
100 Op wie de zaal'ge rei der Hemelgoden lacht,
Schep moed ! en duld, dat Mars uw' Bruigom spelen voere,
En met hem onder 't heir der vijanden rumoere.
Iupim belooft u hem te leveren in 't end,
Na weinig' weken, uit zijn rusting, ongeschend ;
105 Dan zal hij, krijgens zat, in d' oude liefde blaken.
Wil ondertusschen met deez' kindren u vermaken !"
Met wees zij haren stoet. Aemilia, die loeg
Om 't lodderlijke yolk; terwijl ze gadesloeg
Het teere brein, met blonde en kruifde pruik beslagen,
11 o De bruine gitten, die door schalke winkbraauw zagen,
De leden, schoon van leest, van roering rap en gaauw,
Het spierwit vel, 'twelk scheen door 't zuiver hemelsblaauw
Der kleedinge, waarop oranje-sluyers hingen;
De parledruiping van des oorlels goude ringen;
115 De wieken, bont van pluim, van jufferoogen blij;
Pijlkokers op den rug, kruitflesschen op hun zij;
Flitsbogen, streng van pees, en zilvere pistolen,
En worrepschichten, die na 'et mikken nimmer dolen.
Vrijpostig treedt ze toe, en uit genade jont
120 Dat 't een na 'et ander vast, met eenen heuschen mond,
't Sneeuw harer handen kust; en wordt nog, in het naderen
Der lippen, niet gewaar de brand, die zich in d' aderen
Door adems gift verspreed, en voedt een' zoete pijn,
Die haren oorsprong neemt van 't kinderlijk venijn.
125 Dies Cytherea groeit, wanneer ze 't zaad ziet zaayen,
Waarvan ze wenschelijk de vruchten hoopt te maayen.
De daaglijksche ommegang maakt Cypris bende stout,
Na dat ze op zachten schoot nu dien, nu dezen houdt,
Of aan de rozen drukt, ontluikende op haar' wangen;
13o Of laat ze om haren nek, gelijk gestrengeld, hangen
Of staart op 't lodderoog, dat haar gezicht belonkt,
En kweekt het vier, 'twelk door het kussen is ontvonkt;
95. T e pa s, op het rechte oogenblik. — 99. Schepgodi n, Godin, die
't leven geeft. — 115. De Cupidovleugeltjens, voorgesteld als bezaaid met
heldere jufferoogen. — 129. De Mtg. heeft: opluyckende. -- 130. Later: pals,
wel vast. — 131. L o d d e r o o g, teér en dartel oog.
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Of laat een kraaltjen bloeds uit blanke borsten prikken
Door 't minne-schichtje ; dies zij bleek wordt van verschrikken:
35 Zij doodverwt doodscher 't rood, dat op haar kaken bloost,
Wen 't wicht een' kleene bus op naakten boezem loost,
En, met minkweekend', maar geen' lichaam schaande vlamme,
Al heimelijk verzengt melkwitte tweeling-mamme.
„Ach," steent ze, „ik fiaauw !" Aglay Sabeesche reuken brengt,
140 Terwijl haar Euphrosin met rozewater sprengt
In 't aanschijn, 'twelk uit vrees zijn purper heeft verschoten ;
Thalie ontrijgt ze, als waar 't om 't hart te naauw gesloten,
En wekt een' koelte, en aAmt haar aanzicht leven in.
„Dit jokken mij mishaagt," graauwt Paphos' Koningin ;
145 „Dit 's kwetselijke vreugd; verziert ons andre spelen.
Bellone scheure uw heir in twee gelijke deelen,
't Een grijp het ander aan, dock niet als boertenswijs ;
't Een heb de nederlaag, en 't ander strijk den prijs !"
Met hing ze in 't midden op een' koker zwaar van goude
15o En pijlen ; ieder wenscht, dat hij het veld behoude,
Elk vlamt er op. „Welaan, mijn' kinders ! zet u schrap ;
Doet," zeit ze, „oprechte proef van ware ridderschap !"
Haar' zonen zijn ter-stond gehoorzaam haren woorde.
Men recht standaarden op, men zet zich in slagoorde ;
155 Men trekt er of en aan; 't gedrommel vult de lucht.
De treurige Princes loost treurig zucht op zucht,
Aanschouwende dit spel: „Ach !" spreekt ze, „kuische Minne !
Indien 't me past, als eer een Amazoonsche heldinne,
1k zou met forschen moede, op een schuimbekkend ros,
16o Navolgen mijnen man, door vlak, door veld, door bosch ;
1k zo a, met dezen arm, handhaven zijn' banieren,
En geven Holland stof tot vreugd en vreugdevieren !"
Zoo klaagt ze, en onder des zoo valt de schemerschim ;
En Phoebus drenkt zijn vier beneden onze kim ;
165 't Gedoofde starrelicht begint al meer te flonkeren.
De peinzende Vorstin, door naarheid van het donkeren,
Is naar, en tocht na rust. Het drietal haar geleidt.
D' een trekt de keursen uit, en de andre 't bed bespreidt
Met bloemen, mild van geur, een darde vlijt het kussen ;
17o Maar 't vleijen van de pluim en kan geen' zorge sussen,
Geen' zachtigheid den rouw der minnares verzacht ;
136. Pistool afschiet. — 139. Aglay, de schitterende, eene der Gratien.
— Sabeesche r e u k e n, bijv. arabische wierook. — 140. Euphrosi n, de
blijde, eene der Gratien. -- 142. Than 6, de bloem, eene der Gratien. —
144. P a p h o s, stad op Cyprus, nabij de plek, waar Venus uit het zeeschuim
voortkwam. — 146. Bellon e, de romeinsche krijgsgodin. — 167. T o c h t,
verlangt.
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Zij luikt geen oog ten slaap, al zwijgt de middernacht,
Al is de maan geraakt ten halven barer ronde.
„Een wichtje," zeit ze, „geef zich herwaart op deez' sponde,
175 Of 't onz' gedachten mocht verleyen door zijn' praat;
Ik keer mij om end' om; ik boor de dageraadc,"
Een jongsken, wiens vernuft d' opvoeding had vergouden,
't Welk Brongodinnen verr' voor Hylas stelen zouden
(Zoo rijk en zoet van taal, dat op zijn' tong een bij
180 Van Hyble of van Hymet, den honigdauw, die zij
Uit thijm gezogen heeft en riekende violen,
Te storten wenscht, en daar een God om zou gaan dolen,
Indien het waar vermist) zich vlijt op 't spondegoud,
En met zijn' kout' en praat de wakende onderhoudt;
I 85 Kout, die meer brands verwekt, en geenszins dient tot lesschen:
„Hoe Fredrick t' elkemaal van Stroom- en Zeegodessen
Belaagd werd en belonkt, wen zijn' vermaalde kiel
Door 't schuimend meergroen bruisde ; hetzij zijn' dappre ziel
Op vijands bodem dorst onz' ruiterbenden mennen
190 In veldslag; 't zij hij stad of vesting ging berennen;
Of aan den Teems vernieuwt 't verbond, hem toebetrouwd,
Bij dien, die vier-werf 't hoofd omdrukt met kroonengoud ;
Daar hij zich gaat in drang zoo veler zielen mengelen,
En uitsteekt als een God, gevierd van juichende Engelen ;
195 Hoe 't aamloos Bruynswijck door zijn vroomheid werd ontzet,
Hoe hij met moeden hengst ging in de Main te wed,
Of zijn trompetten deed voor Brussels poorten spelen,
En d' oorloogsfakkel stak in 's Hartogen prieelen,
In spijt van Spinola ; die zag, als in een' droom,
200 Den held, die 'm namaals holp opbreken van den Zoom;
Zoom, die gekarmozijnd in 't laauwe bloed van d' Iber,
Door Bergens vesten bruist, zoo trotsch als ooit de Tiber,
Doen Rome zinken zag den hoogmoed van Tarquijn;
Zoom, die van Nassaus roem zal eeuwig tuige zijn ..."
205 Maar doen de kouter elks op 't breedste zoo verklaren,
Hare oogen allebei van vaak beschoten waren;
175. V erley e n, afleiden. — 177. W. vernuft eer aan zijn opvoeding deed.
— 178. Toespeling op de Nymfen, die met Hercules' Reveling, den koningszoon Hylas, In haar bron verdwenen waren. — 182, 83. Hercules bleef, bij
de tocht der Argonauten, in Mysie achter, om Hylas op te zoeken. H y ble
(stad), Hymet (berg), beroemd om hun lekkeren honig. — 187. V e r ma a Id e, beschilderde. — 192. Koning Jacobus de Ie, die bij Engeland, Schotland
en Ierland steeds aanspraak op Frankrijk maakte. — 195. In Nov. 1615. —
196. In 1620. — 197. Zie Begroetenis, V. 155. - 200. Bij 't ontzet van
Bergen-op-Zoom in 1622. — 201. Rood gemaakt door Spaansch bloed. —
203. Bij den ondergang der Rom. Koningen. — 205. Kout e r, prater. —
E 1 k s, jedes, elk ding.
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Dus morde hij zachtelijk tot dat ze vaster sliep,
En met kwam Morpheus daar, dien Cypris derwaart riep,
Om haar' gerustigheid, met fluisteren in d' ooren,
210 Met minnebeelden, en met droomen nog te storen.
Doen nu verdreven was 't saffraanlicht van Auroor,
En dat de vijver van den hove met den gloor
Der zon was overspreid, die op het water beefde
Met stralend spiegelgoud, 'twelk in 't kwikzilver leefde;
215 Doen schoot de bedgenoot van den Hollandschen held
Beroerd uit haren droom, omgrijpende als ontsteld,
Gelijk of ze iemant w o 11 met min en jonst omarmen,
En trok een' zucht (waarvan zich Venus most erbarmen)
Uit 't binnenste harer ziel ; hierover met der haast
220 Cupidoos Moeder haar kwam vinden al verbaasd:
„Mijn' dochter !" vraagde ze, „wat is u overkomen?"
„Och !" andwoordt de Vorstin, „'t zijn suikerzoete droomen
Van mijnen bruidegom. De vaak nam d' overhand
Na 'et waken, als me docht, dat uit mijn' ledekant
225 Een boom wies hemelhoog, gelaan met goude oranjen;
Onweder rees er op van Oostenrijk en Spanjen,
Met donder, hagel, wind en blixemvier vermengd:
Nog bleven schors en vrucht en bladen onverzengd;
De telgen zaten vol met allerhande vogelen,
23 o Die cierden 't spruitelgroen met geschakeerde vlogelen,
En sloegen Englegalm met zoet gezwolle keel,
Als de aangelokte deen op Orpheus heil'ge veel ;
't Gehoornde mellekbeest ging onbeschroomd te weide,
En Holland in zijn' schaad'we een weeldig leven leide,
235 Gelijk het guide yolk in guide waerelds eeuw.
De Prins werd vriendlijk aangekwispeld van den Leeuw.
De Vloeken weken hem en bleeke Razerijen;
Men zag de lucht geveegd van kromgeklaauwde Harpijen,
Geen raadselbreyend Sphynx leide op verslinden toe,
240 Chimeren waren voords het vonkespouwen moe;
Geen' Gorgons piepten meer, geen Hydraas nijdig bliezen,
Geen' Scylla baste meer, de Pythons staakten 't biezen;
Elk ingezeten iiefde en vrede had tot zijn wit;
De kruidelezer vond geen doodlijk aconith ;
245 De boter geur en kleur kreeg als oranje-vruchten;
207. Later : Dies mompelt hij wat zacht. — 238. Harp ij e n, vliegende
vrouwmonsters (de lucht was daarvan schoongeveegd, verlost). — 236-245.
Schetst een toestand, als onder Maurits niet voor-handen. — 240. Chim er e n , vlarnmenspuwers. — 241. Gorgons, vrouwen met slangharen. Hydra, waterslang. — 242. S c y l I a, zeemonster. — Python, draak, door
Apollo gedood.
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Maar dit was aangenaam, geen' oorzaak van verzuchten.
Ik sluimerde daarna ; weer dochtme, dat ik was
In onzen lusthof, daar ik keurig bloemen las,
En frissche kransen vlocht, en zoete rozenhoeden ;
25o Met kwam mijn Heer op slag, doen wij het minst vermoeden ;
Ik, grijpende om end' om, dat ik hem kransen mocht,
Vond, dat ik niets omhelsde als dunne en ijdel' locht;
Dies schrikte ik en verschoot, als waar 't van doodsche spoken.
En daarmede is mijn slaap en sluimerval gebroken."
255 Doen rechte ze zich op, en schoot de kleedren aan.
Haar hebben Charites na plicht gerak gedaan :
D een' rijgt en d andre snoert; eene andre vlijt de plooyen;
Deez' streelt de pruik, en die den spiegel houdt in 't tooyen,
Of 't zilveren lampet, 'twelk zwaar in 't houden wordt,
26o En 't zuiver water op haar' zuivre handen stort;
Een' andre reikt de dwaal. Gekleed, zoo brengt ze weder
Den dag ten ende als voor, met peinzen op en neder.
Nu mijmert ze in den tuin, daar schildpad, Cherubijn,
Dolfijn, en kopre slang braakt levend krystalijn ;
265 Nu, om op 't heetste van den dag de zon te mien,
Wordt ze overscha'auwd in linde- en iepe-gaalderijen ;
Of ondertusschen, als 't lang dralen de uren rekt,
Zij in het kabinet 't begonnen werk voltrekt,
En aan 't borduren valt, om, tegens 's liefsten keeren,
27o Hem met haar eige kunst en handwerk te vereeren,
En bootst, terwijl ze draan op zi i de draden hecht,
Met zang de klachten na der slotzwaan van de Vecht.
Door 't schildren met de naalde is niemant Pallas nader
In aardigheid, als deez'. D' oudgrootvdar en de vader
275 Haars bruigoms krijgen hier onsterfelijken lof.
Geboomte, naar van schaad'we, omcingelt 't Nassausch Hof,
Hetwelk ontzich aanbrengt in der aanschouwren oogen.
Geslepe jaspiszuil stut marmorsteene bogen ;
Op vloer van Porphyr treen handvlechtende in verbond
28o Twee machtige, door een geheiligd met den mond.
D' een, die een' wereld voert, is Keizer in Germanjen,
En d' ander Eduard, stafdrager van Britanjen.
Een goudelakensche rijksmantel, hoog van roem,
Ciert elk gelijkelijk, doch ongelijk van bloem ;
285 Eer, die de nazaat zal doen reeknen overouderen.
256. Handreiking verleend. — 261. Dwaa I, handdoek. — 263, 264. Fonteinen. — 266. Berceall.r. — 272. P. Cz. Hooft. — 276. Naar, somber. —
277. On tzich, ontzag. — 280. Een, eeden. — 281. Op zijn hand : Adolt
v. Nassau. — 282. Edward I. — 285. Een eer, die den nazaat zulke voorouders op prijs zal doen stellen.
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't Omhangsel, dat zoo rijk afhangt van Adolfs schouderen,
Belahn is met Iupijn, die goddelijk beschrijdt
Den Roomschen adelaar, van waar hij worpt en smijt
Driepunten bliksemstraal, gevat met gramme vingeren,
290 Op wederspannig yolk en spits, welk beeft door 't slingeren
Van 't zwavelige vier, beneden in den boord;
Daar landschap, in 't verschiet, verschrikt den donder hoort,
En blaauwt en flaauwt voor 't oog, zoo meesterlijk verdreven
Met naalde, als ooit pinceel eens malers wrocht na 't leven.
295 D' Archengel Michael gaat, met gevelde speer,
In 's Konings mantel fel den fellen draak te keer :
Die met gekeerden nek vergift braakt voor zijn voeten ;
Gewiekt, gekamd, geschubd, en kakelbont van sproeten,
Som blaauw, som groen, som geel, langs glibberigen huid.
300 De vonken vliegen 't dier ten barnende oogen uit;
En 's Hemels Veldheer, die vol moeds dar rusting wraken,
Bralt met een wapenrok van gloeyende scharlaken.
Gevlerkte Cherubin op 's Ridders boezem lacht;
Infijn en hagelwit veldteeken ciert dees dracht:
305 't Schijnt, dartle windekens in 't Paradijsweb dwarlen,
Van Engelen gezoomd met zuiverlijke parlen,
Besprengd met sprenklen bloeds, geparst met doornekroon
Uit 's Heilands hoofdslaap. Gods kampvechter dus ten toon,
Aan zijn ten ruggebeen frisch uitgewosse pennen,
310 Met heil'gen dauw besproeid, is lichtelijk te kennen.
Maar in het naaste perk verneemt men het geraas
Eens legers, bezig om te trekken over Maes,
Bij uchtendschemering. Men ziet er ruiters hebben
Den voortocht, andre weer beletten 't weldig ebben
315 Des strooms; terwijle vast het voetvolk de andre zij
Voorttrekkende gewint. Men ziet Prins Willem blij
Zijn hoplien groeten, die den waterkant opstijgen,
Vol hoops om Alba nu in 't vlakke veld te krijgen.
Nu prangde Amelia de brozen van den Vorst
32o Met sporen, fijn van goud, en uit benaauwde borst
Zij reis aan reis verzuchtte, en kende bij de maanschijn
Den zoon, door ommetrek verbeeld van 's vaders aanschijn;
En kuste haar naaldwerk dik' ; de liefde is doch niet vrij
Van zulke tederheid en zoete afgoderij;
325 En, sporegespster, noopt haar' vlugge min met sporen,
Gelid Pygmalion, eer nog zijn' witte ivoren
293. Verdreven, verdund. — 296. Vondel had bier S. joris, niet Michael,
moeten opvoeren. — 3 0x. Zijn harnas dorst uitlaten. — sop. Vleugels. —
314. Sept. 1568. — 319. Frozen, laarzen.

256

GEBOORTKLOK VAN

Gelijkenis ooit geest gevoelde of aderslag,
Eer hij in 't doode beeld iet levends blikken zag,
Of voorhoofdkreuken, mondvertrekken, oogverdraayen ,
33o Zoo poogt ons minnares' haar krank gemoed te paayen,
En vast een' zoete wonde in kwijnende aadren voedt,
Vermids 't pijldragend yolk stookt stadig gloed op gloed,
Tot dat haars Heeren komst ten leste werd geboren,
In 't rijpste van den oegst, tot Venus' oegst beschoren.
335 Dat nu een' Meeremin of Zanggodinne dar
Vermelden, met wat vreugd dees Solmsche morgenstar,
Die eenen tijd lang van haar zon en ziel afdwaalde,
Hem wellekom ontving en vieriglijk onthaalde,
En schepte glans en gloor en leven uit zijn licht.
340 Van blijdschap zeeg ze, doen ze 't vrolijk aangezicht
Bekende in open helm, en dat paar glurende oogen.
Cupidons schoten toe of kwamen aangevlogen :
Dees hem omgordt 't van Oostersteentjes blinkend zwaard ,
Die 't hellemet aflicht, al siddrende, en vervaard
345 Voor 't bleek Medusaas hoofd, aangrijnende uit 't vergulsel,
Voor 't morsig slangenhaar, weleer blondverwig hulsel,
Voor 't staal, met vederbos bezwaaid, geblutst van lood.
Een ander die ontgespt het harnas, daar de dood
Tot meer-maal proef of nam, met kogelen en klingen ,
350 't Welk vele, al zwoegende, aan den wand te pronk ophingen,
Verwonderd om de kunst gedreven in metaal,
Daar Mulciber in wrocht zijn deugd en oorloogspraal.
Hier vindt hij zich betrapt van de Aragonsche lagen.
Wat raad, o jonge Prins! ik schrik, nog dart gij 't wagen,
355 Nog wordt gij handgemeen, verzeld met Briaute
En Franschen adeldom, en past op steek noch snee,
Daar 't ijzer barst en knarst, en schampt van helm en ringkraag,
Na 't breken der pistool, en houdt, in die bespringvlaag
Der vijanden, het roer, en loefwaart wel te tij
36o Dringt dapper in op hen, die leggen in de lid.
Hier zagen ze hem, bestuwd van welgebore Graven,
Op zijnen moor De Groot, doorwaden Nieupoorts haven,
Ascanius gelijk, doen, heet op roof en moord,
Hij met Trojaenschen stoet opsteeg den Tiberboord ,
365 Hit ebbend schuim, beroerd, naauw 't spieglen wil gedoogen
Van rusting, daar de zon in schittert uit den hoogen.
Het moedig dier met mond en oogen vreeslijk driescht,
327. Beeld, dat P. de Goden gebeden had te bezielen. — 341. Glurend e,
later: glinstrende. — 352. Mulcibe r, Vulcaan, de God der kunstwerkers in
nietalen. — 356. In 1599, bij Herwaerden. — 362. 't Paard van Frederick
Henrick. — 367. Driesch t, dreigt.
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En 't knabbelt zijn gebit, en 't schijnt hun dat het briescht.
Gins draagt de klepper moed op zijn' gedragen meester,
37o Daar stof en rook en smook de lucht beweeft; het vreest er
En siddert er, wat hier om-heind is of ontrent;
De Oranjepluim en kam die maken hem bekend.
Zijn vijands heir begins het harte te bezwijken.
Wie zag een lichaam ooit getart van zoo veel pijken?
375 Wie zag ooit jongeling, die min voor grijzen suft?
Maar in de lucht omhoog, daar schilderde 't vernuft
De glorie groots en prat; welke in haar hand ten toone
Voor beide legers voert een overwinnerskroone,
Aanprikkelster ten strijd; en maakt de Ridders stout
38o Uit Karen wagen, die stal in de wolken houdt
Met zeven aarnen, welke, in parrele gareelen,
Verstrekken tot gespan, wanneer ze vaart uit spelen.
De Faam recht voor haar zweeft, en blaast, nu fijn, nu grof,
Door zilvere bazuin, wiens klank is enkel lof:
385 „Leef lang, o Nassausch bloed! ik zie den slag gewonnen:
Den Admirant gevaan, en Albrecht scharp ontronnen!"
Gins drukt een hopman op de lenden van den Vorst
Zijn' zwangre karrabijn, de Prins op 's Hopmans borst,
Die bij 't veldteeken reede Oranjen houdt gegrepen.
390 Bacx vindt zich tot ontzet van d' om end' om benepen.
De God des Roervliets doodsch geeft op een naren schreeuw,
Eer hij ontworstelen ziet Hollands fieren Leeuw,
Die ginder, zoo zijn yolk Bourgoensche vanen slopen,
Isnijver bezig met Trivultius te stroopen.
395 Hier was, o Milanees! uw kracht een ijdle wijk,
Uw Graafschap, rood beschreid, wacht uw gebalsemd lijk.
Gins, eer nog Titons bruid aanbreekt met purper wangen,
Werd Henrick, Bergsche Graaf, Prins Hendericx gevangen,
Doen Erkelens te spaa de deugd en kracht vernam
400 Van Fredericx petard. Men ziet er rook en vlam
Ten daken uitslaan; al 't Limborgsche land zich reppen;
Men hoort er dorp en stad alarm- en brand-klok kleppen.
Zoo onzacht wekt de Wraak de Boosheid, als ze slaapt.
Terwijle zich de jeugd aan stuk voor stuk vergaapt
405 Nieuwsgierig, 't lieve paar verzadigde 't verlangen;
37 1. Hein d, heinde, nabij, variant voor omtrent. — 373. Z. v. h. 3e nv. —
380. A a r n e n, arenden. — 386. On t r o n n e n, op de vlucht. — 39o. Marcelis
Bacx, die den Prins bijsprong, in 't gevecht aan de Roer, tegen Spinola, in
1605. — 394. De Milaneesche kommandant Graaf Trivulzio, in Sp. dienst.
— 395. Gemelde Trivulzio. — 397. Aanbr e ekt (de Dageraad). — 404.
D e jeug d, de Minnegoodtjens, die al dat drijfwerk van 's Princen wapentuig
bewonderen.
VONDEL II.
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Zij blijft om zijnen hals, hij aan den haren hangen,
Tot dat hen de avondstond ter tafel noodt en zet,
Daar onderlinge kout was 't lekkerste banket.
Van weerziids wekten ze, door 't liefelijk belonken,
410 Een goddelijke walmte en kuische minnevonken.
Dischtoortsen blaakten der, gecierd met myrteblaan.
Dus hief de Minnerei op pijp en snaren aan:
,0 gij, die zorge draagt voor keizerlijke ranken!
Wie met eerbiedigheid Nassausche telgen danken;
415 Alstovende Godin, van wezen overschoon!
Die 't bruiloftsbedde spreidt van menschen en van Goon;
Wie hemel, aarde, en zee ontzichelijk staag vieren,
En wind en weder dient; wie allerhande dieren
Toejuichen met geschrei en tuigen, dat g' er zijt;
42o Wen lentische landouw uw' 'Godheid bloemen wijdt,
Wanneer 't bedauwde kruid komt plotslijk uitgedrongen,
En bronahr openbarst met levendige sprongen;
Begeerlijk alle ziel, 'tzij werwaart dat ge gaat,
Uw spoor volgt, en bekoord uw' gangen gadeslaat;
425 Beest, vogel, visch, verzien met borstels, veeren, vinnen,
Op berg, op blad, in beck, al woedend leeren minnen,
Getroffen in de borst van uwen prikkelstraal,
Wiens krachten elk vermeldt en groot maakt, op zijn' taal.
Zoo temt ge wallevisch en groothartige leeuwen,
430 En rijgt onendelijk der dingen beurtige eeuwen,
En schakelt d' eeuwigheen, vermids gij, zaad en zout
Der weereld! alles teelt, en alles onderhoudt.
Niets mag 'er zonder u het sterflijk oog behagen.
Geslachten vallen neer met sidderen en tsagen,
435 Met schoot vol offers, en met harten vol deemoeds,
Voor 't hoog outaar van u, o oorzaak alles goeds!
Die Ma y ors, onder 's heirs aanhitsende trompetten,
Salpeterblixemen en donders, neer kunt zetten;
Zet nu een weinig neer het woeden van den krijg,
440 En geef, dat dezen nacht kartouw en trommel zwijg!
Gij hebt den Wapengod, met overgroot verlangen,
Gegoten in uw' schoot, aanminnig dik' ontvangen;
Wanneer, omvloeid van u, hem d' oude vlam beving,
En hij, al starende, in uw aanschijn weyen ging,
445 En gierig zijn gezicht verzaden in uwe oogen:
Daar tweelingschutterkens uit kwetsten met hun' Bogen,
Of stuurden zijn gedacht in het verborgen deel.
410. W a 1 in t e, gloed. — 429. Later : walvisch en groothartigheid van. —
433 . Later : Wat in. e. z. u b. st. o. behagen ? — 437. Ma y or s, van Mars.
— 44 2. D i k, vaak. — 445. Gieri g, begeerig.
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Uw' wangen bloosden dan als rozen op haar' steel,
De lely bloeide hier witst, de schoonheid schoot haar stralen
45o Op 't krachtigste, en hij zag 'er perlen en koralen,
En tintelend gestarnt, en glans, die schoonder brandt
In vrouwenoogen als in flonkerdiamant.
De tonge d' ooren vleide; hij voelde 't slaan der aderen,
Die blaauw in wit albast zich spreyen en vergaderen;
455 Hij rook er amberlucht en lepte nektardrank;
En, door de zoetigheen van zoo veel wellusts, krank,
Omermd in 't weeldig bed, bezweek zijn geest na 't woelen,
En nuttigde endelijk 't zoet prikkelend gevoelen
Van d' opperzaligheid, welke uwe mildheid kan
460 Meedeelen; en geen lid was van uw' Godheid wan.
Anchises ging niet min in zee van wellust waden,
0 dochter van de zee! wanneer met myrthebladen
Hij overschaduwd uwe omhelzingen genoot,
En won den Troischen held, beleider van de vloot;
465 En doen ge, kussens zat, u rechtende van d' aarde,
Op 't kruidig bedde van uw' lekkre bruiloft staarde,
Gij deze woorden spelde uit nieuwe bloemen: „Hier
Zijn weeldig twee tot een gesmolten door het vier."
Geef, Beef, Godinne ! deez' gelieven uwen zegen,
47o Dat elk zijn weergaa niet onlieflijker bejegen,
Tot bouwing van dit hoog en overoud geslacht,
Waaruit Batavien den nieuwen held verwacht."
Zoo zong de blijde rei, en loeg, wen onder 't zingen
Verborge vlam bestond door been en merg to dringen;
475 Gelijk het moederlicht, met heimelijken brand,
Na wintervorst doorkruipt en murruwt teere plant.
Daar stond een oude kop, en blonk van goud en steenen,
Daar Keizer Adolf, doen zijn balsemde hayr beschenen
Werd van 't heilheilig cier, den keizerlijken hoed,
48o Den eersten drank uit dronk ; doen der Keurvorsten stoet
Aanrechtezijnen disch, en weereldlijk en geestelijk
Met armelijnen praalde en rood scharlaken feestelijk;
Een wonderbare pracht! Vrouw Cypris dezen had
Gewijd ten slaapdrank, en vermengd met 't zelfde nat,
485 Daar 't brein van Iupiter weleer mee was beschonken,
Doen hij Alcmenaas min zoo diep had ingedronken,
En aan haar winnen ging dat overgodlijk zaad,
Gezield met strijdbre deugd en dwingelandenhaat.
460. Wan, ledig. — 461. Later: Zoo ging Anchises in een. — 464. iF, 'neas.
— 472. Later: Waaruit dit vrije land een jongen. — 478. Later: gebalsemd.
— 478, 79. Vdndel bedoelt, dat de kroon (d. keiz. hoed) glans afwierp op
's Keizers afhangend haar. — 479. Later: Rijks beiligdom. — 487. Hercules.
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Dien heeft de schoone bruid, tot wellekomst en eere,
490 Haar bruigom toegebrocht en lang verwachten Heere,
En met der lippen boord den zoom van 't goud genaakt,
En reikte het Frederick; die, van haar' jonst geraakt,
Dien toefdrank van liefs hand nam niet onaangenamer.
De met tapijt rondom bespannen princekamer,
495 Daar marmorschorsteen blinkt, de balken zijn verguld,
Had Venus onder des tot boven toe vervuld
Met ware Godheid; want, 's lands Veldheer, uit d' oorlogen
Weer hofwaart keerende, had zij daatlijk uitgetogen
De zichtbare gedaante, en over 't bedde een' lucht
500 Gehangen, mild genoeg, om een gewenschte vrucht
En doorluchtige rank, tot glorie van Nassouwe,
Te wekken uit den schoot der hooggemelde Vrouwe.
Het lieve paar, nu lang veroverd door veel gloeds,
Treedt met verlangen naar de zeer gewenschte koets;
505 De kinderlijke schaar 't geleide geeft met toortsen,
En voedt met vlam en rook den brand der minnekoortsen.
Zacht zwanendons, bespreed met geborduurde sprei,
Onthaalt en wellekomt de Vorsten allebet
'k Zoü hier, o Venus! in uw heiligdommen treden,
510 Hadt gij met vlerken niet van dikke duisterheden
Uw' legers overschaauwd, en d' ongemete vreugd
Met nachten afgeschut voor d' oogen van de jeugd;
Had eerbaarheid dit niet behangen met gordijnen.
Met dat de Dag begon ter venster in to schijnen,
515 Hij stokebrandjes vond van minnepijlen bluts,
De polverflesschen leeg, na 't lozen van veel schuts;
En Cypris uitgediend borst door de tralie henen,
En sommige, op haar' streek navolgende, verdwenen
Naar Paphos; daar ze een' kerk en honderd auters heeft,
520 Die stadig warm zijn; daar 't vol wierookluchtjes zweeft;
Daar versche krans 't gezicht verheugt met blijde kleuren,
En 't hart verkwikt wordt door toeasemende geuren.
Maar onze "Emilia bleef, van die zalige uur,
Bezwangerd van een' vrucht, daar dagelijks Natuur
525 Merkteekenen van gaf; tot dat men, na het rollen
Der maanden, zoetelijk den boezem zag gezwollen,
Gelijk een korenayr van Westewind gelekt,
Of frissche rozeknop, daar zon een' ziel in wekt.
De Hemel droeg haar gunst, als schepte hij zijn behagen
.530 Te zegenen de vrucht, in 't vrolijk kinderdragen.
Het winterweder was gedwee en handelbaar,
515. Ontbloot. -- 517. Cypris, Venus. — Trail e, venster.
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En Boreas getemd, en Zephyr vroeger 't jaar
Met laauwen adem weer kwam troetelen en smeeken,
En 't nieuwe koesterlicht de telgen uit deed breken.
535 Al 't aardrijk zwelt tot kruid; men ziet, door veld en bosch,
Uitpuilen 't nieuwe groen, en knoppen, bot, en blos.
De Bloemgodin ging prat op haar' kleinoodjen treden.
Violen loken op, bestipt met lieflijkheden.
De rozen trokken aan een' roodigheid als bloed,
540 De tulpen blinkend goud, jenoffels eenen gloed
Van purper onder sneeuw. Wech, purper ! 'twelk de borsten
Der Koningen bedekt en weereldlijke Vorsten :
Uw' statietabberts zijn met greinverwe opgezoOn;
Mijn bloemen zijn gedoopt in 't sap en bloed der Goon.
545 0 Ajax, Hyacinth, Adonisen, Narcissen !
'k Wil throon en kerktapijt om uwen luister missen,
Apelles rijk pinceel om deze schilderij ;
Mozatsche tempelpracht en kunst is doof hierbij.
Beziet eens dat ivoor, die vlammende robijnen,
550 Dat goud en dien turkois. Helaas! ik sla aan 't kwijnen,
1k word er op verliefd; o, wat veldjonfer zal
Mij kroonen in een heel aanminnig bloemendal,
Daar 't voorjaar, eeuwig j ong, van rimpels weet nocht kreuken,
En tot zielsterking steeds uitlevert macht van reuken;
555 Daar ik in laurenschaauw vlietwater ruischen boor,
En wet mijn vrij gezicht de mengsels door en door;
Daar Iunoos paauwepraal of Parthsche konings-gordel
Bij bloemverscheidenheid hebb' luttel kans en vordel,
Wen 't op een pralen gaat. Komt, Nymfen ! breidt een' stool
56o Van bloemen hem, die 't licht eerst zag in een Viool,
En sedert, kiesche bie, versmaande alle andre tuinen,
Op Pindus' heuvelen en spikkelige kruinen
Zoog Godenlekkernij. Och ! of na mijne dood
Napxx violet, wit, purper, blaauw, en rood,
565 Levender, inkarnaat, en paarsch, en geel schakierden,
En weefden tot een' pel, en 's dichters uitvaart vierden
Met Floraas dierste dracht! Maar, zeg me, lieve lent
En zoete, koele May ! nooit was mijn oog gewend
540. J e n o ffe 1 s, nagelbloemen. — 543. Gekookt in rnineraalverw. — 545.
Ajax, anjelier. — Adonis, anemoon. — 548. NI ozalsch e, van mozalek.
— 557. Toespeling op het zeggen van -Cl. Claudianus (De Raptu Proserp.):
„Welke Parthische gordels, bestemd om het lijf eens Konings te omsluiten,
schitteren van zoo vele edelgesteenten ? . . . Welke paauw vertoont zoo vele
kleuren ?" Zie ook Vondel, V. Lennep, VI, 565, N. 2. - 559— 567. Vondel
wenscht zich een bloemenmantel, hij die te Keulen in 't huis „Zur Fyolen"
geboren is. — 564. N a p oe e, Veldgodinnen. — 566. 13 e 1, lijkkleed.
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Zoo vele schats en pracht te zien geopend t' evens ;
57o Hoe zijt ge zoo vol ziels, vol juichings, en vol. levens?
Zij andwoordt: „Wondert u, wat bloeilust mij ontvonkt ?
Aanschouw ze, die daar met haar zwanger lichaam pronkt!"
(Met wees ze de Princes in 't midden der Princessen)
„Ik heb om harent wil gaan all' mijn' macht oppressen
575 Van geur, van kleur, van lof, op Erycijns gebod,
Die reede haar moeder spelt van eenen jongen God.
Zij-zelve voelt hem ook bijwijlen spartelbeenen,
En wenscht het kortelijk, vol groeis, te hooren stenen,
En is vol zalige hope, en, moedig op dat pand,
58o Merkt somtijds, met het plat van rechte en slinke hand,
Den zetel daar hij rust. „Kroondraagster van Britanje
Daar," zeit ze, „lett de Prins en glorie van Oranje."
Aldus genaakte d' uur, waarinne vrouw Lucid n,
Die voor het kraambed waakt, door prikkelende pijn
585 En weedom, teeken gaf der korts aanstaande baring;
Waarover datelijk, tot slichting van bezwaring,
Vergaderde 't verwante en hooggeboren zaad.
De drie maal negenste en beschore dageraad
In May geopend had de Nabatheer poorte,
590 Doen Phoebus en het kind zich spoeiden ter geboorte
(Geboort, die mij verrukt; Parnas en Helicon,
Strijkt meyen voor mijn Haagsche en Vijverbergsche zon!)
En zoo hij 't glinstrig hoofd, met druppeldauw bepeereld,
Ten zeegroen uitsteekt, ziet hij 't licht der Christe weereld,
595 Van keizerlijk, van hoog heilheilig bloed geteeld,
Op wiens glad voorhoofd glans van princelijkheid speelt.
De moeder, de verloste, heeft lang de smart vergeten,
Nu zij haar zoon aanschouwt, en dauwt, van vreugd bekreten,
De vochte perlen uit ten biggeltranend oog,
boo En heft haar hart, vol lofs, tot haren God omhoog :
„Wat zal ik best den Heer voor zijn' weldaden geven,
Die mij, na tegenspoed, heeft op den throon geheven ?
Die mij tot Princebruid en Princemoeder maakt,
En tergewenschte tijd mijn' vrucht haar' banden slaakt?
6o5 Wat eischt gij? rijke God! is 't ongelsmeer van rammen?
Is 't bokkenbloed, of veers, of wierookreuk, of vlammen?
Uw' dienstmaagd is bereid; maar, leider ! zij is schuw,
Zij kent haar' onmacht, Heer ! al 't vee, al 't vee is uw,
'tWelk langs d' omwenteling der berregen gaat dwalen,
575. Op 't bevel van Venus. — 581. Elisabeth van de Paltz, Koningin van
Boheme. — 583. L u c ij n, Juno, als helpster der kraamvrouwen. -- 589. De
geurige Oosterpoort. — 59o. Phoebus, de zon. — 594. Als de zon uit de
zee opkomt (antieke voorstelling). — 604. Vrucht, in den 3n nv.
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610 Of klavergroen erkauwt in diep gezonke dalen.
Al 't ongediert is uw, dat in zijne holen huilt.
Uw is 't gevogelt, dat zich buitenbaans verschuilt,
Of eyeren uitbroedt,en nestelt in de telgen.
Wijde ik u hiervan iets,
chtgibumo
billijk belgen.
615 Ik zal mij evenwel verstouten, en voor elk
In 't openbaar uw lof, met sidderenden kelk,
Verkonden overluid, en uwen roem herhalen,
En mijn' beloften, Heer! met dankbaarheid betalen."
Na dat Elisabeth, met Hartoginnenring
620 En drang omschitterd, in haar purpren schoot ontving
't Met goud bezwachteld pand; en dat ze, vol vermaken,
Te zamen lonkten op zijn' glinsterende kaken,
Gelijk de Naiades op 't lieve wicht Adoon
(Doen 't lag op Aegles knie, zoo zuiverlijke schoon,
625 Dat Cypris namaals, van haar duiven voortgetrokken,
Den hemel liet, om hem tot minnen aan to lokken),
Zoo hief ze, Keurvorstin en koninklijke bruid,
Haar' stem en handen op, en sprak den zegen uit,
In aller vrouwen naam : „Luik op, o Vorst der Vorsten!
63o Zuig enkle zaligheid en heil uit zaalge borsten;
Luik op, o Hollandsch hart, geteeld van Hollandsch bloed
Bewaar uw grootvaars naam, verstand, en oorloogsmoed,
En d' edelmoedigheid uws vaders, jonge Welhem !
Helm uwes vaderlands, aanstaande vriiheids hellem!
635 Elk even toegedane, elk even lieve zon!
Elk even milde springfontein en nektarbron!
Oranjeboomspruit! schiet uw' takken naar de wolken,
Uw' wortels afgrondwaart; den vrijgevochten volken
Jon zoete koele schaauw, den hemel bosch en loof!
640 Was' tot een pronk, vermast met zege- en wapenroof;
Ruk, ruk, Orange-leeuw ! met zegenrijke tanden,
Den grooten standaart weer uit 's vijands ijsre bander',
Dat het tot vree gedije, en hij verwonnen blijf,
En elk beschaduwd zij met telgen van olijf!"
645 Zij stemden al-te-maal, met handgeklap en wenschen.
De Faam in 's Gravenhaag drong door tot alle menschen,
En sloeg de ruime lucht met brommend klokgeluid,
En lokte Melkerbuur en schrander Elsken uit;
Die kwamen in het Hof de moeder zalig roemen,
65o En offerden het kind goudgele boterbloemen,
En room, en schapewei, en uchtendversche melk,
619. De Koningin van Boheme, door Hertoginnen omgeven. — 639. Jon,
gun. — 640. W a s', groei. — Vermas t, beladen.
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En nog een' pijpkan, daar, tot wondering van elk,
Een waterlandsche deerne in scheen, met luid geschater,
Te lachen, zoo ze zag een zwarten kop te water
655 Uitsteken, tusschen twee uitstekende armen, als
Van uit een mellekschuit, hij, over hoofd en hals,
Gesneuveld was in 't diep, heel ongereed tot weerstand.
De boerman, met een' haak, die dreigt hem van den meerkant;
Wiens blaauwe toppershoed waait over 't groene veld.
66o De Spanjaart zingt genade, en looft vast macht van geld.
Oranje loofwerk hangt met appelen geladen,
En ciert den hals omhoog met krunkelende bladen.
Na dat het boersche paar, eerst schaamzaam om de pracht,
't Nieuwboren kind, 'twelk bun uit joffers schoot toelacht,
665 Met gaven had vereerd, neemt Melleker een' hallem,
En zest: „Dat is u voor !" waarop, met zoeten gallem,
Zijn' vrijster rusts volgt, en op dees' wijze stemt:
„Al 't onweer is verzacht, de buyen zijn getemd.
Ons dorp zijn' adem haalt, de landlie zich verblijen ;
670 Prins Willem brengt ons weer te voorschijn d' oude tijen.
't Is bruiloft in de wet. : 't is boter tot den boom.
De koe is klaverkiesch ; de Hemel druppelt room.
Ons' fuiken zijn vol visch, dat merkt men aan 't gespartel ;
De leeuwerk kwinkeleert ; ons' kalvers springen dartel.
675 't Is vrede in onze buurt ; geen mensch benijdt een aar.
Men brandmerkt niemant meer voor schelm, voor landverraar.
Geen' Schouten en beslaan de rijmers meer in boeten.
Deze edele Princes kan alien druk verzoeten.
Het wichtje lacht, en zij wordt nimmer lachens moe.
68o Zoo, kleene zoete knaap ! zoo, Willem ! ga vrij toe,
Verzacht met lach op lach de zorgen uwer moeder,
Terwijl uw vader lest te velde, als 's lands behoeder.
Ik zie den tijd te moet, dat Willem zal te peerd
Op Spanjaarts rennen aan, met lans, pistool, en zweerd,
685 En hen nog dier doen staan den moordschoot van zijn' grootOf waken op de grens, beducht of ergens nood waar , (vaar,
Of boven Lillo slaan zijn' schipbrug over 't Scheid,
En gaan zijn burggraafschap verovren met geweld.
Zoo, kleene knaap ! verzacht de zorgen uwer moeder,
690 Terwiji uw vader left te velde, als 's lands behoeder.
Of wint hij 't Hantwerpsch slot door list en buitekans,
652-662. Beschrijving van 't gekleurd bareliefwerk op de kan. — 654.
zwarten kop, Spanjaartskop. — 657. Gesneuveld, gevallen. — 676,
77. Toespeling op de Palamedes-vervolging.
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Dan zal men zien in vier den Haagschen torentrans ;
Dan vloeit oranje-bier uit Rotterdamsche tonnen,
Dan roept men luider keels: „Prins Willem heeft gewonnen!"
695 Dan schatert en dan lacht de pachter in zijn' vuist,
Die somtijds al te vrek ons' droge keeltjes kruist.
Zoo, kleene knaap, verzacht de zorgen uwer moeder ;
Terwijl uw vader left te velde als 's lands behoeder !"
Op 't vrolijk boerelied, uit boezem zonder erg,
700 Krioelt van pluimgediert de groene Vijverberg;
De lusthofs marmerbron van vreugd schrett zoete tranen,
En 't bosch vol harten juicht; het Spui dat bromt vol zwanen ;
De duin van knijnen woelt ; de klepper briescht op stal;
Het speelziek Hollandsch hof vol tiers is, vol geschal.
705 De dingtaal viert zijn' tong, de schrijvershand haar' veder.
De tabbaart houdt gemak, en 't vollek speelt mooi weder
Niet min en toonde zich de Vijvernymf ter-stond
Genegen, en kwam opgeborreld uit den grond
(Daar 't hofwed wortels laaft van jofferlijke linden),
710 Met sleep, die zich gereed tot haren dienst laat vinden,
Van beiderleye sex, te weten: Pruikjenat,
Spuitverre, en Lobberig, gehuld met lelieblad,
Loeroogie, Roodelip, Muurweekster, Barekemster,
Zandzifster, Duivekuif, Trekbekje, en Oeverzwemster,
715 Met ongegorden kleede, en boven navel naakt;
Duik-in, en Stommeldier, die Danslichts tepels laakt;
Al afgerecht ten reye, op spel, op rijm, op vaarsjes ;
Altzamen blank van vel, gehoosd met paarsche laarsjes,
Ten kuit toe, om de scheen ; wier lieve vrijers zijn
72o Keiraper, Grondelief, Belblazer, Tralie-grijn,
Met hoen, van kroost gevormd; Kuilgraver, Angeltaker,
En Fuikelichter, korts getoenaamd Visscheschaker;
Rietplukker, Zegenzelf, en Raakwat, nimmer stil;
Voorts Krijtluid, Liezekop, Kijkuit, en Waterkil,
725 Altzamen groen van baard, en 't onderlijf bevlochten
Met mos en kruid, daar rijp nocht winters op vermochten.
Zij-zelve, zilvren nat uitgietende, uit een' kruik
Van glinstrig bergkrystal, haar' parlesnoerde pruik
Beurde in de bladen, daar 't gevogelt tjilpt en snatert;
73o Van d' eene schouder hangs een mantel van gewaterd
705. V i e r e n, oorlof geven. Later : de pleiter spaart. — 720. Tralieg r ij n, traliegluurder. — 721. H o 6n, hoeden. — Angeltake r, vischhoekdief. — 727. Z ij -zelve, de wednymf. — 728. Met paerlen doorvlochten
lokken.
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Blanketblaauw kamelot, der Nerelden gift;
En zwenkende 't gelaat eens over heel de drift
Der dienstbre Godheen, die met parlemoere lijven
Alreede dartelheid op glazen stroom bedrijven:
735 „'t Is," zeid' ze al lachend, en niet luttel in haar schik,
„Nu tijd, dat elk ten dans zijn' wedergaa uitpikk',
En Willems wieg vereer met feestelijke spelen !"
Vier Tritons op dat woord, die elk van toon verschelen,
Kinkhorens luyen doen, en blazen schor geluid.
740 Blaauwoogde juffers, fluks gepaard, zijn vrijers bust;
En na een' heuschen kus elk huppelt, wuft van trede;
Zij dansen, en hun beeld danst in de baren mede.
De tegenvoetsche en wij malkandren zoo betreen,
Met hoofden naar omhoog, met zolen naar beneen.
745 't Gulhartig dansershart door geile wulpscheid steigert,
Wen 't krystalijn ontdekt 'tgeen kleeding d' oogen weigert.
Nu springt men hand aan hand; nu los, nu rechts, nu slinks,
Nu voor-, nu achterwaart: elk treedt wat zonderlings.
Zij weten na 'et geklank de lichamen te mengelen,
75o t' Ontwarren, warren weer, t' ontknopen en te strengelen.
Ten lesten afgemat, zoo duiken ze allegaar
Gelijklijk grondewaart; tot, met bedruppeld hayr,
Elk, op een' dollefijn gezeten, opkijkt ijlings.
De Nymfen zitten dwars, de gollef-ridders schrijlings.
755 Nu steken ze den ring; nu rennen zij om strijd;
Nu is het vechten ernst; nu is 't aftrekkens tijd.
De Vijver ruischt van schuim; de stomme kudden hijgen;
Geen bloed wordt hier gestort, schoon of ze vinnig krijgen.
De Faam, die Holland nu had opgewekt in 't rond,
76o Trompetster, gieren ging, en maakte 't Brussel kond,
En, latende achter zich de stroomen en de bosschen,
Zij Vranckrijck juichen deed. Men hoorde Oranje lossen
Tot zeven malen toe al 't grof en kleen geschut.
Berggoden keken uit, vol twijfels en bedut.
765 Het gansche Vorstendom dook in oranjespruiten;
De feest werd ingewijd met trommelen en fluiten;
Al 't vollek riep : „Die dag moet eeuwig heilig zijn,
Die Willem eerst bescheen. Geen' wolk dien zonneschijn
Bedroef; geen damp betrek den glans van zijn' geboorte,
77o En 't hof zijn' borgerije onthaal met ope poorte.
De hovling wijnen pleng; de juffer suiker strooi
742. Later niet bun, maar Naar. — 757. St omm e k u d d e n, de dolfijnen.
— 76o. Brussel, de rezidentie der Aartshertogen. — 762. Or anj e, bet
Prinsdom, in Frankrijk. — 765. De gebouwen van het Eskuriaal. De „pracht
en praal" der mural is ether gering.
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En geld; en 't feestgewaad vloei neerwaart, rijk van plooi:
En wat Oranje lieft dan aan den maagdenrei koom',
En „leef Prins Willem, leef!" zinge om oranje-meiboom !"
775 Daar rijst een groot gevaart en hemelhooge kerk,
De weereld door geroemd het achtste wonderwerk,
In 't vlek Escurial, gelegen weinige uren
Van 't koninklijk Madrid; de pracht en praal der muren
Uitheemsche wandelaars als voor het voorhoofd slaat;
78o 't Zij 't oog in 't meesterstuk van binnen weyen gaat,
Of buiten; d' een verheft de stoffe na 'et bedaren,
En d' ander looft de kunst en geest der kunstenaren.
Wat schatten 't Oosten geeft van parlen en gesteent,
Wat rijkdom, jaar op jaar, de Westerkust verleent,
785 Wat zilver en rood goud, ten mijnen uitgegraven,
Philips zijn gouddorst zwelgt, met spilling veler slaven,
Dat dijde hier voedsel toe, tot heugnis van den slag,
Waarin de Lelivorst zijn adel sneven zag;
Sint Laurens, om 't geloof geroost op heeten rooster,
790 Hier zijne autaren heeft, en rijk gezegend klooster,
De Koning zijn paleis; 'twelk een ding slechts ontbeert,
Dat namelijk de poort geen' zorge buiten keert.
Deze hiel den Avondvorst (zoo, met saffraande wieken,
Het morgenrood verrees en 't licht begon to krieken)
795 Onledig en, verzeld met zijnen mijterdrig,
d' Eertsbisschop van Toleed, des Priesterdoms ontzich,
In 't eenzaam kabinet. Hier drijven op hunne assen
Twee zilvren kloten, die zoo groot een' heerscher passen.
Vijf mannen zouden niet, al hielden ze hand aan hand,
Boo Omvaamen ieder rond. D' een is met diamant
Bezaaid en overcierd; twee groote lichten zwieren,
En trekken hunnen kreits door schoon bestarnde dieren.
D e e s' starre is flonkerlicht, d i e droef en luisterflaauw ;
In 't Noorden grimt de Beer; in 't Zuiden pruilt de Paauw ;
805 Orion met zijn zwaard doet d' Oppergoden tsagen;
En Hyades bedrukt voorzeggen regenvlagen,
De Midlijn wordt er van den Zodiak gesneen.
Maar op den andren kloot, de groote en kleine zeen
Met golven bruisen, die de drift der wolken trotsen,
810 En 't schijnt, als of 'er wier gekaatst wordt aan de rotsen.
Te zeldzaam is 't om zien, hoe d' Oceaan omvangt
787. Te St. Quentin in 1557. — 788. De Fransche Koning. — 793.
Avondvors t, Koning van Spanje. — 795. M ij t e r d r i g: Ferdinand, Aartsbisschop van Toledo, 's Konings broeder. — 796. 0 n t z i c h, ontzag. — 798.
Aard- en hemelgloben. — 8o2. De dierenriem. — 804. Pruilt, later:
pronkt. — 8o6. Hyades.
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Den ganschen aardboOm, die hier alszins boOmloos hangt.
De zee haar' zeilen draagt, het aardrijk yolk en steden,
Gesplist door heerschappije en tempelzinlijkheden.
815 Philips ernsthaftig hing en overgaapte al stil
Den aardkloot, recht als een, die 't al opslokken wil.
d' Eertsbisschop aan zijn' zijde, in overleg niet trager,
Zijn' rug had toegekeerd den heldren starredrager.
Het brein, met goud vermast, nu maalde en overdocht,
820 Door welken trek het best de vleugels korten mocht
Van Sinte-Mark zijn leeuw die altijd even wakker
Op Hollands wachter oogt, en moedigt zijnen makker.
Nu was hem in den weg in 't Zwitsersche gebergt,
Het vrijgevochten Yolk, dat Habsborgs heiren tergt.
825 Nu zag hij Parthenoop ontbloot van Castiljanen,
Ligurien ten dienst, en 't Hartogdom Milanen.
Dan schoot hem in den zin, gedoodverwd in zijn' ziel,
Dat onverziens de Turck in zijn' galeyen viel,
En had iet wichtigs voor op eenig Christen eiland.
83o De Toletaan bestorf, bekommerd om 's rijks heiland,
En ried hem, dat hij fluks zon stijven, waar hij kon,
Met logens of met geld, den Chan van Babylon :
Of doen Ianitser 't hart, van vrees getroffen, popelen,
Wen hij den Sophiaen ziet, voor Constantinopelen,
835 Zelf over Bosphorus zijn' legerbrugge slaan
Den Persischen kameel met rijken roof gelaan,
En 't heir van Machomet, op Machomet ontsteken,
Aantrekken, onder schijn van Osmans moord te wreken.
Fluks ziet de Koning weer naar Limaas stranden om :
840 Hier dondert Hollandsch schut; daar, dunkt hem, slaat de
trom;
Hier rookt een' Lange streek daar blikt hem vlam in d' oogen:
Met komt de Faam, op slag al snorrende aangevlogen,
Die, ongewijd, zich op gewijden kerktrans zet;
En deze tijding wringt door bochtige trompet :
845 „Prins Welhem, eer te Delf door moordenaarspistolen
Geschoten, liet de wraak de vierschaar Gods bevolen,
Die weer een' Willem wekt uit Henrick zijnen zoon.
Zwicht , Spaansche Koningstaf! zwicht , Duitsche KeizerDat was een donderslag in des Monarchen ooren. (kroon !"
85o Hij draait zijn' lichten vast, en barst in 't lest met tooren
81 4. Temp el z i n lij khed en, Kerkgezinten. — 819. De Koning. — 821.
Van Venetie. — 824. H a b sb o r g s heir e n, de legers van 't Huis van Oostenrijk. — 825. P a r th enoop, Napels. — 833. Ianitser, Turksche soldaat. — 834. Sopbiaen, Pers. — 837. De Perzen op de Turken. — 838.
Aantrekken, naderen. — 85o. Lichten, oogen.
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Op deze woorden uit: „Hoe wrokt dit heiloos bloed,
Dat dus veel marrens brouwt, en op ons kusten woedt!
Best gun ik Holland vrede, en zoek den Vorst te paayen,
Eer d' oorloogstormen hier op 't land bestaan te waayen,
855 Reael met Willougby, van Hollander en Brit
Met vloten afgestierd, in onze rijken zitt',
En brande, en blake, en roov', en plonder, en verover.
Wacht na geen beternis: zij maken 't langs hoe grover.
Is d' oude Graaflijkheid mijn' hope en toeverlaat,
86o Zoo leef ik hopeloos. Wij zien, hoe dat hun staat
Van Bondgenoten steeds gestut wordt en gesteven.
Door 't Vorstenkweken zal Oranjen eeuwig Leven,
Handhavende Hollands zaak, en staat, en landbestier ;
En groeyen onder Mars, gelijk in vlam en vier
865 De Salamander leeft. Ik ben tot pais genegen."
De mijter neeg hem toe, en gaf den Vorst zijn' zegen,
Maar zoo Prins Frederick, vermoeid van hartejacht,
Diep in den avondstond, lag van den slaap verkracht,
Op ouden Rijnkant, naauw bewaakt van riekende honden;
87o En dat zijn paadje had 's paards teugel vastgebonden
Aan bladerigen wilg, die over 't water hing,
Waarin zich bevend lof en maanlicht spieglen ging;
Genaakte hem een' Godin, die zedig voor hem bukte.
Eene ope starrekroon het blinkende hoofdhayr drukte,
875 'tWelk nedervloeyende, als een vierige komeet,
Den rug ten hielen toe met krunkelgolven kleedt,
En, tusschen 't schitteren en schemeren der wieken,
Spreidt geuren, die een lijk opwekken door 't welrieken;
Geur van ambrozievocht slechts Heiligheen gemeen.
88o Hoog hemelsblaauwe keurs dekt voegelijke leen,
Bestikt met hyacinth, welk gansch doorluchtig barrent,
En voords met diamant tot beelden rijk bestarrend;
Op wien een gordel sluit, die c e s t u s overtreft,
Waar zich robijnevlam uit gouden grond verheft,
885 Met levendigen glans; robijn, onvergeleken
In waarde, en opgezocht met moeite langs de beken
Des hemelschen Olymps; riem, die zeif God Iupijn,
Tot loon van wellust, schonk haar moeder Mnemosijn.
De slinke een passer voerde, haar rechte een guide roede:
890 „O, alderbraafste Prins van keizerlijken bloede!"
Zoo sprak zij, en hiel stal, „ik ben Vrania,
Die 't eeuwig blinkend hof vol starren gadesla.
859. Holland en Zeeland. — 873. Urania, eene der Muzen. — 883. C e st u s, Venus' gordel. — 888. Mnemos ij n, de moeder der Muzen.
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Ik wichel niet alleen 't beloop van 's Vorsten Leven
Door starrekund', maar ook, door inspraaks geest gedreven,
895 Ontvouw 'tgeen donker nog den mensch verborgen is,
En draag de sleutelreeks van Gods geheimenis:
Dies tsaag niet. 'k Heb gemerkt, hoe de opperlampen wemelen
En de gesteltenis en kreitsen aller hemelen,
Met dat uw gemalin verloste van haar vrucht;
900 Een' Maysche zon, die 't hoofd beurde in de Maysche lucht,
Doen Titan met zijn' torts den droeven nacht beschaamde,
En voor zich rijzen zag de plaats, daar hij verzaamde
Zoo onlangs met Diaan; hem vollegde Erycijn,
Mercuur daarop, om beer van dees' geboort te zijn;
905 Latonaas dochter trad den roedrig op zijn hielen,
't Geluk, steeds aangebeen van sterfelijke zielen,
In het horoskopus deze hemelstatie sloot,
Waarover Iupiter zijn' zoete stralen schoot
Uit Cypris elpen throon: „Ik koom van d' hoogste plekken,
910 0 vader !" zeid' hij, „u het lot uws zoons ontdekken!
God, God is 't, die me raakt, daar is hij!" Doen vernam
De Vorst haar hoofd, omringd van duizendtongde vlam.
Het aanzicht zij verschiep in verwen heel verscheyen,
En 't hoofd geschud, begon zich 't hangend hayr te spreyen,
915 Gelijk een bruisend meir, en hijgende zij dol
Sibylle in 't woen geleek; behalve dat in 't hol
Deze een' Troiaen berichte, en die, in open velde,
Aan onzen Batavier Prins Willems noodlot spelde ;
En met bezeten mond, bezweet, aan 't woen gebracht,
92o Zij grooter scheen, en van Gods mogendheid verkracht.
Bedaard ten lesten, schudt ze haar' krop uit met dees' woorden:
„'k Zie Willem daar, in 't spits der Hollandsche slagoorden,
Aangrijpen 't Westersch heir van Phlippes; 'k boor hem ree
Verwinner getrompet te lande en ook ter zee.
925 'k Zie Willem keeren van Castiljens nederlagen,
En zitten gelaurierd in God Augustus wagen,
En latende achter zich den Taag, die schuimt van bloed,
Sleept groote Donnen na, in ketens afgewoed.
De Nieuwe Weereld juicht en zwarte en gele Mooren,
93o Dat Willem endelijk verlosser is beschoren.
Tot wraak der schimmen, die de goudzucht heeft verdelgd;
Dat Willem dien, die heeft den aardboOm ingezwelgd,
Uit overladen maag doet scepterstaven braken.
Ik hoor der dichtren rei, in allerhande spraken,
903. Er yc ij n, Venus, naar den berg Eryx, op Sicilie. — 905. Diana en
Mercurius. — 907. Geboortekijker. — 920. V e r k r a c h t, overmeesterd.
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935 Bazuinen zijn verstand, zijn' gaven, zijne dawn,
Zijn huwelijken en verbonden, aangegaan
Met Keizers, Koningen, zijn' broeders en zijn' magen,
Gewend, hoofdheilig cier en purperverw te dragen.
Zijn bloed, de Keurvorst, roemt hem aan den Neckerstroom,
940 En Rijnsche muskadel huwt aan Oranjeboom.
Hem roemt Britanjens pronk, in 't midden van haar' zonen,
Gewijd met hayrband, wrong, en rijk geslote kronen,
En al 't Nassousch geslacht, 'twelk, heerelijk en prat,
Meer gloors heeft onder hem, als 't onder Adolf had.
945 Hem vieren zoo veel steen met neiging harer toornen,
En Indus buigt voor hem zijne altijd vochtige hoornen;
De Muldau desgelijks, de Donau, en de Rijn.
Mevrouw /Emilia, die naauw den wederschijn
Van haar' vergoden zoon in sterflijk oog kan doogen,
950 Zit, tweede Olympias, met zinnen opgetogen,
Van d' aangedronge schaar gesmeekt en aangebeen,
En moeder maakt uit jonst haar' voorspraak elk gemeen."
Uit had zij, en verdween. „Wie komt mijn geest verwarren,"
Zoo volgde haar 's Vorsten stem, „die nooit aan wichelstar(ren
955 Zich ijdelijk vergaapte, in voorspoed of in druk;
Maar van den waren God mijn heil hoop en geluk,
Gelijk 't een Christen voegt ?" Met was zijn rust ten ende,
En, opgezeten, 't ros, veel peinzende, hofwaart wende.
Terwiil was Gravenhaag in strijd geraakt met Delf:
960 Elk zocht den meesten roem te schaken voor zich-zelf;
D' een kwam de pallemtak, die was de glorie nader ;
D' een moedig op den zoon, en d' ander op den vader;
D' een stofte op 't Vorstenhof, en die op 't Princegraf.
Elk was de zaal'ge schoot, die Princen 't 'even gaf.
965 Na dat men vinnig had van wederzijds gekeven,
Werd endelijk 't geding aan 's Veldheers mond verbleven,
Die uitspraak dede aldus : „Mijn' landslie ! hoort na mij,
Oprechte Delvenaars en Haagsche borgerij !
Mijn naam is Vrederick, dies schep ik geen behagen
97o In borgerlijken twist, maar christelijk verdragen.
Indien mijn' dood u bet kon strekken tot geluk,
lk sneed mijn hart in twee, en deelde u elk een stuk.
Wilt mij vent halven dan malkanderen omarmen,
Als broeders, vrij van nijd ; ik zal u bet bescharmen.
975 Ik zal uw vader zijn, in oorloog en in vree,
En erf ik zegen Gods, gib erft mijn zegen mee."
Zoo sprak hid, en elk-een zich gaarne lief gezeggen,
95o. 01 y in p i a s, Alexanders moeder van Macedonia.
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De zee werd stil en kalm, en ging haar' baren leggen.
Ik endigde mijn lied. 't Gedij tot Welhems prijs,
98o En u tot eeuwige eer, o Hollandsch paradijs !
Lukzaal'ge Vorstenwieg ! 't zip u te dank gezongen,
Wiens naam klinkt overwijd op zoo veel' duizend tongen.
Roemt Delos op Apol, stoft Creten op Iupijn,
Gij, Gravenhage ! zult op Willem moedig zijn;
985 Gij zult uwvoesterling met eedle borsten koesteren,
Hij, goedertieren God, zijn voester weer zal voesteren ;
Zoo zal sijn' moeder ook, Vorst Fredericks gemaal,
Die 't harte van dien held kan kneden met haar' taal,
Steenrotsen murwen, doen bedaren ruischende elzen,
990 En wie 't gebeurt twee Goon te kussen en t' omhelzen,
Met geurig rood koraal en wit gezield albast ,
Gelijk 't een' Vorstenbruid en Princemoeder past.
VIRGILIUS :
Nec Auer Iliaca quisquam de gente Latinos
In tantum spe toilet a yos, nee Romula quondam

Ullo se tantum tellus jactabit alumno.

d. i.
Geen knaap uit Troyschen stamme en Frygische afkomst
Aan zijn Latijnsch geslacht die hoop van triomfeeren, (gal
Nocht Romulus landouw zal nimmer dus braveeren
Op eenig voesterkind.
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't beschreven Woord Gods.

G

Ods woord gegoten wordt in alderhande vormen
Van 't wispelturig brein, een Christen door veel' stormen
Beproefd en afgemat. Na 't een volgt 't ander wee.
De waarheid als een rots, in 's weerelds wilde zee,
Ll. Vondel bepleit bier de zaak van Ds. Nittert Obbes, auteur van zekeren
„Raegbezem", waarmee de „spinnewebben en grollen" van eenige Doopsgezinde
dweepers werden wechgevaagd. V. viel bier zijn vriend Hans de Ries mee af.
Zie boven bl. 7. Van Vloten houdt tegen Van Lennep vol, dat Vondel in dit
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5 De woeste baren stuit der zinnen, die oneven
Steeds worden van den wind der leeringen gedreven.
't Vernuft rust nimmermeer, maar in verandring leeft,
En nog op deze tijd Geestdrijvers voedsel geeft:
Een schadelijke pest, voor lang van d' oude vaders
TO Gepleisterd, en geheeld, door hun geschreven bladers;
Nu weder van den Rijn na deze kust gewaaid,
Gekoesterd en gekweekt, en ijverig gezaaid
Van menschen zonder geest, van Droomers en Profeten,
Van Zienders, met den geest der dwalingen bezeten,
5 Tot land, en ziel-bederf; vermids 's Geestdrijvers vier
Verteert de aanzienlijkheid van het gewijd pampier,
Als hij ['t] in twijfel trekt, en listig zoekt te planten,
Dat niemant als Gods woord 't geschrift van Gods gezanten
Omhelzen zal, maar eer den Geest die heimlijk blaast,
20 En het geloovig p ert met zeldzame inspraak aast.
Op dat dees logentaal het waarheid zoude schijnen,
Leent hij getuigenis van Epicurus zwijnen,
En smaalt op 't heilig Boek, en raadt ons op den leest
Te schoeyen van een drift en innerlijken Geest;
Waar door noodzakelijk, die drinkt uit dezen beker,
Zijn vastigheid verliest, en tuimelt gants onzeker ;
Gelijk een dronkebol, verzopen in den wijn,
Waant, dat de weereld draait, om dat zijn hersens zijn
Pestoven van den most. Of als een kiel, van vlagen
En buven overheerd, als 't roer is afgeslagen,
Op Gods genade drijft; of, als een wandelgast,
Die zijnen leidsman derft, den weg zoekt bid den tast;
Want maakt men 's Heeren Woord elks menschelijke invallen,
Zoo is het veelderlei, zoo raakt 't verstand aan 't mallen,
35 Zoo krijgt de dwaling kracht, die voormaals was onnut;
Zoo breekt de Duivel los; zoo komen uit dien put
De Razernijen voort, die onlangs uitgelaten,
Met fakkels, moedernaakt, vervulden merkt en straten7
En Christus wordt een klucht, daar ieder van gelooft
40 Al wat hem schiet en maalt in 't los en breinloos hood.
Zoo staan de Tempels leeg, en niemant van de leeken
Den Bijbel geeft gehoor, maar acht het zondaagsch preeken
Voor enkel letterwerk, en prijst den predikant,
stuk tot het Kath. stelsel overhelt. De se druk in piano: 'T Amsterdam, By
Jacob Aertsz. Boeckvercooper in de vierighe Calom. By de nieuvve Brugh.
7. 't V ernu ft , verstand. 16. Het aanzien der H. Schrifr. — 19. Omlielz en meet. — 20. Later : En 't Christbetrouwend. — A a s t, voedt. — 37.
Oniang s, weleer — in 1535 (de Wederdoupers te Amsterdam).
VONDEL H.
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Den wonderbaren Geest, geboren in 't verstand;
Is wijzer als die Been, Welke, in Gods naam, voorhenen
Als lichten onder JoOn en Heidenen verschenen,
Bevestigden hun leer en ampt door 't perkement,
Waarin des Her gels wil met letters was geprent,
En porden ieder-een aandachtelijk te letten,
so Niet op een spook des Geests, maar op beschreven wetten,
En uit der Priestren mond, op pene van den ban,
'fe leeren Moses last, te smaken Hemelsch Man',
\Terboden, streng en scherp, der zielen dorst te laven
Uit putten, die 't vernuft verdicht had en gegraven.
55 Zoo die Gods aanschijn zag ons tot Gods woord vermaant,
Dm bezigt als zijn zweerd; hoe ijdel, en verwaand
Is hij, die dompen wil zoo Goddelijke lampen,
En dwalen in een nacht vol nevelen en dampen,
Gestegen in een hoofd, dat altijd suit en waalt,
6o En daar de blinde Waan slechts doode beelden maalt,
En oordeelt geest en God al wat 't gepeins verwilderd
Begrijpt in 't bekkeneel, en zich voor oogen schildert,
Als een krankzinnig mensch, die zijn gedachten pijnt,
En raast, en slaat geluid op al wat hem verschijnt.
65 Nog kan dit zotte yolk zijn hoovaard niet bedwingen,
Maar berst tot schelden uit, en oordeelt poppe-dingen
Den waren Godes-dienst, Gods woorden zonder kracht,
En letters zonder ziel, een donker helsche gracht,
Den stoel van Lucifer, een deur van ketterijen;
7o En baant alzoo den pad tot duizend razernijen.
Die redelijker schijnt, treedt wat bedekter voort,
Acht eigentlijk Schrifts zin niet voor 't waarachtig Woord,
Maar een getuigenis van 't Eeuwig Woord Daarboven,
't Welk de Gezalfden is, dien alle tongen lover',
75 Ja, draaft hierop zoo hoog, dat, wie zulks niet bestemt,
Is Nicodemus maat en blijft van 't Licht vervremd,
Heeft Swinckveld nooit gesmaakt, die hooger was gestegen,
En hoorde een stem des troosts langs ongemeene wegen.
Dus vecht hij met zijn schim (wat dertel en wat trotsch):
8o Want \vie ontkent Gods Woord te zijn de Zone Gods,
Die 's Vaders wil verklaart en uit zijn schoot komt dalen.
En leert, hoe God door hem laat zijn genade stralen
Op 't menschelijk geslacht? Maar daarom niet-te-min
En laat het heilig Boek, of liever Godes zin,
55. Mozes. — 59. Wnalt, draait. — 65. Hoovaard, later: moedwil.

45

— 68. G r a c h t, groeve. — 76. Nicodemus, tevens pseudonyem van Ds
Obbes. — 77. Caspar von Schwenkfeldt, geleerd Edelman, die de Sakramenten Wilde afgeschaft hebben, t te Ulm, 1561, 71 j.
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85 Door letters uitgedrukt, niet na Gods Woord te wezen.
'tZij of wij 's Heeren wil dan in den Bijbel lezen,
Of hooren Christus-zelf, of die Hij tot ons zendt,
Het is een zelve Woord, en 't wordt er voor bekend,
Dat op verscheiden wijze Hij ieder laat betuigen
90 Bij monde of bij geschrift, om 't zondig hert te buigen
Tot zijn gehoorzaamheid. Dit Woord dan inderdaad
Gelijk een hamer is, die rotsen stukken slaat;
Ja, een tweesnijdend zweerd, een kracht Gods, en een leering,
Waardoor hij krachtig werkt gemoed- en zielbekeering,
95 't Zaad, dat ons wederbaart, een levendige spijs,
Een licht op Davids pad, een Christen paradijs;
Een bron, die overloopt van geestelijke gaven.
Wat meerder het vermag als 't ruigste slechts beschaven,
Gelijk een timmerman bereidt een vlak paneel
oo En effent, om de verw t' ontvangen van 't pinceel.
De dichter der Hebreen roemt anders in zijn dichten,
En leert, dat Godes Wet onze oogen kan verlichten,
Den dwazen levert wijs, en in benaauwdheids graf
Vertroost het bang gemoed. 't Is 's Konings schat en staf.
105 Wij willen met die staf ons op den weg begeven,
En wandelen getroost na 't altijd-durend lezen,
En schouwen Swinckvelds geest, die van zijn droomen pocht,
En in 't onzeker tast, en vecht als in de locht.

T

I. V. V.
SENECA.

Qui sceptra duro sae 'us imperio regit
Timet timentes. metus in auctorem redit.

[Die met harde hand den wreeden scepter zwaait
vreest de beangsten. De vrees valt op zijn bewerker te-rug.]
(1626.)

88. V. L. en V. V. hebben : gekend. —

nr. S c h o u wen, schuwen.

AAN DEN HEER LAURENS REAEL.
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fan ben ebertn, 6teirtnstri,
en panOcifitn

ttle cturtits altetefti"

RIDDER, OUD GENERAAL VAN DE OOST-INDIEN, ETC.
OP ZIJN RIDDERSCHAP EN INW1JINGE
DOOR

ZI.TNE MATESTE1T 1 7,1N GROOT BRITT/INNIEN.

E

Er kwijnt een leeuwenhart, benepen tusschen muren,

Dan het zich temmen laat; zoo doet Sint Laurens ook,
Die 't bussepoeder sleept door golven, viam, en rook,
En met een ijsren moed de Spanjaarts kan verduren;
5 't Zij, dat in 't Geurig Oost, daar 's lichts gebraden uren
Gaar koken 't riekend kruid, uw heerschend hart ontlook ,
't Zij dat gij, onder 't Britsch en Hollandsch waterspook,
Recht op den Vorst van 't West gingt onze vloten sturen,
En zondt hem 't oorloog t' huis, en deed zijn grootsigheid
10 Verschrikken voor den Luuw, die in de Rozen weidt,
Voor deze Eenhorens, die zich mengen in 't Oranje;
Dies overwelkom, gij, op Charles krooning zijt;
Daar 't koninklijke zwaard u d' eersten Ridder wijdt,
Die 't Vaderland verplichte en 't Rijk van Groot Brittanje.
J. V.

VONDELEN.

LI1. Zie XIII, ll. 22. Brandt, Van Lennep en Jan Vloten stellen dit sonet op
1626; Wagenaar (Amst. Ill, 21 f) op 2625. Inderdaad is Karel I, 6 /lp. 1625,
zijn vader, als Honing van Gr. Brittanje en Ierland opgevolgd; 14 trou,rde 11
Mei, met Henriette de Fiance, dochter van Henri IV, en Reael werd afgevaardigd onz den Honing geluk te wenschen. Dit schijnt echter pas te hebben plants
gehad na dat Reael, als Vice-Amiraal, onder Maurits' natuurlificen goon, den
door Reael bezongen Lt. jlmiraal Willem van Nassau, met den Engelschman
Lord Willoughby een tocht naar de Spaansche kusten gedaan had, in den na2. In de Ed. v. Brandt leest men : mijn Laurens. — 4. V e r d u r e n is goed,
want verslagen werden de Spanj. door de Holl. en Eng. vloten toen niet. —
8, zie 4. — Pc). Leeuw, Holland; rozen, Engeland. — II. Eenhorens
van 't Eng. wapen. — 13, 14. Inderdaad Jacob Cats werd pas in 1627 door
den Eng. Koning tot Ridder geslagen, en Const. Huygens bezat slechts een
Er:. gouden keten. Huygens werd in -33 Fransch Ridder.
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ALS JUFVROUW

pasbetrotet Sian erp 04rot
trou5be.'"'
Baecken staan ten Loon voor u en ieder-een,
N' Maar
deze BAECK is nu voor u, o MAEGD-alleen.
OP [DE SCHILDERIJEN VAN] DEN HEER

31tritto

gad

en petsacifenct

Van erp.

G IJ

ziet hier Justus beeld en 't beeld van Magdaleen;
, Doch ieder half; waarom ? Twee halven maken een,
Een eenig hart, een wil, een zelven lust en leven.
Men ziet dees eenigheid in twee paar oogen zweven
5 En zwieren : Erp verstrekt een spiegel van heur Baeck.
Zoo spreekt de stomme verf: mij dunkt, ik ken hun spraak.

Ora* par:AO+
(Op de wijze:

Si c ' est pour mon pucellage.)

Hoe zalig is 't to duiken
Onder den Oranjeboom,
Bij een krystalijnen stroom
zoincr van 1625. Bij zone opneming in den adel, wad het wapen ran Reael
verrzikt met de den Eng. Koning aangthfde roode Roos.
Het blazoen van Reael was nu: Van lazuur, met een door 2 slangen aangcgrijnsde lelie van zilyer. Wrong en lamfers, v. zilv. en laz. met een roos van
keel, op stengel van sinopel, omslin6erd en aangezien door 2 slangen van zilv.,
tussclien een vlucht van laz. Devies: lnvidia florcnti infesta; d. i. De Nijd is
den bloeyende (den gelukkige) vijandig.
LIII. Aert van Erp had ten minste 5 dochters: Christina, 23 Mei 1610 geh.
met P. Cz. Hooft, Magdalena, in Mei 1623, geh. met Justus Baeck, Jacoba,
in Mei 1638 geh. met Guglielmo Bartelotti J r , broeder van Jan-Bapt., eersten
man van Hoofts 2e vrouw, Sara, geh. met David van Baerle, en Geertruyd,
geh. met den Majoor Claes Hasselaer.
Op Ede sch. 2. Dus profielportretten.
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Gouden appelen te pluiken,
En te ruiken geur en lucht
Van die schoone Oranjevrucht !
Wil de blixem, hagel, donder,
Bloem en kruid en lover slaan
Duiken speelt ! laat overgaan !
Mannen, duikt, en houdt u onder :
Onder dezen boom is 't stil,
't Weer mag ruischen hoe het wil.
Wil de zon met hitte steken
Mannen ! duikt bier in de schaauw ;
Zijt gij dorstig, mat, en flaauw
Hier vloeit Peneus met zijn beken;
Hier ziin Tempe, bier is geur;
Hier is lessching, bier is kleur.
Zijt ge schuw voor eenig ondier,
Voor een adder of een slang,
Weest voor geen' venijnen bang,
Duikt in luwte voor de zon hier
Hier zijn alle beesten tam,
En de wolf gelijk een lam.
Maar indien Hollanders vragen,
Waar het daalt, dit vreedzaam lot ?
Andwoord : waarlijk van een' God,
Die in vrede schept behagen;
Die op eenen oogenblik.
Twist en tweedracht strekt tot schrik.
Dat 's Prins Frederick, de vader
Van Prins Willem, kleene Vorst,
Die noch lurks aan 's voesters borst,
Uit een' milde koester-ader,
Melk, die, zonder ongeval,
Hollands heiland kweeken zal.
Laat ons twee autaren wijen,
Een den Vader, een den Zoon,
En, met liefelijken toon,

16. Pen e u s, Grieksche stroom. — 17. Tempe (meervoudsv. in 't Lat.),
Paradijs. — 36. Heilan d, die heelt, hell aanbrengt.
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40Hunnen grooten naam belijen,
En hun' Godheen, al verheugd,
Eer bewijzen voor deez' deugd.

45

so

55

6o

,-,op

70

Want wij zien onz' gladde koeyen
Onbeschroomd te weide gaan,
d' Uyers uitgespannen staan,
Die van room en boter vloeyen;
Melker-buur die ziet zijn' lust,
Daar hij schrander Elsken kust;
Daar hij wentelt in de bloemen,
In het piepend klavergroen;
En zij weigert hem geen zoen ...
Zal haar ziel doch niet verdoemen;
Want de zusters van de stee
Zoenen zelfs hare herders mee.
Daar hij, met een dartel rietje,
Of een dunnen strooyen halm,
Onder Elskens zoeten galm,
Lindeboomen na het liedje
(Met den top ten zang gekeerd)
Graag en nijver luistren leert,
Waterlandsche melk-boerinnen
Vlechten handen aan den rei,
Om te loven dezen May,
Die haar lokt en noodt tot minnen;
En Prins Frederick wordt lof
Toe-gezongen na het hof.
Ondcr 't zingen, onder 't spelen
Zit Mevrouw /Emilia,
En slaat beide Princen gaa,
Die haar edel harte stelen;
En zij vindt den May-tijd schoon,
In het midden van twee Goon.
27 Mel, 1626.

55, 56. Fluitjen. — 59. Vroeger uitg. bekeerd. -- 62. V1 echte n,strengelen.
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BEDE A AN DE OPPERVIJANDEN.

at 4411 be Oppaijanbot
VAN DE VOORSTANDERS DER VRIJHEID, TOT
LEYDEN.

G

Ewetens-beulen, die, vermomd in rechtersrokken,
D' eenvoude Godsdienst plaagt met moord-geweer cla
stokken,
En, tegens eed en eer, uw grijze keuren scheurt,
Daar 't burgerheil om schreit, en 't vaderland om treui `c,
5 Hon op van ziele-dwang, bij Blimp van Staats-decreten :
Daar zijn geen' zegels aan, de letters zijn -versieten.
Doorlees uw Handvestboek (of houdt het Baersdorp vast?)
En zie, of 't drukken ook den Burger-vaadren past ;
Ay, staak uw wreed besluit, spoel of uw' bloed'ge handen.
1 o Hoe ? zullen Vaders hier haar eigen Stad verbranden,
En plett'ren met de voet dat kostelijke pand,
Het oorloogs-aspunt, en de schat van Nederland?
Bedaar, bedaar u, 'k bids, en laat die gruwlen varen,
Paap Henricks tonge zal uw' kussens wel bewaren ;
Vergun' uw' mede-Christ vrij oefning van 't geloof,
15
En schenk het burger-bloed den krijgslien niet te roof.
Gods zuivre vinger trekt de schubben van uw oogen :
Ziet daar het schijn-recht, nu 't de grins is afgetogen.
Betast 't gedrocht ter deeg ; 't is zielentyrannij,
Gesmeed op 't ambeeld van de kerklijke heerschappij.
20
De minste teekens doen dees vuile prije stinken.
Dat z' ieder ruikt , ey, zie die purpre tabbaarts blinken !
De doemklok werd verstomd, 's Gerechts roe breekt in twe'en.,
En 't Christdom roept al-om: „De bloedraad valt daar been:"

Bede. Deze niet zuetsappige Bede aan de te Leyden nog steeds heers,:iende
Kontra-Remonstrantsche partij is niet bekend in een druk van visor 1647. —
5, Onder den schijn van staatsdekreten (de plakkaten). — 7. Baersdorp,
Kontra-Remonstrant, uit een Leidsch regentengeslacht. — 8. D r u k k e 11, verdrukken. — 12. Oorloogs-aspunt, de vrijheid, die men zich met den
oorlog heeft willen verwerven. — 14. De gewezen monnik Henrick Fa' ,ricius.
K u s s ens, als (meermalen) zinbeeld van bet gezeteld gezach. — 21.
P r ij c, kreng. — 22. Bloedroode.

WATER-BEL OF VERZILRD GERUCHT.

2. $

Tortitt6te of 55tqierb struct3i.
111011ILITATE VIGET.

['t Leeft door beweging.]
Et likken der beerinne-tong
Bootseert allengs 't wanschapen Jong,
Den hals en achterlijf en hoofd
En pooten; eer men 't naauw gelooft
Ontdekt zich 't oor, dan bek en snuit,
Dan puilen bei zijn oogen uit:
Zoo krijgt dat ongestaltig vleisch
Ten leste zijn gedaante en eisch,
En zoo men 't aanzie, heen en weer,
Het zwijmt zijn moeder: 't is een beer.
Zoo krijgt dit dier zijn eigen naam.
Maar dnders zweet de Logen-faam,
Die van een water-gal, van niet,
't Wanschapen giet en weer hergiet
Van 't een in 't ander harsen-vat.
Van elken blaaskaak houdt het wat;
In 't einde rijst het hoog en snel,
En wordt een bijstre water-bel,
Gezwollen van vergalde zucht,
Bekorende een geheele vlucht
Van snaterbekken met geschreeuw ;
De Snip en Aakster, Meeuw en Spreeuw,
En bonte Kraai. een zot geraas,
Die pikken op dat ijdel aas,
Tot dat het berst aan lucht en wind.
Een ieder zich bedrogen vindt
En staakt dat misselijk geschal;
Doch al dit spel heeft ook een val:
Het strekt een Vastenavond-grijns,
Gespikkeld met wat logen-schijns,
Geverfd, besmeerd, vernist, verguld
Met kwijl, dat baard en knevel krult.
De Logen-faam, aldus begekt,
Ontduikt den heldren dag, en trekt
Haar langen staart van achter in;

H
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3o

5

Ir. uf v. G. 1 o. Z w ij m t , zweemt Haar. — 12. Z we e t, zwocgt. — 24.
Zij pikken er op. — 28. V a 1, liouding, voorkomen. -- 29. Vermommiug
— 33. B e g e k t, met gekheid aangedaan.
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Zij vaart na Plutoos hof-gezin,
En ruimt ons lucht met wind en stank.
0 Logen-faam ! o, valsche klank !
Hoe leidt gij elk bij d' ooren om.
Loge
zich-zelve stom.
40De Loci-en schreeuwt

VAN 'T

HANEKOT.
[6 Maart,

1627.]

0/11 te kaauwe veur begijnekoek
En te neurta lijk Hangsje Hangebroek.

P! wel op, , mij zoete Marten!
Helpt mij neuriai, zuiver knecht!
Wangt jij kraakt de neutjes recht,
En ik ken ongs Hane-parten,
Deunt met mij, hoe haat en nijd
Koppens vromigheid verbijt.

O

5

IC)

Koppen korts kwam uit de Kempen,
Veur de Spanjers hier evlucht,
Doen hij dorpen en gehucht,
En het boerenvolk zag dempen,
Doen de krijg het langt liep af,
En aan Koppen paspoort gaf.

LII'. Sedert 1622 neigde de Magistraat tot toegeeflijkheid voor de Remonstranten. Dit wekte de ergernis van Adriaen jorisz. Smolt, heftig Calv. Preedikant te
//inst. en zijize geestverwanten Joannes Cloppenburgh en Jacobus Trigland.
Den 20 Paaschdag, 53 April, 1626, brak er een verzet los onder bet opgehitste yolk, het Kerkhuis der Remonstranten wend ,qeplunderd en afgebroken, en
bet oproer met geweld onderdrukt. Cornelis Hanekop was een Gereformeerd Pried.
van genzatigder denkwifze. In 't algemeen wordt icier met „Hans-kot" de Ifontraremonstrantsche pr,edikantenschaar bedoeld, ofschoon de Arminianen den brjuaanz
van „arme hanen" kregen.
Een rommelpot is een trommel, genzaakt van een garden pot, bespannen met een
blaas en voorzien van een rommelstok. 't Wordt bier voor het deuntjen genonzen.
Rommelp. Opschr. slant op een liedtjen van Bredero : Een oud Bestevaertje enz.
(Boertich Liedtboek, 1622, bet zesde): „wegh wegh, wegh !-Iansjen hangbroeck" enz. — I. Z o e t e Marten, Marten jansz. Brandt, boekverkouper
aan de Nieuwe Kerk. — 6. K o p p e n, de gematigde Predt Cornelis Hanekop,
bier uit Breda gekomen. — to. Dempen, verdrukken.
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Alle hanen die ontvingen
Broeder Koppen in het veen
Broederlijk; en, zoo het scheen,
Waren 't wongder zoete dingen,
Maar het zuurde haast in 't vat;
Duren is een mooye stad!
't Was: „Laat Koppen mit ongs waken
En te boom gaan binnen 't hek,
Als een speulnoot zongder vlek;
Koppen slangen kent en draken.
En hij kraaide, vroeg en spaa,
Op de toren van Breda."
Oogentroost had gien behagen
In broer Koppens murge-zank:
„Broeders!" riep hij, „ik word krank;
Ach! jij zelt het jou bekiagen,
Zoo broer Koppen, mit zijn klok,
Luyen blijft op ongse stok !"
Oogentroost, die huilde tranen;
Was het niet een zoete gril
Van die malle Kokodril?
Maar 't en hoip niet; alle hanen,
Alle boeren, met heur stem,
Kroonden Koppen, en 't had klem.

Broeder Koppen, trouwe wachter,
Kraaide eer de zonne blonk,
Dat het deur de venen klonk ;
40Alle kraayers lagen achter,
Elk die scheen in 't kraayen schor;
Doen begon er een geknor.

45

't Haantje Dikkop van de Maze,
Lest estierd na Gravesangt,
Huilebalk in Amsterlangd,
Schelde: „Ben ik dan een dwaze
Stoknar in het Haneveld,
Dat mijn poortklok niet en geldt?

20. T e boo in, op stok. — 25. 0ogentroos t, de oogarts Karel Lenertsz,
hevig Gommarist. — 26. Murge-zan k, morgen-gezang. — 33. Gevelsteen
van Lenertsz' huis. — 43, 44. Adriaen Smout, die te Rotterd. gepreekt had,
van waar hij verbannen werd.
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„Durf ik kraayen op een Keuninck,
S oOp de Haan, die zit in top
Mit een kroontjen op zen kop,
In zijn groote Haneweuning;
Ba! wat meenje, goeye lien!
Dat ik Koppen zel ontzien?
55

6o

65

70

75
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„Ik zel Koppen moeite brouwen,
En zijn ongenaaide rok
Scheuren in het hoenderhok.
'k Zel hem veur een ketter schouwen;
'k Lijd niet, bij mijn reuzelsmout!
Dat zijn strongt verkeert in goud !"
„Fiat! riep 't kalkoensche Haantje,
Dat zoo bloost om zijne kam,
En de jongens na de Dam
Op leert trekken, met een vaantje,
Of na 't brouwers Haantje, dat
Hem bestoven zag van 't nat.
Het geviel dat graauwe Geuzen
Wonnen thuis te Monkelbaan,
Daar Heer Hopman Swart vooraan
Trok, met Sinte Stevens reuzen;
Doen de Damheer, wel emand,
Schoot twee dieven in het zand.
Doe kreet Trompman: „Bij mijn trompen,
Bij mijn fluiten! dat gaat wel;
Wat! nu is 't ewonnen spel,
Nu de graauwe Geuzen pompen,
En met giestig overleg
Trekken over markt en breg!"
Korteboef die zat en lachten,
En hij hield zijn buikje vast;

49 . Tegen Louis XIII, om het bezetten van La Rochelle. — 59. Zinspeling
op den naam van Smout. 61. Trigland, om zijn roode kleur. — 65. Naar
de brouwerij de Haen, nabij de Nieuwmarkt. — 67. Geuzen uit het graauw.
— 68. 't Huis bij den Montalbaanstoren, waar de Remonstranten vergaderden.
— 69. Swart, kontra-rem. kapitein, bij de W. I. Compagnie. — 7o. De
Kontra-remonstranten, die met straatsteenen wierpen, als of 't Sint Stephanus
gold. — 71. D a 111 h e e r, de Maj. Nic. Hasselaer, wien door de Burgemeesters
was opgedragen de wanorde te beer te gaan en die twee personen liet
schieten. — 73. Trompman, de Rem. Simon Verdoes, die in de Vergulde
Tromp woonde. — 79. K o r t e b o e f, de Stads-sekretaris Boudewijn Kortenhoef.
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Wel, hoe dunk-je van die kwast ?
Kroont zijn muts mit haneschachten,
Zet die moer-plaag, felle beul,
Op een bok of ezelsveul.
85
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Maar het werk en bleef niet steken
Met het afgebroken huis,
Wangt, kirk ! Isr'els hokgespuis,
Zocht Gods martelaars to wreken,
Sleepte 't lijf veur 's Heeren deur,
En las hok-plakkaten veur.
Een gekwetste werd edragen
In het gasthuis, van zijn broérs ;
't Veen was vol gekoekeloers,
't Hok niet anders dee als klagen ;
Troost en wisse zaligheid
Was de zieke toe ezeid.
Al de haven luide baarden,
Dat hij was een moordenaar,
Die hem teugen Christi schaar
Had esteld, mit roers en zwaarden,
Die onnoozel bloed vergoot,
Dat het hanekot verdroot.
Ja, zij kreten : „Door ongs sporten
Steken duizend heure kop,
En verzaAn mit garst de krop ;
Wil nu iemant ongs verkorten ?
Wacht je veur 't geloovig schuim,
Die het hok heft op zijn duim.
Haantje Klopper kreet op Koppen,
Ook ebeten als de rest:
,Klopt die ketter uit het nest !
Wie wil mit die morsvuil soppen ?
Hij mag pikken langs het veld,
Die op ongse krijgtocht scheldt !"
Koppen liet dat onbezegeld
Niet alleen, maar kraaide stijf:
„O, onchristelijk bedrijf !

87. I s r a '61, waarbij de Kontra-rein. zich gaarne vergeleken. — 89. 's H e er a n, nam. Burgerneesters Van Neck en De Vlaming. — 93. Gekoekeloer s,
hanengekraai. — 97. Baarden, tierden. — 108. Het hok, het Konsistorie
beheerscht bet gepeupel. — 109. Cloppenburg.
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Boosheid, schelmsch en ongeregeld,
Lijdt men dat in deuze wijk ?
Nooit en zag ik diergelijk!"
Koppen 't graauw kreeg tot bedaren,
Elk toehoorder merken mocht,
Dat huisplongdren niet en docht;
Waarom zij gehoorzaam waren
Koppen, zelden kraayens moe,
En zijn gunst nam daaglijks toe.
Haan Kalkoen die kreet, vol tooren:
„'k Zou jou met mijn pennen slaan,
Datje deuze vreemde Haan,
Deuze nuwelink gaat hooren,
En jou ouwe kraayers vliedt,
Liet ik 't om jou zwakheid niet!"
Malkus kwam ook aneloopen:
„Lombertsch hanen," kreet hij, „waakt !
Ziet, wie 't spul te grabbel maakt;
Koppen wint zoo groote hoopen:
't Is edaan, zoo jij, bij-gut !
Koppens toeloop niet en schut.
„Stoot die Basiliscus buiten,
Smoort hem in zijn eigen gift,
Maakt hem zwart, bij mond en schrift ,
Past het hok wel dicht te sluiten,
Wangt hij maakt de vechters flaauw,
En het moedig Geuze-graauw."
't Malle ventje dat zei : „A m e n!
Broeders, dat geschie! 't is tijd,
Dat men Koppens kam afbijt;
Rot en spant met kracht te zamen !
Elken Haan op Koppen pikk',
Dat hij 't kraayen laat van schrik!"

123. Doch t, deugde. — 130. Die pas nit Brabant gekomen was. — 133.
M a l k u s, de Kontra-Rem. Warnaer B. van Bassen, die potten en kannen
met een oor verkocht. De hekken waren tusschen hem en Vondel verhangen,
sedert de dichter hem een ex. van de „Amst. Hecuba" aanbood: „Den E.E.
Heere Warner Ernst van Bassen, Raed ende schepen der stede Amsteldam
word dese Hecuba vereert van sync E.E. dienstwillige J. v. Vondelen." —
134. Lombertsch hanen, uitmuntende hanen; verg. Vondel, I, bl. 237.
— 139. Monster, door een pad uit een hanen-ei gebroed. — 145. De Kontrarem. Jan Wm' Bogaert.
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't Was : „Ga voort, geveinsde ketter !
Pakt jou voort, jij toovenaar,
Altijd taai, en zelden gaar !
Christen zongder giest en letter,
Wije deur en ruime poort,
Zielverleyer! pakt jou voort !"
Koppen kon niet lange duren
In de bijtebauwe kouw ;
Hier een steek, en daar een douw,
Koppen most het duur bezuren ;
Arme Koppen die most gaan,
Wt epikt van elke Haan !
Nu zit Koppen uut-esloten
En eschoffeld uut het kot;
Viertien Hanen tot een spot,
Hanen, die met sporen stooten ;
Hanen, scherp van klaauw en bek,
Werveldraayers binnen 't hek.
Torenwachters ! wilt doch paayen
Koppens broeders, meer en meer,
Maakt, dat als zij Koppen weer
's Morgens lustig hooren kraayen,
Elk een zing, met blije toon :
„Keunink Koppen spant de kroon !"
Torenwachters ! liert de grepen
Kennen van de Hanewrok,
Wangt een krijter graait in 't hok,
Dat men jou wel licht zoti schepen
In een lichter algelijk,
En opzetten an de dijk.
Ja, het moerhok, om to banen
Ruimer weg tot Hierarchij,
Steekt bedekt na hokvoogdij,
Over vrije Frangsche hanen ;
Maar die kraayen al, op Walsch :
„Bestemoer ! jou kaart is valsch !"

153. B ij tebauw, bullebak, boeman. — 165. De 14 prxdikanten van bet
Arnst. Konsistorie. — 168. Deursluiters. — 169. De Stads-Overbeid. —
178-180. Zoo als de kath. Magistraat in 1578. — 181. De Nederd. Geref.
pradikanten. — 184. De Walen.
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Torenwachters! keun-je lubben
Altemet een geile Haan,
Zeper, 't zel dan beter gaan:
Slang vernuwt van zelf heur schubben,
Maar een Haan vernuwt zijn zeen,
Als hij fraaitjes wordt besneen.
Wangt het aardje van die schalken,
Is te bijte, bits en fel,
In zijn vrome-buurmans vel;
Over hum te huilebalken,
Die hij straf mit sporen botst,
Die hij martelt, nijpt, en trotst.
Marte-broer mij dit holp zingen,
Marten, Heeroms venster-aap,
Die statig ruikt aan 't Haantje paap,
En op Farheers trom kan springen ;
Marten, die het al gelooft,
En de spijker raakt op 't hoofd.
Wil elk Haan op Heeren kraayen,
Lijdt dan, dat mijn rommelpot
Deunt en speult van 't Hanekot;
Keun-jij beitlen, ik kan draayen,
Ben jij huppels, ik ben sprinks,
Zoo jij dwars drijft, ik drijf slinks.
Reyntje! betert ook jou wegen,
Of jij krijgt al mee een beurt;
Elk is op de schalk esteurd;
Vos i langt Koppen jouwen zegen,
Dat hij weeran ga te boom,
En veur niemants pikken schroom.
Malle vent ik kwijt mag schellen,
Want hij zel, van angst bekakt,
In een ziepton dicht epakt,

199, 200. Zie li t op v. 1. Marten is, in de middeleeuwsche fabel, de aap.
- 201. OM te weten, wat de geestel. HI-I. verlangen. — 202. Springen naar
de maat van de trommel. -- 205. Tegen de H. kr. — 208. B e i t l e n, buitelen. De uitdrukking kon antlers ook aan het bedrijf van den kunstdraayer ontleend zijn. — Draaye n, met den Rommelpot. — 211. Rein tj e de Vos, de
Oud-Burgem. en rechter van Oldenbarnevelt, Reinier Pauw. — 219. Bogaert
was zeepzieder.
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Zijnen brootkurf scheep bestellen,
En, met 't ierste schip van hier,
Lubbert hieten, tot Algier.
Hanen! kakel ik te woordrijk?
Is bier ergent wat emist?
Denkt, dit malt een kamerist
In het rederijkers Noordwijk,
Of de kamer van Schiedam,
Urn het hok te maken tam.
Veur een slot dan, Gasthuis-Peter!
Zoo ik vraag jou ouwe Haan,
Als hij ziet dit gekspul aan:
„Makes 't jonge hanen beter,
Als het ouwe hok veurheen?"
'k Wed, hij 't hoofd schudt, en kr,aait : „N e en."

In D' Mater Salem door Jremeum Philalethium, by /Idelaert Waermont.

[Op de Rommelpot-uitgave van 1627 staat:]
Ghedruckt voor Marten Jansz. Brant, voor de Liefhebbers
van Hanecop.

gproolljt Vent alittentje be To0+
Op de wijze van: Arent Pieter Gijsen.
Gemaakt or op de brag te zingen,
Al zonwer Reyntje nit z/n vel om springers.

Ou iens van 't looze Reyntje
Gezongen, dat het klinkt,
Daar Nikkertje en Hayntje
De wellekomst op drinkt:

N

222. Als gesnedene onder de Mooren. — 225. K am e r i s t, Rederijker. -226, 227. Noordw ij k, 't Lelyken onder den doom. — Schieda m, de Roo
Rosen. — 229. 't Beeld van S t Pieter, bij 't gasthuis, met den haan van Petrus, aan de Grimnessesluis. — 233. De voorm. Kath. Geestelijkheid. — Reyntje
de Vos. In den eersten druk (begin v. 1627) beet het een „Niew Lietgen"
en ontbreekt het 2-regelig rijmten. Reinier Pauw. Voornaam koopman en diplomaat, zoon van Adriaen en Anna Persijn v. Beverwaerden, geb. te Amst.
1564. Jacobus v. Eng. en Louis XIII maakten hem Ridder. Hij was zeer antiremonstr. t 1636. Zie Vondel, II, bl. 146 en 216. — Arent Pi eter G ijs en, liedtjen v. Breero6. — 3. De duive,tjens in de onderwaereld.
VONDEL II.
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Nou dat schalke diefje stinkt.
Hoe is 't benard!
Hoe hangt zijn start!
Nou zijn pooten zijn verminkt.
De vrije Amstelboeren
Die hadden ienne hen,
Daar zij zoo wel bij voeren,
Als ik gien angder ken,
Mit ien kakelbonte pen.
Dees leg-hen, ziet,
's Langds Welvaart hiet ...
Dat de Duivel 't Vosje schenn'!
Dees hen let alle dagen
Zoo'n fikschen gouwen ei.
Het was gien tijd van klagen;
Zoo lang als 't beestje lei
Was het kermis in de wei;
De rijke boer
Uit melken voer ;
't Was al boter, room, en klei.
Maar 't lekker vossemuiltje,
Op hoendervleisch belust,
Kwam kruipen uit zijn kuiltje,
Bij d' Amsterlangse kust,
Daar de boerman zat gerust.
„Wel," zei hij, „langst!
Hebt vrees noch angst:
Reyntjes deugd is jou bewust.

„Wat maak jij mit dit prijtje?
Licht brengt ze 't langd vol pest;
Die vuile meer beschijt je
35
('t Is jammer) 't reine nest!
Geef de broetsche teef de rest;
1k weet ien aar,"
Zei Reyntje vaar,
40„En die dient jou alderbest."
5-8. Nu Pauw niet herkozen is als Burgemeester. — 3o. L an gst (van
lansknecht), knaap, borst. — 33. P r ij tj e, kreng, de hen, 's lands welvaart.
— 35. M e e r, merrie. — 37. Maak er een eind aan. De teef is de hen.
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De neske koetjes-herder
Docht voort: „Dat is niet beus !"
Die kinkel zag niet verder,
Niet verder as zijn neus:
Hij docht: „Reyntje-vaar is Geus."
„Ja," docht de Vos,
„Nou bin je los;
Wangt je weet niet van de leus."
De Vos greep 't iele beesje,
En vatten 't bij de keel,
En scheurde 't lekker vleesje,
En gaf aan elk ien deel
Van zijn vosjes evenveel,
En leefde lui;
De boer dronk hui,
Wangt noom Reyntje was te eel.
Maar doe de boeren misten
De dagelijksche rent,
Begon het dorp te twisten,
„Gantsch duizend sakrament!
Reyntje 't spit in d' assche wendt;
Ongs hen is dood,
En 't dorp lijdt nood.
Is het niet ien groot elend?
De boeren tegen weer knap
Na Reyntje, wild en ruw ;
Die ze'i: „Kiest mij tot heerschap,
En maakt mijn zeun Baljuw,
Schout en Schepen, op en nuw;
Ik zel jou voort
Voldoen mijn woord,
Wangt jij maakt mij ang en schuw."
De boer zag uit zijn oogen;
Doe kende hij den guit;
Hij riep: „Ik ben bedrogen!
Het komt op logens uit;

4 1. Neske koetjes-herder, dwaze hoer. — 55. Schrale melk. — 56.
N o o m, oom. De n paragogikon werd vaak aan de woorden arm en oom toe,gevoegd. — 61. Stuurt den boel in 't riet. — 65. T e g e n, gingen.
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Waar het ongs die schelm ekruid!
Langds Welvaart, och!
Had ik jou nog!
't Hiele spul, dat is verbruid!"
Doe ging noom Reyntje druipen;
Hij zag, de boer was dol.
Noom Reyntje die ging sluipen,
Ging kruipen in zijn hol;
En zijn kop liep as ien tol;
En om gien smart
Te voen in 't hart,
Dronk hij stahg zijn buikje vol.
De boeren Reyntje histen
De honden op het lijf,
Die Reyntje-vaar bepisten,
Om 't elements bedrijf.
Reyntje klaagde 't aan zijn
jii hebt schuld!
Lijdt met geduld,"
Zet zij, „al dit ongerijf!"
Jij , boeren! neemt exempel,
En wacht je voor den Vos,
En zit hem op zijn tempel,
En jaagt den schalk in 't bosch.
Is hij zwart of is hij ros,
Gelooft hem niet,
Die 't dorp verried;
Stoot den dief zijn tanden los!
1627..

92. Elements, vervloekt. — 99. Op zijn, tabernakel.
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Too&ring 53411 45rof,"
DOOR

FREDERICK HENRICK, PRINCE VAN ORANJE.
Deus nobis haec otia fecit.
[God schonk ons deze rust.]

1627.
KLINKDICHT.

p

Hilips had korts gedroomd, hij zon heel Holland dwingen
En Zeeland op een sprong ; maar Henrick veel te gaauw,
En 't minste niet verschrikt voor Spaansche tigerklaauw,
Bestond, met macht en moed, de stad van Grol t' omringen.

5 De posten in der ij1 met deze tijding gingen
Na Spanjen; d' Avondvorst riep eerst : „Dat luid te blaauw !"
Maar zeker onderricht, bezweek hij en werd flaauw,
En sprak : „Verlies ik Grol, adieu mijn Graafschap Lingen!"
Terwijl was Spinola, om geld belaan, te hoof:
o Hij leende 't hier, op borg, en diar op goed geloof,
Maar al vergeefs helaas ! hij bleef een ijdel hoper;
Want doen Philippes zocht na Phlippen in zijn' kas,
Beyond hij, dat zijn' munt van stof veranderd was,
Het goud in lood verkeerd, het zilvergeld in koper.
AAN DE VRIJE NEDERLANDEN.
ThOen Cacus, berggedrocht en vee- en rnenschenschaker,
En Boer- en burgerplaag, en vier- en vonkenbraker,
Voor Hercles voeten lag, verwonnen in zijn rots,
Liep al het Tibervolk den noon des Dondergods
LIB. 19 Aug 1627, na een beleg van weinig weken. De uitgave in kl. fol. b
,Willem Jansen Blaeu (1627). Vondels Sverige en naauwkeurige bibliograaf, de
Heer J. H. W. Unger, merkt op, dat Van Lennep te onrecht aan deze uitgave
twee prenten verbonden acht.

6. B l a a u w, onzeker, als in bl. bl. laten (Fr. contes bleus). — 9. Belai n,
verlegen. — 1o. Goed geloo f, krediet. — 12. Phlippen, gouden ram. —
I. d. V. N. 1. Die door Hercules verslagen werd.
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5 Met lofzang te gemoet ; en de Aventijnsche landen

Hem eerden met autaar en plechtige oferhanden,
Met beekren, fakklen, en gewijden populier;
En prenten zijnen naam, die Thebe maakt zoo fier,
Op goud en marmor niet alleen, maar in een harte
10 Dat, vol erkentenis, den Heiland hunner smarte
Tot aan de starren *oeg; maar wat voor o fferwijn,
En eer bereidt uw' ziel, gij volken, die den Rijn,
En I'Vael, en Llsselstroom uwe akkeren ziet schuren?
Wat eere reeds ge toe, met alle uw' bondgeburen,
15 Voor Welhems dappren zoon, die heldre heldenbaak,
Die 't land niet heeft geveegd van ondier, reus, of draak,
Maar 't landbederflijk Grol van 's dwingelands bezetting,
Die beek en beetnden, met de giftige besmetting
Haars adems, t' onbruik maakte, en doodlijk kwijnen dee,
Op akkers en in steep, de menschen en het we.
20
Kona, Heerlijkheen, verknocht met gravenband en mijter
En hartogscepter i komt, ik hence, met mijn" cijther,
Aldus de reyen aan, en ga de scharen voor;
Volgt hand aan hand, en gee ft mine oorloogsmaat gehoor.

VEROVERING VAN GROL.
K zing den legertocht des Princen vary
Oranjen,
Die 't heir van Spinola, en all' de macht
van Spanjen
Met zijn' slagordens tarte, in het bestoven veld,
En Dulcken de stad Grol deed' ruimen,
met geweld.
Gij, die van 's Hemels throon de oor-logen hier om lege
Bestiert, en onzen held vereerde met de zege,
Daar al 't vereenigd land uw' heil'gen naam om looft,
En dankbaar lauweriert des overwinners hoofd; —
Gelei mijn zangheldin, die goddelijk verbolgen,
10 Verrukt wordt, om den krijg in 't harrenas te volgen,
En oog in 't zeil te slaan, voor 't algemeene best,
Hierna den Bergschen Graaf, daarna d' omringde vest.
5. Waar later Rome gebouwd werd. — 1o. Heilan d, gezondmaker. —.13. Volken van Noord-Nederland. — 21. De Geilnieerde Provincien. —
Verov. v. Gr. 4. Matthijs Dulcken, die in de vesting bevel voerde. — 12.
Graaf Hendrick van den Berg (7 e zoon van den charakterlozen Graaf Willem
en neveu van Prins Willem I), die te vergeefs de stad had zoeken te ontzetten..
12,
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En gij, o Frederick ! die fier en trotsch to paarde
Voor Hollands vrijdom vecht, en ijvert met den zwaarde;
15 En 't y olk, dat hier, geschoold, krielt als een bijenzwarm,
Verdadigt door Gods kracht en uwen ijsren arm;
Indien ge t' een'ger tijd, van 's lands bekommeringen
En zorregen ontlast, mijn ruw gedicht hoort zingen;
Zoo oordeel heusch van hem, die, door uw' deugd gewinkt,
20 Geen' leidstar kent, als 't licht dat op uw' helmtop blinkt.
De kanse (sedert dat de Wine Berg voor Prage
Verstrekte een treurtooneel van Bemens nederlage,
En dat de Bayervorst, uitvoerder van den nood,
Stads eene zijde won, doen d' andre zijde vlood)
25 Scheen heel-end'-al gekeerd; de jongst gekroonde Koning,
Werd balling, met den hoofdhandhavren zijner krooning:
En Gabor, die een' wig 't Bucquoysche leger stuit,
Most Presburg, en op 't lest gansch Hongarijen uit.
De Vorsten vielen at, en zoenden 's Keizers tooren,
3o Elk zwoer bij Ferdinand: de Palts die ging verloren !
De Koning Christiaan hiel 't ros nog bij den Loom,
En sloot Tilly den pas van Elve en Wezerstroom.
Zelf Maurits zag zijn kroon ontluisterd van twee steden;
En, zweetende om 't ontzet van de een', was overleden,
35 Zijn' broeder ruimende in de lang bekleede plaats,
Tot heil der burgerije en eere des soldaats.
Orangie was verheugd met dezen nieuwen Heere,
En 't vrije Nederland, op zijn' gevelde spere
En uitgetoge kling, het hootd beurde in de lucht,
4o En schepte nieuwen moed, in tegenspoeds gerucht.
De princelike vrucht des huwelijks, en 't slechten
Der Oldenzeelsche wal, na 'et kloek en manlijk vechten,
Zag 't vaderland, vol hoops, gelijk een voorspel aan,
Dat alles onder hem ten beste zoti vergaan.
45 't Was duister, en het hof, na 'et woelen overrompeld
Van vaak, gerust lag in vergetelheid gedompeld;
En vee en vogel zweeg in 't midden van den nacht,
Door eenen diepen slaap betooverd en verkracht; —
Wanneer Prins Henrick docht, dat voor zijn bedstee nader
5o En nader kwam de geest van wijlen zijnen Vader,
Met slependen gewade en tabbert van satijn,
22. In 1620 de nederlaag van Frederick van de Paltz, den „winterkoning".
— 27. De Hongaarsche Edelman Bethlem-Gabor. 't Oostenr. leger, onder Buequoy. — 31. De Kon. van Denemarken. — 32. De Zuid-Nederlander Johan
Tserklaes, Graaf v. Tilly, Oostenr. Veldheer. — 33. Steenbergen en Breda. —
4 1 , 42. In 1626, door Graaf Ernst Casimir. — 44. V ergaa n, uitloopen. —
46. Prins Willem I.
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Van wezen en gebaar, juist in dien zelven schijn
Men van hem tuigt, dat hij, na 'et jongste middageten,
Van zijnen disch opstond, en, zonder iets te wezen
55 Van lagen of bedrog, trad buiten zijne zaal.
,,Zoon !" sprak hij, „waarde zoon, verschrik niet voor mijn taal.
1k ben uw vader-zelf, 'k ben Welhem, wiens gebeente
En asch nog waakt om u, en over dees' gemeente,
Schoon of we u zijn ontrukt door een' onrijpe dood;
6o Doen 't wondenbloed besprengde, in voesters lieven schoot,
Uw' teere onnoozelheid, hierinne nog gelukkig,
Dat haar begrijp 't verlies niet kon bekennen drukkig.
Wat legt ge logen traag, verslenst, en slap van moed,
En drukt de pluimen, zoon, die passen op den hoed!
65 Of zeide u ooit mijn faam, of leerde u mijn' historie,
Dat ik dus heb geleid de grondvest onzer glorie,
Die zonder weergaa bralt de gansche weereld door? —
Op, op dan, in 't geweer ! en volg het heldenspoor
Van Keisren, Hartogen, van Princen, en van Graven,
7o Die alle uit ons geslacht steil na de starren draven.
Of sluit ge vrede met den wreeden Avondvorst?"
Zoo spreekt hij, en rukt op vergramd zijn bloote borst,
En toont het gapen van een eeuwig bloende wonde,
En dwijnt voor 't sluimeroog in 't duister, voor de sponde.
75 Maar 's Princen hevigheid gaf voort den slaap de schop ;
Hij grijpt na 's Vaders schim, en vliegt vertoorend op,
En roept om wapenen, en dagvaardt d' oorloogsbende.
Zijn gemalin ontwaakt, en 't Hof raakt over-ende :
,,Och !" zeid' ze, „lief, hoe is 't? wat schiet u in den droom?
8o Wat spook of u vervaart, die veilig zijt van schroom?"
Geen edelmoedig paard zich twee-maal en laat nopen;
Zoo doet geen heldenhart, dat alles voor zich open
En niets gesloten ziet. Vergeefs wordt aangezocht
Door Staten, hij die zelf belust is tot den tocht,
85 Doch tot het Grolsch beleg wat traag is te bewegen;
Die wikt eer dat hij waagt. Een' sterke stad, gelegen
Vijf uren van de grens, op 't vlak en ruime, wren
Des vijands ruiters staan van alleszins t' ontzien ;
Daar 't zwaar en kostlijk valt om voorraad te bekomen,
90 Daar nergens voordeel is van landweer of van stroomen;
Dies sluit hij 't ongeraan, te wagen onzen staat
Om 't voordeel eener stad; zijn' broeder kwam te baat,
53. In 1584, even voor zijn dood. — 61, 62. Uw teêre onnoozelheid, die
nog gelukkig was, om dat haar verstand het drukkend verlies niet kon beseffen. — 79. Misschien schied t, geschiedt. — 80. Ve ili g, vrij. — 83.
Verge e fs, ten overvloede. — 91. S 1 u i t, besluit, acht.
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Als hij ze dwong, dat doen de Spaenjaerd had te strijen
Met Fransche dapperheen, en Turck in Hongaryen,
95 Nu heeft de Vorst des Taegs op ons het oog alleen.
Zelf Maurits, aangepord, vond onlangs zwangheen
In dees' belegering, en streek hierover 't oordeel,
Dat hij zijn erf Breda zoil winners met meer voordeel.
Nog kan zich Welhems zoon niet van gebeen ontslaan:
100 Wie Grol tot schaa gedijt, die houden 'er op aan,
Dat 's vijands krijgsvolk klaagt oproerig om betaling,
En 't flaauw Madril meer tijds behoeft tot ademhaling;
Dat, zoo het brengen dar de benden in het veld,
Elk muiten zal om 't zeerst, om 't achterstallig geld.
105 't Heeft schijn van reen, doch 't kan de Vorst niet heel vernoeIn 't overwegen, of de zaken av'rechts sloegen
(gen
Tot kwetsing van het land; zijsmeeken even graàg,
En smitten endlijk hem gezeglijk over staag.
Flux slaat de trommel, men bevracht platboOmde ponten
1 TO En schepen met geschut, met krijgstuig, kruit en lonten;
Men prest de ruiterij en wagens overal,
En vloten, zwanger van soldaten zonder tal.
Maes, IJssel, Wael, en Leck van witte zeilen krielen,
De Vlietgodinnen zijn verwonderd om de kielen
115 En 't grimmelende -y olk, en onderschoren 't vlot,
En duwen 't tegens stroom, begunstigde 't lot,
Dat hun te beurte viel, die voor de vrijheid strijen,
En witte vlieten, die geen zwarte Spanjaarts lijen.
Een schanse left er op de droogte, 's Gravenwaard
120 Geheten, daar men om van alle zijen vaart,
Hier vloeit de Wael, en daar de Rijnstroom, neffens weiland
En akkers, en, gekloofd, bespoelt en schuurt het eiland,
Daar Burgerhart weleer, van koninklijken struik,
Als hoofd van 't eedgespan, voor 't wettige gebruik
125 Des gouden vrijdoms, Rome in haren schild dorst varen,
Gesterkt met wapens, moed, en zoete en zoute baren.
Dees vesting strekt nu 't hoofd, waarop, zoo woest en wild,
De Dwingeland van 't West zijn dreigementen spilt,
En schuimbekt, knarsetandt, met poffen, blazen, snorken,
130 Gelijk een everzwijn, 'twelk woedt op boerevorken
Gansch ijdel en vergeefs;• wanneer, 't alom benard,
Den jongsten moordsteek krijgt, en voelt de dood in 't hart.
Hier was 't bestemde veld, daar 's Princen macht verzaamde,
93. In 1597. — 98. Zinn erf Breda, waarover hij Baron was. — 103.
D a r, durft. T9. Anders Schenckenschans (naar haar aanlegger, den Veldoverste Maerten Schenck). — 123. Claudius Civilis. — 128. De Ironing van
Spanje. -- 129. P o ffe n, pochen.
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Met alien nooddruft, die tot zoo een tocht betaamde.
135 't Jaar neigde zich ten oogst, de korenaar die zwol,
Doen 't leger langs Breevoort trok schielijk op na Grol.
In Zutphens Graaflijkheid is deze stad gelegen,
Door Neerlands oorlog in vermaardheid opgestegen ;
Om haar gelegenheid van Karel (de eer van Gent)
14o Wel eertijds waard geschat, voor uitheemsch dreigement
En inbreuk, op de grens tot beukelaar te strekken.
De Siinck, aan d' eene zij, gaat kruid en oever lekken,
En dobbeleert de graft; zes bollewerken, hoog
En log van aarde, met een nimmer sluimrend' oog,
145 Der vesten veiligheid vertrouwd is te behoeden,
Gelijk de walscherm grimt ten tijde vanvermoeden.
De Stadvoogd, wien de wacht en toezicht was belast,
Vol achterdenkens, had zijne Oversten te gast,
En toefde ze zoo spaa, dat ree de starren daalden.
15o De Rijnsche muscadel 't brein geest gaf, daar ze smaaiden
Op FREDERICK, nog jong in land- en krijgsbestier,
En die zich zengen zou kwam hij te na bij 't vier.
Om bet op eer en eed zijn hoplien te doen denken,
Deed Dulcken schuimensvol den grooten roomer schenken,
155 Die Bacchus op zijn feest zou voegen, daar de hand
Eens kunstenaars op had, met stift van diamant,
De wapenen gesneen van all' de Koninkrijken,
Daar in triomf Philips mede is gewoon te prijken:
Den schild van Portugal, Castiljen, en Leon,
i6o Siciljen, Murcia, Granade, en Arragon,
Met d' overige praal: „Spitsbroeders, wien de wallen"
Zoo spreekt hij, ongedekt; (zij luistren met hun-allen) :
„Vertrouwd zijn, die weleer Graaf Maurits niet en kon
Verovren, doen zijn moed bezweek voor Mondragon,
165 Nog eens voor Spinola; ik maan uw dapperheden
Tot kwijting uwer trouw ; want 't left mij op de leden,
Dat Hollands Leeuw ons dreigt!" Zij morden met den mond,
En wachten 't rustig, elk voor zich, wanneer ter-stond
De Faam hun tijding brengt, op 't gieren barer pennen,
17o Hoe Staten-ruiters vast de stad met kracht berennen.
De maaltijd is gesteurd, men scheidt 'er, en elk past
Te volgen, 'tgeen hem wordt van hooger hand belast.
Doen nu het morgenrood, met tooyen en blanketten
Ophelderend', hun toont de vliegende kornetten,
175 En dat de Wachter niet dan krijg en oorlog kraait,
139. Keizer Karel V, in 150o te Gent geboren. — 143. Dobbeleer t,
verdubbelt. — 146. 't Grimmende muurgeschut, als 't gevaar dreigt. — 149.
T o e fd e, onthaalde.
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't Ontvouwen vendel fluks ter hooge vest afwaait ;
De krijgsraad gaat belaan in arbeid, om met eere
't Beleg te wederstaan, ten dienst van hunnen heire.
Maar 't volgzaam heir genaakt zoo ras niet 't yolk te paard,
18o Of, op 's Veldheeren woord, zoo steekt de schup in d' aard ;
Men sterkt zich tegens ramp van binnen en van buiten,
Men rijgt den ommekreits met schansen en reduiten ,
Al 't leger wordt in drie hoofdlegers afgesneen,
Men sluit de omringde stad als met drie nieuwe steen.
185 De Veldheer, Maarschalk Ernst, en d' Amiraal der baren
Elk hunnen oord bier, op 't zorgvuldigste, bewaren.
Gelijk de Ervarenheid beschrijft den Russen-beer,
Die, ziende te gemoet het strenge winterweer,
Niet sloft, maar, van den nood een schrander overweger,
190 Bij tijde voorraad sleept van honig in zijn leger,
Zoo mede, op 't overleg des Princen nimmer moe,
Voert Zutphen, dag aan dag, hem alien nooddruft toe.
Het is er drok, de baan die rookt van wagenwielen,
Dus ziet men in den herbst vernufte mieren krielen,
195 Die 't versch geplonderd graan opleggen onder 't dak ;
Men schroomt hier wind noch weer, noch regens ongemak,
Die heele dagen druipt en 't spoor verdrenkt door 't lekken,
En 't hijgend ros ten buik in 't slik verbiedt te trekken.
De ruiters, mijlen verre in 't ronde, maayen 't voer,
200 En zegenen hun paard door 't vloeken van den boer ;
Waar dolheids lemmer blinkt, daar moet 't ploegijzer roesteft,
De landman bouwt en zaait, de krijgslie komen 't oesten.
Maar de Inquisitie barst, terwijle dit gebeurt,
Met kracht ten afgrond uit, daar 't aardrijk voor haar scheurt :
205 't Wanschapenste gedrocht (geen Duivels uitgezonderd),
Gewekt door 't grof geschut, daar Frederick mee dondert;
Zij komt, in onzen nacht, uit de eeuwge duisternis
('t Haar rijst te berg, mij gruwt, zoo gruwelijk als ze is!),
De vierde zuster van de doodsche Razernijen,
210 Die zwanger gaat van moord en snoodste schelmerijen,
Giftmengster, stokebrand, die strik en stroppen draait,
Bloedvrienden ophitst, krijg en vijandschappen zaait,
Onnoosle brandmerkt, en verheerlijkt den verrader.
De zusters haten haar; zeif Luycifer, de vader,
215 Begrimt ze van ter zij : op 't bakkes kleeft een korst
Van etter en vuil bloed, de pruik is vuil bemorst
18 5. De Vriesche Stadhouder Ernst Casimir van Nassau en Maurits' natuurlijke zoon, Willem van Nassau, Heer van de Leek. — 187. Beschr ii ft,
voorschrijft. — Russen-bee r, russischen beer. — 202. 0 este n, oogsten.
— 209. Drie Wraakgodinnen.
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Van zwarte slangen, die vocht uitslaan en beschimmelen;
Men hoort ze biezen, en men ziet ze ijslijk grimmelen;
Een moorshuid, levend afgestroopt, haar middel kleedt,
2 20 Een wolfs- en bere-klaauw drukt de aarde, waar ze treedt;
De vuisten klaauwen zijn in bloed geverwd; zoo vat ze
Een menschenongeltoorts al brandend; zij bekladt ze,
Zij zweit ze gins en hier, het vet bedruipt het stof;
Onzinnig stapt ze zoo na Brussel, in het Hof.
225 D' Albaansche Kardinaal Toledo, min geslepen
Op 't kerkelijk, maar bet op wereldlijke grepen,
Hier droomde onrustig, dat, daar de avondstar opklaart,
De goude en zilvere eeuw in koper was veraard,
Dat Phlippes, uitgeput door woekeraars en papen
23o En oorlogen, het goud, om geld benood, most schrapen
Van zijnen schepterstok, en 't dierbaarst van de kroon
Te pande zetten, en met bedelschat zijn throon
In Neerland stutten, daar hij ruiters noch soldaten
Mocht bruiken, tegens 't heir der t' zaamgespanne Staten,
235 Beducht voor muiten en gestijfd met luttel moeds.
In dezen droom verschijnt die gruwel voor zijn koets;
Hij ziet ze in 't end, en spreekt dus tot hare Ongenade:
„Wel, kettervlegel! wel, gij komt verwacht, maar spade,
Monarchenpijler, slot en zorg van 't heiligdom,
240 't Is tijd en meer dan tijd. eer 't wordt onveilig, om
T' ontwaken in den nood; de graven van Nassouwen
Te velde ons dagen met vlambrakende kartouwen;
Op Henriks harnas barst de al-sloopende Fortuin,
Als ziedend zeeschuim breekt op steenrots en op duin;
245 Wij stiffen, en hij zweit den schitterenden degen,
En houdt de stad van Grol, in 's konings spijt, belegen;
Men troost ons post aan post op 't geld van Genua,
't Verlangen de uren rekt, en och! wat volgt 'er na ?"
Zij antwoordt: „trouwste zoon van 't fier gemyterd Rome
25o En prat gekroond Madrid, steeds overwellekome
Bij Phlippes en Urbaen! gij draagt met mij den last
Van 't scheldende ongeduld, dat door dit marren wast;
'k Heb fang de tijding weg: op zacht gepluimde bedden
Noch guide ledekant is onze zaak to redden,
255 Met ijdle sufferij; van elders wacht geen geld,
Maar tegen Neerlands macht de Nederlanden stelt
In overwicht; op, op! de benden help aan 't steigeren,
Schaf middelen door dwang, en straf ze die het weigren;
225. Ferdinand, Aartsb. v. Toledo, 's Konings broeder.
legersteê.
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Men vorder tot ontzet het heir in voile krits,
26o Aanvoerster zal ik zijn, en woeden voor in 't spits."
Uit had zij, en verstak zich voords in 't schemerdonker.
De Kardinaal rijst op, en nog bij stargeflonker
Graaf Henderick, de Infante, en Spinola vergaart,
En zijn bekomring hun op deze wijs verklaart :
265 „Indien 't voornemen is den toom te laden glijen,
En Hollands Landvoogd, 't hoofd van alle ketterijen
En t' zamenrottingen, te kransen met deze eer,
Dat hij vermeester', door gebrek van tegenweer,
Ons dier verworve grens en allersterkste steden,
27o Zoo heeft Borgonjen schier eene eeuw te lang gestreden;
Men draag hem liever op 't gespouwen Nederland,
Eer hij een stuk geschuts voor slot of vesting plant,
Eer hij weer 't platte land om Brussel blake en brande ;
Zoo pronkt hij met min roems, en ons bekladt min schande.
275 Maar zijt ge eenmoedig tot het tegendeel gezind
En 't lesschen dezer vlamme, eer zij meer krachts gewint,
En slaat in Vlaanderens en Brabants hooge daken,
Zoo red zijn Maiesteit in dit verloop der zaken:
Perst boor en edelman en burger, dat elk schaff'
28o Hetgeen de nood vereischt, op peen van hoogste straf."
Hier tegens de Markies: „'t Valt lichter aan te raden
Dan uit te voeren, en op 's volleks nek re laden
Een last, te lastig voor hun rammelend gebeent,
En dien de geestlijkheid nooit duldde; de gemeent
285 Heeft u te danken, dat de dorpen staan verlaten,
De beste steden doodsch, daar 't gras begroeit de straten;
Dit wintge, wantge blaast den katholieken vorst
Zoo reukeloos in 't oor, dat hij den handel schorst,
De stroomen sluit, en uw gezeg zoo veel doet gelden,
290 Dat we all' met ondank ons vergeefs daar tegens stelden;
Zoo woudt ge 'r ook mee door (want eer en was geen rust),
Doen 't leger over ijs besloeg de Veluwkust;
Doen staakt ge na het hart van Hollands fieren Leeuw al,
En Arnhem kreeg een bres van uw gewrongen sneeuwbal.
295 De Bergsche Graaf die loech, zoo kitteld' hem 't verwijt:
Dies 't Spaansch gemoed te meer, door de Italiaansche spijt
Tot barstens toe verkropt, werp vonken op door d' oogen;
En had de Aartshartogin niet tusschen tween gevlogen,
De Genuees waar ree geteekend met der vuist:
30o Want papenijver is in 't raadslaan onbesuisd ;
289. Gezeg, zeggen is ook gebieden. — 292. Feb. 1624. — 294. Symbool van dien winteraanval. — 296. Van den Genuees Spinola. — 297. W e r p,
wierp.
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Maar, 't slaan gemist, ontbrak 't den wraaklust aan geen vloeDat hij Haar Hoogheid na haar aanzicht wist te doeken, (ken,
Dat de oorloogskosten verre opwoegen zijn trofeen,
Dat hij een vreemdling was in Spanjen, die, alleen
305 Zijn eer bevordrend, dar den ingeboren tergen,
Een bloodaart, onlangs nog met schand gejaagd van Bergen,
En duizend dingen meer van diergelijke stof.
Vrouw Isabel hierop : „genoeg ! dit luidt te grof,
De tijd wat anders eischt als lasteren en kijven ;
310 Munt zal men slaan, en, 't yolk betaald, het heir beschrliven ;
Maar wie van beiden voert 't gelichte krijgsvolk aan ?"
Ambrosius, die, daar hij zich zich mistrouwt te gaan,
Graaf Henrick gaarne zendt, op mislijkheid van hopen,
Schoof dezen last op hem, die zich misschien lies noopen
315 Door eeuwig wrokkend Teed, ontvangen t' Erkelens,
Of hij 't den Prins weer mocht inschenken, na zijn wensch.
Maar eer Castiljen deed de ruiterbenden draven,
Lag ondertusschen 't heir der Staten vast begraven,
En 't werk, dat onlangs nog ontworpen was en leeg,
320 In 't kort tot het bestek van zijn volmaaktheid steeg ;
Gelijk het beerjong, ruw geworpen, door 't gekoester
En 't likken, zijn gestalt allenks toont aan zijn voester :
Het maaksel doet zich op, door ommetrek der Teen,
Nu kan men kop en rug en pooten onderscheen.
325 't Wiskunstige vernuft des wakkren legerbouwers
Den prins tot roem dijt, in 't verwondren des beschouwers,
Die naauwelijks gelooft 't geen hij met oogen ziet,
't Geweld, dat zoo gezwind is opgehaald uit niet.
Van buiten wel verzorgd had eerst de stad te lijen,
33o Die op drie oorden werd genaakt met gaalderijen,
En fel gemorseld met kartouwen en mortiers.
Prins HENRICK schijnt een God in 't blixemen des viers,
Die uit den hoogen woedt, tot heil der Heeren Staten,
Met donderkloten en bars barstende granaten,
335 Op poort, op torenspits, en burger huizen, zelf
Op 't heilig kloosterdak en kerkelijk gew elf;
Dat honden janken en half doode menschen huilen,
En zich versteken bang in kelders en in kuilen ;
Gelijk wanneer Iupijn, in 't droefste van den nacht,
340 Slagregenwolken breekt, en wringt, met voile kracht,
Op wederspannig yolk en hemelhooge sloten,
308. De Aartshertogin, Vorstin der Nederl., Clara Eug. Isab. — 315. Waar
hij (in 1607) gevangen gen. werd. — 318. B e g r a v e n, verschanst. — 319.
Leeg, laag. — 328. Geweld, kracht. — 33o. Uitg. gemaakt. — Gaald er ij e n , loopgraven.
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Den schitterenden gloed; waarvan met verw verschoten
Het aardrijk siddert, en ontsteldheid maakt gedwee,
En t' effens krimpen doet de zondaars en het vee.
345 De Vader beukt en breekt bergtoppen, langs hoe grammer,
En waar de brand opgaat, daar stijgt tot hem het jammer.
De walscherm wil vergeefs het dempen van de gracht
Beletten, 't werrek spoeit, al schiet men dag en nacht.
De Veldheer is soldaat : hij onderkruipt de wallen,
350 Daar in de gaalderij de dooden om hem vallen;
En ruiter, daar musket noch slang zijn' moed vervaart,
Schoon kloot en koegel huilt van onder 't brieschend paard,
Of snort hem over 't hoofd; hij dar de buyen doorstaan.
De krijgslie volgen braafst, daar brave Vorsten voorgaan.
355 Ten lesten all' de macht des Ibers, opgeprest
Van over Maas en Rijn, na 'et Zutphensche gewest,
Komt leegren in 't gezicht van 's Princen legertenten;
Men zet, Graaf Henrick had, met dolle dreigementen,
Gezworen voor 't autaar, daar hij den offer at,
3,6o t' Ontzetten door zijn' deugd d' omringde koningsstad,
Al zoll zijn graauwe kop, van 't lijf geklonken, springen
Fel over 't schittren heen der bloedverwantsche klingen.
Met hem zwoer 't Iersche bloed ons' neérlaag voor altoos,
En wat verbasterd is van Lelie en van Roos :
365 Het Lotharinger yolk, besloten van drie vlieten,
En die tot lavenis het kijnsche vocht genieten,
De Zwitserlandsche Bund, die 't Spaensche vendel zwaait,
En, tegens ons gekant, met breede zwaarden maait,
En wat er wordt bespoeld van Arno, van den Tiber,
37o De bitsche Bourgonjon, met den gebraden Iber,
De krabbende Krabat, voor Duivel uitgepikt,
Wiens scharpe sabel hakt, wiens flare kreet verschrikt;
De Guliker, die fier en trotsch zit in den zadel,
En meer op vroomheid stoft, als onverdienden adel;
375 En die uit Napels, mild van tong en vrek van hart,
Ons vloeken, neffens den meineedigen Lombard.
De Prins heeft op de komst des Graven niet gesiapen,
342. Den bliksem. — Met verw ver scho ten, verblcekt. — 343. De
uitg. heeft „onsteltheyd". — 345. De V a d e r, Jupiter. — 347. W a 1scherm , bezetting op den wal. — 359. Waar hij kommuniceerde. — 35o.
G a a 1 der ij, loopgraaf. — 362. De Graven van Nassau waren met den Graaf
v. d. Berg vermaagschapt. — 363. De Ieren en het uitschot van Franschen
en Engelschen , die onder Spanje dienden. — 365. Moezel, Maas en Rijn,
hoewel in 366 de laatste nog eens voorkomt. — 370. I b e r, Spanjaart. —
371. Krabat, Kroaat. — Uitgepikt, uitgemaakt. — 374. Vroomheid,
wakkerheid.
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Maar waakte nacht op nacht, en hiel zich staâg in wapen ;
Zelf ging hij ronde doen, en lager als zijn staat,
38o Op zijne beurten sliep, gelijk een slecht soldaat :
En Venus morgenstar, uit 's hemels heldre plekken,
Met lust, bij trommelslag, den krijgsheld of zag trekk en,
Wanneer 't herboren licht bestreek der bergen kruin ;
Daar zat hij rustig op zijn' Amsterdamschen ruin,
385 Een klepper, nimmer moe van brieschen, steigren, krabbelen,
En afgerecht, om met 't hoefijzer fel te grabbelen
In Spaansche troepen, daar hij schrik en ruimte maakt;
Wanneer zijn meester, nu op 't strengste aan 't woen geraakt,
Pistolen losdrukt, daar musket, trompet noch trommel
390 Na wetten luistert, in het midden van 't gedrommel
Der duizenden, bestuwd van grafelijken krits,
Al edel Nassaus bloed, van 's legers Wachter Witz,
Des Vorsten oog en hand, die staat na de oude prijzen,
Grenu, die t' Yzendijk gansch Vlaanderen doet ijzen ;
395 Van Lokren, die bezorgt het tuig des bliksemspels,
En voords van Fransche, Britsche, en Schotsche Kolonels;
All' borsten, afgerecht op het slagordenslopen,
Op Amirantenjacht, op 't Donnenharnasstroopen.
1k zieder Schmelsing woen, des krijgsraads tong en pit,
400 En Staeckenbroeck den toom, en Styrum het gebit,
En Bacx, der ruitren spoor; Fama met Brederode,
Candale en Courtome, met Harwood nimmer bloode.
En Hauterive met zijn makker Chastillon,
En Veer, der Britten helm, beschitterd van de zon ;
405 Broeck, Cissel, Hendersum, die lof voor leven kiezen,
En Eusum, Eysinga, beide oorloogsvier'ge Vriezen.
Hieronder munt hij uit, met Errenst Cazimir,
Wan d' een voegt zijn' kornet bij 's anderen banier,
Als waar een tweede Mars ten zadel uitgewossen,
410 Met harrenas en helm, bezwaaid van vederbossen ;
En twijfelt ge wie 't is, in 't kluwenen van 't stof,
En midden in 't gewoel, die van Bourgonjens hof
Gevreesd wordt, merkt hem aan 't veldteeken van Oranjen,
Gecierd met gouden kant, en blaauwe en zilvre frangien ;
415 Dat 's Fredrick Henrick zelf, der vromen burg en wijk,
Die nog, om 's grootvaars bloed, wrokt tegens Oostenrijk,
380. Slech t, eenvoudig. — 384. Len te Amsterdam gekocht paard. — 391.
Krit s, kring. — 392. De Opperwachtmeester Jacob Wytz, Muyder dischgenoot. — 394. De bevelhebber in Yzendijke. — 395. Die over 't geschut ging.
— 398. Gelijk te Nieuwpoort. — 399. Nicolaus Schmelsing, Oostenrijker. —
404. Horatio Vere, van Nieuwpoort. — 407. H ij, Fred. Henr. — 416.
G r o o t v a a r, Keizer Adolf.
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En om zijn vaders moord op Spanjen is geweten;
Beschermheer van 's lands recht, en 't ongekreukt geweten.
Na dat de Bergsche Graaf nu Lingen heeft voorzien,
420 Hid 't Statenleger met zijn leger komt bespien,
En tracht vergeefs om ons den toevoer te beletten,
Mids 's Princen toeverzicht doet Lochem sterk bezetten ;
Dies van de Borckel hij zich nederslaat in 't Oost
Der stad, daar Cazimir zijn' wapens is getroost;
(per:
425 En waar men vreest voor nood, daar spoeit zich d' arbeid dapMen delft en schanst, en zet zich op zijn' aankomst schrapper.
Daar grimmen tegens een twee helden onzer eeuw,
Als oude tijger grimt op jeugdelijken leeuw,
Wiens voordeel hij benijdt, en heeft zijn' toorn geslepen,
430 En scharp gebit gewet, om 's vijands opgegrepen
En versch bebloeden roof uit klem van krommen klaauw
Te rukken met geweld; nu zwelt hij paars, nu blaauw
Van gramschap, maar de staart des leeuws begint te krullen,
De maan te rijzen, en de muil heel naar te brullen,
435 Van uit den schuilhoek, daar hij 's tigers aanval wacht.
Zoo grimde Amilcars zoon op d' onverschrokke macht
Van Scipio ; die, om Carthago te beleggen
Wel d' Africanen door d Europers dar ontzeggen,
En, na een' zwaren slag, hem ruimen doet de stad,
440 Die Roome in zijn gemoed nog korts verslonden had.
Een eiken bosch, gemengd met populier en elzen,
Strekt legerwaart, waarin de Satyrs, met omhelzen
En snoepen bezig, zich versteken voor het licht,
Min schoon voor hun als schaamt, die bloost in 't aangezicht
445 Der teere jonffren, die, bekneld, op 't onverzienste
Met tranen lijen, dat de Minne, na verdienste,
Haar fiere spiitigheen, den minnaars dik' betoond,
Nu door verkrachten met een' lompen boksvoet loont ;
Wiens adems stank, wiens kin te scharp en borstelharig,
45o Haar handelt t' onbeschoft, te ruw, en onmeewarig.
Dit woud was van den Graaf verkoren tot een laag;
Om den belegeraar, als met een storremvlaag;
Van hier op 't onvermoedst bij donker aan te rannen ;
En 't scheen als of de nacht was met hem aangespannen,
455 Opdat hij hebben mocht in 't vechten beetre kans;
Vermids de maan ging schuil, en alle starreglans
Gedoofd was in haar kleed, en 't windeken de loveren
En bladen ruischen dede, om beter te betooveren
422. Mids, daar. — 438. On tzegge n, uitdagen. — 443, 44. Het zonlicht verlokt de satyrs minder dan de schaamteblos der Nymfen.
VONDEL
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Het opgesteken oor der schildwacht, op de punt
46o Van 's legers hoorne, daar 't de list op heeft gemunt.
Met dobble schaduw dan bedekt daar aan komt ijlen
De vijand, en bekruipt, met schuppen, spawn, en bijlen,
Den legerwal, en rukt de palissaden uit,
En wakker hakt ze omver' ; met slaat de wacht geluid,
465 En schiet, en wekt alarm; een deel der sloffe knechten,
Dit perrek toevertrouwd, nog ongereed tot vechten,
Van vaak beschoten, en door 't waken afgesloofd,
't Gevaar komt wekken, eer het iemant schier gelooft:
De wakkerste en de flukste al verr' zijn in getal min,
470 En staan zoo haast niet schrap, de Spaenjaerd heeft de wal in,
En geeft van boven vier op d' onze bij de gis.
Schichtige vlam op vlam klieft dikke duisternis,
Met ijselijk gedreun van dreunende musketten,
Vermengd met veldgeschrei, gevollegd van trompetten
475 En trommels, dat zelfs moed in bloode borsten zendt;
Zoo jaagt een oogenblik al 't leger overend.
De Schotten, in den oord van Errenst, juist in 't trekken,
Om op d' alarremplaats hun' wake te volstrekken,
Op 't princelijk bevel, vernemende den nood,
48o Voortvliegen derwaart aan, en tarten zelfs de dood.
De Dolheid woedt om 't felst; en bier in 't eerst te konnen
Den aanval wederstaan, is half de strijd gewonnen.
Een vendrig, om den staat te redden in gevaar,
Die Samsons kracht nog voert in 't grijze en zilvren hayr,
485 Tot Schotlands eeuwige eer, met klem van duim en vingeren,
Beknelt de princevaan, en derf ze rustig slingeren
Tot over 's vijands hoofd, die naar hem steekt en schiet;
Hij hoort de koegels wel, maar hij en vrucht ze niet,
Of min als leeuwenmoed 't gehuil der wreede wolven;
490 En houdt hier stal, gelijk een' steenrots, tegens golven
En storremwinden opgewassen, hecht en vast,
Op 't bulderen der zee nocht drift nocht donder past.
Een Bourgonjon van spijt schier bijt zijne eige lip af,
Zijn' vuist in 't vendel vliegt, maar scheurt 'er slechts een' slip
(af.
495 De Busseschieter van Graaf Errensts halve maan
Ontwaakt terwijl, en steekt het logge koper aan,
Wiens built bezwangerd van saipeter, ijzers, looden,
Baart blixems, donders, dreun, aardbevingen, en dooden.
Geen }Etna, die den halfgebranden reuze parst,
488. V r u c h t, vreest. — 495. Halve maan, legerverschansing. — 499Den vuurspuwenden reus Typhon of Enceladus, die onder den /Etna begraven
werd.
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soo Met meer geschals en slags en tiers en onweer barst
En braakt in d' ope lucht viervlammen, rook, en vonken,
En, tot vergrooting van zijne holen en spelonken,
Steenrotsen, afgerukt van rotsen, met geweld
Ten Hemel wentelt, die de gloed tot assche smelt;
s05 Geheel Trinacria', van schrik gedoodverwd, davert,
Zeif Jupiter, die vraagt, wat aardsch gebroed weer klavert
Ten berregstapel op, door blixemzucht vervoerd,
Zoo dik' Enceladus zijn' loove lenden roert.
Des legers hoorne woedt gelijk de stier te Londen,
510 Die nu den aanval der op hem geschonnene honden
Op 't spits der hoornen vangt, en luchtig opwaart licht,
Zoo dat ze al jankende, door eigen lijfs gewicht,
In 't nederboffen, rug en nek en beenen breken.
Mars woelt hier in zijn' oogst, met houwen, schieten, steken,
515 De levende vervult al steeds des dooden plaats;
De viand storremt fel, al is 't met luttel baats,
En lanes hoe min; vermids, door 't Princelijk beschikken,
Ons knjgslie langs hoe meer door bijstand zich verdikken:
Gelijk men, daar de vloed felst aanslaat, zwaarder dijkt.
520 Nu groeit Prins HENRICKS hart, Graaf Henricks moed
bezwijkt,
En aarzelt boschwaart in, tot dat hij, met zijn' krijgsraad,
Houdt stal, daar 't woud een ruimte omgroeid met ruigte en
Die, als een schouwtooneel, besloten in de blahn, (rijs laat,
Bij pare schemering, ten zuiden in een' laan
525 Of dreve, wiens geboomt geplant staande op drie rijen,
't Oog met een vrij gezicht laat weyen van ter zijen;
Van waar zip onvermoed (hier wezende verzaamd
Op 't raadslot van 'tgeen voort hun' dapperheén betaamt)
Een overijslijk spook recht op hen aan zien stappen.
53o Is 't in 't verschiet geen Droes, zoo zijn 't zijn' eigenschappen,
Die iemant hem ontleende, om uit te gaan voor mom.
Elk veinst zijn' vrees, elk gaapt, al t' zamen zijn ze stom
Verwonderd, wat er naakt tot Gods of menschen lachter.
Een' fakkel sparkt van voor, en worpt haar' schaduwe achter
535 Het gruwelbeeld; en, eer de twijfel iets besluit,
Zoo nadert het, en 't komt op d' Inquizitie uit,
Die, volgens haar' beloft, om 't krijgsvolk aan te hissen,
Rampzalig hollen loopt door droeve duisternissen.
In 't midden houdt ze stal, elk bidt haar' Godheid aan,
505. Trinacrien, Sicilie. 5o8. Loov e, moede. — 52o. Frederick
`llenrick en de Graaf van den Berg. — 527, 28. Bij-een-gekomen om te besluiten omtrent wat vender h. d. b. — 532, Veins t, ontveinst. — 533.
L a cbt e r, laster, nadeel. — 534. S,p a r k t, sprankelt.
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540 Wiens keel, een' grove klok, aldus begint te slaan:
„Hij weeft voor God en ons een' ijdele verschooning,
Die waant, men hebbe zich voor Godsdienst en den Koning
Gekweten; neen, gewis! wat meer wordt bier vereischt :
Men is, doen 't stormen was op 't schoonste, weer gedeisd,.
545 En laat de stad in nood, gelijk haar' torenvieren
Getuigen; en gij zult de kettersche banieren
Eerlang ter poorten in zien trekken, zoo 't ontzet
't Belegen krijgsvolk in verlegenheid niet redt:
Weshalleven ik u vermaan, mijn' lieve zonen!
55o Aan Roomsche mijters en aan Katholijke kroonen
Verbonden, door geloof en dier gezworen eed,
Dat gij u zelve .niet zoo schandelijk vergeet.
't Verjaart op huiden, dat die hemelcier Marije,
Die zaal'ge Moedermaagd, trad in hare heerschappije,
555 Daar zij met zon en maan sneeuwzuivre zolen schraagt,
En Gode en Godes Zone en Engelen behaagt;
Van derwaart zal zij ons den zegepalm, door bidden,
Verwerven van haar Kind, en sterken ons in 't midden
Van allerlei gevaar; dus, geeft mijn woord gehoor,
56o En ran den vijand aan met ijver ! Dat 's u voor."
Zoo sprak ze, en vloog vooruit, en teffens all' de slangerrr,.
Die om haar hoofd bezwalkt door-een-geslingerd hangen,
Zich rechten over-end en piepen; en de zucht
Van 't doodelijk vergif vergiftigt all' de lucht.
565 Heer, schut die Duivelin ! de pruik lijkt een verbolgen
En ijslijk brullend meir; all' d' Overste die volgen
Hun' leidsvrouw, die de voorst beklimt den legerwal,
En geeft een' schreeuw' op, dat de Duivels, voor 't geschal,,
Tot in den laagsten boom des Afgronds zich ontzetten,
57o En die 't geluid verdooft van tromm'len en trompetten;
Al brandend smakt ze zoo haar' fakkel in den troep
Der vijanden, en steekt, met overwinningroep,
Een heldenhart tot in den boezem der soldaten.
Hier vecht men hand aan hand; de moord is uitgelaten;
575 De loopgraafwachters zien den oord van Cazimir
Gelijk in lichten brand en golvend zwavelvier;
Zij twijflen, of de slaap 's yolks kracht en zin betoovert,
Waardoor de vijand ons te lichter hebb' veroverd,
En branden algeli)k te streven derwaart aan;
58o Dat naauwlijks de Overste dien ijver wederstaan,
553. Huiden, 15 Augustus. — 555. Met blanke voeten staat op de zort
en de maan: met uitzondering der blanke voeten, eene bijbelvoorstelling. ---562. H o o fd bezwalk t, bezoedelde hoofd. — 565. Schu t, ga te keer. --572. Overwinningroep, zegekreet.
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Om 't ambt hun opgeleid hen trouw te doen bekleeden,
De Stad left op haar' luim met waken en gebeden;
En wenscht vast, dat, de schaar der vijanden doorboord,
Zij haar' verlosser mag, door blij opgaande poort,
585 Onthalen met triomf, langs overslaande brugge,
En den belegeraar, op omgekeerden rugge,
In aftocht lachen uit, met spot en schimpgekrijsch;
Gelijk ze ons eertijds, al verbaasd voor den Markijs,
Opbreken zag en vlien van zegerijke vesten
590 Doen zoetelaar en tros den roof gedee ten besten.
0 bijsterzinnige hoop, die in uw' zinnen viel !
Wanneer Prins HENRICK wijkt, zoo zal hij met zijn' ziel
En leven wijken, door het sissen der kwetsuren,
Van koegel, kling of spies ontvangen voorstads muren,
595 En deze schandvlak rein afwisschen met zijn bloed.
Heiduk, Krabat, nocht spook, nocht Spaenjaerd zal den moed
Van Hollands fieren Leeuw verslensen zien noch flaauwen,
Zoo lang hij nagels rept aan zijn' scheurzieke klaauwen,
En tanden in den mull, van bloed begaad van ouds.
boo Castiljen stoft te prat en ijdel op veel gouds
En zilvers; oorloogsdeugd kan dwingelanden dwingen.
Tyran ! laat Potozij en alle uw' mijnen springen,
En zet uw' schatten vrij al t' effens in de schaal:
De deugd veel zwaarder weegt dan 't wichtigste metaal.
6o5 En hebt ge 't nooit geloofd, nu geeft ze het u te voelen,
Daar vast, op moordgeschrei op klinken en krioelen,
Op ijsren, stalen, loon, en koopren harnasklank,
Belloon haar' krijgslie voert ten reye zonder dwank.
De vuisten zijn verward; wie zal de tweedracht temmen?
61 o 't Vergoten bloed dat sist en schuimt en wil niet stremmen.
Dees heeft nu kans, nu die, nu kent men naauwlijks 't scheel.
D' aanvoerster endelijk, met schorre en heesche keel,
Haar' troepen maant te-rug, die al te noode wijken,
En sleepen wagens mee verlahn met versche lijken.
615 Prins HENDERICKS trompet, Graaf Henrick schenkt 't
En noodt hem, zoo 't hem lust, ten derde-maal ten rei.
Hij komt den naasten nacht ; de Veldheer ziet men rukken
In ernst na Errensts oord, met acht metalen stukken,
Met zoo veel' wagenen, van kruit en lood vermast,
588. Spinola. — 59o. Toen zoetelaar en legerknaap zich aan den roof te
goed deden. — 596. Heidu k, Hongaar. — 599. Bega a d, bemorst. — 602.
Amerikaansche stad (in Peru). — 6o6. D a a r, waar. — 6i i. Scheel, verschil. — 615. Onder bet trompetgeschal van Prins (Frederick) Henrick, trekt
Graaf Henrick (van den Bergh) af. — 618. Waar Graaf Ernst Casimir van
Nassau, 's Princen raadsman en krijgsmakker, zich beyond.
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620 En duizend musketiers, tot welkomst van zijn' gast;
Die wallegt van 't banket, en om ons te doen schromen,
Hangt lonten op een rije al brandend in de boomen,
Recht of hij kwam zoo breed en weidsch aantrekken; doch
Fluks merkt men, en belacht 't gevonden krijgsbedrog.
625 De Satyrs, al verliefd, nieuwsgierig 't lontvier kussen,
En zengen baard en kin, in stee van brand te blusschen,
En vlieden, jankend, weer van pijne boschwaart in;
Hoe kort volgt smart den lust van reukeloze min!
De Britsche gaalderijraakt nu de punt van 't bolwerk ;
elijk
de mol
sterk.
630 Men mijnt van wederziids,
men wroet
g
De walscherm springt in 't end, door kracht van 't monniksHet aardrijk beeft en barst, en slaat een dof geluid, (kruit;
En mengelt lucht en aarde, en vlam en rook en dampen,
Die wellen opwaart, en bezwalken 's hemels lampen;
635 Een dikke wasem drijft van onder uit den grond,
En 't schijnt, als of de Hel hier opent haren mond.
De stad gaat schuil, het oog kan naauwelijks bemerken
Gelijkenis van wal, van toornen, of van kerken.
De zon der overhand stond nu in haar' geboort,
640 Juist onder aan de kim; maar 't Lot, gelijk verstoord
En nijdig, om ons' vreugd te matigen met evel,
Dat heerlijk schijnsel woil vertoonen door een' nevel;
Dies zij 't, met 't leste lood, op Hollands Amiraal
Gemunt had; hij, te na, met zijn oogappelstraal
645 Bezichtigde wat vrij, op 't uiterste der loopgraaf,
Daar flus Prins HENRICK stond, wat hem de mijn voor
hoop gaav':
„Duik, duik, Nassausche bloem ! duik neer op uwen steel,"
Roept Venus naauwlijks, of de Prins hoort 't bekkeneel
(Beklaaglijk ongeluk, helaas!) van Willem kraken ;
65o Met geeft de stad zich op; en op den vorst der daken
Schijnt de overhand, gelijk een' zon, die, eer ze sterft,
Met purper en zwart bloed haar' goude glansen verft.
Vorst FREDERICK die worpt zijn hellemet ter aarde,
En eert met deze klacht het heldenlijk na waarde:
.655 „Was 't om dit noodlot dan, o Dochter Van der Nood !
Dat ik uw' Bruidegom most rukken uit uw' schoot,
Daar gij hem onderhielt, met uitgeleze weelde,
Daar hij u zijne ziel en gij hem d' uwe deelde •
629. Gaalderij, loopgraaf. — 631. Monnikskrui t. 't Buskruit, wiji,
de Franciskaner monnik Berthold Schwartz het uitgevonden heeft. — 643..
Hollands Amirae 1, Gr. Willem v. Nassau. — 650. V ors t, deksteen. —
655. Jvw. Anna van der Noot, verloofd aan Willem v. Nassau, doch in 1631
getr m. Phil. Jac. Bn v. d. Boetzelaer.
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Daar gij, met ketens van fijn goud en zacht albast,
66o Hem strengelde aan 't koraal van uwen mond zoo vast,
Als eertijds Andromaech haar' Hector hid gegrepen,
Doen zij hem in den droom om Troiens vest zag sleepen —
Zoo leg op mij de schuld. Had eer hem food of staal,
Doen op den Spaenschen boom hij stal ,hiel bij Reael,
665 Getroffen verr' van mij, zoo zoud 't mij zachter treffen;
Doch graf noch uitvaart zal uw' naam zoo hoog verheffen,
Manhafte Jongeling! als uw' manhaftigheid,
Navolgeres der ziel, die uit het lichaam scheidt !"
Maar hoe, mijn' Ka'Hoop! gij hadt bijkans vergeten
67o Ons' treurende Princes, die t' elkens ziet bekreten,
Wanneer de hemel schreit, gedurende 't beleg.
De regen, ducht ze, worpt veel hinders in den weg,
Dien Hollands schermheer tot 's yolks zege poogt te banen;
Weshalleven haar hart, haar edel hart in tranen
675 Verdrenkt, zoo dikmaal 't land met plassen onderloopt;
De liefde vreest eer 't zwaarst, dan zij ten besten hoopt,
Indien het weer bestaat een weinig op te klaren.
Zij lijkt een herrefstzon, bedruppeld van de baren,
En 't rood, dat door het vocht van hare kaken gloeit,
68o Luikt op, als purger van een' roos, met dauw besproeid.
Geen lachen lust haar, schoon ze wat verkwikt na 'et kwijnen,
Vindt ze iet behagelijks, zoo moet ze zich verpijnen;
Zij rekt de tip, zij zucht, 't verlangen is te groot;
Dan neemt ze Willem eens op haren zwangren schoot,
685 En om den vader, die te velde left, beladen,
Zoo zoekt zij in haar zoon haar minne te verzaden,
En klaagt: „Onnoozel wicht! hoe luttel denkt ge 't naar !
Och, die eens weten mocht, hoe 't met uw vader waar !
'k Heb jonge tijding, dan de jongste is niet geboren;
690 Een bood' ten achteren, en nimmermeer te voren.
In oorloog keert een' uur triomf in nederlaag.
Hoe zalig zoil ze zijn, die hem eens wederzaag,
Zoo frisch en zoo vol moeds, gelijk hij van mij scheide
Na 'et kussen, doen mijn ooh en gunst zijn' koets geleide,
695 En omzag duizend-maal! Mien uitverkoren held!
Wat is er menig spits op uwe borst geveld!
Wat is er schuts gelost ! wat snorren 'er al looden,
Om u te leveren aan 't koninkrijk der dooden!
Nog was mijn God uw schild, tot 's haters ongeluk ;
70o Maar dat 's lands ijver niet te reukloos u verruk,
664. Zie bi. 269, v. 855. — 69o. Ik ben altijd den bode-tijding ten achteren; de bode loopt de gebeurtenis niet vooruit. — 700. M. d. de ijver
voor het land n. t. r. u. vervoere.
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En dieper in 't gevaar, dan 't wel uw plicht voegt, dompel !
Mij dunkt al, onder 't y olk mort eenig vreemd gemompel."
Zoo steent ze, en d' oogen staan vol waters t' elke-maal ,
En door het vochtkrystal blikt hier en daar een' straal
705 Van 't schemerend gezicht : ja, zat ze in Venus wagen,
Zij waar niet ongelijk die dochter Gods, om 't jagen
Bekommerd van Adoon, wie ieder ritslend blad
Ten boezem uitparst : „Och ! Doods muil heeft hem gevat !,"
In deze parsing komt de blije bood' geronnen :
710 „ Lang leef de Prins ! Mevrouw, de stad die is gewonnerC'
Met gaan de schroeven los, daar 't hart mede is bekneld,
En alle droefheid vlucht, de blijdschap wint het veld;
Zij valt op hare knien, en strekt, om God te 'oven,
Hare handen en 't gemoed vol lofs aldus na boven :
715 „God! die mijn smeeken boort van's Hemels hoogen throon,
En op den wagen van triomf ons zet ten toon,
In 't aanzicht van de Nijd, doorhakkeld met kwetsuren,
Ontvangen doen zij Grols met wal omtrokke muren
T' ontzetten zich vermat , — God, die, op mijn gebeen,
720 Dees' stad geschonken hebt de vrij Vereende Steen,
De krijgslien en hun hoofd bezwaard in 's oorloogs stormen ! Wat offer schenken wig Uwe hoogheid, die doch wormen
En stof en assche zijn voor Uwe Majesteit ?
Ontvang, voor wierook, myrrhe, en goud, onz' dankbaarheid,
725 Die 't hart te kennen geeft met 't roeren van de lippen ,
Berg Hollands stuurman, Heer ! die driftig, tusschen klippen,
De goedige gemeent na veilige haven stuurt ,
En Spanjens boosheid tern zoo lang Uw' goedheid duurt."
Doen klonk de blijschap op, met zegeklokken helder,
73o Uit vruchtbre Betuwe en het strijdbre land van Gelder,
Uit Zutphen, Deventer, uit Doesburgh, Kampen, Zwol,
En alle plekken, wie 't veroveren van Grol
Tot rust strekt; Vries en Zeeuw, en Stift en Holland schateren.
Vlietnymphen haar' perruik, ten vrijgevochten wateren
735 Uitbeuren met haar' stem, en dansen op den vloed,
En Zephyr voert den Vorst dien zegegalm te moet :
„Keer, Melcker ! dien de schrik gejaagd heeft in de bosschen,
Bezoekt uwe oude buurt, vermast met vet uwe ossen,
In 't vette Mastebroek of Betuw, zonder schroom,
740 En drenk uw weelig vee aan Schmelsings IJselstroom."
„Gij moogt, gelijk ge pleegt, met Elsken veilig slapen,
In hazelare schaauw, terwijl uw' makke schapen
726. D rift ig, drijvend. — 728. En dat F. H. Sp. b. temme. — 738.
Vermas t, overlaadt. — 740. Zie de aant. op v. 399. — 741. Vglk. bl.
279 v. 48 en 57.
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Afscheren 't Veluwgroen, gedost met witte wol ; — (Grol."
Keer , Melcker-buur ! ai , keer! Prins FREDERICK heeft
745 „Keer, Melcker-buur ! dien schrik gejaagd heeft in de bosschen,
Gij zult 't geroofde lam meer van geen' stroopers lossen;
De Spaenjaerd is geen wolf, die zonder tanden bijt,
Prins HENRICK temt zijn' aard, en maakt hem kiezen kwijt."
„Gij zult bedrukt niet zien voortstuwen uwe koeyen,
75o Die, van 't gewone voer versteken, deerlijk loeyen,
Geen Dulcken zal u meer afparsen barrentol;
(Grol !"
Keer , Melcker-buur ! ai keer! Prins FREDERICK heeft
„De burgers, steeds beducht voor vangen en voor spannen,
En in de stad dus lang uit 't open veld gebannen,
755 Verlangen na uw' pijp, al is Graaf Henrick do', — (Grol."
Daar andwoordt Melckers fluit: Prins FREDERICK heeft
Dus zongen ze, als Euroop, die al van ouds een' star was,
Zag van den Hemel alle haar Koningen in 't harnas:
Hier 't leger van Gustaef en Segemond om 't rijk,
76o Daar de oorloogsvloot vermengd van Kaerle en Luydewijck,
Gints Duytsland over d' Elf bestoken Denemarcken.
„God vader !" bad ze, „wil dien jongeling doch starken,
Die eenig is geliefd van al wat Spanjen haat;
En onderschoor door hem den Vrijgevochten Staat.
765 Gebruik wat vaderlijk de strengheid uwer roede.
Mijn Nederland heeft lang gedropen van den bloede.
De vrijheid is geleid in 't kostelijk ciment
Van dierbaar burgerbloed; en zoudt ge nu in 't end
Gedoogen, goede God! dat woeste en woedende handen
77o Dien pijler, opgerecht in zee- en waterlanden,
Met ijzer, staal en vier, verdelgen van den grond,
En wraak met schimp de plaats zon toonen, daar hij stond ? —
Ach! nimmer moet het schien, dat Spaensche slavernije
De vrome nekken druk' van Hollands burgerije!
775 Geef liever, dat de held, handhaver van den Leeuw,
Der volken heiland strekke, in dees' bekommerde eeuw ;
Dat hij, die vrouwen wenscht en maagden to misbruiken
Door schennis, 't puik der jeugd tot heilloos parleduiken
En 't graven in de mijn, met godloos goudgeschrei,
78o En all' de mannen heeft verwezen op de glei,
Bedare, en wete, dat de Hemel heeft besloten
Der mindre Vorsten groei, tot tuchtiging der grooten !" —
751. D u l c k e n, zie aant. op v. 4. — Barrent o 1, brandschatting.
Kaerl e, Koning van Engeland. — Luydew ij c k, van Frankrijk.
780. G 1 e galei.
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IENEIDOS X. [691-696.]
Concurrunt Tyrrheme acies, atque omnibus uni
Uni odiisque viro telisque frequentibus instant.
Ille, velut rupes, vastum qua prodit in cequor,
Obvia ventorum furiis, expostaque Ponto,
Vim cunctam atque minas perfert coelique marisque'
Ipsa immota mavens.

d.

i.

De Tyrrheensche heirspitsen rennen gelijkerhand toe, en hou.
den aan met algemeenen wrok, en schieten op eenen eenigen
man, of het hagelde. Hij staat gelijk een steenrots, die tegens
de razernij der stormwinden gekant, tegens de baren aangezet,
en in de wilde woeste vlakte uitstekende, al 't geweld en de
dreigementen der lucht en zee, zonder zich eens te verreppen,
uithardt.

§ruirofifieb
VAN DEN E.HEERE

PIETER CORNELISZ. HOOFD,LVI
DROST VAN IVIUYDEN, BALJUW VAN GOEYLAND,
EN DE E. IOFFRE.

HELIONORA HELLEMANS,
Den 3o van Slachtmaand des jaars 1627.
AAN DEN HEER DROST EN ZIJNE E. BRUID.

0

KLINKDICHT.

Die malkanderen gemoet met bruilofts-karren,
En houdt voor Iuno stand, die u te gader trouwt ;
Zon, die uw' Maan bestraalt ! Maan, die uw' Zon beEn 't Hemelrijk belooft den aanwas veler starren ! (schouwt,
LVI. De weduwnaar van Christina van Erp had Susanna van Baerle (een verre
nicht van den Hoogl.) vergeefs ten huwqk gevraagd. Zif aanvaardde de hand
van Constantin Huygens, 6 4p. 1627, en Hooft bezong hen, als 't „bestgegaejde
paer". Met de hulp van Susanna Bartelotti verwierf de Drost de hand harer
schoone en ;like moeder, de weduwe van den koopman Jan-Baptist Bartelotti van'
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5 Gepaarde kronen, die bij beurt ons oog doet marren,
En blaakt in 's Hemels kerk met uwen glans in gouda
Hoofdlichten, vrij van rook; vergeeft het ons, die stout,
Met smoken van dees' toorts, uw' heldre klaarheid sarren.
Aldus draagt ijdel brein nog water in de zee;
Aldus tart Pan Apol, bestuwd van blatend vee;
Zoo is gebrijzeld glas bij diamanten kostelijk.

10

Mij moedigt, dat geen' gift van Godheen wordt veracht,
Hetzij men haar een lam of honderd vaarzen slacht; —
Ik offer dankbaarlijk, al riekt het luttel Drostelijk.
I. V.

VONDELEN.

INHOUD.
Ganymedes, van Jupiter afgezonden, om de bruiloft-tafel des Drossaarts, na begroetenis, met hemelschen nektar te vereeren, verricht ziinen
last ; met verschijnt 'er Venus en Poesy, die, na het ophalen der menigvuldige diensten, waardoor de Bruidegom haar verplichte, proef nemen
van 'tgene Cupido bij zijnen meester in de dichtkunst gevorderd heeft;
waarom hij gelaurierd wordt, en Iupijns dischschenker vaart met dez,e,
tijding ten hernel.
PERSONAADJEN.
GANYMEDES.
VENUS.

CUPIDO.
REI VAN CHARITES.

Pogsy.

den Heuvel tot Beichlingen, dochter van den 4ntwerpschen Kolonel Arnoud Hellemans en Susanna van Surck, geb. te Hamburg in 1595, Wier huis op de Kei.
zersgr. over de groenl. pakhuizen, Hooft met haar en haar dochters betrok.
[Velar de bruiloft, op Welke Vondel dit lyrische kamerspel heeft doen uitvoeren,
gehouden is, blijkt niet.
Klinkd. 6. Blaakt, als onz. ww. — Inh. reg. 5. Wat de Minnegod heeft
toegebracht aan het talent van Hooft.
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BRUILOFTBED
VAN DEN E. IIEERE

PIETER CORNELISZ. HOOFT,
DROST VAN MUYDEN, BALJUW VAN GOEYLAND,
EN DE E. IOFFRE

HELIONORA HELLEMANS.
GA NYMEDES:

E zaligheid, door al het Zoet,
Haar burgers dikmaal walgen doet,
En eeuwig vrolijk-schittrend Licht
Verveelt wel Goden-aangezicht;
Dies 't Zuur (Sok hemeltonge smaakt,
En Duisternisse 't oog vermaakt.
Der dingen waarde, in 't algemeen,
Bekent men door verscheidenheen:
Verscheide kleuren doen 't gewis,
Dat Iris' kleed veel schooner is;
I )e verwe steekt op verwen af.
Zoo blinkt Iupijns bij Plutoos staf,
Een God, bij 't Menschelijk geslacht,
En Starregoud, in 's aardrijks Nacht.
Dit ondervind ik, onder wolk
Gedaald bij 't sterflijk Bruiloftsvolk.
Dees lucht mijn lafheid graager maakt.
Nu trekt het hart na 'tgeen 't flus wraakt:
Het feesttapijt van 's hemels throon
Bij dit behangsel luistert schoon;
En bij dien aangesteken damp,
Bevalt me rookeloze lamp;
Heilheilig purper van Godin
En God, bij zijde en wormgespin,
Bij Bruids cieraad en Bruigoms glans,
Die heeft in 't pralen beetre kans.

D

5

1o

15

20

25

Maar ziet eens : 't Nieuwgetrouwde paar,

Met dees' van vreugd begote schaar,
Blijft op ons starren en zit stom,
1o. Iris, de regenboog. — r7. L a fh e i d, lusteloosheid. — 2o. Luistert,
flonkert. — 21. Walmende kaarsen. — 22. Van den hemel. — 23. Het Godenpurper steekt voordeelig af bij deze bruiloftskleederen.
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En ieders oogen kijken om.
't Is best, dat ik 't verwondren red.
[Tot de Bruiloftsgasten ..]
Ik ben een' spruit, van Dardans bed
Gesproten, 's Trooischen Konings zoon,
De Schenker van den God der Goon,
Die zijner stralen majesteit
3,5
En glorie op mijn aanschijn spreidt,
Wanneer ik, in zijn' hooge zaal,
In louter diamante schaal,
Met mijne kruik, uit roOn robijn
40Gedraaid, hem schenk den besten wijn.
Dees', doen ik voor zijn' tafel schonk
Het nat, dat in de koppen blonk,
Sprak, door 't wel toeven wel gezind :
„Mijn schenker ! hoor : ga heen gezwind,
Bekiim mijn' fieren arends rug,
45
Die draag u op zijn' pennen vlug,
Gelatin met nektars zoeten drank,
Ter stee, daar Hymens blijde klank
Koomt stijgen na de Noorder as,
so
Daar Tethys, met een' blaauwen plas,
Den vromen Hollander bespoelt,
En 't vrolijk bruiloftshuis krioelt.
Vereer, met onzen verschen most,
De tafel van den Muyder Drost,
Tot loon, dat dik' zijn' gulden mond
55
Een lofzang uit de laagte zond
Na 'et starlicht hof, alwaar zijn naam
Is uitgeblazen door de Faam."
3o

6o

65

Hij had niet uit, of Ganymeed
Het kromgebekte dier beschreed.
Een kruik ik aan mijn' gordel hang,
Als Koning Henrik, uit den drang
Der halve Goden, na mij spoeit,
Terwijl de vogel, eer hij roeit,
De vleugels vaardig maakt en rekt.
Hij sprak: „O zoon, wiens reize strekt
Na d' eere van Apols Laurier,
Die zijn onsterfelijk pappier

32. Dardan, zoon van Jupiter, stamvader der firojanen. — 43. W e I
toeven, goed onthaal. — 5o. Tethys, vrouw van Oceanus, moeder van
vele stroomgoden. — 51. Vromen, kloeken. — 62. Henri IV, wiens leven
Hooft beschreven heeft, Amst. 1626.
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Met mijn' onsterfelijke daan
Zoo trotsch en loflijk heeft beldan,
Dat, eer mijn pronkbeeld te Parrs
Gedijt het kankrig roest tot spijs,
Eer Nijds en Tijds vermetelheid:
Mij lever der vergetelheid,
Dat eer dk, groote Koningsstad
75
Mij zal vergeten, als dit blad,
Hetwelk hij met miin' eer beslaat,
Hoe bits Filippes Henrick haat.
Gij zult hem groeten duizend-maal,
Wiens deftig koninklijk verhaal
8o
Den Amstel geeft geen mindren moed,
Als Romes Zwijger aan den vloed,
Die door de Zevenbergsche Stad
Gaat bruisen, op zijn' oudheid prat.
Vermaan den Landvoogd van het Goy,
85
Dat hij ten vollen 't werk voltooi,
En, 't lijk te Sint Denis bewaard,
D' ontbonde ziel heur hemelvaart
Met statie vier. Verbaast hem dit,
90Zeg, hoe ik neffens Herkles zit,
En munt door heil'ge bloemen uit,
Als dees met slang en leeuwenhuid.
Zeg, hoe d' in bloed gedoopte ziel
Des helds, die voor de vrijheid viel,
In Hollands hart, door moorders haat,
95
Bekoord door goud en glimp van staat,
Hier aan mijn slinke zij gevoegd,
Door merg van rede mij vernoegt,
Dat dan het Hoofd en wijze brein,
Dat dan de Muyder kastelein
oo
Mij gun mijn toegewezen recht,
En mijn' triomf aan d' uitvaart hecht.
Dies wensch ik, dat de kuische min
Hem aan zijn' blakende Drostin
Door zoo veel wellusten verbind',
os
Als eertijds 't schutterlijke kind
Mij aan mijn Koningin verknocht;
7o

81. Moe d, trots. — 82. Romes Z w ij g e r, Tacitus. Zie XLIII bl. 227.
Vloed, de Tiber. — 87. En, terwijl het lijk te S. Denis bewaard wordt.
S. Denis, stadtjen, waar de graven der Fr. Koningen zijn. — 91. Heilge
bloeme n, de Lelien van 't fr. wapen. — 94. Prins Willem I. - 102. Mijn
apotheooze beschrijve. — - to6. Cupido.

P. Cz. HOOFT EN H. HELLEMANS.

11o

115

120

125

13o

135

1 40

1 45

319

Toen zij, van over zee gebrocht,
Een tweede Venus, to Lion
Ontving met gloenden schoot haar zon.
Dat hem zijn bruid zoo wenschlijk zij
Als mij die bloem van Medicij,
Die roos gehuwd aan lelibloem,
Toscanens lof en Vrankrijcks roem."
Hij had volzeid, en d' Adelaar
Gaf zich ter vlucht, en werd gewaar,
Na 't lange zwieren, Hymens vlam,
Die door de glazen t' Amsterdam
Haar luister gaf; toen viel hij vlak,
En zett'e zich op 't bruiloftdak.
Ontvang, ontvang, o Bruigom! dan
Iupiins geschenk, dees nektarkan,
Ontvang de boodschap en den groet
Des grooten Henricks, die zijn' voet
Omhoog zet, op turkoizen vloer,
Op eeuwig blinkend parlemoer.
Uw landbestier en heerschappij
Gezegend onder Henrick zip,
Die zijnen naam van hem ontleent,
Daar Navarrois en Vranck om steent.
En naauwlijks droog van tranen blijtt,
Zoo dikwijls 't harte kil verstijft,
Als 't overpeinst dien droeven dag,
Die 's volleks heiland sneuvlen zag.
Veel zegens, die bevloey u twee,
Gelijk de Vecht de Zuyderzee,
Daar, in en uit de mond van 't Y,
De zeilen zweven 't slot voorbij,
Daar gij, ten beste van 't gemeen,
Bewaakt het drietal uwer steen.
Maar wat Godinnen, blij van geest,
Verschijnen hier ter bruiloftfeest?
Ik zie 'er twee, ik zie 'er drij,
Cupido, Venus, Poesy,
En haren sleep; zij zijn 't, gewis!
'k Wil luistren, wat haar toeleg is.

1o8. Maria de Medicis, „van Livorno op Marseille ghevoert" en van daar
op Lyon. — 128. Frederick Henrick; zie boven, bl. 23o, 231, noot op
Prince-lied, v. 1. — 134. Zie Vondel I, bi. 5.
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VENUS. POESY. CUPIDO. REI VAN CHARITES.
VENUS:

De kerken van mijn Rijk, de goddelijke glansen
Van offer vier, de geur van asemende kransen,
Nocht zoete wierookreuk, lien 't outer van zich geeft,
15o Geen marjoleine beemd, geen myrthebosch, dat leeft
Van pluimgediert en klinkt van schelle nachtegalen,
Nocht rei nocht dans op pijp, op cithers en cymbalen,
Geen' veel, die, met den boog gestreken, wedergalmt,
Geen' jeugdelijke borst, vol viers en minnewalmt,
155 Geen aanschijn, afgezet na onbesproke schoonheid,
Geen voettapijt, 'twelk uitgespreid voor mijnen throon left,
Geen' maagdekeel, die tot mijn' eer een' lofzang zingt,
En wijd den geest beschaamt, die door het orgel dringt,
Geen zoete vrijers stem, op klagen en op vleyen
I 6o Zoo kunstig afgerecht, dat Kaukaes eer zou schreyen
Dan hij die troosteloos op 't harde stuiten liet,
Noch geen bekoorlijkheen van Cyprus, konden niet
Verletten mijne reis na deze bruiloftzalen,
Om mijnen outerknecht en kerkpoeet de stralen
165 Der Godheid, lang van hem aanbedelijk gevierd,
Te toonen, daar hij in zijn statie zit gevierd.
Wat zeg ik ? Zoil iets aardsch mijn reize wel verletten?
Mijn Hemel-zellef, vrij van sterfelijke smetten,
Mijn zuivere elpenstoel, mijn hof vermocht dat niet,
17o Daar zoo veel Engelen staan onder mijn gebied,
Die, bevende uit ontzag, dees blonde vlechten snoeren,
Gesteent in gouden hayr, op 't voorhoofd starren voeren;
Daar welfsel, wand, en vloer, van alle kanten speelt
Met glans en wederschijn van mijn gespiegeld beeld.
175 't Is billijk, dat ik eer den Drostelijken Hymen.
Mijn tempel is verguld met zijn vergulde rid men,
Het heilig marmer praalt alszins met vaers en spreuk,
En tart der Ouden Eeuw ; hoewel ze lange kreuk
En rimpels zet, , grijst en graauwt van zilvren hayren ,
18o Minerve bindt zch niet aan Grieksche taal of jaren,
En hoogen ouderdom. Weshalleve, doen 't mij
153. Boog, strijkstok. — 159-161. Geen stem van een zoeten vrijer,
z®o bedreven in klagen en vleyen , dat een Kaukazische berg eer aan 't
schreyen zou gaan dan toe to laten dat die stem afstuitte op zijn rotssteen
(een echo wekte). — 164. Hooft, als minnedichter. — 176. De tempel van
Venus prijkt met de vaerzen en spreuken van Hooft, die bij de Eeuw der
Ouden niet achterstaan, hoe oud en grijs (d. i. hoe voortreflijk) die Eeuw
ook zij.
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Gelustte, mijnen zoon in Duitsche pazij
Te zien volleerd, ik hem te Muyden lei ter scholen,
En liet den leerling 't Hoofd der dichteren bevolen.
185 'k Beloofde hem tot loon de schoone Leonoor ;
Dies kweet hij zich met lust; en sedert nam ik voor,
Dees bruiloftseer met d' eer mijns zoons te menigvuldigen,
En hem, zoo hij 't verdiende, in 't openbaar te huldigen;
Naar toe mijn speelnoot zich liet nooden van Parnas.
PoEsy:
190 Gij badt mij niet zoo zeer, als ik zelfwillig was;
En zoil ik niet, Godin, mijn opperste genoegen!
De Fransche Thales weet, hoe wij te gader voegen,
Hoe Cytherea, mij ontberende, verkoudt,
Hoe haar gezelschap weer de dichtkunst onderhoudt,
195 En veel meer stofs bestelt, als luchjes bloemen spikkelen
Op Hyble en op Hymet. Ik kan uw harte prikkelen,
Gij wederom het mijn'; d' een' Godheid de ander kleedt;
Mijn olie voedt uw' vlam; zoo dat ruw onbescheed
Het wettig huwiijk scheidt van haar, die, tot een teiken
200 Van onderlinge gunst, de hand elkandre reiken.
Ook parste mij de liefd mijns voesterkinds, hetwelk
Zoo lieflijk elk verplicht, te weten Hooft, die melk
En voedsel uit dees' borst van kindsbeen heeft gezogen,
En zett'e u bij meer krachts, dan uwer taaye bogen
205 Gerekte pezen ooit geveerden pijlen deen.
VENUS:

'k Belijde, dat zijn' dienst ons nut was in 't gerneen.
Pofsy:
't Zij, dat, als Sofokles, met overouden laerzen
Hij trad op treurtooneel, en klagelijke vaerzen
Ten ooren innezond, en raakte 's yolks gemoed,
210 En mengelde onder-een de tranen en het bloed;
VENUS:

't Zij dat, met bruiloftzang, hij volgde bruilofttortsen,
Of beelden, die den aard der heete minnekortsen
Na 'et leven drukten uit, toewijde aan kerkpilaar,
En wierookte met rijm als priester voor 't autaar;
215 't Zij dat hij, op een' halm, met harderlijke lieden,
Holp Daifeloos en Dorileaas bloed aan 't zieden,
Of dee den dageraad beklappen 't luye Gooi,
182. M ij nen zoo n, Cupido. — 192. Michel de Montagne, Essais, III, 3.
— 196. Zie Geboort-klok, v. 180. -- 213, 14. Wellicht zinspeling op Hoofts
godsd. gedicht „Dankbaar Genoegen", I, 297. — 216. In het landspel „Granida". — 2 17. Beklappe n, verklikken.
VONDEL II.
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Of dreef, voor ondier bang, de kudden na de kooi,
Of Pan, bij maneschijn en schaduwende linden,
220 Aan harderinnenrei zijn' Roosemond dee vinden;
Hetzij verwinnings feest den zanglust mee bekoort,
Of dat vertooning wenkt Princes van zegepoort,
Of op een rijk banket, bij schemering, uit mommen
Hij handhaaft Ionffrendans, en 't adelijke brommen
225 Van hoffelijke pracht;
Po ii., s y:
't Zij dat met heldenzang
Hij hen herleven dee, al die gewetens dwang
En felle tyrannij van harten viand waren,
Bestuwende den Leeuw in 't bruisen van de baren;
Wanneer 't zijn' vrijdom scheen te gelden, heel of half,
23o Daar kwam dan wie 't ook was, Leycester of Ducdalf;
Of, tot onsterflijke eer van 's vaderlands bescharrner, r
Hij you de letters sneed in grafgewijden marmer;
't Zij zijn' erkaauwde spreuk voor statelijk gebouw
Des wijzen hart bekwam als dorren beemd de douw;
235 Hetzij zijn' zinlijkheen uitheemsche taal ontkleeden,
En wisselden Marots uitmuntenste aardigheden
In moederspraak, of, met de luitpen van ivoir,
Verwekten Vecht en Y te luistren na de Loir; VENUS:

Of dat hij Tasso brocht hoogdravend uit Italien,
24o Of vloeide uit Ariost, of jonffers, die uit tralien
Vast lonkten, groette met de klinkmaat van Petrarch,
En kroonde een Bartel kind tot oppersten monarch; —
PoKs NT:
Of der Paten God, wien zelf August vereerde,
Met lofdicht zuiver Duitsch en Neerlandsch spreken leerde;
245 Of leende aan Seneca de kiescheid zijner vijl;
Of nam uit Tacitus een' ongebonden stijl,
En kennis van 't beloop der overoude tijen,
Vol onrust, vol gewoel, door beurt van heerschappijen,
En zag zijn' meester af den greep van landbestier,
25o En sloeg elke oorzaak gaâ, die staten stelt in vier
En bloed, ook wat 'er dient tot heeling der gebreken,
Wat Rome sloopte en wat haar 't hoofd eerst op dee steken,
Wat wijze van gebien langdurigst stoelen vest:
218-224. Zinspeling op bekende en onbekende werken van Hooft. — 234.
Voor 't werkhuis? — 235, 36. Het zij dat zijn voorkeur Clement Marots
aardigheden vertaalde. — 241. De sonetvorm. — 245. De Amsteld. Hecuba.
Misschien is hieruit af te leiden, dat Hoofts aandeel in de bewerking niet verder ging dan 41et voorslaan van amendementen. Zie Vondel, II, 78.
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Van Treflijksten, een Vorst, of 's yolks Gemeene Best.
VENUS:
255 's Helds arbeid ons verplicht: hij vinde ons eeuwig dankbaar !
Maar om op den Parnas zijn' leereling ontvangkbaar
Te leveren, zeg op, wat proeve gib begeert.
PoEsy:

Geen lofzang, dien de schalk van buiten hebgeleerd,
Maar die op staanden voet vloei rustig uit zijn harsen.
VENUS:
`260 Een kind is 't, al te zwaar en moet men het met parsen.
Poesy:
In loosheid is 't een reus, van lichaam is 't een dwerg;
Aan 't gr6eyen mangelt slechts: het boefken is te erg.
VENUS:
Zijn ergheid min is, als men 't wel van ouds gerekend heeft.
Poesy:
0, wacht u, wacht u wel voor hem, dien God geteekend heeft!
VENUS:
265 Een koker, pijl, en boog, is al zijn handgebaar.
PO ESY:
't Weet ruim wel, dat het zich voor vier en brand bewaar,
En a n d r en blaken doe.
VENUS:
Gij moet hem stof verschaffen.
Of is 't al eveneens?
POESY:
Neen zeker, daar zijn straffen
En boeten toe gesteld. Hij hoed zich voor den Schout.
VENUS:
970 Die muilbandt geen Paet.
Poesy:
Slechts met een toom van goud.
VENUS:
Der dichtren pen, 't penceel der schildren alles vrij staat.
Poesy:
Mijn lierman liert wel zoo; doch, als men ze in delaat,
Is geen' geslete munt bier gangbaar nocht te Room'.
VENUS:
Men sta slechts op die spreuk.
Poesy:
Op een Poeetschen droom,
275 Die zwaarlijk paayen kan het opgehitst gepeupel,
254. Aristokratie, Monarchie of Demokratie. — 262. Hij is klein, maar
dapper (wakker). — 271. Geldboete, als voor den Palamedes, waarop dit alles
that (273-290). — 272. Vondel-zelf.
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Den stok des blindemans, de krukken van een' kreupel.
VENUS:
Zoo is dan Poesy een' Pallas zonder schild
En helm, daar dommekracht haar plomp geweer op spila.
Al anders blonkt ge, toen, voor lastertongen veilig,
28o U Ennius verhief, en schatte uw' dichters heilig:
Toen 't oud Orakel zweefde op Faams doorluchte wick,
En noemde Euripides den allerwijsten Griek,
Toen Alexanders zorg besloot Homeer zijn' schriften,
Van pronkbeeld rep ik niet, of kerk, of keizers giften,
285 Of ooreloog, gevoerd van zeven Grieksche steen.
't Vernoege u, dat het maatgedicht des overleen
Verduurt Egyptsche naald, goud, koper, staal, en ijzer.
Elke Eeuw waardeert de kunst, na dat ze is zot of wijzerNti lijdt een dichter last, en d' allerplompste boer
290 Bewoont zijn land gerust.
P oEsv:
Gij weet, hoe Orfeus voer,
Mijn eedle harpenist aan Hebrus' waterkanten,
Omcingeld van het spook der woende veldbacchanten :
Een brandhout trof hem bier, en daar een harde kei,
En 't lieflijk snarespel, verdrukt door 't veldgeschrei,
295 Had geen gehoor bij haar, die zijne mate steurden,
En, na 's onnoozlen dood, 't geplette lichaam scheurden,
En smeten hoofd en harp in 't midden van den vliet,
De harp die me' in 't gestarnt nog heerlijk blinken ziet.
't Alom gezaaide lijf was aas voor kraai en rave,
30o Zoo 't Zanggodinnen niet verzamelden ten grave,
Gelijk ze zeker deen, dat treurig Negental,
Waar op geduriglijk des Vaders zegen val,
Voor dozen lesten dienst bewezen aan mijn' Priester !
VENUS:
Is alle stof niet vrij, wie van ons beide kiest 'er
305 Iet, dat ter zake dient?
Poesy:
Geeft gij 't hem in den mond.
VENUS:
't Was best, dat niemants keur hem al te zeer verbond;
Poeten draven noode in voorgeschreve perken;
280. Quintus E n n i u s, geb. 239 v. Chr. t 169, de vertegenwoordiger der nationaal romeinsche poezie. — 283. Alexander voerde Homerus, in een kistjen beslote n, op zijn veldtochten, meé. — 285. Die elkaar de eer Homerus'
bakermat te zijn betwistten. — 286, 87. De vaerzen van den dooden dichter
zijn onverganklijker dan de pyramiden. — 291. Doodgeslagen door Thracische
vrouwen — 306. H e in, Cupido.
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Ook is mijn zoon van brein veel wufter als van vlerken,
Zijn geest wil weyen.
Poesy:
't Wordt hem willig toegestaan;
-310 Nu hef hem op den stoel.
VENUS:

1k ben er mee belaan.
De jongen is to speelsch; hij bli}ft 'er licht in steken.
Wat zal dees' dartelheid? Waartoe dees' wulpsche treken?
Geef uw' Meestres gehoor, en zet uw' zinnen schrap.
PoEsy:
Dees plaats is heilig, zoon! men klimt langs dezen trap,
.315 Bekranst met lauwerier, in der Poeeten stoelen;
Gij ziet 't verlangen dezer gasten óm u woelen,
Elk luistert scharp, en neemt uw' woorden ernstig waar;
Nu stort een' goude beek, spreek langzaam, rijp, en klaar.
CUPIDO:

Op, op, gelukkig paar! mijn' zwanen zijn geslagen
.320 In 't parrelen gareel; beklim den gouden wagen!
Ik zelf zal voerman zijn der moederlijke vracht,
En, verre uit het gezicht der sterfelijke menschen,
Ten darden hemelkreits u voeren, daar met wenschen
't Beloofde bruiloftbed uw trage koomst verwacht.
325 Van wellust is de tijk door Charites geweven;
De pluimen zijn gevlei, de dekendraden kleven
Van bloodigheid en schaamte, en iet vrijpostigs t' zaam;
Van mondjes de gordijn, die dan om kusjes prachen,
Dan pruilen, beurt om beurt; tien duizend oogjes lachen,
.330 Gemengd met zuurheid, van 't gehemelt aangenaam.
Hier kreukte 't koningskind de bloem en 't lelibloeyen
Der Lustgodin, wiens schoot hem hiel in zachte boeyen,
En smaakte 'er lavenis in 's levens weeldebron ;
Hier schoot de jager 't hart, dat eerst zijn hart bezeerde,
335 Hier was 't dat d' Avondstar 't geheimst haar vrijer leerde,
Doen 't heilig aanschijn hem scheen schooner als de zon.
De Bruigom hierom lacht; de Bruid slaat d' oogen neder;
Dies voelt de blijde feest verandering van weder.
0 heldre zonnestraal, schoonoogde Leonoor !
331. Adonis, die van Venus bemind werd. - 334, 35. Endymion. Av o n d s t a r, de Maan, Diana.
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340 Grijp cooed, 't en is geen tijd die oogen toe te luiken,
Die ik ter hemelvaart voor fakkels zal gebruiken
Om in de bruine lucht te maken 't wagenspoor.
Ik ben geen Phaeton, in 't mennen onervaren ;
Al schort het mij aan groei, mij manglen geene jaren;
Ook zal mijn' Moeder u verzellen zij' aan zij',
345
De Drossaart, over u en over haar gezeten,
Al vloeyende het pad met minnevaerzen meten,
En strooyen met den mond een lent van Poezij.
Beschitterd van den glans en gloor der beide pruiken,
35o Zal fluks de geest in 't brein van Hooft op 't rijkst ontluiken,
En strenglen uwen lof met Venus onder-een;
Dan, 't oordeel schrap gesteld op 't spits van schrandre zinnen,
Als 'srechters brein op Ide: uw' schoonheid 't veld zal winnen,
En 't sterflijk werden voor 't onsterflijk aangebeen.
355 Dan belgt zich Cypris niet, dat hij uw' flikkerlichten
Op tweelingzonnen schat of kokers mij ner schichten,
Of starren, of bezield en flonker-diamant,
Daar zonnestraal in speelt en blixems eigendommen,
Urn goedheid en ontzag te voorschijn te doen kommen,
36o Tot kneding van zijn hart, daar gij de kroon in spant;
Dan belgt zich Cypris niet, schoon of hij zijn' Drostinne
Een' schoone zuster noemt van Cyprus'Koninginne,
Een dochter van Iupijn, gezocht, gevrijd, gevierd;
Een', die te Muyden koomt van over 't vlak gevaren,
365 Om met hem starke steen en sloten te bewaren,
En 't land te schuimen van bederflijk ongediert.
Dan belgt zich Cypris niet, dat d' Amstelbie de tipper
En 't uiterste genaakt van uwe roode lippen,
En zoeten hemeldauw en milden nektar lept,
37o En riekt den ambergeur van 't overlieflijk hijgen,
En kust den rozemond, die 't yolk gebiedt met zwijgen,
Een luite, daar zijn luit een' hoogren toon uit schept.
Die mond, dien Goeiland zoent met offer toe te brengen,
Die 's Rechts gestrengheid zal met veel genade mengen,
375 En 't woord des onderzaats gaan houden bij den Heer,
349. De lokken van Venus en Leonoor. — 353. Paris. — 354. Helionora
boven Venus. — 355, 62. Venus. — 367. A rn stelbi e, Hooft. -- 373, 75.
Die mond, die door Gooiland gekust en tot zachtheid bewogen en tot voorspraak van den onderzaat gestemd word; door offers (van hulde).
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En gunst en zegening verwerven door gebeden,
En vesten stichten met haar uitgeleze zeden,
Wanneer ze strekken voor een' levendige leer.
Na dat de wolken zijn verstoven voor mijn' wielen,
380 Hij met den vinger u die zuivre maagdezielen
Zal toonen in 't gestarnt, bij Goon geplaatst omhoog,
Doen d' allergrootsten zelf, verslingerd op het minnen,
Haar zaligden, in spit der pruilende Godinnen;
Terwij1 genaken wij den moederlijken boog.
385 De wakkere Uren, die mijn Moeders throon bewaken
Als kamenieren, fluks de poorten, die er kraken
Van 'outer Hemelsch goud, ons zullen opendoen.
1k zal u zetten, met het glippen mijner raden,
Daar 't bruiloftbedde duikt in versche myrthebladen,
390 En avondstarrig licht zijn' glans verspreidt door 't groen.
Hier zult ge zaliglijk en vriendelijk verzamen,
En geest en godlijkheen elkanders ziel ina'Amen,
Voltooyende uwe min, gelijk uw minnaars dicht ,
Ik zal ze zoetelijk aanprikklen met mijn' rumen,
395 En huwen aan uw spel aldus den hijlikshymen,
Waar toe mij meesters vlijt door leering heeft verplicht.
Nu stroopt uw hart van zorg voor steden en kasteelen,
En treks omhelzen aan, liefkozerij, en streelen,
En kussen, jok, en lach, ja, Venus gants en gaar,
400 Die ware door uw' ziel en zinnen, lijf en leden,
En propp' gevoelenen verstand met zaligheden,
Bekoorsters dikwijls van den grooten Donderaar.
Ach ! waarom dekt Natuur de aanlokkelijke naaktheid
Der Schoonheid en 't gebruik der opperste volmaaktheid
405 Zoo schuw met schaduw en met sluyer, bruin en wit?
Of is 't om 't hart te meer te noopen met verlangen,
En Mins verbeeldingen meer krachts te doen ontvangen,
Wanneer haar vlamme weidt van 't een' in 't ander lid?
Die zelleve Natuur schiep daarom de gepeinzen
410 Der vrouwen weigerlijk, en gaf ze 't geestig veinzen
En 't samlen in het diepst des boezems met voordacht,
3 80. Nymfen, die in sterrebeelden veranderd zijn. — 388. R a d e n, raderen. -- 39o. Maanlicht. -- 402. Jupiter. — 4ro. Weigerachtig.
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En winterkoti en koelte en traagheid tot ontfarmen,
Om, met een' heetren tocht, gelieven in liefs armen
Te werpen, tot meer heils voor 't menschelijk geslacht.

415 Het hart der Bruid, dus lang tot kil krystal gevrozen,
Ontlaat nu; 't aanschijn daagt en mengelt rijp met rozen,
En 't sneeuw der blank e borst door gloed aan 't smelten raakt,
Mids Bruigoms oogen op haar' starende oogen mikken,
Die uit rohijnen kop des monds, om niet te stikken
42o Van brand, verkwikking eischt, eer hem de dood genaakt.
Gij vraagt : „wat voor een dood ?" — de dood der lekkernijen,
Die op een oogenblik de tweelingzielen lijen,
Wanneer ik 's levens vrucht op hare snikjes ent;
Een vrucht, die waardig zij, om Venus oegst te cieren,
425 Waarin men ommetrek en zweemsel in ziet zwieren
Der teeldren, na dat Min hun diep was ingeprent;
Die vrucht, beloof ik, zal op 't hooge Huis te Muyden
Uw bruiloftzegen zijn, en stieren land en luiden
Na vaderlijk bericht, wan 't graf uw assche dooft;
43o En 't yolk, nog lang in rouw, na dat het volgde uw doodbaar
Zal wijzen : „Dat 's de neef van dien oprechten grootvaar,
Het kroost van Leonoor, en 't rijk gelauwerd Hooft."
P o E SY:
Geen nektar zoeter smelt op der Vergoden tongen,
Als 't oor bevalt het lied, zoo lieflijk opgezongen ;
435 Ontvang, ontvang, Poeet ! den heiligen laurier,
En oorloog onder mijn' onsterflijke banier !
De lofkrans koomt u toe; nu klap te gaar uw' wieken,
En tart met Neerlandsch dicht het maatgezang der Griecken !
Uw Meester strijk ook prijs, die immers u zoo zoet
440 In Duitsch, als in Latijn uw Naso, vloeyen dolt.
VENUS:

Zoon ! reik me toorts en boog, gij moogt ze wel ontberen,
Die machtig zijt voortaan de luiperts te bezweren
En tigers met uw' stem, hoe fel die zijn en bits;
Nu schiet geen' harten meer met punt en scharpe flits,
445 Geen boezems zeng met vlam ; de baren, hoe verbolgen,
De rotsen, hoe verhard, uw harpe zullen volgen ;
'k Zie luistren na uw maat bosch, bron, en beek, en boom.
'k Zie dansen op uw lier den Y- en Amstelstroom.
43 i. N e e f, nakomeling. — 435. Poee t, Cupido. — 439. Uw Meester,
Hooft. — 440. N a s o, Ovidius.
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REI VAN CHARITES:
I.

0 Dafne! krans 't gekrolde goud.
45o 0 eeuwig groene blaaren! „ wijdt zijn' haren,
Wiens keel die zoetigheen ontvouwt,
Daar fluit, schalmei, en snaren „ dof bij waren;
Keel, die, met goddelijk geluid
En weeldegalm, de wellust kruit
In zangverbeeldings stoelen,
455
Daar, door 't gehoor, 't gevoelen „ raakt aan 't woelen.
II.
Meduse lichamen verhardt.
Wie ziet ze en kan ze ontglippen? „ wie ontslippen
Diepruik, daar slang in slang verwart?
46o Maar gij smelt harde klippen, „ met uw lippen;
Uw pijlen waren eer ontzien;
Nu zal men uwe klanken vlien
En zoete tooverwijzen;
Wie zal daar niet voor ijzen „ met afgrijzen?

Veel Nymfen van uw stem alree,
Doen de ooren stonden open, „ zijn bekropen,
En voelen 't liefelijke wee,
En hebben minnehopen „ ingezopen.
Bruidleider, Hymen, weest verheugd!
47 0U staat to wachten vreugd op vreugd;
Gij zult veel bruiden leyen,
Daar bruiden 't bedde spreyen „ en bereyen.
465

GANYMEDES:

475

Met deze tijding, dat aan Min
Van Pindus groote Koningin
Is toegestaan de lauwerier,
Ik wederom na boven zwier;

449. Dafne, gij die in een laurierboom veranderd zijt, zet een krans op
de blonde dichterlokken van Cupido. Op Hooft kan dit niet slaan: want hij
droeg het pruikjen dat Anna Roemers hem (1621) gemaakt had (Ged. I, 185).
— 457. Die Medusa aanzag versteende. — 460. G ij, Cupido, Hymen. —
474. De Poesy, als persoon opgevat.
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Daar zullen lachen alle Goon,
Om dat Cupido, Cypris zoon,
Poeet geheiligd, Neerlandsch dicht
Nu bruiken zal, in stem van schicht,
En maken ze alle tot zijn' roof,
Geen uitgezonderd, als die doof
Is van zich-zelven, of heel ras
Zijn ooren beide stopt met was.

gait be ruibt,
OP HAREN BRUIDEGOMS WAPEN,LvH

5

o

is

U kan ik den zin eerst rapen
I NI Van het Drostelijke wapen:
't Is onfeilbaar, ikgeloof 't,
Dat 't gelauwerierde Hoofd,
Van een zonnestraal beschenen,
Lange spelde Hoofts vereenen
Met schoonoogde Leonoor,
En woil huwen glans met gloor.
Schoone Bruid! neem vrij mijn dicht waar:
't Licht, dat om Hoofts brein onzichtbaar
Eerst begrepen werd, wordt nu
Zichtbaar; weest dan bang noch schuw
Voor dit u beschoren noodlot,
Maar omhels het willig, zoo 't God
U uit gunst heeft toegeleid.
Hemel! wat een' majesteit
Krijgen nu de Muyder zalen,

LV1L CrzIn Willenzsz. Hooft, de vader van Baertgen Hooft, die, in 145-o,
met den zoon van Vondel trouwde, had, op den Nieuwendijk, tot winkeluithangbord „Het witte Hooft". Cornelis Pietersz. heeft ald. gewoond „ontrent de Oude
Haerl. Slays"; zijn broeder, 's Drossaarts oom, Hendrick, scl4nt, op een blaauw
veld, een gebaard zilveren menschenhoofd en profil, met gouden lauwerkrans, tot
wapen gevoerd te hebben. Later is het veld steeds van keel. Dit zal, getimberd
met een helm, ivaarboven een zon, het wapen zijn, dat Vondel Bier bezingt. Toen
de Drost geadeld werd, 31 Mt. 1639, door Lodewijk den XIIIe, werd het wapen,
door hem, als zijn gebruiklifice, opgegeven, uttgebreid als volgt: van keel, met een
baardeloos zilveren menschenhoofd en profil, een lauwerkrans van sinopel, om de
gouden haren, gebonden met een slayer van lazuur, bezaaid met gouden lelies.
Helm en face, met 5 tralies, 5-puntig gekroond d l' antique. Boven de kroon, een
zon van goud. Hooft schijnt het devies Omnibus idem daarbij te hebben aange.nomen. Lamfers, keel en zilver.
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Door Apolloos zonnestralen ;
Goeiland is het ongewend
20
Zulk een zomor, oegst, en lent
Op zijn dartelste te roemen.
Nieuwe vruchten, nieuwe bloemen,
Aamt dees Flore toe haar lief,
Zielverstrikker, hartedief.
25
Elk zijn' weergade om de kroon vleit.
Louter geest bier enkle schoonheid
Zwangert. Baart ze een' jongen zoon,
't Is gewis een tweede Adoon.
Baart ze dochters, 't zip Helenen,
3o
Daar heel Holland om zal stenen,
Zoo men, om 't geschaakte pand,
Wagen moet den staat van 't land.
Minne loost bier geen' pistolen,
Mids twee gitten tweelingkolen
Koegels zij n, die 's Bruigoms smart
35
Voen en treffen tot in 't hart.
't Kussen van dien mond is kostelijk,
't Lippendrukken is bier Drostelijk,
En de Drostelijke min
4 Is besteed aan dees' Godin!

0

Op [at 6ttritnio fan] It

y

(P + (Pas+

Ernuftig olk, die steeds bepropt uw ruime winkels
En kleedt in 't parkament de beenen nocht de schinkels,
Maar 't brein der gener, die met letters zijn gedoopt;
Komt, en ziet Perssius, uw glorie, hoog gezeten,
5 Die, midden in het choor der Hollandsche Poeeten,
Met 't drukken van zijn rijm, veel geld te zamen hoopt.

V

ANDER.

5

Gij, burgers ende vremden !
Dit 's Perssius van Embden;
Zijn ,
na Phebus zwijmt,
't Zip dat hid dicht of rijmt;
Die zijn' boeken en prenten
Op 't dierste weet te venten.

Op D. Pz. Pers. Zie Vondel, I, bi. 94, 98, 147, 180, 286, 440.
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WuzE: 0 nuit, jalouse nuit.
I zie, wat schooner kleed gespreid left op de golven,
En met een' waterlijst geboord en bleek azuur,
En houdt in 't groene loof een' gouden oogst gedolven,
Bemaald en rijk gestikt van d' aardige Natuur.
5 Zie dees' bemoste schaar van Goden en Godinnen
Rondom dit heerlijk pand zich beuren uit het nat,
En met gebogen nek zorgvuldig onderwinnen
Te weren 't ondergaan van zoo gewenscht een schat.

E

Italie! gij zijt de bloem, van wie ik heden
1 0 Al zingende oorlof neem, na veel genoten goed.
0 landschap, van mijn' weeld bewust en zoetigheden,
Waarvan gij overvloeit, en mij nu vloeyen doet.
Aanbiddelijke Vrouw, cieraad der nageburen,
En 't eelst van 'tgeen belonkt des hemels aangezicht,
55 Die, met den zonneschijn van uwe ontsteke vuren
En goddelijken glans, de gantsche weereld licht !
Gij blaakte zelf weleer den hemel met uw' minne,
In 't bloeisel ewer jeugd, van schaamte en kleedren bloat;
Saturnus d' eerste was, die, om uw hart to winnen,
20 Zijn' goude zalen liet, en daalde in uwen schoot.
Van d' andre Goden werdt gij namaals met veel gaven
Verrijkt, en voor geweld van uitheemsch bloed beschut.
Urn u most Libyen en 't vette Egypten slaven,
En 't machtig Asien werd om u uitgeput.
25 Dat speet uw' nagebuur, het bellegzuchtig Griecken;
Dit knaagde vast zijn hart, en kropte zulk een spijt,
Doen het de schaduw van uwe uitgespanne wieken ..
De weereld dekken zag, en wierd zijn burgers kws.)t.
LVIII. Een gedicht van Vondels broeder. Zie I, bl. 347, II, bl. 77 en bierachter: Noot LIX. Nog so jaar na ziin dood, gedacht V. dezen dierbaren broeder met smartely7cen weemoed.
Afscheid. i. Tusschen de meren. — 5. Bemost e, bekroosde.
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d' Eubaeer Chalcis liet, met opgeblaze zeilen,
3o En koos het vruchtbaar zand, daar 't eedle Napels left;
Wien aarde en zee, om strijd, haar' giften mededeilen,
Als slaven van uw' weelde en blijde dartelheid.
De zoon van Manthus, die, verlekkerd op de velden,
Daar d' Eridaen door klei en vruchtbare akkers vliet,
35 Zich bij den Benacus een ander Theben stelde,
En 't pratte Mantua zijn' naam en oorsprong liet.
Nog was 't, nog was 't al niet, voor dat het trotsche Romen,
Zijn' muren leggen ging in kostelijk ciment
Van 't vroom Latijnsche bloed, en met de Vorstendomen
4o Der weereld 't hoog gezag beschansen dorst in 't end.
Het strijdbre Rome wies, bij 't wassen van de jaren,
En zwaaide d' adelaars met onverwonnen moed,
En zaaide 't flonkerlicht der starren in zijn' hayren,
En trapte op 's aardrijks nek met zijnen forschen voet.
45 Doorluchtigste Vorstin ! wat Godheid heeft u heden
Uit dien verheven throon gerukt en neergeveld,
En van uw' romp verdeeld de mannelijke leden,
't Gebeent verpletterd, en geslingerd over 't veld?
Uw grootheid overwoeg, door 't stadig rijksvermeeren :
Dies, met u-zelf verlaan, wierdt gij u-zelf een graf.
't Was noodig, om door u het ailes t' overheeren,
Dat Rome aan Rome-zelf den lessen hartsteek gaf.
De guide stralen, die gij neerzondt uit de wolken,
Gelijk een tweede zon ontdooiden 't Noorder rad,
55 Tot dat de springvloed der opdonderende volken .
Uwe hoogheid pletten kwam, en uw geweld vertrad.
5o

Doch of d' aaloude pracht des Tibers left ter neder,
En Aquileia treurt, to deerlijk uitgeroeid ,
Nieuw Rome heeft zijn' glans en blixemdrager weder,
6o En d' eer van 't purper nog in rijk Venedig bloeit:
Venedig, dat omringd met krystalijne vesten,
Gegrond staat op de zee, der vluchtelingen wijk,
Daar Marks gevlerkte Leeuw bewaakt 't gemeene beste,
En strekt een borstweer voor 't gedreigde Christenrijk.
29, 3o. Chalcis, voomaamste stad van Eubcea , bet grootste eiland der
JEgeesche zee, van waar verschillende kolonizaties in de Middellandsche zee
uitgingen. — Liet, verliet. — 33. De zoon van Manto , Ocnus, die Mantua
sticbtte. — 49. 0 v e r w o e g, werd top zwaar. — 55. De Gothen 'en Hunnen.
— 59. De Paus ; zie boven, bl. 76.
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65 Nu groei, Italie! met uw' verheve steden !
Mij roept een ander land, dat pand heeft van mijn' trouw;
'k Zoek nu geen' wondren meer, nocht andre vreemdigheden,
Als 't minnerijk gemoed en de oogen van mijn vrouw.
WILLEM VAN DEN VONDEL, Rechtsgeleerde.
C[ORNELIS] G[IJSBERTSZ.] PLEMP,
OP HET OVERLIJDEN

53411 Viefeitt Fetrtbot Tonbert"
LICENTIAAT IN DE RECHTEN.

[t Jan. 1628.]
D ' OVERLEDEN SPREEKT :

U docht, dat d' ernst en zorg der wakkre Schikgodinnen
Mijn levens webbedraAn verlengden, elk om strijd;
't Was mis, zoodra de Dood mij schichtig kwam verwinnen.
'k Verscheide in mijne jeugd en 't bloeyenst van mijn'
(tijd.
5 Apollo te vergeefs mijn' letterlust vermeerde,
Minerve docht niet eens op zulk een loos bedrog,
En Themis mijn begrijp al t' ijdel fatsoeneerde.
Gelijk de Noordbeerin haar jong, met tong en zog.
Nu zoude ik mijn gedicht door 's Hemels aandrift zingen.
to Ik roemde 't heerlijk hoofd van Rome, Paus Urbaen,
En weide in 's broeders lof van Zeevaarts wonderdingen,
En riep, o Phcebus! met gezang uw' Godheid aan.
Mijn kleppers klepperdicht niet dof in d' ooren klepte,
Toen Siena 't voetsnel paard zag vliegen, als een' pijl;

M

LIX. HY' was een liefhebber van Dicht- en Toonkunst, zo Mei 1623 te Leyden ingeschr. als student, haalde te Orleans een graad en kwam, na ziin bezoek
van Rome en een verblyf van II nzaanden te Siena, onz te trouwen naar zijn
vaderstad te-rug; nzaar stierf daar, niet buiten vermoeden van vergiftigd te zifr
(tivellicht door een italiaansche schoone?). Zie boven, biz. 77. C. Gz. Plemp, geb.
te rimst. 11574, stud. in de nzedicijnen te Leuven, in de rechten te Doway en te
Orleans, waar ook hij tot Licentiaat werd bevorderd, een tijd lang gevestigd in
den Haag, woonde hij later in ilmst. .W was in Ali 16w geh. met Geertgen
Tsbrands Dobbes van Haerlem, en met Hooft en Vondel zeer bevriend.
68. Vrou w, beheerscheres, geliefde. — C. Gz. Plemp. Io. Zie bl. 77. —
I I. Verloren gedicht op dat van bl. 22. - 12. Verloren gedicht. — 13. Gedicht op een harddraverij te Siena.
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15 Mijn' zanglust geest en ziel en boekstof hier uit schepte.
Och ! zanglust, kort van duur, en voor een' korte wijl.
Bescheide borsten, en gij kunstgeleerde bende!
Wie zwijg', wenscht gijlien : „Wel zij Welhem, in zijn ende !"

D[ANIa] D[E] B[REEN]: OP DEN ZELVEN.

T Erwijle

Themis en Euterpe, om 't gratigst, mijnen
En trekken, om 't genot van dezen jongeling,
Beslecht de Dood dien twist, na dat langdurig kwijnen,
En schiet en eigent hem, in 't midden van 't geding.
5 Wat baat de lauwerkrans? wat baten Hengstebronnen?
Wat baat het, of men 't Recht zijn' rol afloopen hoort?
Zoo ras de Dood ons roept, wij volgen als verwonnen;
Zij leidt de onwilligen, en rukt den wrevlen voort.
Godvruchtigheid alleen verlaat ons niet in 't sterven:
10 Standvastig houdt ze stand, in 't midden van de dood;
En, vagende het lijf van 't rotten en bederven,
Bestelt des vromen zielin 's Heils gerusten schoot
0, nutte wisseling! al schijnt het vleesch verloren,
Des overledens geest wordt door de dood herboren.

qtittiVitebalitS TOtertantgi
AAN DEN DOORLUCHTIGSTEN EN HOOGGEBOREN VORST

FREDERICK HENRICK,
DOOR GODS GENADE

Prince van Oranjen &c.LX
Elkoom, welkoom, Welhems zoon !
Neem mijn' keizerlijke kroon,
Die uw Grootvaar plach te dragen,
Doen de Duitschen voor hem lagen
Op hun aanzicht, in het stof;
Welkoom in mijn Princenhof!

\V

5

LX. zo Ap. 1628 kwam Prins Frederick Henrick binnen Amsterdam, om, zoo
mogelijk, vrede te maken tusschen de Kerkelijken en Politieken. Het prozastuk,
door ran Lennep opgenomen, is eerder van Hooft.
17. Borste n, jongelieden. — D. d. Breen 2]. Zie bl. 134. — 1. Rechtsgeleerdbeid en Zangkunst. -- 1 I. L ij f, leven. — 3. Keizer Adolf van Nassau.
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O hoe schateren mijn' zalen,
Nu 't haar beuren mag t' onthalen
Dit doorluchtig Holiandsch bloed,
Hier gewonnen, pier gevoed,
IO
Under 's krijgs allarm-trompetten,
Under 't dondren der musketten,
Under 't barsten van 't metaal,
Under 't knarsen van het staal,
Under 't zweyen van de vanen.
15
Kan mijn' vreugd wel zonder tranen
Wellekomen dezen Vorst,
Die nog onlangs met zijn' borst,
Met een onbekommerd harte,
's Vijands schut en ijzer tarte?
20
iJzer, dat van dichte bij
Trof een hopman aan zijn' zij.
't Scheld, dat dook vol schriks en beven:
„Al te mild van bloed en leven
Is die krijgsheld voor zijn yolk !"
25
Kreet de Vliet-nymf uit haar' kolk ;
Y en Amstel met haar stemde,
1k, verslegen, Brie maal hemde,
t' Elkens met een' diepen zucht,
Urn te scheppen 's levens lucht;
3o
Want ik naauw 't gevaar kon kroppen,
En de schrik mij toe k wam stoppen
Wat me dient tot adem-tocht;
En zoo ras ik spreken mocht,
Steende ik vol bekommeringen:
35
Nimmermeer will' God gehingen,
Dat een slag of scheut mijn' hoop
Met dien Staten-pijler sloop.
Hemel! keer de nederlagen
40Van dien Mars, die zoo veel slagen
Heeft van kindsbeen uitgestaan,
Over veld en Oceaan;
Diepe stroomen doorgezwommen,
Hooge Bergen overklommen,
Zware tochten uitgevoerd,
45
Nacht en dag de trom geroerd;
Zoo veel starke steen beronnen,
Zelfs nog onlangs Grol gewonnen,
In 't gezicht van 's vijands macht,
8. Gebeuren. — 22. Kapt. Adriaen, bij het schouwen der Scheldeschanseu.
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Doen de groote Phlippes dacht:
„'t Is met Holland omgekomen,
Sedert het geweld de vromen
Heeft ten zetel uitgerukt,
En de Wijsheid, neergebukt,
Met haar' grijze zilver-hayren,
Met haar' sidderende jaren,
Wachte na den jongsten slag,
Die haar 't hootd nam, 't land 't gezach,
Sedert 't luk, hunne hand ontwrongen,
Is met kracht te-rug-gesprongen;
Hollands zeen'wen afgesneen,
Sleept het kreupel na zijn' leen."

IJdel waren dees' gedachten,
Doen de posten tijding brachten
Van den overgang der stad,
65
Die ons heir vergeefs eer had
Twee maal met een wal besloten.
'k Valle, met mijn' speelgenoten,
Edel held! te voet voor ti,
70'k Bid: weest voor u zelven schuw,
Wilt u van 't gevaar wat spanen,
Spaar u om uwe onderdanen,
Om uw' kleenen Willem doch,
Naauw gespeend van 's voesters zog,
Dat hij aan uw' zij' mag wennen,
5
Bussen lozen, paarden mennen
Leeren, onder uw beleid,
Daar ge 't land met lijken spreidt.
Dat men zegge: „Zie te gader
8o
Moedig draven Zoon en Vader,
Als IEneas, de Trojaen,
Met den groeyenden Ascaen;
't Lot dat spaar ze lang te zamen!
't Lot wil geven, dat hun' nann
85
Spanjen zoo ontzaglijk zijn,
Als de blixems van Iupijti.
0, Doorluchtigste der helden!
Al te zelden, veel te zelden
Zag u Y en Amstelstroom.
90
Drie maal overwellekoom!
52, 53. Aan 't adres van Maurits. -- 54. Oldenbarnevelt. — 65. Grol. -71. Spane n, spenen. — 82. Ascanius, IEneas zoontjen.
VONDEL H.
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Waar ge komt uw' treden zetten,
Krijgen keuren en Stads wetten
Nieuwe kracht, en haat en twist
Stuiven wech, als rook en mist!
En die ongetoomde tongen,
Die zoo stout en onbedwongen
Galmen oproer, bloed, en moord,
Zwijgen stil aan ieder oord.
All' mijn' trouwe burgerijen
Eenig in uw' komst vcrblijen;
Geen' Megeere geeft zich bloot;
Elk het hoofd left in den schoot.
Doen de windvorst dee verstrooyen
Op de zee de vloot van Trojen,
Zweeg al 't bulderen op 't vlak,
Alzoo ras Neptuyn weer stak
't Hoofd van uit de holle baren;
Waar zijn wagen kwam gevaren,
Lag de woestigheid gekemd,
En 't oneffen glad gekemd.
Even zoo gij, naauw verschenen,
Wat geraakt was op de beenen,
Wat mij dreigde met gevaar
Van een' schipbreuk al to zwaar,
Zet zich voor uw' Godheid neder.
Van uw voorhoofd straalt mooi weder,
En April geen May en wijkt,
Die met verwe en bloemen prijkt.
'k Had, met veel meer praals behangen,
Uw' Doorluchtigheid ontvangen;
Maar ik weet wel, hoe gij acht
Ware deugd de rijkste pracht;
Hiermee Clof den Heer der Heeren!)
Kan ik nog een' zaal stoffeeren;
Mannen heb ik, zoo men 't vraagt,
Daar mijn Raad-huis moed op draagt;
Onder deze, in raads beraming,
Blinkt de schranderheid van Vlaming,
Pols oprechtigheid heel braaf,
En de dapperheid van Graef:
Mannen (laat de nijd wat grimmen!)
Die mijn' vesten deden klimmen.

128, 13o. De Burgemeesters Pieter de Vlamingh van Outshoorbl en Jacob
de Graeff, en de Schepen Harmen Gijsberts van de Poll: zie boven, bl. 231,
aant. XLVI.
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Zulke zoek ik bij de kaars.
'k Hebbe'r ook nog Hasselaers,
Die hunne halzen voor mij wagen,
Die hun vaders degen dragen,
Welke op 't Spaansche knokebeen
Zijn geschaard voor 't algemeen ;
Erref-vijanden van Spanje,
Erref-vrienden van Oranje ;
Daar een Veldheer meed bestuwd,
Voor geen zeven legers gruwt.
Laat de vijanden vrij drieschen,
Laat de draken-koppen brieschen ;
Nooit ging Hollands fiere leeuw
Druipen voor den draken-schreeuw ;
Maar hij schutte op zijne tanden
Schenden, moorden, blaken, branden ;
En geen springvloed brak mijn' Dam,
Wat er ook van 't Westen kwam.
Gaat mijn Prins te velde trekken,
'k Zal zijn' rechter hand verstrekken,
Of een' zenuw aan dien arm,
Die, tot Hollands schut en scharm,
Rukt de klingen uit der scheede ;
En mijn' Burgerij in vrede,
Midden onder het getter,
Zal in 't hart, met offervier,
FREDRICK HENRICKS lof vermeeren,
En zijn' groote Godheid eeren.
Welkoom, welkoom, Welhems Zoon !
Neem mijn' keizerlijke kroon,
Die uw Grootvaar plach te voeren,
Doen hem alle Vorsten zwoeren.
Welkoom, heldendichtersstof !
Welkoom in mijn Princen-hof !

134. Majoor Nicolaes Hasselaer, de zoon van Kenaus wakkeren neef Pieter.
Heeft zijn naam de kaars van v. 133 aan de hand gedaan? Vondel wil zeggen: zulke zoekt men (anders) bij de kaars; zijn moeilijk te vinden.
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VerftRoma
AEN DEN EDELEN GESTRENGEN HEER

CONSTANTYN HUYGENS,
RIDDER ENDE GEHEYMSCHRYVER VAN DEN DOORLUGHTIGSTEN,

PRINCE VAN ORANJE.LXI
Rpheus, die na 'et schemerduysteren
Linden naer uw' luyt doet luysteren:
Orpheus, die het Haegsche woud
Met uw' snaeren onderhoud:
Orpheus, wien de Nymph een' krans breyd,
5
T' elkens wen ghy 't hof ten dans leyd:
Orpheus in 't beschaduwt groen,
Daer de jufferen om woen:
Orpheus, dien veele harten trouwen
o In den drang van eedle vrouwen:
Orpheus, die den Teems en Golf
In de vrolyckheid bedolf:
Orpheus op wiens huppelvingeren
Prins en koningen verslingeren:
Orpheus verre boven nyd
15
Dien Britanjen ridder wyd:
Orpheus, die mijn dichters yver
Dickwils lockte naer den vyver:
Orpheus aan den silvren stroom,
Onder den Oranjeboom:
20
Orpheus bier en Orpheus ginder,
Altijd meerder, nimmer minder:
Orpheus, op wiens heylge veel
Juycht dit hooghgemelt toonneel:
Orpheus weerd met hemelsche engelen
25
Stem en senuwklanck to mengelen:
Orpheus stronck van ridderstam
Welkom welkom t' Amsterdam.
J. V. VONDELEN.
LXI. Dit stukjen schijnt nog in 1626 geschreven. Vondels eigen spelling is bierdoor ons behouden.
9. fie onrechte heeft Mr. A. D. de Vries de slot-e geschrapt. Ned. Spec!..
1879 bi. 51.
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JOAN NICOLAESZ. EN ANNA SIMONS.
[Dec. 1627.]

GAL

met honig overgoten,
Heilig bitter, minnaars deel,
Naauwlijks words uw zoet genoten,
Of het wallegt in de keel.
't Heugt den blijen Bruigom nog,
Hoe hij 't Jawoord hoorde slippen,
Met een zucht, van Annaes lippen,
Zonder erreg of bedrog;
't Jawoord, 'twelk, door open ooren,
't Hart zoo graag en gierig dronk,
Dat het scheen in vreugd te smoren.
0, hoe zoet paart jongk bij jongk !

5

1o

15

20

'25

3o

Maar trompet en trommelslag
Steurt dat vriendelijk vergaaren,
En jaagt Anna door de baren,
Daar zich kuischeid bergen mag;
Daar geen' teere jofferzielen
Schrikken voor geschrei en moord,
Daar, als mieren, menschen krielen,
Op den rijken Aemstelboord.
Denk, hoe is haar lief te moe,
Dat hij dus zijn lief moet derven,
En verlaten ommezwerven!
„Godloze oorloog, minnaars roe!
Moet ik," zucht hij, „als veel harten,
Ook bezuren uwen haat?
Blixem, die met duizend smarten
't Heerlijk bloeyend Duitschland slaat!
Moet ik 't kostelijkste pand
Door gevarelijke vlagen

LXII. De inhoud van dit lied leert ons, dat de bruigom een krijgsman is, die
in Duitschland ten oorlog voer. De bruid nam de vlucht (over de Zuiderzee?)
naar Amsterdam. De brukom reisde haar na, en de hereeniging had plaats.
io. Gieri g, begeerig.
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Uwenthalven angstig wagen,
Over zee en over zand,
En mijn' weelde en wellust missen
In het quikste mijner jeugd,
In deez' Noordsche duisternissen,
Daar mijn zon mij niet verheugt?
Daar de wreede wintertijd
Schent met vloeken al mijn roemen,
Al deez' bruiloftlijke bloemen,
Die mijn bed zijn toegewijd;
't Bedde, dat mij zal gedijen
Tot een doodsch en droevig graf?
Om t' ontgaan een eeuwig lijen
Kies ik tijdelijke straf.
Maar wat sterf ik zonder nood?
Is de weg dan opgedolven?
Zoek uw leven door de golven,
Door de paden van de dood!
Naauwlijks krijgt hij die gedachten,
Of het woedende ongeduld
Scheept hem, zonder of to wachten,
Dat de voorwind 't zeildoek vult..
0, hoe krachtig is de liefd,
Die Leander, niet om temmen,
Naar zijn Hero toe doet zwemmen.
Zie, hoe 't vlot de vloeden klieft!
O Neptuyn! weest toch genegen
Dezen vrijer, dien ge voert;
Streel hem met bedaarden zegen,
Die door 't minnen is beroerd.
Maar wij tergen eer den God
Aller buyen door het bidden.
's Brut.gorhs ziele drijft in 't midden
Van het wilde woeste lot.
Zie die barrening eens woeden,
Op het aangevochten zand!
Och, de zeeman wenscht om vloeden
Zonder grond, en vloekt het land.
Met zoo stoot en kraakt het hout,
't Hart des stuurmans kraakt met-eenen,
Met zoo gaat het op een stenen;
Elk is honderd jaren oud.

56. V 1 o t, voor schip.
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En de Bruigom vol ellende
Strooit zijn klachten in de locht:
„Liefste! die u voor zijn ende,
Voor zijn' dood, eens kussen mocht!
Willig, willig zon ik zoo
In dien ruimen plas verzinken,
Liefst in engren stroom verdrinken;
Bruigoms harten sterven noO.
't Water mag het leven blusschen,
Maar geenszins het minnevier ;
Mocht ik slechs de liefste kussen,
Och, ik voer getroost van bier 1"
Venus hoorde 't zuchten ras,
En, bewogen door het treuren,
Zoo begon ze 't schip to beuren
Door de barning, door 't gebas
Van die blaauwe en zeegroene honden,
Die de Noordsche Scylle ophist;
Daar veel zielen zijn verslonden,
Daar de visscher lijken vischt.
Eurus adem spande 't zeil
En de hoop van onzen minner,
Die, als vrolijk zeeverwinner,
Zag van verre tot zijn heil
Anna op den oever blaken:
„Wakker," riep hij, „Palinuur!
Stier den steven naar dat baken,
Naar mijn Noordstar, naar mijn vuur !"
Anna die, van tranen nat,
Docht het meir heeft hem begraven,
Ziet hem landen in de haven
Van onz' zegenrijke stad.
An grijpt Jan in bet haar armen,
Jan houdt An gegrepen stijf,
En zij drukken vol ontfarmen
Mond aan mond, en lijf aan lijf.
Gal met honig overgoten,
Heilig bitter, minnaars deel,
't Zuur is al voorheen genoten,
Glij nu lieflijk door de keel! —

89. De uitg. heeft „zeegroen". — 9o. S c y 11 a, voor klip. — 93. Euru s,
Oostewind. — 98. Pal inuur, voor stuurman.
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Hof Ftrforrinse Van ben tert
LAVRENS REAEL,
DOEN HIJ TE WEENEN GEVANGEN ZAT,LXH/
AAN KEIZER
FERDINAND DEN TWEEDEN.

BEDE.

H

Oogduitsche Keizer ! neig na Nederduitsche tonen

Uw' ooren, en ontsla den rustigen Reael;
Opdat hij met mij bouw' mijn moederlijke taal,
En help' den Rijn Parnas en Pindus top bewonen.
5

Die heuscheid zal u meer vercieren dan uw' kroonen,
En boeyen zijn gemoed veel starker als met staal.
In Godheid blinkt geen glans zoo hel als goedheids straal :
Ja, goedheid Godheid is in aangebeen personen.

Dees deugd tot Heilig wijd den Koning Luydewijck,
1 0 En past vooral Iupijn, die over 't Roomsche Rijk
Den Adelaar beschrijdt, en houdt Euroop verwonderd;
Wen hij den blixem zwaait, elk siddert, schrikt en ijst,
Maar 't wierook van 't autaar der herten opwaart rijst,
Wanneer hij lieflijk is, en niet wanneer hij dondert.

LXIII. In 't voorjaar van 1628 naar Denemarken gezonden, tot het aanknopen
van betrekkingen en onz een oog in 't zeil te houden op het bezetten der Oostzeeplaatsen door den Keizer, was Reael bij een kruistocht voor Jutland gestrand en
door de Keizerlijken gevangen genomen. Zie den uitslag der voor hem te werk
gestelde bemoeyingen, boven, bl. 23.
9. Louis IX. — II. Schrijft den Keizer toe, als een anderen Jupiter, den
(Rijks)Adelaar te berijden. De uitgg. hebben beschreyt.
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grief eta btit ;proof Ran PuEbett,LXIV
SPELLENDE

DE HERSTELLINGE DER DUITSCHE VRIJHEID.
En lieflijk luchtje voere u toe mijns harten groet,

EDooduchte Drost ! wiens gunst verplicht houdt mijn gemoed,
Hoe verre 't lichaam dwaalt, van ros en wind gedragen,
Daar steiler rolt op 't hoofd de klaar bestarnde Wagen,
5 Daar naauwelijks de zon, beneden 's aardrijks kim
Gezonken, weer verrijst en maakt een korter schim.
Hier praalt het hooge choor en zijn gewijde autaren,
Waarvoor d' Aartsbisschop, met toejuiching veler scharen,
Gewoon is al van ouds te scheppen aardsche Goon.
Io Hier heerscht hij, die zoo trots zijn' afgeleide kroon,
Met opgezetten helm, in 't vlakke veld verdedigt,
En fier, bij beurt, zijn' vuist tot staf en kling beledigt,
En schoon Fortuin hem heb den zegepalm ontzetd,
En meermaals zijn gesloopt en vluchtig heir gespreid,
15 Wanneer hij, afgestreen, met wisseling van paarden,
D' op hem geloosde roers, pistool, en blanke zwaarden
Ontworstelde, nog wordt zijn oorloogsmoed niet flaauw ;
Nog hoopt hij, t' zijner tijd, den Roomschen arendsklaauw,
Die, stout op vetten roof, nu zit in top geklommen,
20 Met kracht t' ontrukken de gegrepe Vorstendommen.
Hoe ongelooflijk 't schijnt, te stuiten dit geweld,
Dat van den Donau of komt bruisen in de Bet,
En afspoelt zoo veel lands, en uitrodit -zoo veel thronen,
Der Duitschen sluimering, gesard door 't schendig honen,
25 Ten lange lesten eens opwaken zal tot wraak.
Wij hebben allerlei gepeinsd op deze zaak,
En gaande, op onze refs, in Nedersaxen dwalen,
Door bosschen, droef van loof en schal van nachtegalen,
LX11. In 1628 was ook Vondel, ter invordering van schulden, naar Denemarken
gereisd, Dat lid aldaar Reael ontmoet zou hebben, blijkt niet.
4. De Groote Beer, in 't Noorden hooger aan den Hemel staande. — 6. S chi m,
schaduw, nam. nacht. — 8, 9. Waarvoor de (Luthersche) Aartsbisschop de
Deensche Koningen wijdt. — 10. De kroon met den helm verwisseld heeft.
- 12. Beledigt, verledigt, om ze te voeren. — i8. Roomschen arendsklaau w, de klaauw van den Romeinschen of Duitschen Adelaar ('t Keizerlijk
— 20. Mecklenburg, de Paltz, enz.
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Uit vreeze van gevaar gesterrekt met geld,
3o Gebeurde mij wat vreemds.
Ten ende was de May;
De nuchtre dageraad, met zijn' saffraanden luister,
Allengs in 't Oosten rees, en mengde licht en duister:
Het was nocht dag nocht nacht, maar dag en nacht te gaar;
De beekskens in het woud, die ruischten zilverklaar,
35 Ook ruischte blad en lof, om 't kraken van den waxen,
Getroffen van een' koelt', de 'v--6-orbo6 van het dagen;
Wanneer, op 't onvoorzienst, ter zijden uit den bosch,
Een achtbre Vrouw vooruit komt stooten met haar ros,
Bestuwd met eenen stoet van Hertogen en Graven,
40 Die, aan haar' trouw verplicht, zich mee ter vlucht begaven.
Zoo ras zij ons verneemt : „'t Is onraad !" roept ze, „wend."
Ze wil fluks wenden, eer ze vriend of vijand kent.
Wij roepen: „Wie ge zijt, hoi.1 stand, en wilt niet schromen
Noch schrikken voor die geen, die eerst uit Holland komen,
45 Tot niemants achterdeel." Stand houdt zij op dat woord,
En schijnt vermaakt, zoo ras zij Holland noemen hoort,
En naardert ons karos hieromme niet te luyer.
Haar aanschijn toont ze, door het vlijen van den sluyer,
En wischt met d' ander hand haar oogen, rood van druk.
5o Wij spreken: „Eedle Vrouw ! wat woedend ongeluk,
Wat onheil jaagt u bier, langs buitenbaansche paden,
In nare schemering ?" „Ach !' steent ze , „ik ben verraden;
De Duitsche Vrijheid vliedt den bodem van het Rijk.
Waar raakt men strandewaart? Wij zoeken algelijk
55. Te paarde, door de zee, ons zelleven te redden.
Mijn rust is hier gesteurd op haar geruste bedden.
Waar vinden wij het vlek, dat in de duinen lett,
De wereld door vermaard door heldendapperheid?
Daar eer mijn Welhem heeft in 't harrenas geblonken
6o En Spanjen, doen het was zoo godvergeten dronken
Van 't Peruaansche bloed, geleerd, hoe kleen het zij,
't Geen stuiten kan den scheut der Christe Monarchij.
1k kon mij zelve traag tot ballingschap verpijnen,
Voor dat Graaf Rudolfs geest bebloed mij kwam verschijnen
65 Ter middernacht, ‘ :daar ik mijn leden had gestrekt:
„Mevrouwe !" sprak hij, „zoo ge nooit waart opgewekt
Door oorloogsrampen en bebloede nederlagen,
Door moordgeschrei en landbederfelijke plagen,
45 . Achterdee I, nadeel. — \64. Graaf van Oost-Vriesland, in April 1628,
nog geen 26 jaren oud, bij een slemppartij met de Keizerlijken baldadig omgebracht.
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Zoo wekke u eens de moord, zoo wreed aan mij gepleegd,
7Q Die alien overlast en wreedheid Overweegt.
Waar zal oprechte trouw voortaan zich op verlaten ?
'k Ontsloot mijn Graaflijkheid aan Oostenrijks soldaten,
En vierde ze den toom, als waar ik aller slaaf;
Een ander had de daad, en ik den naam van Graaf;
75 Ik ben gezworen Heer, een vreemde stelt me wetten;
Men throont me, onnozelijk, op schellemsche banketten,
Men moordt mij, onder schijn van onderling krakeel;
Uitheemschen vangen 't aan, de Landsheer boet het scheel,
Mijn graaflijk bloed besprengt mijn' erfelijken akker.
8o En lust u 't slapen nog? en wordt ge nog niet wakker ?
Ga, berg u onder 't dak, terwiji het onweer ruischt,
Daar nu een jongling vrijt den vrijdom met zijn vuist.
Van ouds is 't al gespeld, dat Duitschlands moed zal zwijken,
De Vrijheid over Rijn, voor eenen tijd lang, wijken,
85 Zoo lang tot Holland, met zijn' bondgenoten, haar
Weer zetten zal met kracht en statie op 't autaar ;
Dan zult ge blinken, bij u welkome onderdanen.
Op op ! en troost mijn' bruid, die drukkig smilt in tranen."
Hiermee verdween de geest, het spoken was gedaan,
90 En ik met dezen sleep begaf mij herwaart aan." (nokken,
Zoo spreekt de eerwaarde Vrouw, en breekt haar klacht met
Ten diepen boezem met veel zuchtens uitgetrokken.
Ik, tot meedoogen van zoo groot een ramp geparst,
Heb naauwlijks andwoord ree, of ttlieele bosch dat barst
95 Van dreun en donder, brand en blixem der musketten,
En galmt van wapenklank, van tromlen en trompetten.
Een ieder vlucht zijns weegs, de vreeze voor gevaar
Zoekt troost aan ijslijkheen, geen schuilhoek is te naar.
Hier klaag ik : „Heel- ! hoe lang, hoe lang hebt gib besloten,
'co Den aardboOm tot een' roof te geven aan de grooten,
Wier staatzucht 's volleks vleesch, als roest het ijzer, vreet?
D' onschuldige gemeent' die staat op bloed en zweet
Hun overdwaalsche pracht; om met een pop te prijken;
De wijde wereld wordt een kerrekhof vol liken,
105 Vol rottings en vol stanks; hoe tref ik hier uw doel?
Dit ziet ge van omhocT, en draagt u traag en koel,
In 't straffen der misdaan en gruwelijke stukken.
Fortuin die schakelt staAg een' reeks van ongelukken,
En schroeft hierdoor in top de mindre mogendheen,
78. Schee 1, verschil. — 82. Frederick Henrick, hoewel man en vader van
44 j aar. — 88. Brui d, later veranderd in 1 i e f: namelijk Cath. Borgelke, uit
Aurich. Of denkt Vondel aan de den Graaf bestemde gade, Anna Augusta
van Brunswijk ?
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II0 En 't opgeschroefde weer stort schielijk na beneen.

Wat zal van deze zaak besluiten 's menschen zotheid ?
't Behaagde u, rust alleen te stellen in uw Godheid,
Opdat men ze in u zoek, en d ijdelheen veracht,
Die Heraklijt beweent en Demokrijt belacht.
115 0, onbeweeglijke as, om wie de dingen draayen,
Die van geen roering weet, wat stormen dat er waayen!
Verleen mijn' ziele rust in uwe vastigheid,
Terwijl het aardrijk hier mijn' voeten vrede ontzett!"
Zoo sprekende, ik bedaar, en ga mijn' reize spoeyen,
120 De minste ritslingdoet de vreeze dubbel groeyen;
Dan wensch ik veilig t' huis te rusten bij mijn' vrouw ;
Dan nijpt mijn broeders lijk mijn teder hart met rouw,
Dan weidt mijn geest met u in heil'ge Poezye!
Dan bid ik, dat Reael geweld nocht tirannye
125 Bejegen', nu men hem na Praegh gevangen voert,
Wiens schipbreuk 't vaderland en u en mij ontroert.
1k hoop, wi; zullen hem behouden nog aanschouwen,
Die met een heldenstuk mijn' Poezy zal bouwen:
Beveelt men mij dan 't rijm, 'k beveel u 't rijmeloos,
130 Wiens pen der Franken held deed leven voor altoos.
I. V. VONDELEN.
In de Sont, 1628.

at05een 4411 btit 3eattt+
Rost van 't hooge Huis te Muyden!
Stond ik daar de zee van 't Zuiden
Op uw' vaste vesten bruist,
Als de wind van 't Noorden ruischt;
Zachter zou mij rust omhelzen
In de schaduw van uw' elzen,
Die van ouds al zijn gewoon,
Scherp te luistren na den toon
Van uw' aangename snaren,
Temsters van de brakke baren,
Streelsters van den zoeten vliet,
Liezen, lof, en ruigte, en riet,
Weksters van de nachtegalen,
Die bier in de takken dalen;
't Welk de leeuwerk lijdt te noO,

D
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128. Dien ik bezingen zal. 13o. Henrik de GrOOte. — 2. Zuiderzee. —
15. T e n o o, ongaarne. 't Komt meer en meer in gebruik om, door nod, noode,
naaulvlijks te verstaan : van daar deze herinnering.
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't Zij hij rust op groene zoo,
't Zij zijn keeltje steiltjes steigert,
En u nabaauwt ongeweigerd,
Tot een prik toe, naauw en juist;
20
Als de zwaan haar' weergaa pluist,
In uw' wijde watergrachten;
Aangeprikkeld door uw' klachten,
't Eene diertje 't ander lekt,
Duif en doffer trekkebekt,
Knort en kruilt, en onbeteuterd
25
Musch en knoter tjilpt en kneutert;
En de snoek, op 't zoet geluid,
Steekt den kop ten vijver uit.
Somtijds kiest gij 't zeskant huisken
3o Voor uw afgescheiden kluisken;
En zijt, in dees' eenzaamheen,
Nimmer min dan dus alleen.
In dit kluisken werd geboren
('t Was zoo van uw lot beschoren)
's Grooten Henricks groote faam,
35
En de grootheid van zijn' naam
Kwam uit deze kleenheid rennen,
Vlug geworden door uw' pennen,
Alleszins waar 't Duitsche yolk
40Is bekend door taal of tolk.
0, wat was nu hier Christijntje
Liever als een zonneschijntje !
't Lonken van uw' Leonoor
Gaat 'er nu vOor starrengloor,
En haar blankheid en haar blozen
45
Boven lelibla'an en rozen;
Wen ge in uwen tuinthroon rust,
En haar, onder 't kouten, kust,
Nu wat stoutjes dan wat bloodtjes;
5o
'tWelk de dwergen, Minnegoodtjes,
Lachpn doet, van onder 't lof;
Om dat, even als uw hof,
Uw' Drostin (ik zwijg 't niet langer)
Groeizaam gaat al zwijgend zwanger
Van een' Drostelijke vrucht;
55
Daar ze somtijds om verzucht,
Als zij 't twijflende op moet geven,
19. Op een prik, pracies. — 25. Kruil t, draait. — 29. Hoofts tuinkoepet
em studiecel bij 't Muyder slot. — 39. A 11 e s z i n s, T' alien kant. — 41,
Chr. v. Erp. — 43. Helionora Hellemans.
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Of ze slapen mag of leven.
Stond ik (wensch ik ander-maal)
In uw' hot en ruime zaal,
6o
Daar ik mij zoo groote weelden
Kan van uwen staat verbeelden,
'k Zou gerust van harte zijn;
Maar nu nijpt mij angst en pijn,
Om niet levende in de golven,
65
Als een vloek, te zijn gedolven.
Onlangs heeft men nog gehoord,
Hoe de zoon zag over boord
Zijnen ouden vader smijten,
(Och ! ik wil mijn' boezem rijten!)
70
En hij volgde hem ter-stond
In den bodemlozen grond.
Waar is grootvaArs tijd gebleven?
Mik en rad plach eer te beven,
Voor die zeeplaag, al te zwaar ;
75
Nu is 't water vol gevaar,
En hoe langer meer verbolgen.
Woo Arions lot mij volgen,
Daar geen land lett in 't gezicht!
VC o Mocht ik, met een aartig dicht
Schrijlings op een visch geraken,
En behouden 't Vlie genaken;
En, van over 't woeste vlak,
Landen in het Dammerack !
135
Maar ik blijf in twijfel hangen
Van verdronken, ofgevangen:
'k Weet van beide naauwlijks keur.
Zorgen kloppen aan mijn' deur.
'k Wit, voor 't slimste, 't beste hopen;
90
Hemel! sluit mij 't veiligste open:
Gun mij, dat, van leed verlost,
Ik uw' lof zing, bij den Drost! —

58. 0 f z e, de vrucht namelijk. — 66. Als e en vloek, als een booswicht.
— 65-69. Vondel is niet gerust op zijn veiligen thuiskeer. Hij herinnert
Ran een zeerooversbedrijf. — 73. G r o o t v a ft r s t ij d, de tijd onzer voorouders. — 74. Galg en rad trilden van den last der te-recht-gestelden. — 89.
V o or 't slim s t e, in plaats van 't ergste.
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ZY,i3ebeil,
BETAALD TE GOTTENBURG,
AAN DEN HEERE

0

JACOB VAN DIJCK.

Ud Rome heeft barensnood en hartewee geleden,
Doen 't, overrompeld van der Gotten overtocht,
Eens smaakte 'tgeen het schonk dien, die het over(mocht,
En zag in vier en bloed d' Italiaansche steden.
5 Nieuw Rome, in arbeid, hoort de barsche wapens smeden,
Waarmee de neerlaag weer des Tibers wordt gezocht,
Door eenen Christen Mars, aan 's Hemels eed verknocht,
Geboren in den schoot van 't ijsren Rijk van Zweden.
Dees blixemt met de klin , en dondert met pistool,
I o En trappelt met zijn' hoe op 't harte van den Pool,
, dat Remus schrome
Op d' Oostenrijkers heup • 't is tijd
Want, deze bet gesloopt, zoo geeft hij 't woeden bot,
En voert zijn noodlot uit, en schrijft zich, als een God:
Gustaaf, de tweede August, en heerscher binnen Rome.
Te Gottenburg.

1628.

LI/I. Deze titel is voor 't eerst in 1631 boven 't gedicht gesteld. Jacob van
Dick, geb. te Haerlenz, was in 1628 Stadsvoogd te Gothenburg.
2. De Oost-Gothen, in 493, onder Theodorik. — 3. Zelf ondervond wat
ket de overwonnelingen bereid had. — 7. Chris ten Mars, Gustaef Adolf.
-- 8. Wegends de ijzermijnen. — II. Remus, voor Rome.
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CDt atoorboclje aletcOitsetelf.""
Op de wijze van: Arent Pieter Gijsen &c.
Et Keelgat was gevangen;
De Hangman met de bast
Stond ree de Keel te hangen.
Zij had te veel gebrast.
Meester Hengker maakte vast
Den strop gereed.
Doen brak haar 't zweet,
Doodzweet uit van angst en last.
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De Hangman sprak : „Nu prevel
Voor 't leste nog een woord."
Het Keelgat kreet, gants krevel:
„Och meester, spaar uw koord.
Meester, vaar zoo ras niet voort.
Och schel mij kwijt
Een luttel tijd,
Eer de strop den asem smoort."
De Keel riep 't Lichaam t' zamen,
Beval het woord de Maag;
Die ried haar: „Zeg Been amen,
Eer ik het ommevraag.
Is de scherreprechter graag,
Hij wachte een wijl!
Dat 's hier de stijl,
Eer men hem voor 't recht beklaag.
De Maag, om rouw te stelpen,
Beried zich met de Leen,
Of 't Lijf de Keel zoil helpen,
En sparen voor 't gemeen:
Want haar docht het was wel reen
Dat Lijf en Ziel

LXV!. Dit liedtjen schijnt het Deensche gerecht op ziin Hollandsch (door Vondel) gekookt, waarvan Hooft, in een brief van 3o Juni, gewag maakt. Van Lennep
noemt het een soort van parafrazis der fabel, die Menenius Agrippa aan 't Romeinsche yolk opdischte, toen het te onvrede op de Regeering naar den Heiligen
Berg geweken was.
2.

B a s t, strop. -- H. Krev e 1, krieuwelig.
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De Keel behiel,
Zoo gedienstig voor elk-een.
„Laat gij de Keel ophangen,
Wat zal de Maag, uw kok
En keukenmaagd, ontvangen,
Wanneer de hongerklok
Brand en moord klept even drok?
Och, spaar de Keel:
Zij schaft u meel,
Als gij bedelt om den brok.

35

40

„Waar blijven d' Ingewanden,
De Buik, wanneer ik vast?
Al malen Kies en Tanden
Wat op den akker wast.
Zoo de Beul de Keel verrast
En 't Keelgat sluit,
Al 't Lijf heeft uit,
Long nocht Lever gaan te gast.

45

„Waartoe brengt u de Duivel?
Zijn al de Leden dwaas?
De Maag heeft meer dan zuivel
En boter, melk en kaas.
Kaas en brood is 't edel aas,
Daar jong en oud
Het lijf bij houdt.
Scheid dan vrij uit dit geraas."

50

55

Elk merkt, dat hier gevaar is.
Men hoorde elks stem in 't rond,
En gaf den Pensenaris
Van 't Lijf, den vrijen Mond,
Last, „Dat hij de Keel ter-stond
Van strop en touw
Verlossen zoil,
Eer zich 't Lijf verlegen vond.

6o

65

„Dat bij gebrek van handen
Verboden weer te bien,
De Mond zijn' koopre tanden
Eens fel zoil laten zien,
VONDEL II.
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Eer hij 't halsrecht liet geschien:
Want vindt de Beul
Bij 't recht geen heul,
Hij zal zelf de galge ontvlien."
Dit werd, voor 's Konings kroegjes
Gezongen in de Sont,
Doen 't Nachtegaaltjen vroegjes
En in den morgenstond,
Al den vooglezang in 't rond,
Voor dag, voor dauw,
Ontvouwen won,
Waar het 'even bij bestond.

75

8o

ipporritto of raittpprige Suit'coeib/LXVII
TREU.R-SPEL.

Gedrukt in 't Iaar ons Heeren. 1628.
OPDRACHT VAN HIPPOLYTVS, AAN DEN
GETROVWEN HOLLANDER.

KLINKERT.
En kijf-aas, en niet meer, dat baat u 't lieve leven,"
Sprak flaauwelijk de tong der ongerechte schaal,
Daar vrijdom tegens bloed gewogen werd, daar 't staal
Gestroopt en ree was om den tweeden slag te geven.

5, Li

5 Die neerlaag gij ontsnapt; uw Vader was er 'bleven,
Gij bleeft gevangen, en verreest weer ander-maal ;
Na dat ge, een levend lijk, ontdookt de Zonnestraal,
En tuigde, wat het kost, door deugd na lof te streven.
0 ! die de weereld zijt verschenen als een' zon,
o Behagelijk aan stam en ranken van Bourbon,
Die met uw' mond, na macht, gantsch Christen Rijk bevredigt ;
LXVII. De aanleiding tot het volgen van dit treurspel naar Seneca was waar1. Uw leven hangt aan een zijen draadtjen. — K ij f- a a s, grein. — 2.
4. Gestroopt, ontbloot. — 5. Uw V a der, OldenSchaal, balans.
Als diplobarnevelt. — 1o. Bourbon, bet Fransche Koningshuis.
maat. De uitgg. hebben gantsch Christelijck.
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Ik bid, neemt in uw schut en scherm mijn' Hippolyt,
Zijn' kuischeid heb ik uw' getrouwigheid gewijd,
Die 't Vaderland en alle onnoozelen verdedigt.

INHOVD.
P2 stiefmoeder Phaedra vecht te vergeefs fan de kuischeid van Hipfl polytus,
zoon van Theseus en d' Amazoon Antiope, die, gedurende zijns
vaders Hellevaart, het hoogtild der maagd en jachtgodinne Diane viert.
D' onkuische vrouw afg,eslagen, veinst voor Theseus, haren wederkeerenden man, verkrachting van den stiefzoon geleden te hebben. Theseus,
lichtgeloovig en verbitterd, spilt ten bederve zijns kinds, dat ten geilen
huize uitgevloden was, de derde en laatste bede, hem van den Zeegod
toegestaan. Neptun bekrachtigt zijnen wensch, door eenen gruwelijken
opborrelenden zeestier; waardoor, des vluchtenden paarden aan 't holler
rakende, de wagen gebroken, de voerman uitgeschokt en verward in den
teugel, door steepen en doornstruiken gerukt en aan Harden gescheurd
wordt. Welke droeve mare de Koningin zoo treft in haar beschuldigd
geweten, dat ze haren gemaal de waarheid der take ontdekt, en zich
zelve met den zwaarde doorsteekt. De vader, bestenende het ongeval
zijns onnoozelen zoons, ende zijne reukeloze grarnschap verfoeyende, left
de verzamelde ledernaten, best hij kan, op hare stede.
Bet tooneel is t' Athenen.

De Treurspeelders zijn :
HIPPOLYTVS [zoon van Theseus en
PHIEDRA [gemalin van Theseus].
VOESTER [van Phaedra].
REI.
THESEVS [Koning van Athene].
BODE.

Antiope].

schifnlijk de goede ontvangst, die aan de Amsteld. Hecuba van den zelfden dichter
bereid werd. De „getrouwe Hollander" is de gebannen Hugo de Groot. Ook in een
druk (van 1628), wear de klinkert niet in opgenomen is, ontbreekt de naam van
drukker en uitgever.
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VONDELENS HIPPOLYTVS
OF

RAMPZALIGE KUISCHEID.
EERSTE BEDRIIF.
HIPPOLYTNTS

[tot zijn jachtgezellen]:

P, wufte jagers! gaat, bezet
Het nare woud, met hond en net,
En d' Atticaansche bergen; voort,
Ter vlucht doorsnuffelt ceder oord
Van Parnes rotsen en de streek
Bevochtigd van de waterbeek,
Die schichtig door de dalen glijdt
Van Thria; gaat, beklimt d' altijd
Bevrozene heuvels, koud en grijs
10 Van Schytiesch wintersneeuw en ijs.
En gijlien herwaart, herwaart, streeft,
Daar schotige els de bosschen weeft,
Daar beemden leggen al-te-zaam,
Gestreeld van Westwinds dauwende a'am
15
En lieve luchjens, daar zijn mond
Meed Lentsche kruiden lokt uit klont;
En daar Ilissus zacht en loom
Door keikens, daar de logge stroom
Maander valt op 't vlakke land,
20 En schaaft met gier'ge plassen 't nand.
Gij gij, daar Marathon, de Stad,
't Bosch opent, met een maklijk pad,
Daar met zijn' jongen 't ongediert'
Verzelschapt 's nachts om voedsel tiert.
25
Gij, daar in 't laauwe Zuider deel
Acharnas, streng in krijgskrakeel,
Geen koude voelt. Eens anders voet
Betrede Hymet, van honig zoet;
Eens anders kleene Aphidnen; weer
30 Een verscher hoop na 'et bochtig meer,
I. W u ft e, rusteloze. — 2. N a r e, donkere. — 5. P a r n e s, berg in 't
N. Oosten van Attica. — 8. T h r i a, gehucht in Attica. — 12. Schotig e,
opschietende. — 16. K I o n t, kluit. — 17. Ilissus, riviertjen, ten Oosten
van Athene. — 19. Mmande r, als soortnaam van een kronkelenden stroom.
— 26. A c h a r n a s, een wijk, 6o stadien benoorden Athene. — 29. A p h i dn e n, buurt in Attica.
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Daar Sunion den oever drukt.
Philipis roept dien, die verrukt
Stagg jankt na 'et jagen, d' eer van 't woud.
't Wild everzwijn zich hier onthoudt,
Die schrik, daar d' akkerman voor vlucht,
35
Door moord en wonden wijd berucht.
Laat gij de stille koppels los;
Maar houdt aan banden den Molos,
Dat de Cretenser, fel ten strijd,
40 Den hals met zijnen halsband slijt,
En 't starke leizeel spanne en rek.
Spartanen strenger bij den nek
In dwang hot; met een' vastren knoop.
Zie toe, gewislijk 't is een hoop,
Op 't wild gebeten stout en trotsch.
45
De tijd genaakt, dat holle rots
En klip zal wedergalmen straf
En tegenbassen op 't gebaf.
Welaan, dat d' uitgelaten tocht,
5o
Met snofflend neusgat, nu de locht
Insnuive, en met gesloten bek
Doorsnoffle 't hol en 't naar vertrek.
Terwijl ons toeblaakt Tithons vrouw,
Terwijl de dauwige landouw
Der dieren voetspoor uitmerkt vast,
55
Een ander spoeye met den last
Der wijde netten op zijn' hals.
Een ander draag"t langworpt en valsch
Getuig der strikken mee ter jacht.
6o Het looze net, met roode schacht
Vermaald, besluite het wufte wild.
Wiens hart van ijdle vreeze trilt.
Dril gijeen' schicht, ten scheut bereed,
Grijp gij den eiken zwijnspriet, breed
65
Van ijzer, met twee handen aan;
En gij, bespieder ! zult bestaan
Het snelle dier to jagen, met
Geroep, in 't uitgespannen net;
Gij, overwinner ! snij den butt
70
Der jacht alree de darmen uit
En 't ingewand, met 't kromme mes.
31. S u n i o n, een voorgebergte van Attica. — 38. Molos, jachthond van
Creta. — 42. Spar tanen, jachthonden. — 52. V er trek, schuilplaats. -53. Tithons vrouw, Aurora. — 56. Spoeye, ga voort. — 6i. Vermaal d, gekleurd.
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O Boschheldin, o Jachtgodes!
Wiens wooden en spelonken vrij
Van staatzucht zijn en heerschappij;
Weest uwen meedgezel ontrent!
75
Der zeekre schichten dreigement
Staat na uw dier, waar dat het springt,
Dat kil Araxes' water drinkt,
Dat in den staanden Ister speelt.
8o
Vw' rechte hand staag onverveeld
Getulische leeuwin met smart
Vervolgt; uw' vuist treft 't Candiesch hart.
Gezwinde dassen schiet ge nu;
Gevlakte tijgers geven u
85
Hunn' borst ten besten; d' eland, vlug
En harig, laat u zijnen rug;
Zoo woudos, breed van hoornen, doet.
Al wat de wildernisse voedt:
't Zij dat de Garamas, gewend
90 Tot armoe, dat vervolgt en kent,
Of d' Arabier in 't balsemwoud;
Het zij dan, dat het zich onthoud
In Pyreneesche bergen, of
Gedoken in Hyrcanisch lof;
Of word gespeurd in 't ledig veld
95
Der Russen, wuft ter reis gesteld; —
't Vreest alles, o Diaen! uw' boog.
Godin! verhoor ons van omhoog:
Zoo ooit uw' macht en Godheid is
10o
Gevierd in bosch en wildernis,
Met roof, van weimans dankbre ziel,
En 't net ooit dier gevangen hiel,
Geen voet de strikken brak uit angst,
En wagen steende van de vangst;
105
Dan drupt van bloed der honden snuit,
De boersche schaar, met blij geluid
En zege en zangen, hutwaart keert.
Godin! begunstig dien u eert.
De looze windhond geeft me 't woord,
78. Araxes, Wolga. Van Lennep acht het een stroom in Armenie, om
zijn kilheid beroemd. — 79. I s t e r, Donau. — 81. Get ulisch e, van thracischen oorsprong ? — 82. Candiesch h a r t, hen van 't eiland Creta. —
89. Garamas, de Garamanten, een yolk in Noord-Afrika. -- 9o. D a t, dat
wild. — 94. Hyrcani a, stad in Kl. Azie. — L o f, loof, geboomte ; dus 93,
94 in 't Westen of in 't Oosten. — 96. W u ft, dwaalziek. — 1o4. En een
wagen kreunde van den last der geschoten dieren.
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En roept me boschwaart rechtevoort ;
Ik sla dien pad op onvermoeid,
Die alderkortst de reize spoeit. [Af.]
PHIEDRA. VOESTER.
PHIEDRA:

Creten, die beheerscht de wilde woeste zee,
Wiens schepen zonder tal gaan f zeil van uwe ree
I 15 Naar alle kusten ; waar uw' vlugge kielen spouwen
De kloofbre vloen, tot aan d' Assyrische landouwen:
Ah ! waarom parst ge mij, in gijzeling gebrocht
En, in een haatlijk hof, aan vijands echt verknocht,
In tranen en ellend mijn' older te verslijten ?
I 20 Mijn zwervende gemaal, afwezig van mijn krijten,
Mijn Theseus houdt me trouw, gelijk hij is gewend !
De held gaat henen, door het duister zonder end
Des jammerpoels, waaruit geen' keeren van beneden,
En vollegt, als soldaat, des stouten minnaars treden ;
I 25 Hij vaart als meedgezel der woende minne voort,
Opdat hij d' echtgenoot van Pluto, door de poort
Der onderaardsche stad, ten zetel uitgetogen,
Sleep hier in onzen dag ; nocht schaamte heeft hem bewogen
Nocht vrees, tot afstand van dat goddeloos besluit.
130 De vader van den zoon Hippolytus is uit
Op vrouwenschennis en op vuile snoeperijen,
In 't diepst van Acheron ; maar oh ! een grooter lijen
Mijn drukkig hart bezwaart. Geen slaap, hoe diep en vast,
Geen stille nachtrust mij van zorregen ontlast.
135 Mijn' kwelling wordt gekweekt, en groeit, en Brandt, gescholen
Inwendig, als de damp, die welt uit ./Etnaas holen.
Minervaas schietspoel rust, en, tegens mijnen wil,
Mij door de vingers druipt gevatte naald en spil.
't En lust me niet met reuk de kerken te stoffeeren,
14o Noch die met vieren en beloofde gaven t' eeren,
Noch tusschen d' outers, met de Grieksche jofferschaar
En rei, te zweyen torts, geleerd op 't feestgebaar
Des stillen offers; nocht, met zuivere gebeden,
Godvruchtig, na lands wijze en kerkelijke zeden,
Rechtevoort, ter-stond. 118. Vijands edit, wljl zij van
Creta was, waarheen de Atheners jaarlijks 7 jongelingen en 7 jonge dockers
moesten sturen om door den Minotaurus verslonden te worden. — 119. 0 1d e r, ouderdom. 123. Geen keeren, geen lieden te-rug-keeren. 129.
Theseus, op avonturen uit, hielp namelijk zijn vriend Pirithotis om Plutoos
gemalin, Proserpina, te schaken. - 132. Acheron, hellerivier.
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145 Te naken de Godin, een' wettige voogdes
Van 't land haar toegedoemd. 't Vermaakt me, jageres,
Het opgejaagde wild met rennen na te ijlen,
En met een' zachtevuist te schieten stijve pijlen.
Waar streeft ge, mijn gemoed? wat voor bosschagielust
15o Bevangt u, zinneloze? U is doch wel bewust
't Beschoren gruwelstuk der moeder al t' ellendig.
Wat bosschengeilheid baart, dat heugt uw' min te schendig.
1k ben, o moeder! met uw misdaad nog belahn:
Door eveldaad vervoerd, zoo hebt ge stout bestaan
155 Den fellen leidsman van het grouwzaam vee te vrijen,
Een overspeelder, veel te norsch am 't juk te lijen,
Voorganger eener kudd', die zich nooit temmen Het;
Maar dees die had nog trek tot koeyen of tot iet;
Wat God of wat Dedael zal lesschen deze vonken?
16o Al keerde dit vernuft, dat tuk had ingedronken
D' Atheensche wetenschap, en 't leelijk ondier in
Den doolhof sloot, zoo kan 't geen hulp aan onze min
Beloven; overmids dat Venus toorne, ontsteken
Op d' afkomst van de zon, de ketens poogt te wreken
165 Van Mayors en zich zelve aan ons, na alle haar macht:
Zij schandvlekt reis aan reis al Cynthius geslacht.
Nooit Minoische spruit door bloote min verscheide,
Maar staAg iet gruwelijks het ongeval geleide.
VOESTER:
O Theseus gemalin, Iupijns doorluchtig bloed!
17o Verdrijf die schriklijkheen fluks uit uw kuisch gemoed;
Blusch, blusch den brand, nocht wilt niet luistren met uw'
zinnen
Na zoo vervloekt een' hoop. Die in 't begin van 't minnen
De Minne ooit wederstreefde en moedig tegenhiel,
Bleef veilig en verwon; maar elke laffe ziel,
175 Die 't zoete zeer nog voede en strookte met behagen,
Het opgenomen juk te spade ontzei te dragen;
Nocht 't is mij onbekend, hoe d' opgeblazendheid
Van 't koninklijk geslacht hardnekkiglijk zich vleit,
En trotsch niet luistert na waarachtige getuigen,
18o En zelden onder 't recht en billijk zich laat buigen.
PHIEDRA:
't Besla zoo 't wil, 'k getroost mij d' uitkomst van mijn lot,
't Zij een' gewisse dood, of 's jongelings genot.
1 5 1. De omgang van Phxdraas moeder Pasiphae met een stier, waarvan het
monster Minotaurus de vrucht was. — 157. Uitgg. kud. — i6o. D i t v e rn u ft, Dxdalus, die den doolhof gemaakt had, waar de Minotaurus in verbleef.
— 166. Cynthius, Phoebus.

EERSTE BEDR1IF.

361

VOESTER:

Het eerst 'tgeen strekt tot boet, dat is te wederstreven
De boosheid met zijn' wil, nocht op den weg te sneven ;
185 Het ander schaamte, na 'et bekennen der misdaad.
Rampzalige ! waarheen? wat wilt ge met dit kwaad,
Meer als uw' moeder nog 't berucht geslacht verdrukken?
Want bloedschand grooter is dan stierschand; schellemstukGij snoode zeden wijt, gedrochten 't noodig lot.
(ken
190 Indien ge, zorgeloos en onbeschroomd, geeft bot
Aan 't schendig feit, vermids uw man, op reis getogen,
De bovenplekken nu niet aanschouwt met zijne oogen,
Zoo doolt ge jammerlijk; en schoon genomen, dat
Uw Theseus schuilt verlet in 't diep vergetelnat,
195 En daar gedurig moet den jammerpoel gedoogen;
Waar met uw vader heen? wiens breede rijksvermogen
Strekt over all' de zee; en die zoo hoog gemeld
Wel honderd groote steen en volken wetten stelt;
Zal die gedoogen, dat dit schelmstuk blijf verborgen?
200 Gewis, doorsnuffelziek zijn alter oudren zorgen.
Vertrouwen we evenwel, dat schalkheid en bedrog
Dien gruwel helen mag; wat zeit dan hiertoe nog
Uw' moeders grootvaar, die den dingen schenkt zijn' stralen?
Wat Jupiter, van wien dat alle Goden dalen,
205 Wiens schitterende vuist de weereld davren doet,
Wan hij den blixem zweit, gesmeed in ./Etnaas gloed?
Gelooft ge, dat men 't lean altzaam verholen houwen
Voor uw' voorvaadren, die scherpziende 'et al aanschouwen ?
En of der Godheen gunst u al zij toegedaan,
210 En bijslaaps schandvlek hele, en 't feit blijve onverraan
Van ware trouwe; 'twelk nog nooit den Godvergeten
Gebeurd is; — wat 's de schrik van 't wel bewust geweten,
En tegenwoordigheid der straffe, en een gemoed,
Dat voor zich zellef vreest en nimmer zich voldoet?
215 Bleef schelmstuk strafvrij ooit, nooit bracht het rust aan
't leven.
Demp 't heilloos vier, een feit van Ongriek nooit bedreven,
Nooit, nooit van wuften Geet of Scyth, alom verstrooid;
Noch d' ongastvrije berg van Taurus hoorde 't ooit.
Verjaag 't afgrijslijk feit ras uit uw zuiver harte;
220 En spiegelende u zelve aan uwer moeders smarte,
Weest ang, en wacht u wel voor nieuwen bijslaaps hoon.
Hoe reedt ge toe, om 't bed van vader en van zoon
184. Sneven, vallen.— 189. Zeden en lot, 3e nv. — 192. Bovenplekk en, de aarde. — 203. Phoebus. — 216. Len feit zelfs door geen barbaar
ooit bedreven. - 22I. A n g, huiverig.
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Te mengen, en een vrucht, die niet zij t' onderkennen,
In Goddelozen buik t' ontvangen ? vaar in schennen
225 En schanden immer voort, en, door uw gruwelvuur,
Keer om en wederom den staat van vrouw natuur.
Waarom ontbreekt 'er nu 't wanschepsel uwer moeder ?
Waarom of ledig left de doolhof van uw' broeder ?
Zal dan zoo menig-maal de weereld wagen door
23o Gedrocht en wondersprook, nature wijken voor
Haar wetten, t' elkemaal een' Creetsche vrouw zal minnen ?
PH/EDRA:
0 voester ! gij spreekt recht, ik ken 't, maar dolle zinnen
Mij parsen, om het slimst te vollegen van al ;
Het reukeloos gemoed met opzet gaat ten val,
235 En deinst, en staat vergeefs na raad, tot heil der ziele.
Zoo slooft de schipper ook pants ijdel, die zijn' kiele,
Met koopmanschap bevracht, wil duwen tegens stroom :
't Geweldig tij der zee vermeestert vlot en boom.
Al, wat de reen vereischt verwint de razerije ;
24o Een machtig God bezit des harten heerschappije.
Dees snel gewiekte nam den heelen aardboOm in,
En braadt zelf Iupiter met onbetembre Min.
Gradivus, d' Oorlogsgod, gevoelt dier tortsen vieren.
's Driekanten blixems smit gevoelt ze, die doet zwieren
245 En wellen vlam en rook uit }Etnaas bergspelonk
En schoorsteen is verhit door minnefakkels vonk ;
Een Kind, veel wisser nog als uitgeschote rieten,
Dat treft Apollo-zelf, die meester is in 't schieten,
En, ommevliegend, maakt het aarde en lucht te bang.
V cA STER:
25o De geilheid, schandelijk der boosheid gunstig, lang
Voor dezen heeft de Min al tot een' God verheven,
En gaf de razerij, om zich meer bots te geven,
Een valsche Godheids naam : quansuis of Venus throon
(ten,
Door alle landen zendt den wilden wuften zoon,
255 Die vliegt door 's hemels ruimte, en schiet verweende schichMet zijne tangere hand ; een dwerg doet Goden zwichten.
Het zinneloos gemoed gaf plaats met luttel slots
Deze ijdelheen, en heeft verzierd den boog des Gods
En Venus Godheid. Wie, door voorspoed uitgelaten,
26o In weelde zwemt, en kweekt zijn' lusten boven maten,
De geilheid dien bekruipt; een' gruwelgezellin
Des oppersten geluks. De zulk heeft lust noch zin
227. De Minotaurus. — 229. Z. d. z. m. d. waereld gewagen van. — 232.
Ik ken 't, ik beken 't. — 240. De Min. — 243. Gradivu s, Mars. — 244.
Vulcaan. — 247. Riete n, pijlen. — 258. Verzier d, verdicht.
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Tot dagelijkschen kost of slechten drank en spijze,
Of woning, die slechs dient tot nooddruft na landswijze.
265 Maar waarom of dees' smet, uitpikkende 't gemak
Van hoogen huizen, meest voorbijgaat 't lage dak ?
Waarom vlijt kuische min zich bi d den kleenen onder ?
Wat maakt 't gemeene yolk in lusten veel gezonder ?
Waarom is 't kleen bezit vernoegd en ingetoomd ?
27o De rijken wederom en machtigen, hoe koomt,
Dat die na dingen staan die allerminst betamen?
Die al te veel vermag, die wil het al te zamen
Vermogen, 't geen hij zal vermogen t' geener tijd.
Zie toe, wat zulke een past, wiens zetel is gewijd.
275 Ontzie en vrees den staf uws mans, alreede aan 't keeren!
PH/EDRA:

Ik voel het groote rijk der Min mijn hart verheeren.
Ik vrees geen' wederkomst: nooit zag hij s' hemels lamp,
Die eens gedompeld daalde in onderaardschen damp
En 't hof, 'twelk eeuwig zwijgt in droeve duisterheden.
VOESTER:
280

Geloof dat niet, ofschoon de Helhond daarbeneden
't Verdoemde poortklinket wel wakker gadeslaat,
En 't rijk van Pluto sluit; uw man nochtans weet raad
Om den ontzeiden pad te vinden na dit leven.
PHLEDRA:

Zijn' goedheid zal 't misschien ons minnend hart vergeven.
VOESTER:

Hid viel ook streng genoeg zijn' kuische bedgenoot :
d' Ongrieksche Antiope bezuurde 't met de dood.
Maar neem, de toorn uws mans door rede werd bewogen,
Hoe 't ongezeglijk hart van dezen dan gebogen,
Die altijd hatig vliedt al 't vrouwelijke zaad,
290 En wijdt stijfzinnig zich den ongetrouwden staat,
En, schuw van huwlijk, aardt na d' Amazoonsche vrouwen.

285

PHIEDR A:

Het lust me rechtevoort, door opene landouwen,
Door bosch en bergen, hem te volgen met geduld,
Die ergens hangt op een' besneeuwden heuvelbult,
295 En met gezwinde zool betreedt de scharpe klippen.
VOESTER:

Stal zal hij houden, ja ? en bieden u zijn' lippen
263. Slechte n, eenvoudigen. — 265. Gema k, kamer. — 277— 79. Nooit
heeft hij de zon te-rug-gezien, die eens in Plutoos hof was afgedaald. — 283.
Om het hem verboden pad naar dit leven te-rug te vinden. — 285. Antiope,
de Koningin der Amazonen. — 288. Van Hippolytus. — 292. R e c h t evoor t, ter-stond.
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En aanschiin tot gevlei? en leggen kuische zeen
Door geile lusten af? en die in 't algemeen
De vrouwen haat, om u dien haat zal varen laten?
PHIEDRA:
300 Hoe? kan men door gebeen den jongman niet bepraten?
VOESTER:
Te forsch is hij.
PHIEDRA:
Dat Min de forsche maakt gedwee,
Ons leert d' ervarenheid.
VOESTER:
Deur zal hij gaan.
PHIEDRA:
Ik mee,
En zal hem volgen zelfs door zee en diepe vloeden.
VOESTER:
Denk om uw' vader doch.
PHIEDRA:
En ook om moeders woeden!
VOESTER:

Wat slag en schuwt hij niet?
PHIEDRA:
Voor hoer te gaan, wat schaadt 't ?
VOESTER:
Vw man is voor de deur.
PHIEDRA:
Een overspeelders maat!
VOESTER:
Vw vader wordt verwacht.
PHIEDRA:
De vader van mijn' zuster,
Te goed om gram te zijn.
VOESTER:
Nu, zet uw hart geruster,
En red u zelve doch. Deemoedig bid ik 't, ach!
310 Bij 't grijs[en] blinkend hayr van mijnen ouden dag,
Bij dezen boezem, mat van zorg en mededoogen,
Bij deze borsten, die gib hebt van bongs gezogen!
Genezens wil, die heeft aan zielgezondheid deel.
PHIEDRA:
Mijn braaf gemoed van schaamt niet bloot is al geheel,
315 0 voester ! zijn we u clan gehoorzaam, best wij konnen,
305

305. Hij schuwt idle vrouwen. — 306. Als makker van Pirithoils. — 313.
Die den wil heeft zich te bekeeren is van zijn zielsziekte half genezen.
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En d' onbetembre Min die werde eens overwonnen.
'k Gedoog niet, dat mijn naam en faam van schandvlek weet.
Deez' rede alleen heeft kracht, dit 's d' uitkomst van ons feed ;
Mijn' man gevolgd! de dood zal 't voor den gruwel winnen.
VOESTER:
320 Betem d' oploopendheid der breideloze zinnen,
Mijn voesterkind! bedwing uw' gramschap ; want ik schat
V hierom levens waard, hetgeen gij waande, dat
Een neerslag waardig was.
PHIEDRA:
Mijn dood is al besloten;
Men raadslaagt op wat wijs. Ik zal me 't hart afstooten,
325 Of enden aan een' strop mijn leven tot mijn heil,
Of zal, geschoten uit den burg van Pallas, steal
Neerstorten; 'k zweer 't deze hand, gewapend met vermogen
Tot kuischeids wrake !
VOESTER:
Zal mijn ouderdom gedoogen,
Dat door een' snelle dood gij omkomt en vergaat ?
330 Stil deze oploopendheid der minne, en boor na raad.
PHIEDRA:
Geen' rede keeren kan, dat wij dit leven derven ;
Wie 't sterven past, en eens besloten heeft te sterven,
Die wordt niet lichtelijk van 's levens lust bekoord.
VOESTER:
Mevrouwe ! die alleen met troost nog onderschoort
335 Mijne afgeleefde leen, indien er dan, o smarte !
Zoo dartle een' razerij lett op uw drukkig harte;
Versma de faam, die naauw der waarheid gunst toezeit,
En snooden meer bezint, min deugd en eerbaarheid ;
Laat ons dat guur en ongezeglijk hart beproeven :
34o 1k neem het aan des mans strengopzet te verschroeven,
En ga zoo regelrecht na dezen wilden knecht.
REI.
uit 't woeste schuim geboren,
G Odin,
0 tweelingschuttrenmoeder! met
345

Wat zekerheid schiet doch zoo net,
Dat dartel blinkend wicht, vol toren?
De razerij 't gebeent doorkruipt:
Een' kleene wond maakt groot bezwaren;

323. Neerslag, doodslag. — 338. Bezint, genegen is. — 342. Venus.
-- 343 . Eros en Anteros.
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Geheimvier 't bloed verteert in d' aAren,
En 't merreg uit de schinkels zuipt.
35o Dat kind zich nimmer geeft tot ruste,
Alszins het vlug zijn' pijlen spreidt;
't Kent alles hem wat Oostwaart left,
Ook 's laten Avonds schemerkuste,
En d' oord gebraden van den Kreeft,
En die gedoogt, in Noordsche palen,
355
De boeren, die 'er altijd dwalen,
Daar 't Beergestarnt van koude beeft;
Elk van zijne hitte weet te spreken.
't Verwekt den brand der forsche jeugd,
360
En kan in d' ouweling de deugd
Der uitgedoofde warmte herkweken;
Den jonferboezem treft het meed,
Met onbekende vlam en stralen,
En doet de Goden nederdalen,
365
Met sterfelijk gestalt bekleed.
Apollo-zelf, in Grieksche weyen,
Ging koninglijke kudden hoen,
En citherloos den os in 't groen,
Met zijn' oneffe rieten, vleyen.
370 Hoe dik' trok hij zijn mindren aan,
Die voogd is over lucht en zwerken?
t' Hans, vogel, rept hij witte vlerken,
Zangzoeter als een' veege zwaan;
Nu, dartel stier, die norsch ter zijen
Zijn hoornen wendt, en donker ziet,
375
En kan, wen hij zijn' roof bespiedt,
Den rug ten maagdenspele vlijen;
En bootst, daar hij in 't zeeschuirn zwemt,
De taaye riemen na met klouwen;
38o
Ang veerman, om zijn' roof te houwen,
Met borst in stroom de baren temt.
De Nachtgodin door minnevieren
Ook blaakte, en liet den duistren nacht,
En gaf haar' broeder volle macht
Den zilvren wagen te bestieren;
385
Die dreef haar duistre paarden voort,
En leerde korter ommezweyen;
De lange nacht wist van geen scheyen,
De dag rees traag uit d' Oosterpoort;
360. D e u g d, kracht. — 366. De uitgg. hebben „weyden". — 369. Panfluit. -- 370. Jupiter. — 380. A n g, bevreesd.
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Door zwaardre vracht zoo beefden d' assen.
Alcides leId zijn' koker neer
En leeuwshuid, gaande zacht en teer
Smaragden om zijn' vingers passen.
Zijn hayrlok, ruw en wetteloos,
Zich vlechten liet, om niet te dolen;
395
Hij trad geschoeid op purpren zolen,
En was gelaarsd met guide broos.
Zijne hand, nog t'hans op knodsedragen
Geleerd, nu met de spil gezwind
Infijne webbedraden spint.
400
De Lydiaen die kan 't gewagen,
En Perses zag dat lichaam zelf
Gestroopt van leeuwsrug; purpren draden
Zijn' schouders dekten, eer beladen
Met 't zwaar gewicht van 't hemelwelf.
40 5
Gelooft, dat Bees' vervloekte stralen
Gekwetste minnaar dier bezuurt,
Naar 't pekelschuim de stranden schuurt,
Waar door de lucht de starren dwalen.
Deez' rijken 't ongenadig wicht
410
Bezit; het doet de blaauwe scharen
Van Nereus zijn geschut ervaren,
Geen' meeren het van brand verlicht.
Hij blaakt ze, die met vleugels roeyen;
De stier, wanneer hem Venus noopt,
41 5
Ontzinnig na den oorloog loopt,
En kampt voor de aangevochte koeyen.
't Angstvallig hert, voor d' eer beducht
Van zijne weergaa, wil zich wreken,
42o
En van verboigentheid een teeken
Met krijschen geeft, en siaat de lucht.
Voor zijn gevlekten tijgers luimen
De Moor dan beeft van lid tot lid;
Dan wet zijn wondende gebit
De zwijnskop, en begint te schuimen.
425
De Libyaensche ieeuw, zoo haast
Wen Min zich rept, zijn' steert doet kruilen,
En schudt zijn' maan; dan steent van 't brullen
Al 't woud, het zeegediert dat raast;
43 0Dan razen Lucaas minnende ossen.
390

394. Wetteloo s, los. — 398. Nog t'hans, pas. — 400. Infijne, door
en door fijne. V. Lennep en V. Vloten hebben de eerste uitg. niet geraadpleegd. — 402. P e r s e s, de Perzier (het Oosten). — 430. Een zeker slag
van elefanten, zoo genaanid. Vondel.
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Natuur maakt alles onderdaan.
Wen 't Min gebiedt, moet Haat vergaan;
Geen' felheid is de Min ontwossen.
Deze hitt' veroude gramschap bluscht.
435

Wat zal ik meer van liefde zingen?
Dees' zorg het stiefmoers hart kan dwingen;
Gij ziet, hoe Phxdra blaakt van lust!
Wat tijding, am? welaan! zeg, hoe de zaken staan.
TWEEDE BEDRIIF.

VOESTER:
Ier is geene hoop altoos, van deze pijn te sussen;
Geene hoop, van immermeer den fellen brand te blus440
schen;
Geheimgloed braadt het hart, en schoon dees' dolheid dicht
Besloten wordt bedekt, zoo meldt haar 't aangezicht.
Het vier uit d' oogen springt, en d' ingevallen kaken
Zinn schuw van 's levens licht; en niets en kan vermaken
445 Haar' twijfelmoedigheid; het wispelturig zeer
De leen worpt bier en daar. Nu sterft ze en zijgt ter neer;
De beenen zwijken, en haar hals, verslapt door treuren,
Hangt overzijds, dies 't hoofd zij naauwlijks op kan beuren.
Nu geeft ze zich te rust; maar 't bed geen' slaap gehengt,
45o Vermids zij al den nacht met klagen overbrengt.
Dan roept ze om op te staan, dan roept ze: „Vlij me neder;"
Dan is 't: „Onthul mijn' pruik ;" dan: „Tooi mijn tuiten
En bid zich zelve staag vol ongestadigheid, (weder;"
Verandert ze haar gelaat; alree heeft ze afgeleid
455 De zorg voor spijs en drank en voor gezonde dagen,
En zwakker konnen haar de voeten naauwlijks dragen.
Het lijf die voor'ge vaag van groei en bloeyen derft.
Geen purpre blozendheid dat blinkende aanschijn verft.
De zorg verteert het vleesch; al bevend zet ze haar' treden,
46o En 't zuiver lichaam derft zijn' teere schoonigheden;
En d' oogstraal, die een' zwier van Phoebus fakkel had,
Die blikkert vaderlijk nocht godlijk; tranennat
Langs 't aanschijn biggelt; dauw en druppels stadig hangen,
En vochtigen bedrukt de bleekheid barer wangen;
465 Gelijk als Taurus' sneeuw, de bergen doorgestrooid,
434 . Uitgg. hebben „hit". — 438. A m, voedster. — 452. Prui k, hoofdhaar. — 457. V a a g, ontwikkeling.
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Tot laauwen regen smelt en drupt, wanneer het dooit.
Maar zie, daar stoot het hof zijn' hooge vensters open:
In 't gulden stoelbed zij krankhoofdig, mat van hopen,
Leent achter over, en ontzeit gewone dracht
470 Van kleedren aan te doen.
PH/EDRA. VOESTER.
PHJEDRA:

WEch, wech met deze pracht
Van goud en purperverw ! het Tyriesch rood scharlaken
Zij verr, de Seres met Been' boomwol ons vermaken,
Of drawn gesponnen in zoo verr gelegen oord.
Een riem den schoot opschort, jachtvaardig als 't behoort.
475 De nek zij onbelaan met halscieraad en keten;
Geen steen zoo wit als sneeuw, een' zeegift, opgesmeten
Aan Indiaenschen strand, van 't oor druppe, en de pruik
Gespreid na nardus nocht Assyenchen balsem ruck;
Dat reukelozelijk mijn hayr en vlechten zwaayen,
48o En om den hals alszins en hooge schouders waayen,
En volgen jachtvlug na de winden in het bosch.
Dat zich de slinker hand beledige ten tros;
De rechte een' zwijnspriet drill', van Thessaler gesneden.
Zoo plach de moeder van dien strengen zoon te treden;
485 Hoedanige afgedwaald van Pontus, 't kille meyr,
Zij, dravende op den boom van Attica, voor 't heyr
Der Tanaiten of Mceoten aan kwam trekken,
En ging haar' lenden met gemaanden schild bedekken,
En 't hayr, in knoop verzaamd, liet zweyen ongesnoerd;
490 Zoodanige ik nu wuft word boschwaart ingevoerd.
VOESTER:

O Koningin! laat af, laat af van deze klachten!
De droefheid dient niet om d' e1lenden te verzachten.
Hoe endeloos is 't vier, dat fel uw' boezem knaagt!
Paai, paai de wilde macht van ons' Godinnemaagd!
495 Bosschagie-koningin, Diana! die alleene
De berregen bewoont, en buiten wie dat geene
In berreg-eenzaamheid zal worden aangebeen;
Keer, keer ten besten doch d' aanstaande zwarigheen!
[Phaedra af.]
472. Sere s, Chineezen. — 476. Paerel. — 482. D. d. linker h. den pijlkoker hanteere. — 484. De Koningin der Amazonen, moeder van Hippolytus.
— 48 7. Tanaïten, Donauoeverbewoners. — M ce o t e n, omwoners van de
Mceotische moerassen. — 494. Diana.
VONDEL H.
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VOESTER:

("-N Groote Jachtgodin van bosschen, wouden, dalen!
helder hemellicht en nachtcier, die met stralen
j
500 '1/4*--0
En fakkelvlam bij beurt uw' weereld blinken doet;
Driekoppige Hecate! met gunst en met gemoed
Hier tegenwoordig weest, en zegen ons beginnen!
Tern 's guren Hippolyts onbuigbre en stijve zinnen;
505 Opdat hij minnen leere en onderlingen brand
Gedooge, en luistere en zich voege na onze hand:
Verrnorw zijn' wil de borst, zijn hart toom, dat die barsche
Tot Venus wetten keer, die weigeraar, die dwarsche!
Strek herwaart uwe kracht! Zoo strale uw blinkend licht
510 Ten oogen uit; zoo moet uw heilig aangezicht,
Na 'et breken van de wolk, met zuivere hoornen snellen;
Zoo moet geen tooverlied der Thessalen u kwellen,
Noch hebb' vermogen om t' ontrukken uw gewoud
Des donkren hemels toom, u als Voogdes vertrouwd;
515 Zoo ga geen harder met uwe eer en glorie strijken.
Alreede, uit 's hemels wijken.
Verschijn op ons gebed!
Ter bedeloften de Godin haar aanschijn keert
En 'k zie hem-zelf, die 't feest oprecht en plechtig eert,
Aileen en onverzeld. Wat twijfelt ge hem te spreken?
52o Fortuin gunt tijd en plaats; gebruik doortrapte treken.
Wat siddert ge? 't Valt hard, een schelmstuk aan te gaan,
Op Koningins gebod; maar die ten dienst wil staan
Den grooten, moet al heel rechtvaardigheid afleggen,
En 's harten herreberg alle eerbaarheid ontzeggen.
525 De schaamte traag verricht den koninklijken last.
HIPPOLYTVS. VOESTER.
HIPPOLYTVS:

Trouwe voestervrouw ! vermoeide sloof, die vast
Een troebel voorhoofd toont, en schijnt met druk bevanWaartoe verpijnt ge u hier, met afgeleefde gangen? (gen,
Mijn vader is gewis behouden van gekwel,
l edre, en 't gnat de vrucht der beide stammen wel?
530 Ook P m
V0 ST ER:
Die vreeze staak: het rijk uws vaders is voorspoedig,
En 't huis, dat bloeit vol hells; maar gij, weest gij deemoedig
Door dit lukzalig lot; mijn' hartzorg is met u
502. Verg. Palamedes, v. 610. — 511. Hoornen van de Maan. — 513.
G e w (,u d, geweld, nia.cht. — 515. Zinspeling op Endyniion. — 518. Hippolytus. — 519. T tv ij fe 1 t g e, aarzcl ik.
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Wel meent begaan; vermids gij, even woest en schuw,
535 V-zelven hinder doet en pijnigt 't jonge leven.
Dien 't noodlot dwingt en drukt, Bien is het te vergeven;
Maar wie zich willig plaagt en overgeeft aan 't leed,
Verdient te derven 't goed, dat, slinks aan hem besteed,
Hij niet te rechter tied weer vrolijk te gebruiken.
54o Denk liever, hoe uw' jeugd en jaren nu opluiken.
Vier, vier uw levens lust, en beur, met feestgezwei,
De torts op! Bacchus dempe uw' zorgen aan den rei.
Vw' older bezig, die gezwind voorbij zal slippen!
Nu zit ge lucht van geest, nu lachen Venus lippen
545 En mond den jongling toe. VoIg hupplend hare wet.
Wat legt ge liefdeloos op 't leeg en eenzaam bed?
Ontspan de droeve jeugd, en vier de toomen tevens!
Pluk weelde, en hinder dat de quiksche lent des levens
Voorbijvloey! God, die heeft der tijden ambten net
55o Verdeeld, en ieders werk bij trappen ingezet,
Door al den older; vreugd, die past den jongelingen,
Den milling statigheid. Wat wilt ge u-zelven dwingen
En doein den rechten aard? Wat zaaisel, dat ooit vroeg,
Wat vrolijk veldgewas, nog teer, zich weeldig droeg,
555 Dat kon den akkerman tot grooten woeker dijen.
Een' boomspruit, die zich laat besnoeyen en besnijen
Van geen' boosaardige hand, groeit boschtop over 't hoofd,
Rechtschapen breins vernuft zijn minder bet verdooft
In lof, zoo 't eel gemoed van vrijheids groeizaamheden
56o Gekweekt wordt; schuw en vreemd van minne tegens reden,
Onkundig van 't gebruik des levens, woest en wild,
Gij treurig uwe jeugd en beste dagen spilt.
Hoe, meent ge dat dit ambt den mannen zij benomen,
Te dragen last en leed? te temmen en te toomen
565 Met rennen 't brieschend ros, en ooreloog verwoed
In veldslag aan te gaan, bespat van brein en bloed?
De groote Weereldvoogd, zoo snelle dreigementen
Der dood door overleg gaande in zijn' zinnen prenten,
Die heeft 'er in verzien, hoe hij gelede schaan
57o Door nieuwe vruchten best vergoeden mocht. Welaan,
Dat Venus (die 't getal herstelt, en vol gaat maken
Het uitgeput geslacht) de menschelijke zaken
Ontwijke voor een' wij1; de weereld zal haast vuil
En schimmelmorsig zijn; de zee een woeste kuil,
575 En zeil- en vlote-loos; geen' vogels zullen zwieren
53 8. Slinks, averechts. — 543. Gebruik uw leeftijd. — 548. Hinde r,
beset. — Quiksch e, vlugge.
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Door 's hemels ruimt, en 't bosch zal missen zijne dieren;.
De lucht zal open staan ten spele van den wind.
0, hoe verscheiden slag van sterreven verslindt,
En rukt en plukt al staag de sterfelijke scharen!
580 Hier 't ijzer, daar bedrog en lagen, gander . baren.
Maar waant ge, dat men vrij behoort te zijn van ramp,
Zoo varen we evenwel van zelfs na Plutoos damp.
Indien de dorre jeugd voor goed kent 't hijlikschorten,
Dit alles wat ge ziet zal in zich-zelven storten,
585 En met eene eeuwe gaat zoo groot een' schare door.
Dies 's levens leidsvrouw volg, en geef natuur gehoor
Lief burgerommegang en zeen, en stads hanteering.
HIPPOLYTVS:
Geen leven vrijer is door zielgebreks ontbering,
Geen staat der oude zeen in hoogere achting heeft,
590 Als die de bosschen lieft, en poort en vest begeeft;
Geen' gier'gaards razeri) hem blaken komt of tergen,
Die zich onnoozel heeft geheiligd aan den bergen;
Geen oor des Yolks, geen graauw, den yromen trouweloos,,
Geen' smet van nijd, geen' gunst, die tijdlijk is en broos...
595 Hij is geen slaaf des rijks, of staande na rijksstaten,
Volgt ijdele eer en schat, lichtvaardig in 't verlaten,
En, vrij vanhoop en vrees, geen' vratige afgunst, zwart
Van troni, bits van tand, hem bitten komt in 't hart.
Hij kent geen'schelmerij, die schuilt in yolk en steden ;
600 Dies elke ritseling des onbewusten leden
Niet trillen doet van schrik. Zijn' taal is ongemaakt;
En rijk genoeg, hij niet, met duizend pijlaars, haakt,
Te stutten hofgewelf. Zijn' balleken die blinken
„Niet dartel van veel gouds. Zijn' heilige outers drinkee
605 „Tot overloopens niet 't geplengde Raadsheers bloed,
„Dat vrijgevochten yolk en vrijheid treuren doet;
Noch ossen, wit als sneeuw, bestrooid met oflerkooren,
Hun honderd halzen niet, tot zoen van 's Hemels tooren,
Goedwillig neigen; maar onnoozel, zonder zucht,
610 Hij ledige akkers bruikt, en dwaalt in ope lucht.
Hij weer slechs van 't gediert te leggen looze lagen,
En, moede van den last des arrebeids te dragen,
Hij, aan Ilissus wit besneeuwden waterkant,
Het lichaam bakert. Nu betreedt hij 't oeverland
615 Langs Alpheus, snel van stroom; nu moet hij dichtbewossert
En ruige plaatsen van steil steigerende bosschen;
583. Kent, erkent. — 587. Z e 6n , zeden. — 6o5. Oldenbarnevelt.
613. Ilissus, riviertjen in Attica. — 615. Alpheus, stroom in Elis.
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Daar Lernaas kille bron, door 's waters zuiverheid,
Doorluchtig is als glas, en haren stroom verlett.
De vogels snaatren vier en tjilpcn wat ze willen.
620 Der beukeboomen blaAn en takken zoetjens drillen,
Getroffen van den wind. 't Vermaakt hem, in deez' streek
Te wandlen, langs den kant van eene wufte beek,
Of op een' bloote zode aan 't sluimeren te raken ;
dat een' rijke bron het snelle nat komt braken
't
625 Ten aadren uit; hetzij een zoet geruisch, gestort
Met vlienden waterloop, door nieuwe bloemen, mort.
Tot hongers boete hem 't bosch zijne appels of moet leggen.
Aardbezia, geplukt van laag gewossene heggen,
Hem schaffen lichte spijs. Het is mij ernst, t' ontgaan
630 De praal en overdaad, daar 't Hof mede is belahn.
De trotschen wijn beangst uit goude koppen leppen :
Maar blootlijk met zijne hand uit bronnen drank te scheppen,
Dat smaakt eerst aan het hart. Geruster slaapt die geen,
(ken,
Die op een' bulster wendt zijn' zorgeloze leen.
635 Hij van geen kwaad bewust, nocht bang voor 's rechters zoeVerbergt zijn' dieverij in winkels nocht in hoeken,
Of in een donker hok en huis daar me' in verdwaalt.
Zijn lust is lucht en licht ; hij leeft onachterhaald,
En neemt zelve hemellien tot tuigen zijner wandeling.
640 Ik acht, dusdanig was der gener doen en handeling,
Die, met den Goon vermengd, eer leefden wel te pas,
In d' eerste weerelds eeuw. Geen' blinde goudzucht was
Bij dit volmaakt geslacht ; geen heil'ge merkpaal deelde
Als scheidsman d' akkergrens des yolks, dat nooit krakeelde.
645 Het lichtgeloovig vlot nooit kloofde woeste zeen.
Elk kende zijnen stroom; geen' toornen rondom heen,
Geen bollewerk, geen' graft stads lendenen omgorden ;
Geen held schoot harnas aan, om handgemeen te worden.
't Gewrongen storremschut nooit poort met steenen brak ;
65o Nocht d' aarde, aan eigenaar verbonden, 't ongemak
Des arbeids dulde, of zag ten ploegjuk ossen paren ;
Maar de akkerlanden, die van zellefs vruchtbaar waren,
Niet vreesden 't gierig yolk; het willig groeyend woud
Schafte appel, eikel, tot natuurlijk onderhoud,
655 De schaduwkoele grot naturelijke huizen.
De schelmsche baatzucht en verbolgentheid, aan 't bruisen
Geraakt, met geilheid, die de grimmigheid aanvoert,
617. L e r n a, riviertjen bij Argos. — 622. W u ft e, dartelende. — 627.
'Ter stilling van den honger moet het bosch hem zijn appelen geven. — 631
De groote lut leppen, vol angst, wijn uit gouden koppen. — 634. Bulste r,
plompe peuluw.
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Fluks braken 't vreeverbond; de weereld werd beroerd;
De staatzucht 't hoofd opstak met bloedige oorelogen;
66o De kleinst werd 's grooten roof; het recht hing aan 't vermogen.
Men vocht eerst met der vuist; de twist rees langs hoe meer;
De steen, de stok en blok veranderde in geweer.
Geen ijzer, dun en spits, aan 't lichte been uitmunte,
Men gorde nog op zij geen lemmer, lang van punte:
665 Het hoofd geen' hellem droeg met vederbos bezweid.
De wraak werd wapensmit, en Mars, vol strijdbaarheid,
Vond nieuwe kunsten, en ontelbaar slag van sterven.
't Vergoten wondenbloed ging alle landen verven;
De zee werd rood in 't end; de boosheid, met gedruisch,
670 Na 'et overtreen der grens, sloeg voort van huis tot huis.
Geen gruwel en ontbrak 't aan voorbeeld, langs hoe woeder.
De felle broederhaat deed sneuvelen den broeder.
De rechter hand des zoons den vader bracht ter dood.
De man doorsteken lag door 't staal der bedgenoot.
675 De moeder in 't verdoen der vruchten was moordadigst;
Van stiefmoer rep ik niet; de dieren zijn genadigst.
De vrouw, bestuur des kwaads en tuk op razernij,
Bezat der mannen hart; om wiens bloedschenderij
Zoo veel' verbrande steen oprooken na de wolken,
68o En oorloog voeren swag zoo velerhande volken,
En zoo veel' rijken, van den grond op omgekeerd,
De menschen drukken, die als slavers zijn verheerd.
Medea, Iasons bruid, men dar geen' andre noemen,
Alleen ons leert, hoe diep men vrouwen moet verdoemen.
VOESTER:
685 Waarom of 't feit van een' gedijt tot aller smaad?
HIPPOLYTUS:
'k Verfoei ze, vloek ze, vlucht ze, en laster ze alle kwaad;
't Zij rede, 't zij natuur, 't zij dolheid uitgelaten,
Het zij dan wat het wil, het lust me die to haten.
Veel eer noch zult ge vier en water zien vermengd,
690 Eer zal het wadde, dat door zanden zorg aanbrengt,
Met schippers kielen in verbond en vriendschap treden;
De Wester Tethys zal eer beuren van beneden
Den dag, daar dus lang ging de schemeravond schuil,
De wolf veel eer den das zal smeeken met zijn' mull;
695 Eer ik, verwonnen, zal de vrouwen zijn gewogen.
663. Spoor. — 686. Laster, beschuldig, leg op. — 69o. Wadde, zandplaat. — 691. Tethys, bier zee. Verg. boven, bl. 317, li t op v. 5o. — 695.
Gewoge n, genegen.
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VOESTER:

De minnetoom heeft wel hardnekkige gebogen,
En wisslen doen van haat. Uw' moeders rijk aanschouw,
Daar 't juk van Cypris drukt zoo menig' forsche vrouw ;
Waarvan gij tuige zijt, gij, eenige hooggeboren!
HIPPOLYTVS:
700

Ik heb den een'gen troost der moeder lang verloren ;
Dies ik met recht voortaan alle andre vrouwen haat.
[Keert zich af.]
VOESTER:

eene harde klip de golven wederstaat,
En schrap van alleszins afkaatst de moede baren,
Zoo laat hij all' mijn reen en onderwijzing varen.
705 Maar zie, hoe Phxdra spoeit ! z' en mart nocht staat niet stil;
Waar of de dolheid en fortuin na hellen wil ?
Het zielloos lichaam valt en zwijmt gezwind ter aarde,
Het aanschijn doodsch besterft ; sla d' oogen op. mijn' waarde,
Mijn liefste voesterkind! uw' tonge breek' den band,
710 En spreek „Uw Hippolijt u hulp reikt met zijne hand."
PI-1/EDR A. HIPPOLYTVS. VOESTER.
PI-1/EDR A [ter zijde]:

Ie voert mijn' ziel in druk en hooge barning weder?
Hoe zalig lag ik van mij zelleve ter neder !
Maar waarom vliedt ge doch 't geschonken lieve Licht
Des levens, mijn gemoed ! nu dar eens, proef, verricht
715 'tGeen ge aan de voester had belast, en onbeteuterd
Vw' rede doe. Wie dat tsaagachtig vraagt en leutert,
Leert weigren ; 't grootste deel des schelmstuks al voorheen
Bedreven is; te spay wilt ge u met schaamte kleen;
Wij hebben ree gestaan na schandelijke stukken.
72o Indien 't begonnen werk na wensch mij wil gelukken,
Misschien dat Hippolyt (blijft Theseus na veel strijds)
Mij trouwend, 't felt bedekke ; en d uitkomst maakt somtijds
Een schelmstuk eerlijk. Nu, welaan dan ! laat u hooren.
[Tot Hippolytus:]

1k bid u, t' mijwaart neig in 't heimelijk uwe ooren.
725 Zoo iemant u verzelt, die ga wat aan d' een' zij'.
HIPPOLYTVS [hij zendt zijne volgers wech]:

Zie, nu is deze plaats van ceders luistren vrij.
716. T s a a g a c h t i g, vreesachtig.
719. Ik heb gereed gestaan schandelijke dingen te bedrijven.
721. B 1 ij ft, sneuvelt.
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PHIEDRA:
Ia, maar de mond verstomt, de spraak en wil niet slippen.
Een' groote kracht, die prest het woord tot op de lippen,
Een' grootre drijft het weer na binnen. Goon! ik zweer,
73o En neem u tot getuige, hoe noode ik dit begeer.
HIPPOLYTVS:
Of 't hart niet noemen wil 'tgeen 't wenschte te bekommen?
PHYEDItA:
Geringe zorge spreekt, geweldige verstommen.
HIPPOLYTVS:
Vertrouw , o moeder ! mij uw' zorge , en spreek klaar uit.
PHIEDRA:
De naam van moeder al te trotsch en krachtig luidt
735 In Phedraas ooren; ah ! aan onz' genegentheden
Past nederiger naam ; dies mij, met beetre reden,
Vw' lieve zuster noem of dienstmaagd, dienstmaagd eer !
Ik zal in dienstbaarheid u kennen voor mijn' beer,
En zoo ge het mij belast, 't en zal me niet verdrieten
740 Te gaan door dikke sneeuw, en daar de toppen schieten
Van Pindus killen berg, ten hemel voort te treen.
Niets zal me letten, zoo 'k door vijands troepen been,
Door vier en vlammen, en daar krijgslie klingen stroopen,
Met naakte borst op snede en punten aan moet loopen.
745 Ontvang den rijksstaf, dien uw vader mij beval;
Ontvang me in uwen dienst als dienstmaagd ! V vooral,
V past het, rijken door rijkswetten te betoomen:
Mij past het, onderdaan uw' woorden na te komen.
Te vrijen 's Vaders throon geen' laffe vrouwen veugt:
75o Maar gij nu, in de bloem en bloeilent uwer jeugd,
Bestier manhaftig, na uw' vaderlijke zeden,
De brave burgerij : en mij (die met gebeden
V naak, als uw' slavin) bedek in uwen schoot.
Erbarm u dezer weeuw ! HIPPOLYTVS:
Iupijn die keer dien nood
755 Dit voorspook van ons huis! wig zullen (hoop ik) vader
Behouden nog eerlang aanschouwen allegader.
PHIEDRA:
De Vorst en heerscher van den stillen jammervliet
74 1. Pindu s, bergketen in 't Noorden van Griekenland. — 743. Stro op e n, ontblooten. — 748. O n d e r d a a n, onderdanig. — 749. V r ij e n, beveiligen. — 757-759. Pluto duldt niet, dat er een weg gebaand werd naar
de Olympische Goden, die mijn Theseus verlaten heeft, toen hij Pirithoils behulpzaam was, om Plutoos vrouw, Proserpina, te schaken. -- 757. De Styx.
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En van 't vasthoudend rijk den weg nooit banen liet
Na d' Oppergoden, die mijn Theseus ging begeven.
76o Zoil Pluto zoo gereed weer zenden na dit leven
Den schaker zijner bruid? [Voor zich heen:]
0 ja, hij zit bereid,
Der minne te geval.
HIPPOLYTVS:

Der Heemlen billijkheid
Hem haast zal levren thuis gelukkig en voorspoedig.
Maar onderwij1 dat God ons beedloft twijfelmoedig
765 Houdt tusschen hope en vrees, ik, na mijn plicht, vooral
V vrijen en mijn' broers godvruchtig eeren zal,
Opdat ge u zelve niet als weduwe hoeft te kwellen.
'k Zal u tot troost mij gaan in vaders stede stellen.
PHIEDR A [ter zijde]:

0 minnaressen-hoop, die licht u zelve vleit,
77o Bedriegelijke min! is 't niet genoeg gezeld?
Nu zal ik tot hem gaan, en handlen met gebeden.
[Tot Hippolytus..]
Erbarm u, en verhoor van ziels stilzwijgendheden
De beden. 't Lust me en rouwt me in dezen droeven staat
Te spreken, ah, ah, ah !
HIPPOLYTVS:

Wat is dat voor een kwaad ?
PHIEDRA:

775 Hetgeen gij naauw gelooft, dat stiefmoers droomen darren.
HIPPOLYTVS:

Vw' dobbelzinnigheid doet tong en taal verwarren.
Spreek openhartig.
P 11 1E D R A :
Min, die braadt het zinneloos verstand;
De wreede 't merg verslindt, en 't vier in 't ingewand,
In bloed en aadren diep gedompeld en gedoken,
78o Slaat door all' de aders heen, gelijk een' vlam na 'et rooken
Aan hooge balken snel in 't ende vatten vindt.
HIPPOLYT vs:

Gij woedt dan kuischelijk om vader, dien ge mint?
PI-1/EDR A:

Zoo is 't, o Hippolyt ! ik minne Theseus kaken,
Hoedanige men die in zijne jeugd zag blaken,
785 Doen eerst de baard uitbrak, en hij, nog jongling, zag
Het Gnossische gedrocht, dat in den doolhof lag ;
758. De onderwaereld. — 761-62. Gewis, hij zal mijn liefde niet in den
weg staan. — 764. Gebeden. — 766. Beveiligen, beschermen. — 777. Dit v.
heeft een voet te veel. — 786. Den Minotaurus.
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En doen de kromme pad door 't kluwen hem gelukte.
Iupijn ! hoe blonk hij, doen een wrong zijn' hayren drukte t
Het blond en blozend kleur ten aanschijn uitscheen klaar;
790 Zijne armen, zacht van vel, die waren ruig van Naar,
Het aanschijn uwer Phcebe, of liever van den mijnen,
Of liefst uw aangezicht: zoo zag men hem verschijnen,
Zoo was hij aangenaam bij zijne vijandin,
Zoo stak hij 't hoofd omhoog. In u blinkt, na mijn' zin,
795 Een' schoonheid ongetooid al schoonder uitgelezen,
En 't vaderlijke kroost al heel straalt uit uw wezen,
Dat evenwel iet strengs van moeders zijde brengt,
En onder 't voegelijk is recht van pas gemengd.
(den.,
Het Grieckenaanzicht heeft iet stuurs van 't Scytiesch Noor800 Waart gij met Theseus eer geland aan Cretische oorden,
Mijn' zuster liefst voor u gesponnen had de draan.
O zuster ! 'k roep u om de zelve zaken aan,
Gi) blinkt dan waar ge blinkt, als star in 's Hemels throne:
Een bloed twee zusters blaakt, u 's vaders, mij de zone.
8o5 Ai, zie ! het smeekend zaad van 't koninklijk geslacht,
Onnoozel, ongerept, en zonder vlek, verwacht
Al knielende uw' genaa! 'k Verander kuische zeden
Om uwent wil alleen, 'k verneer me tot gebeden
Met opzet, om uw' min. Dees dag zal van gekarm
810 Of leven 't ende zijn; der vrijster u erbarm!
HIPPOLYTVS:
Geweldige Hemelvoogd! aanhoort ge dan zoo goedig,
Zoo koel de boosheen, en aanschouwt ze zoo lankmoedig?
En wanneer zult ge, zoo 't nu helder is en licht,
Vitschieten met uw' vuist den fellen bliksemschicht?
815 Dat all' de lucht geschud afstorte, en zwarte wolken
En nevelen den dag verbergen voor de volken,
En dat de starren, die te-rug-gesprongen zijn,
Met krommen koers aangaan en averechtsen schijn !
En gij, bestarrend hoofd! gij, Titan, rijk van vlamme !
82o Aanschouwt ge, aanziet ge nog de gruwlen van uw' stamme?
Vw' fakkel dompel, vlie in dikke duisternis!
O Goon- en menschen-voogd! hoe komt, dat ledig is
Uw' starke rechter hand! staat, door driesnijnde stralen,
Nog 't aardrijk niet in gloed? waartoe, waartoe dit dralen?
825 Op mij met donder dreun ! schiet mij ! 't geschoten vier
791. Het aanschijn van Diana (de Maan), die gij vereert, of liever van
mijn starnvader Phoebus (de Zon). — 793. Phgedra-zelve, als Princes van
Creta, waar de Minotaurus woedde op de Atheners. — 796. K r o o s t, afzetsel. — 8o i. A r i a d n e, die Theseus den draad voor den doolhof gaf. — 803.
De bruidskroon van Ariadne is een sterrenbeeld. — 819. Phoebus.

TWEEDE BEDRIIF.

379

Verbrande mij gezwind. De schuldige staat bier !
Ik heb de dood verdiend; der stiefmoer ik in 't ende
Behaagd heb. Ben ik 't waard, dat mij een' vrouwe schende ?
Scheen ik u reede stof tot zoo een gruwelfeit?
83o Heeft mijn' gestrengheid dat verdiend? o ijdelheid!
0 ['t] vrouwelijk geslacht die overtreft in boosheid.
0, die Pasiphae dart tarten in Godloosheid, (vlekt
Die zwaar ging van 't gedrocht; deze Heeft zich slechs beDoor schennis, en of lang het schelmstuk was bedekt,
835 Nog baarde ze eene vrucht, die alles bracht tot kennis,
Door tweegestaltig merk; het twijfelkind de schennis
Der moeder melde, doen 't zijn stiersch gezicht opsloeg,
Als of het sprak: die buik, die buik was 't, die u droeg.
0, drie en vier maal gij gelukkig Debt verworven
840 Een zalig lot, die zijt gesneuveld en gestorven
Door felle stiefmoers haat, door lagen en bedrog!
'k Benijde, o vader ! u, om dat Medea nog
Door gift u won verdoen; maar dees (wie zon 't gelooven?)
De Colcher stiefmoer verre in gruwlen gaat te boven.
PHZEDR A:

845 Ik zelve ken zeer wel de rampen onzes huis.
Wij staan na 'et geen ons past te schuwen als onkuisch:
Maar 'k ben mij zelve nu niet machtig: 'k zal u volgen
Door woende zee, door rots en vlie gen, die verbolgen
Heenbruisen, stark van stroom; en, dul en ongered,
85o Ik derwaart vliegen zal, waar dat ge uw' treden zet.
0 trotsche ! ik kniel, en koom uw' knie met bede raken.
[Zij nadert, geknield, Hippolytus.]
HIPPOLYTVS:

Ver van ons lichaam wech, met dit onkuisch genaken!
Wat 's dit? Zij tijt ook aan 't omhelzen even graag!
Men rukk' van leer, dat zij verdiende straffe draag.
[HU trekt zijn zwaard. Zij worstelene]

855 Ik heb mijn' slinker hand geslagen in heur hayren,
En 't onkuisch hoofd gedraaid. Diane! uw' boschautaren
Is nooit rechtvaardiger 't geplengde bloed gewijd.
PH ZEDRA:

Nu maakt ge mij mijn' wensch deelachtig, Hippolyt!
Gij heelt mijn' dolheid; dit verworf ik met geen karmen,
86o Dat 's dat, behoudens eer, ik sterreve in uwe armen!
HIPPOLYTVS:

Vertrek finks, leef, verwerf ook 't minste niet van mij,
832. 0 Phoadra, gij die. -- 833. Z w a Ar, zwanger. — 844.
844 M e d e a , de
tweede vrouw van JEgeus, Theseus' vader. Theseus' moeder was JEthra. —
846. Wij staa n, wij haken.
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En 't aangeroerde zwaard verlaat' mijn kuische zij!
Wat Tanais of me zal van deze smetten wasschen,
Of wat M2eoot, die zijne Ongrieksche waterplassen
865 In Pontus pekel giet? met all' den Oceaan,
De groote Zeegod niet dit gruwelijk bestaan
Afspoelen zoude. 0 woud, o wildernis, o dieren! [cif.]
VOESTER:
Hij is op 't stuk betrapt. Op! mijn gemoed, aan 't tieren!
Wat sammelt ge, versuft? men legge op hem het feit,
870 En ongedaagd men van godloze geiligheid
Hem zeif beschuldig; zond die moet bier zonde kleeden.
't Is veiligst, voor die vreest en ducht, eerst toe te treden.
Men lijde of dar en maak door voorbaat zich gewis.
Wat twig zal 't weten, mits de schuld verburgen is?
875 Atheensche burgers, komt! komt, knechten! helpt ons trouwelijk,
De schaker Hippolyt, die schenner, parst ons grouwelijk:
Hij pleegt geweld en kracht, en dreigt vast met de dood,
En schrikt die kuische ziel, en houdt den degen bloot.
Ziet, schiehjk gaat hij door, en, vliende zijner straten,
88o Heeft bevende en verbaasd 't rappier hier leggen laten;
Dit hebben we als een pand van 't leelijk schellemstuk.
Verkwikt dees' drukkige eerst; dat niemant op en smukk'
De woest gesleurde pruik en 't hayr, gescheurd zoo wrevel;
Na stad vrij draagt het merk en teeken van dit evel.
885 Mevrouw, schep moed, Mevrouw! wat krabt ge u zoo benouwd,
En schuwt een ieder, die uw aangezicht aanschouwt?
't Gemoed plach iemant wel, door overspelig blaken,
En niet het ongeval onkuisch en vuil te maken.
REI.
WuzE : Phcebus is lang over de zee.
890

895

Neller vliedt hij met zijn' voet,
'Als de storrembuyen plegen;
Sneller nog als Corus doet,
Wen hij haspelt wolk en regen:
Sneller als de snelle veert
Van een' star, wiens lange steert
Drijft, waar 't de wind begeert.

863. Tanais, de Don. — 864. Mceo o t, de zee van Azof. — 874. Tuig,
getuige. — 879. Z ij n e r s t r a t e n, zijns weegs. — 883. P r u i k hoofdhaar.
— 891. Corus, Caurus, de N. W. wind.
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Dat de Faam, die 't lang verleen
Aanschouwt als een Godlijk wonder,
Aller ouden schoonigheen
Tegens d' uwe in het bizonder
Vergelijke, uw schoon gestalt,
Dat het starend oog gevalt,
Zoo veel te schoonder bralt.
Klaarder als de blosse maan,
Wen haar schijnsel is voltogen,
En haar horenvlammen staan
Op de pruik in kringk gebogen;
Daar ze, sluimerzoet en zacht,
Haren wagen spoeit met kracht,
En, 't hoofd opbeurend, lacht.
Starlicht wisselt ook zijn' glans:
Als de NachtboO, schemerschinker;
Avondstar, gewasschen thans
In den grooten vlietendrinker,
En de zelve, met haar' kar,
Alzoo haast 't lacht krieken dar,
Weer kiare Morgenstar.
Gij, o Bacchus! weergekeerd
Uit het Oost, met roof verladen,
Dat met wijngerdtorts u eert;
Gij, wiens spiese, rijk van bladen,
Schrikken doet het tijgerdier ;
Gij, die 't hoornig hoofd zoo fier
Bebindt met mijtercier ;
Schoon gij eeuwig jongling zijt,
Ruig van hayr nog moet gij 't geven
Voor het hoofd, dat Hippolyt
Ongecierd beurt opgeheven;
En of Theseus zich behaagt,
Bacchus bet geviel der maagd,
Daar Griecken of gewaagt.

9 1 3. Groote vlietendrinker, de zee. — 925. Met het haar over 't
voorhoofd. Verg. v. 1013. — 923. Moet die „mijtercier", ofschoon in alle
uitgg. voorkomende, ook „myrtecier" zijn? — 928-929. Later lezing:
Niet te veel u-zelf behaagt!
Theseus meer beviel der maagd.
Verlaten door Theseus, werd Ariadne door Bacchus opgenomen.
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WIJZE : Sei tanto gratioso.

C. Schoonheid! twijfelachtig
Bezit engoed der sterfelijke menschen!
Natuurgaaf, die onmachtig
Van duur, men ziet in korten tijd verslensen,
Hoe glipt gij heen
935
Met snelle treen!
En naauweliiks verschenen,
En naauw bekeken,
Zoo zijt ge 't oog ontweken,
940En verdwenen.

945

95o

955

96o

965

97o

De mist van 't zomerzwoegen
En plondert niet zoo zeer gekleurde dalen,
Die nieuwe lentens voegen;
Wanneer de zon in zonnestand, met stralen,
Van boven blaakt
En steekt, en maakt,
Dat met veel' kleendre raden
De nachten jagen,
En houden door, 't vroeg dagen,
Kortre paden.
De leliebloemen kwijnen,
De roos, het hoofdcieraad, haar hoofd laat hangen:
Gelijk het schittrend schijnen
Wordt met een' blik gerukt van teere wangen.
Hoe dikwijls plag
Geen heele dag,
Maar 's heeten middags hette
Der schoonsten leden
En aanschijns roem t' ontkleeden,
Door een' smette!
De Schoonheid is verganklijk.
Wat wijze zal zoo bros een goed vertrouwen?
Gebruik ze in 't leven danklijk,
Terwij1 gij moogt, en schuw het naberouwen.
Stilzwijgend glijdt
En glipt de tijd,
Gevolgd van slimre stonden.
Stagg, staag d' aanstaande
Veel slechter, dan voorgaande,
Zijn bevonden.
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Wat voert in 't woud uw' zinnen?
Geen' schoonheid wisser schuilt in achterwegen.
Onvrome Brongodinnen,
Een schaar, die staag door wulpscheid is genegen,
Om 't schoane kind,
Dat zij bemint,
In bronkrystal to trekken,
V zal omringlen,
Daar 's middags boomencinglen
V bedekken.
Bergwufte Pan, mitsgaders
Bosschagienymf uw sluimren zal belagen ;
Of 't licht, dat na d' Arcaders
Geboren is, u minne toe zal dragen.
Uw oog de maan
Verliefd hiel staan,
Met haren witten wagen ;
Haar wolkloos zwijmen
Wij weten tooverrijmen,
Doen wij 't zagen.
Wij bliezen de trompette,
Maar Hippolyt, gij waart, die haar deedt treuren,
En haren loop belette.
De Nachtgodin, opdat ge haar moogt gebeuren,
Haar' reize staakt.
Geen' zonne blaakt
Uw aanzicht, koude u zelden
Verkleumd doet krimpen;
Geen' witte marmorglimpen
Bij u gelden.
Hoe lieflijk is t' aanschouwen
Een aangezicht, daar dapperheen in zweven :
Twee statige winkbrouwen
Vol majesteits, hem tot een cier gegeven.
Zijn witte nek
Mag 't zonder vlek
In glans bij Phoebus halen;
Wien lokken cieren,
Die om de schouders zwieren,
En staag dwalen.

983. Dat der maan, door de Arcadiers jonger dan zij zelf gerekend. — 989.
W ij w e t e n, schreven wij toe aan. — 994. Gel) eur e n, ten deel vallen.
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1015

1020

1025

1030

1035

1040

Kort hayr u best wil passen,
Dat niet gevlijd en is na zeekre wetten,
En 't voorhoofd ruig bewassen;
Vw' kracht kan strenge en strijdbre Goon verpletten;
Uw forsche geest
Geen' reuzen vreest;
Vw' borst geen' Mars dar wijken,
En, door 't wel tieren,
Vw' spieren Hercles' spieren
Vroeg gelijken.
Indien ge op 't paarderennen
Belust zit, gij zult Cyllarus betoomen,
En ridderlijker mennen
Als Castor-zelf, in 't midden aller vromen;
Of span de pees
Met zeen'we en vleesch,
En schiet na uw vermogen
Om 't veerst; nooit rieten
Van Creten, streng in 't schieten,
Veerder vlogen.
Of mikt ge als Parthsche volken,
Geen pijl zal zonder vogel nederstijgen;
Uw schichtpunt, in de wolken,
Zal zijnen roof 't laauw ingewand doorrijgen.
Hoe zelden heeft
Men ooit beleefd,
Dat schoone zijn behouden?
God wil u sparen,
O bloem ! verduur met jaren
Onschoone ouden.

Wat dar een wijfs oploopendheid
Niet doen en denken ! zip bereidt
Aanklachten, och, een schendig ding !
Voor den onnoozlen jongeling;
1045 En, met gesleurde pruike, tracht
Geloof to krijgen na haar' macht,
In zoo godloos een eveldaad;
z' Ontooit al 't prachtig hoofdcieraad,
Bevocht de wangen treurensmoe,
En stelt met vrouwentreken toe
1050
1022.

Cyllaru s, Castors beroemd paard. — 1040. Oude n, oude dagen.
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Bedrog en allerleye list.
Maar hoe, wie komt bier aan? wie is 't,
Die in zijn aangezicht uitbreidt
Een' koninklijke majesteit,
055 En moedig in de lucht beurt 't hoofd?
Hoe lijkt hij, dat men 't naauw gelooft,
Den schoonen jongman Hippolyt?
Ten waar de kaken, minder blijd,
Van bleekheid kwijnden doodsch en naar,
En 't opgerecht en slordig hayr,
io6o
Dat loochende. 't Is Theseus wis,
Die 't aardrijk weergeleverd is.
DARDE BEDRIIF.
THESEUS'

7-1 En laatste ben ik eens ontvloden, na 'et lang klimmen,
I Den endelozen nacht en 't aspunt, dat de schimmen
In groote vangenis beschaduwt. Mijn gezicht
1065
Dat schemert, en kan naauw gedoogen 't lieve licht.
Eleusis vier maal heeft geoegst vrouw Ceres' aren,
De Weegschaal dag en nacht zoo dik ging evenaren,
Terwijl de twijfelmoeit' van 't onbekende lot
1070 Mij, onder ramp van dood en leven, bij den God
Des Afgronds heeft verlet. Aileen een deel van 't leven,
't Gevoelen der ellende, is overig gebleven
Voor mij gants afgeleefde. Alcides maakte in 't lest
Een end van mijnen tocht, en (doen hij uit zijn nest
1075 Den rekel leiden zon, dien hij der Helle ontrukte)
Was oorzaak, dat met hem mijn' weereldreis gelukte;
Maar d' afgematte deugd de voor'ge kracht ontzeit,
Mijn' beenen beven; oh! wat was 't een arrebeid
Van uit den viervliet, die met vlammen welt verbolgen,
1080 Te snoffen na de lucht, Alcides spoor to volgen,
En doodsgevaar t' ontvlien! Maar wat voor een gedruisch
Van schreyen raakt mijn oor?
THESEUS. VOESTER.
THESEUS:

HOe is er voor in 't huis
(Men melde het mij) misbaar en tranen en ontstellen,
se Bed. De uitgg. vermelden ter-stond: Theseus en Voéster. — 1067.
El eusi s, de stad, waar de schoonste Ceres-tempel was. — 1071. V erle
opgehouden. — 1073. Alcides, Hercules. — 1075. Reke 1, helhond.
VONDEL

25
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Vermengd met droef gekarm ? Den voogd en waard der Hel(len
1085 Alheel die herberg past.
VO?IST ER:

't Is Phaedra, die te grootsch
En heel hardnekkig, bij het raadslot blijft des doods,
En ons geschrei veracht, en dreigt van hier te scheiden.
THESEUS:

Wat oorzaak heeft ze zich tot sterven te bereiden.
Voorneemlijk nu haar man gekeerd is, moegereisd?
VOESTER:

1090 Deze oorzaak zelf veeleer een' rijpe dood vereischt.
THESEUS:

Wat of 'er wichtigs mag in deez' verbaasdheid schuilen?
'k Versta 't niet; spreek klaar uit: wat port haar dus te hui(len?
VOESTER:
z' Ontdekt het niemant niet, en, overdroeve vrouw !
Verbergt, in 't diepst van 't hart, 't geheim van haren rouw,
1095 En is van opzet, bij zich zelleve te slijten
't Geen haar tot sterven port. Dit is 't, dat ons doet krijten.
Oh! spoei, ik bidde u, spoei ! 't is noodig, ga doch voort.
THESEUS:

Ontsluit 't gesloten hof, en opent 's Konings poort.
[Vodster af.]
THESEUS. PHIEDRA.
THESEUS:

Elaas, mijn' bedgenoot! is dat, na groot verlangen,
Het aanzicht uws gemaals en bruidegoms ontvangen?
moo
Wat maakt uw' rechter hand met dat gevatte zwaard?
Hoe komt het, dat uw moed om mid niet wat bedaart?
En waarom meldt ge niet, wat dat u 't licht doet wijken?
PHIEDRA:

Ah, Theseus! groot van moed, ik bid u, bij den rijken
1105 En koninklijken staf, bij uwer zonen aard,
Bid uwe komst, en bij mijne assche, alree vergaard,
Vergun me, dat ik sterf!
THESEUS:

Wat doet u 't sterven kiezen ?
PHIEDRA:

Doods oorzaak melden is doods waarde vrucht verliezen.
1090. R ij p e, tijdige. — 1091. V erbaasdb e i d, verbijstering. — 1095.
Slij ten, verteren.
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THESEUS:

Geen mensch behalven ik, die heeft bier hoorens kans;
mo Wat schroomt ge voor 't gehoor uws overkuischen mans?
Zeg op, ik zal 't geheim in trouwen boezem dekken.
PH IEDR A:

Vertrek niet 'tgeen ge wilt, dat niemand zal vertrekken.
THESEUS:

Ik zal u nimmermeer vergunnen stervens macht.
PHIEDR A:

Wie kan 't beletten, als ik sterven wil met kracht?
THESEUS:
1115

Zeg op, wat zonde dat gij boeten wilt met sterven?
PH/EDR A:

Maar dat ik leef.
THESEUS:

Kan ik met tranen niet verwerven?
PH/EDRA:

Men sterft de waardste dood, terwij1 men wordt beschreid.
THESEUS [tot zijn gevolg]:
Zij zwijgt vast langs hoe meer; dot oude wijf ontbeid:
Dees' voester 't melden zal door banden, slagen, smeten,
1120 't Geen deze weigert; bindt deze am met boei en keten,
En drijft haar 'tgeen zij heelt met slagen uit en pijn.
PH /EDR A:

Hoil op, 'k zal 't zeggen, wanneer 't immers zoo moet zijn.
THESEUS:

Wat keert ge van ons of uwe oogen rood gezwollen,
En dekt met uw gewaad de tranen, die er rollen
1125 En bigglen, reis aan reis, van uwe kaken? — nu!
PHIZEDRA:

0 schepper van den Goon! tot tuig aanroep ik u,
En u, o schitterglans van 's Hemels fakkelvlamme!
Wiens opgang oorsprong gaf aan onzen hoogen stamme;
Besprongen, ben ik, niet met mijnen wil, geschend,
x uo 't Geweten niet bezweek door staal of dreigement;
Het lichaam evenwel geweld en kracht most voelen;
Ik zal mijn' kuischeids smet met wondenbloed afspoelen.
THESEUS:

Zeg op, zeg op, wie heeft mijn' roem verdelgd zoo ras?
PHIEDRA:

Die, dien ge minst verdenkt.
1112. V er trek, verhaal. — 1116. Geene andere dan dat ik leef. — 1118..
Ontbeid, laat bier komen.

288 HIPPOLYTUS OF RAMPZALIGE KUISCHEID.
THESEUS:
'k Wil 't weten, wie het wasPHIEDRA:
1135 Dit zwaard des schenners zal 't u duidlijk kunnen zeggen,,
Hetwelk hij, ang voor 't yolk, ontvliedend hier liet leggenTHESEUS:
Wat schelmstuk, wee mij ! Zie 'k? Wat zie 'k voor een geHet koninklijk ivoor, zoo kartelig doorwrocht (drocht ?
Met kleene beelden ; 't hecht dat praalt met 't Attiesch wapen,
114o Maar waarlangs of hij zelf ontsnapt is ?
PH/EDRA:
Deze knapen,
Verbaasd hem zagen vlien, zoo snel alsof hij vloog.
[ A.f. ]
THESEUS:
pu d' heil'ge Godesvrucht, bij d' Oppergod omhoog,
' En die het tweede rijk der golleven met macht toomt;
Waar her of deze smet van 't zondige geslacht koomt?
1145 Heeft Griecken dien gekweekt, of Phasis, Colchis' vloed,,
Of Scythsche Taurus? dit van deugd veraardend bloed
Is zijnen stam gelijk, en aardt na zijne moeder :
Den Amazonen is het eigen, langs hoe woeder
Te haten 't huwelijk ; en 't lichaam, dat lang rein
115o En kuisch was, door misbruik te maken lustgemein.
Snoode afkomst, die geen' wet eens beetren lands kan bindenZelfs dieren bloedschand vlien, en die niets schandlijk vinden,,
Bewaren nog de wet van bloedverwantschap. Waar
Is 's jongmans aangezicht, en dat gemaakt gebaar ?
1155 Die majesteit, die zoo ontzaggelijk won schijnen,
Geneigd tot overoude en lang verstorve mijnen?
Dat statig opzicht, en die strenge sture zeen
Des guren ouderdoms? 0 gij, bedrieglijkheen
Des wandels, die zoo diep verberregt uw' gepeinzen,
116o En met 't schoon aanschijn kunt de smet der ziele ontveinzenr
„De schaamteloze zich met schaamte kleeden kan,
„Godvruchtigheid bedekt den goddelozen man,
„En rust den stouten mensch ; bedriegers prijzen waarheid,
„De laffe schijnen streng. 0, zwerver in de naarheid
1165 Der bosschen, wildeman, kuisch, ongerept, en ruw !
Hoe waart ge, t' mijner schand, dus lang van 't hijlik schuw ?
En luste het u aldus het mannenrecht te winnen,
En van mijn bedde, met dit schelmstuk, te beginnen ?
1145. Ph asis, de vloed, waar de fazanten naar heeten. — '146. T a ur u s, gebergte. — 1156. M ij n e n, gebaren.
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Nu, nu weet ik 't u dank, o God, daar 't al voor beeft!
117o Dat, door mijn' vuist geraakt, Antiope is gesneefd;
Dat ik, afstijgend naar des Afgronds duistere holen,
V uwe moeder niet zorgvuldig liet bevolen.
Loop, loop, voortvluchtig, wijd door 't onbekende land;
Schoon gij gescheiden wordt aan 's aardboOms andren kant,
1175 Door Oceaansche diepte, en wandelt, daar, gescholen
In d' andre werreld, gij treedt tegens onze zolen;
Al is het dat ge u bergt in d' allerveerste wijk,
En 't aspunt overschrijdt, dat steile en nare rijk,
En veerder doolt dan 't sneeuw der grijze wintersche oorden,
i 8o En 't buyig dreigement van 't kil bevrozen Noorden
Laat achter uwen rug, nog zult ge niet ontgaan
De straffe van uw kwaad; staag zal ik achteraan
V, die voorvluchtig zijt, nastappen al verbolgen,
En, alle winkels door, u op de hielen volgen,
(baand,
1185 En overmeten 't al, 'tgeen gij gesloten waant,
't Geen veer left, 'tgeen dat schuilt, 'tgeen woest en ongeEn heel verscheiden left; geen' plaatse zal me weeren.
Mijn' bedeloften ik ook herwaart aan zal keeren,
Waarlangs men met seen schicht u kan doorschieten fel.
1190 Gij zult vernemen, wie gekeerd is uit de Hel.
De vader van de zee verwil'gde mij drie beden,
En heeft deez' gifte bij des Afgronds heiligheden
Bevestigd met een eed. 0 Zeevoogd! nu is 't tijd,
Vergun me een' droeve gift, en geef, dat Hippolyt
1195 Niet langer en aanschouw de blijde zonnestralen!
Geef, geef, dat 's vaders toorn ter schimmenwaart doe dalen
Den boozen jongeling! O vader ! kom uw zoon
Rampzalig nu to hulp. Wij zouden voor uw throon
Niet spillen deze gaaf, als zijnde d' alderleste,
1200 't En waar groot hartenleed ons dit van 't harte preste.
1k heb in 's Afgronds poel mijn' bedeloft gespaard,
En bij d' afgrijslijkheen van Pluto onder d' aard',
Doen d' Helsche Vorst ons dreigde, ang zijnde voor zijn'
(vrouwe;
0 vader, nu bewijs uw' toegezeide trouwe!
1205 Hoe toeft ge nog, en maakt de zee nog geen geruisch?
Beweef de duisternis met bulderend gedruisch
Van winden, die het vlak met zwarte nevels dekken,
Ontruk ons starrenglans en 's hemels heldre plekken;
Giet uit de zoute zee! gedrochten wek op 't ruim,
1210 En dagvaard in uw' toorne ook 't Oceaansche schuim!
[An
1184. Winkel s, hoeken.
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REI:

Natuur! gij, moeder van den Goon,
O EnVrouw
gij, o voogd van 's Hemels klaren throon t,
Die het gestarnt, aan 't snelle dak gespreid,
En d' assen met gezwinde naven dreit,
1215 En wentelt staag de wufte flonkervieren;
Hoe waakt ge zoo bezorgd in 't hemelstieren!
Zoo dat, nu vorst en rijp het bosch ontkleedt,
Nu d' appelboom weer koele schaduw spreedt,
Dat nu de nek des Zomerleeuws verschrookt,
1220 Met grooten brand en hette 't koren kookt;
Nu weer de herbst, door 't matigen der tijen,
Het weeldig ooft tot rijpheid doet gedijen.
Maar waarom gij, de zelve groote God,
Die 't allergrootst bestiert na uw gebod,
1225 Op wien 't gewicht der wijde weereld drijft,
Dat na uw' wenk zijne ommekreisen schrijft;
Hoe ziet ge, met zoo groote een' zorgeloosheid,
Van boven aan der menschen bittre boosheid?
Zoo dat ge den Godlozen niet en schut,
123o Noch na verdienst den vromen strekt tot nut!
Onordentlijk Fortuin ons doen beleidt,
En blind en zot haar' gaven spilt en spreidt;
Haar' gunste doet het aldersnoodste opluiken,
En heiligheid voor macht en geilheid duiken.
1235 In 't Heerlijk Hof bedrog den meester maakt,
„'t Volk lacht, wanneer een dief op 't kussen raakt;
Het eert en haat een' zelven, wispeltuur.
Rechtvaardigheid bekomt haar' vroomheid zuur;
De kuische ziel in armoe diep blijft steken,
1240 En overspel heerscht machtig door gebreken.
0 dwaze schaamt, van buiten schoon bestreken!
Maar wat of ons dees bood voor tijding brengen zal ?
Hij ziet er drukkig uit, en houdt al hijgend stal.
1219. Zomerleeu w, 't Hemelteeken. -- 1235. Heerl ij k, Vorstelijk.
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VIERDE BEDRIIF.
THESEUS. BODE.
BODE:
0 Lot der dienstbaarheid, hoe lastig valt uw juk !

1245

Wat maakt ge mij ten bood van 't schendig ongeluk ?
THESEUS:

De neerlaag niet ontzie vrijpostig te verbreeden ;
'k Verwacht niet onbereid den slag der zwarigheden.
BODE:

De tong ontzeit, uw leed te melden en uw kruis.
THESEUS:

Zeg op, wat ramp bezwaart ons aangevochten huis?
BODE:
] 250 Helaas ! uw Hippolyt kwam jammerlijk te sneven.
TH ESEUS:

0 vader ! 'k wist al, dat hij was geraakt om 't leven :
De schaker left er toe ! Hoe kwam hij aan zijn dood ?
BODE:

Na dat hij met gevaar verbaasd ter stad uit vlood,
En rekte zijnen pad met snelheid door vertsagen,
1255 Hij hooge kleppers fluks heeft in 't garreel geslagen,
En toomde hun' monden met het leuterend gebit;
Doen momplend allerleis, dan dat, dan weder dit,
Verfoeyende den boom des vaderlands, veelvuldig
Hij om zijn wader roept, en streng en ongeduldig
126o Der rossen toomen schudt, en hun den breidel viert,
Wan ras de woeste zee van uit den afgrond tiert,
En zwelt en groeit, en gaat tot aan de starren bruisen.
Geen wind blaast over 't zout, de lucht is vrij van 't ruischen.
't Gepaaide vlak beroerd wordt van zijn eigen weer :
1265 Geen Zuidewind ontstelt zoo fel 't Sicaniesch meer,
Geen' zee en rijst zoo hoog, door baren aan het woeden,
Wan Corus meester is, en rotsen door de vloeden
Aan 't davren raken, en het grijze en ziedend schuim
Leucates toppen beukt, op 't grondeloze ruim.
127o Een' hoog gebulte zee verrijst ; de vloed gezwollen
Komt met een zeegedrocht na zand en strand toe rollen ;
Doch dreigt zoo groot een' smet geenszins der schepen boord,
1252. De uitgg. hebben „leydt". Hij of het left er toe, ligt er toe. 't Is
niet anders. — Schaker, booswicht. — 1254. De vrees gaf hem vleugels.
1264. Gepaaid, effen. — 1265. 't Sicaniesch meer, de Siciliaansche
zee. — 1267. Coru s, Caurus, N. W. wind. — 1269. Leucas, Leucatas, een,
vermaard voorgebergte in de Ionische zee.
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Maar 't land; geen lichte stroom de baren wentelt voort;
'k En weet niet wat de golf, veel grooter dan veel golven,
1275 Mag houden in haar' opgehoopten schoot gedolven,
Wat aarde een nieuw gebroed wil toonen 's Hemels slot.
Een eiland komt er op, en Epidaurus God,
En de Scironides, steenrotsen, van den volke
Bekend door Scirons straf, gaan schuil in waterwolke ;
128o Ook 't land, genepen van twee barrenende zeen.
Terwijl we dit verbaasd beklagen met gesteen,
Zoo loeit het gantsche vlak, en alle klippen kraken
Van alien kanten, en haar' toppen dauwen braken
En schuimen bid gebeurt; vermids de zee zich rept,
1285 Gelijk de wallevisch, die gierig water schept,
Hetwelk hij weder loost door pijpen wijd van monden,
Daar hij in 't ondiep zwemt der Oceaansche gronden.
De waterkloot in 't end barst ijslijk door den stoot,
En strandwaart voert de plaag, door vreeze ruim zoo groot.
1290 De zee haar ondier volgt, en zwallept op het drooge.
De schrik mijn beenen schudt.
THESEUS:
Maar hoe was, in uw ooge,
Dat woeste lijf van leest ?
BODE:
De groote pekelvar
Stak uit een blaauwen nek, en beurde een' groene star
Met opgeheven kam na boven; bet zijne ooren
1295 Die waren borstlig, bont gekakeld ieder horen,
En zoo van kleur, gelijk een stier die kudden tenet,
En een die in de vloen geboren drijft en zwemt.
Hier blikkert zijn gezicht, daar braakt hij vier en vonken.
De vette nek, waarop de blaauwe vlakken pronken,
1300 Beurt grove spieren op; de neus, heel wijd gegaat,
Al gapend snuift en snorkt; groen klevend mos cieraad
Aan borst en kossem geeft; roti verwe sprengt de lenden.
Het achterlijf in visch en ondier zich gaat enden,
En 't overige deel van 't groot geschubde beest
1305 Sleept, endloos, achteraan; die walvisch wordt gevreesd,
Als een die 't snelle schip verzwelgt en weer kan geven
Van 't onderste der zee. De waterkusten beven,
En het verbaasde vee langs d' akkers henen vliedt;
De harder volgt uit schrik zijn' koeyen langer niet;
1277. Epidaurus God, JEsculaap. — 1279. S cir on, een wreede roover, door Theseus gedood. — 129o. Door de vrees ruim zoo groot schijnend.
— 1292. Pekelvar, zeestier. — 1293. Star, voorhoofd. — 1295. Gek ak e 1 d, gespikkeld. — 1302. Kossem, kwabbe.
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1310 't Gedierte 't woud verloopt; de jagers staan en kijken,
Van vreeze doodsch en stijf; nog ziet men niet bezwijken
Den moed van Hippolyt, die met den toomen kort
aard
zijn port
Zijn' paarden ment en drift
en die verv
Met zijn' bekende stem. Een weg, om licht te sneuvelen,
1315 Bij Argos left, wat hoog op de gebrokene heuvelen,
Heel dicht op 't naaste strand der aangelege zee.
Hier scharpt zich dat Gevaart, en maakt zijn gramschap ree.
Na dat het in zich-zeif vergrimde en dat de tooren
Zich sarde en maakte vast een veurspel van te voren :
1320 Zoo vliegt het snellijk voort, met een' gezwinden vaart,
En raakt met spoenden tred naauw 't bovenste van d' aard,
En vreeslijk ziende, houdt stal voor sidderenden wagen.
Uw zoon bier tegens aan rijst op, en onverslagen
En forsch van aangezicht luid dondert, dreigt, en graauwt:
1325 ,Dees ijdle schrik mijn' moed in 't minste niet verflaauwt,
Want, als mijn vader, weet ik raad tot stierentemmen."
De rossen wrevelig, die met geen' breidel stemmen,
Heenrukken met de raki, en ree gedwaald van 't pad,
Verbijsterd varen voort, dat langs daar vlug en rad
1330 De razerij hun jaagt, en hollen door de rotsen.
Maar, als een stuurman, wen in zee de baren klotsen,
De kiel wendt slinks, dan rechts, en nimmer dwars aan voert
De zijde na de vlo-en, die hij door stuurkunst loert,
Niet anders ment hij ook de spoeyende garreelen.
1335 Nu drukt 't gebit den bek, met stijfgespanne zeelen;
Met dwarsche slagen touwt hij reis aan reis den rug.
De stage meedgezel die volgt ze al even vlug ;
Nu glippende over 't ruim en 't effen, nu in 't wenden
Dwaalt 't Ondier hun te moet, en jaagt van alien enden
1 34o Den beesten bangheid aan, die verder niet en viien,
Mids 't grouwzaam zeegedrocht 't gehorend hoofd laat zien,
Ontmoetend hun heel norsch, van toornigheid gezwollen.
De kleppers doen verbaasd geraken aan het hollen,
En luistren nocht na toom, na zweep, of voermans keel;
434 5 Zij worstelen, om zich te vrijen van 't garreel,
Verschoppende hunne vracht met voeten opgeheven.
Uw zoon voorover plat op 't aanzicht komt te sneven,
En wikkelt en verwart zijn lichaam in een' strik;
En hoe hij zich meer rept, te vaster wordt hij dik
135o Van vollegzamen knoop bezwachteld door het woelen;
't Bedreven schellemstuk de beesten ras gevoelen,
1314. Sneuvelen, vallen. — 1317. Scherpt tanden en nagels, enz. —
1326. Theseus' eerste heldenfeit was het nth.slaan van den stier van Marathon. —
1333. Loer t, leurt, fopt, ontwijkt. — 1341. Mids, daar. — 1343. Do en, toen.
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En vrij van wagenaar, met 't glippen van de raan,,
Waar hun de vreeze jaagt daar rennen zij op am,En zulk een wagen was 't, die zijne vracht niet kendb,,
1355 En vloekende den dag, dien 't valsche zonlicht mende,
Ten buitenbaansche bank uitschokte Phcebus zoon.
Het veld wordt overwijd besprengd van 't bloed des dotin,-,
Het hoofd, gekraakt, gekneusd, op 't harde van de rotsen,
Men reis aan reis mocht zien ophuppelen en botsen;
136o De dorenheggen voort gaan strijken met het haar;
Een harde keisteen rift 't schoon aanschijn gants en gaar..
't Rampzalig schoon komt door veel' wonden t' overlijen,
En over 't stervend lijk gezwinde wielen glijen.
Een halfgebrande paal juist mids bij d' eechenis
1365 In 't end 's gesleepten lijfs en romps verletter is.
Door 't hechten van den heer de wagen staat gebonden;
De rotsen stuiten kort, mits 't haperen der wonden,
En breken te gelijk het marren met hun' beer.
Doen snijden takken den halfdooden meer en meer;
137o Zoo doet het braambosch, scharp van dorens-stekelheden,
En elke stronk die vat een deel van s' dooden leden;
De knechts, een' droeve schaar, die dwalen al bedrukt
Omher de plaatse, daar uw zoon, van-een-gerukt,
Uitteykent 't lange pad met bloende purperkleuren;
1375 De honden, op het spoor, om 's meesters leden treuren.
De nijvrige arrebeid der droeven, met gesteen,
Tot nog toe 't lichaam niet kon brengen gants bij een.
Is ditte schoonheids glans? -- Die t'hans nog zoo vermetel,
Onfeilbaar erfgenaam van zijnes vaders zetel,
138o En heerlijk rijksgenoot, der starren glans beschaamt,
Ter jongste statie dees ten lijke wordt verzaamd.
THESEUS:
Natuurkracht al te stark, met wat een groot vermogen
Verbindt ge d' ouders, door den band des bloeds bewogen!
Hoe eeren wij u ook zelfs tegens ons gemoed!
1385 Mijn wil was 't, dat door straf zijn' misdaad werd geboet:
I Beween nu mijn verlies.
BODE:
Die geen en schreit niet eerlijk,
Die schreit om 'tgeen hij wenschte.
THESEUS:
Ik acht vooral dit deerlijk
En d' allergrootste ramp, indien het ongeluk
1356. Phcebus zoon, Phaeton. — 1364. Eechenis, engte. — 1365Vedette r, beletter. -- 1380. T'han s, straks.
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't Gewenschte afgrijslijk maakt.
BODE:

En waarom druipt van druk
1390 Uw' wange, indien ge hem haat?
THESEUS:

Ik schrei niet om 't verloren
Maar dat ik, vader, hem deed in zijn bloed versmoren!
REI.
Wijze:

1395

1400

1405

1410

1415

Het was een jonger held.

Oe draait Fortuin het al,
'Door schendig ongeval!
Min woedt ze tegens kleene ;
Wie zich niet hoog verheft,
Gods hand veel zachter treft,
En leeft bevrijd van peene.
Vergeten burger rust,
Van tweedracht onbewust;
In hutten slaapt men stiller.
Het hemelhoog gesticht
Voor geene stormen zwicht,
Noch voor den regenspiller.
Het blixemend geschal
Schiet zelden nedrig dal.
Iupijn, met donderslagen,
Kan 't woud van Cybele
En Caucasus, in 't bree
En 't lange, schrik aanjagen.
Iupijn pikt uit beducht
't een hoog rijst in de lucht;
't Laag dak des ongeachten
Geen' groote ontsteldheid lijdt ;
Gezwind vervliegt de Tijd,
Met twijfelbare schachten.
Geen mensch vindt heul nocht trouw
Bij deze blinde vrouw ;
Hij, die de dood ontvluchte,

1417. Fortuin. -- 1418,

22.

Theseus.
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Des hemels starren zag
En 's levens heldren dag,
Vindt 't huis vol ongenuchte,

1420

En ziet zijn vaders stoel
Bedrukter, als de poel
Des jammers, in het keeren.
Godin, die 't outer ciert,
Daar u Athenen viert,
Gij kuische, die wij eeren;

1425

Nu Theseus 's hemels throon
Aanschouwt en d' OppergoOn,
1 430En komt van Styx opklimmen,
Gij Pluto paait, en wijdt
Hem weder Hippolyt:
De wreedaart mist geen schimmen.
Wat klagelijk een' stem galmt van den hoogen daken,
1435 En wat wil Phaedra met gestroopte klinge maken?
VIIFDE BEDRIIF.
THESEUS. PHIEDR A.
THESEUS:

W

At dolheid noopt u, die ontsteld zijt door 't geween?
Wat wil die bloote kling? wat wil dat droef gesteen,
En 't janken op het lijk uws vijands, korts verbannen?
PH /EDR A:

O fellen Afgronds Voogd! koom mij, koom mij aanrannen!
144o Stier tegens mij 't gedrocht der blaauwe baren uit,
Wat Thetys, wreed van aard, in haren schoot besluit,
En al wat d' Oceaan met wufte pekelgolven
Bevattend, in het diepst der gronden houdt gedolven.
O Theseus, staag vervloekt! o, die nooit waart gewoon
1445 Te keeren met geluk ! denvader en den zoon
Uw komste 't leven kost; gib sloopt uw huis moordadelijk,
Door min of haat altijd uw' eige vrouwe schadelijk.
O Hippolyt, hoe zie 'k uw aanschijn dus in 't stof?
Heb ik 't zoo toegemaakt? wat wreede Scinis of
1450 Procrustes heeft gespreid uw' lieve ledematen?
1435. Den blooten degen. — 1449. Scini s, beruchte Korinthische roover.
— 145o. Pr o crust e s, struikroover, die de reizigers martelde op te korte of
te lange legersteden, gedood door Theseus.
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Of wat Cretenzer steer, tweestaltig, uitgelaten
In 't loeyen, daar hij mee Dedaalschen doolhof vult,
Heeft met gehoornden muil zoo forsch u zonder schuld
Verscheurd? oime! waar of uw schoonheid is gebleven?
1455 Vwe oogen, ons gestarnt? Hoe, legt ge zonder leven?
Een luttel u vertoon, en luister na mijn' reen!
Ik spreek niet schandelijks. Ik sta u toe de peen
Te boeten met deze hand, en zal het lemmer drukken
In deze onreine borst, en van haar' schellemstukken
146o Met eenen van haar' ziel uw' Phaedra stroopen ras,
En volgen u ontzind, door zee, door 't helsch moras,
Door viervliet en door Styx. Laat ons de schimme paayen.
Ontvang mijn hulsel en het haar, met droevig schrayen
Gerukt van 't voorhoofd, rood van nagels opgescheurd.
1465 Te paren ziel met ziel en viel me niet te beurt,
Maar 't is me wel gegund te paren d' ongelukken! —
Indien ge schuldig zijt aan bloedschands schellemstukken,
Zoo sterf gewilliglijk der min te wille dan;
Indien ge zuiver zijt, ter liefde van uw' man.
147o Of zal ik mijn' gemaal bijblijven in het huwelijk,
Dat ik bevlekte door deez' misdaad al te gruwelijk?
Ontbrak die gruwel nog, opdat gij onbesmet
Gebruiken zoudt een door het bloed gewroken bed?
O Dood! gij, stilpijn van het kwaad der minnezeden
1475 0 Dood! gij, eere der geschondene eerbaarheden,
Wij vlien tot u; doe op, doe op uw' zachten schoot
Athenen! hoor, en gij, o vader ! ruim zoo snood
Als veege stiefmoer, valsch is 'tgeen ik u vertelde;
En logenachtig, als een' zinneloze ontstelde,
148o Verzierde ik schennis, die mijn hart door razerij
Zelf ingezopen had; rampzaal'ge -vader! gij
Hebt straf genomen van 'tgeen valsch is en gelogen.
D onnoosle jongeling, heel kuisch van ziel en oogen,
Door mijn' bloedschennis hier gesmoord lett in zijn bloed.
1485 Ontvang, o Hippolyt! hetgeen u waren doet.
Mijn goddeloze borst ontbloot ik voor 't rechtvaardig
Ter wraak geslepen spits; mijn wondenbloed zal waardig
Den heir gen jongeling 't lijkoffer nu voldoen.
Leer, leer, o vader! uit de stiefmoer, met wat zoen
1490 Gij uw gesleurden zoon zijn' schimme moet bevreden;
Bestel hem na verdienst in onderaardsche steden
[N.]
1451. De Minotaurus. — 1457. P e e n, schuld. — 1460. Stroope n, afdoen, bevrijden. -- 1467. Zij spreekt zich-zelve toe. — 1472. Zij spreekt tot
zich-zelve. — 1485. Waren, rondwaren, na d. dood.
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THESEUS. REI.
THESEUS:

LT, keel des jammerpoels, bleekverrewig en graag!
' Spelonk van Txnarus, Vergetelvliet, die staag
Zijt aangenaam der ziel, gemat door vele rampen,
1495 Gij, log en traag moeras, ontvangt in uwe dampen
Mij, goddelozen mensch! en drukt met endloos wee
Hem, die gedompeld wordt. Nu, wilde woeste zee!
Nu, zeegedrochten, fel van aard, en wat beneden
In Proteus baren schuilt, komt herwaart, rukt de leden
i 500 Van mij, die in zoo groot een schelmstuk juich en lach,
In d' allerdiepste kolk ! en gij, o vader, ach!
Die willig staag verhoort mijn' toornige gebeden;
'k Heb een doodwaardig feit bestaan, en heb de leden
Mijns afgescheiden zoons door moord ter neer-geleld,
1505 En deerlijk over veld en akkers heengespreid,
En, die 't verzierde kwaad wil wreken na vermogen,
In ware boosheid ben vervallen door de logen.
'k Heb met mijn' misdaad zee en lucht en hel vervuld :
Deez' rijken alle drie, die wagen van mijn' schuld.
z 510 'k Hoop wijders op geen heil. Was 't daarom dat ik keerde ?
Ah! stond u hierom op de ruime pad na d' eerde,
Opdat ge beider lijk en dobblen moord aanschouwt?
Om, van uw' vrouw en kind versteken, ongetrouwd,
Het lijkrijs uwes zoons en uwer gemalinne
1515 Met eene zelve torts t' ontsteken, droef van zinne?
Alcides! schenker van het zwarte en nare licht,
Zend Dis uw' gave weer ! herlever mijn gezicht
D' ontvlode schimmen! Wee mij, goddelozen mensche !
Vergeefs ik om de dood, zoo korts verlaten, wensche!
1520 Gij, raauwaart! kunstenaar des neerslags van uw' zoon,
Die moord gebrouwen hebt, zoo fel en ongewoon,
Eisch nu verdiende straf op uwen eigen koppe !
Een' pijn, die d' aarde raakt met streng gebogen toppe,
Den losgelaten na den hemel spouwe in tween!
1525 'k Word' steil geschoten over Scirons rotsen been!
'k Heb zwaardre straf gezien, die Phlegeton (wiens golven
Omcinglen de gedoemde, in Helschen brand gedolven)
1493. T xn a r us, beroemd voorgebergte, aan de zuidpunt van den Peloponnesus. De spelonk had gemeenschap met de Ha. — 1499. Pro t e u s, oude
zeeprofeet, die allerlei gedaanten aannam. — 1511. 0 p, open. — 1514.
L ij k r ij s, lijkhout, brandstapel. — 1516. Hercules, die mij aan het treurige
'daglicht hebt te-rug-gegeven. — 1517. D i s, Pluto of de onderwaereld. —
I 526. P hl e g e to n, helsche vlammenzee.
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De zondaars lijden doet; 'k weet ree, wat straf, wat kolk
Mijn geest te wachten hebb'. Wijkt, wijkt, misdadig yolk!
153o De stadige arrebeid van Sysiph, grids van jaren,
Zijn steen, op dezen nek getild met groot bezwaren,
Mijn' slavende armen matte! Ik zij ten spot den vliet,
Die op de lippen staat! de felle vogel schiet
Van Tytius na mij! ter straf mijn lever wasse!
1535 En gij, Ixion, rust! het rad, dat om uwe asse
Herwentelt zonder te weerstreven evenzeer,
Dat draag mijn' leden wech, met toegedreven keer!
Gaap, aardrijk! bayert, in wanschapenheid afgrijselijk!
Ontvang me, ontvang me! 'k ga met meerder recht na 'et
154o Gedoemde zielenspook ! ik volge mijnen zoon. (ijselijk;
Vertsaag niet, Schimmenvoogd! 'k naak zuiver uwen throon:
Ontvang me, die niet meer zal 't Eeuwig Huis begeven.
Geen bidden Goon beweegt; maar werden ze gedreven
Met smeken tot wat schelmsch, zij gaven haast gehoor !
REI:

1545 De tijd van rouw en klacht duurt eeuwig door, en door
0 Theseus! uwen zoon betaal zijn' leste statie,
En berg gezwind de leen, zoo gruwelijk, eilaci!
Gesleurd, gescheurd, en vuil bezoedeld van den moord.
THESEUS•

Brengt herwaart 't overschot des lieven lijfs! Brengt voort
155o 't Gewicht der leden, ruw en reukloos gaargedragen.
Is dees mijn Hippolyt? ik, ik heb u verslagen!
Ik ken mijn' schendaad; 'k heb om 's vaders hulp gebeen,
En nuttig vadergift; opdat ik niet alleen
En eenwerf schuldig waar, als vader, aan deez' plagen.
1555 0 kinderloosheid, ramp in afgesloofde dagen!
Erbarmelijke man! omhels, omhels de leen,
En, nedervallend, stoof, met hartelijk gesteen,
Al wat er van uw kind nog over is gelaten.
Schik des gescheurden lijfs misleide ledematen,
156o 0 vader! ordentlijk te zamen al geheel,
En op zijn' plaats herleg een ieder dwalend deel:
De starke rechter hand lag hier, de slinke, op 't mennen
Des breidels afgerecht, op deze plaats. Wij kennen
De merrekteekens van de slinke ziide: och och!
153o. Sisyphu s, die een telkens wechvallenden rotssteen een heuvel op
moest werken. — 1533. Toespeling op Tantalus. — 1534. Wien de uitgepikte lever altoos weer aangroeide. — 1535. Ixion, die op een rad gewenteld werd. — 154.2. 't E e u wig Huis der onderwaereld. — 155o. G al rgedra g e n, saamgebracht. — 1552. Ik ken, ik erken. — 1553. En genies
de gift des vaders. — 1559. Misleide, verwarde.

OP PIETER PIETERSZ. HEYN.
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1565 Hoe groot een deel ontbreekt aan onze tranen nog!
0 siddrende handen, leert in uwen treurplicht harden;
De dorre kaken van geen tranen vochtig werden;
Terwijl de vader telt den zoon zijn' leden toe,
En 't lichaam maaksel geeft; dit lid bezie eens, hoe
157o 't Van alleszins is met veel wonden afgegeten,
En vormeloos al heel! wij twijflen, of we weten
Welk deel dat uw is; doch 't behoort u lijkwel mee;
Hier leg het, niet op zijn', maar op een' leege stee.
Is dit dat aanschijn, klaar van twee gestarrende oogen,
1575 Daar 't vijandlijk gezicht tot Min door werd bewogen?
Waar is de schoonheid toe vervallen uit haar' kracht!
Vervloekte schikking van der Goden oppermacht!
0 felle razerij! keert zoo de zoon op heden
Ten vader, door de kracht van mijn' gestorte beden!
1,58o Ontvang de jongste gifte uws vaders dan: ik zel
Uwe uitvaart menig-maal nog houden met gekwel.
't Vier ondertusschen ga met dezen dingen strijken.
Ontsluit het huis vol druks, door dees' vermoorde lijken.
Geheel Athenen klink van rouwgalm!
[Tot zijn gevolg..] Gijlien, gaat,
1585 Ontsteekt het lijkrijs van het koninklijke zaad;
Maar gijlien, veldwaart zoekt na 's lijfs verspreide stukken.
Dat d' aarde haar godloos hoofd bevalle, en zwaar moet
drukken !

Op Titter Cpitiers3, tEit.
LIEUTENANT-AMIRAAL.

[Na zijn verovering der Zilvervloot, Sept. 1628.]
E blixem, die het Beeld van 's aardrijks Dwingeland
Lest sloeg de Kroon van 't hoofd, den Scepter uit de hand,
Voorspelde dezen Heyn, den Zeeschrik van Delfshaven,
Die 't al verovert, wat West-Indian kan graven.
5 't Vereenigd Neerland vreez' voortaan voor geen beleg;
Philippus lett in zwijm, en heeft den doodsteek wech.

D

1572. L ij k w e 1, evenwel. — 1587. 't Hoofd van Phadra. — Op P. Pz.
Heyn. I, 2. Moet men hieruit opmaken, dat een beeld van Koning Philips door
den bliksem getroffen is, even v6or 1578, Piet Heyns geboortejaar? — 4. Het
zilver namelijk.

OP DEN HEER JACOB WITZ.
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AAN DEN EDELEN HEER

4C0 6 vii3,LXVIII
EERSTEN KRIJGSRAAD EN OPPERSTEN WACHTMEESTER TAN
DE LEGERS DER VEREENIGDE NEDERLANDEN.

Ie zal onz' vrijheid meer verdadigen als Witz,
Die raad weet, om een rijk van overlast te schuimen,
Wiens hand de penne past, gelijk zijn' helm de pluimen,
Wanneer Castilje vreest te rennen op zijn' spits.

W

5 Zijn hert dat is vol moeds, zijn' schriften zijn vol pits,
't Zip, dat hij krijgens hebb of schrijvens lust en luimen;
Hij zweemt na Cesar, die zijn' haters 't veld dee ruimea„
En veedren werk bestelde en wakkren wapensmits.
Doch Cesar en gelijkt hij weder niet-met-allen,
TO Die als een vloek bestormt de vaderlandsche wallen;
Daar deez' den vrijdom vrijdt met onvermoeiden arm.
Hoe kon Prins Henrick ons een' beetren hopman zenden,
Als dien ervaren held, den wachter van zijn benden,
Om Amstels burgerij te nemen in zijn scharm?
OP [HET AFBEELDSEL VAN] DEN EDELEN HEERE

JACOB WITZ,
WACHTMEESTER VAN DE

LEGERS DER VEREENIGDE NEDERLANDEN.

D It 's Witz, des Princen hart en oog, zoo ik hem ken
In adeldom rechtschapen;
Hem voegt geen beter wapen,
Dan 't ridderlijk rappier en eene strijdbre pen.
LXPIII. De Kontra-remonstranten gingen 17001i in Amsterdam onrust te zaayen.
Onder de Schutters begon zich verzet te openbaren; eenigen weigerden den Hoplieden te gehoorzamen, en richtten zich per rekest tot de Staten van Holland en
flan d. Ed. H. Jac. Witz. Zie „Verovering van Grol", v. 394. — I. Z o o,
gelijk.
VONDEL II.

26
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DE BOEREN CATECHISMUS.

CiDt gum ectitcOirittuo+
GESPREK TUSSCHEN BOER EN STUDENT.LXIX

5

10

15

BOER:
TK bid u, onderwijst mijn botheid:
'Wat is de faculteit der Godheid?
STUDENT:
Vier ezels zotter als de zotheid.
BOER:
Wel, zijn ze, aan de Blaauwe Steen,
Niet van de leuterkei gesneen?
STUDENT:
Al die ze kennen, zeggen neen.
BOER:
Hoe, maakt de muts dan geen doctoren?
STUDENT:
Ja, somtijds wijzen, somtijds doren.
BOER:
Hoe kent men ezels?
STUDENT:
Aan haar' ooren.
BOER:
Wie ziet haar dan voor menschen aan?
STUDENT:
Die waant, een beest voor mensch mag gaan,
Als 't kan op achterpooten staan.
BOER:
Zijn dan deez' ezels zonder reden?
STUDENT:
't Blijkt, als zij 't y olk ontslaan van eeden,
Gezworen aan haar Overheden.

West-Vriesland, opdat het getal der stadssoldaten moge worden verminderd en
„voortaetz in alle bedieningen persoonen moghen worden ghebruyckt die de ware
Gereformeerde Religie syn toegedaen". Uit hoofde van dit en nog ander ongehoord
verzet verzochten Burgemeesteren hulp van den Prins, en kwam Witz den 194
Dec. Kier, aan 't hoofd „van sin' benden".
LXIX. De Pradikant Cloppenburg trok zich de zaak der oproerige Schutters
aan en let aan de Theol. Fakulteit te Leyden eenige vragen voor, omtrent hetgeen
waartoe de Schutters in konscientie, en volgends bun eed, verplicht waren.
De Boeren Cat. 2. Godheid, godgeleerdheid. — 3. De vier Leidsche Professoren (Polyander, Rivet, Walaeus, en Thysius). — 4, 5. Bij 't Raadhuis
te' Leiden. — 5. Van hun waanzin genezen. — 8. D or e n, dwazen. — 1 I.
M a g, kan. — 15. Zie de noten LXVIII en LXIX.

NIEUWJAAR VOOR S.
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BOER:

Dat dient als onkruid uitgewied;
Ons Zaligmaker leert dit niet,
Die 't y olk gehoorzaamheid gebiedt.
Wie port haar aan tot zulke ranken ?
STUDENT:

De boden van Synodus' banken.
BOER:

't Is tijd, die boeven af te danken,
Zij grijpen na der Staten staf;
Best maakt m' er verkens-drijvers af,
Gemest met spoeling en met draf.
STUDENT:

't Zou Cloppenburg te bijster passen,
Stads-beedlaar, die, nuopgewassen,
Zijn Voester-heeren wil verbassen.

'25

BOER:

3o

Al was 't ondankbaar kreng gestroopt,
Gebraden, en met Smout gedroopt,
'k Wed hem geen hond om 't aas verloopt.
Geapprobeerd in de Consistorie van de Paetsche Faculteit.

at it 1453j44ar Voor

5

g+LXX

TOnge Smout, die sprong te kort
j Van de ladder binnen Dort,
En hij smoorden in zijn' longen.
Had hij niet te kort gesprongen,
Hij zou komen bij zijn' vaar,
Om een zalig Nieuwejaar.

LXX. De Pradt Smout, Vondel r Jan. 1629 in een boekwinkel ontmoetend,

vroeg hem spottenderwifs om een Nieuwjaarsdicht. 't Gerucht ging, dat een onJangs te Dordrecht opgehangen boef een bastertzoon was van D 1 Smout.
,;o. De afgevaardigden der Synode, mede door Cloppenburg geraadpleegd.
— 26. ,Als een beurs gestudeerd hebbende. — 29. Smou t, vet; toespeling
Fop Dg Smout. — 3o. 'k Wed dat zich.
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OP PIET HEYNS BUIT.

Op Ott onigi $5411 (Pitt J6ersits 131tilf-L"'
HET WEST-INJES-HUIS SPREEKT :

5

10

5

20

TIC stak nog in ien geks-kaproen
oe dit Garnizoen
t?"
Doen 'k zay : „Waar
Maar doen de moedwil opgeruid
Begon, om Sinte Pieters buit,
Ien kangs te wagen, driest en dom,
Mit vliegend vaandel, slaande trom,
Doen kwam mid 't krijgsvolk wel te pas,
De stienen vlogen deur het glass
Ik docht: „Dees Geuzen binnen Spaansch,
Of is Sint Pieter Harmiaansch ?"
Giert Almans-hoer, die stong mit smart
En gluurde bij de Varkensmart,
Mit al de lange varkens-Dijk,
Op 't opegaan van 't Hemelrijk.
Men lei een stik geschuts aan boord,
Om rammen Sinte Pieters poort,
Die riep Sint Angdries aan om hull);
Sint Japek, kruip nou uit jou schulp
„O, Sinter Klaas !" kreet Symen-vaar,
„Trek an, jij hint gien moordenaar !"
De Sancten trokken op, byget,
En hier deur was de bruid ontzet,
En zoo bleef Sinte Pieter baas
God loont sint Japek en sint Klaas !

LXXI. Piet Heyns matrozen was een aandeel in den buit beloofd. Niet te-vreden
met het hun geschonkene, eischten zij, odor het West-Indische Huis verzanzeld,„
een grooter uitkeering. Witz en Hasselaer verdreven hen.
Op 't ontzet. I, 2. De voornaamste deelhebbers der W. I. Compagnie waren
4. Sint P i e t e r, Piet Heyn. — 1o. Arminiaansch
kontra-remonstranten.
S ton g, stond. — 12. Varken s(dat het graauw hem te lijf wil).
m a r t, nabij de Haarlemerdijk, waar toen het pakhuis was der W. I. C. -17. Burgr Andries Bicker. — 18. Jacob Witz. 19. De Majoor Hasselaer.
— Simon Verdoes. De laatste had bij Hasselaer waarschijnlijk iets goed te
maken.

EERDICHT.
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etrbidy or )i 6 etebLXXII

VAN

Doct. CAREL LENERTSZ.,
VAN AMSTERDAM ANNO 1629 EEUWIG UITGEBANNEN.

It 's Doctor Carels beeld, die zich troost met zijn oogen,
Dien 't muiten is mislukt, dien 't kussen is ontvlogen,
Die schaamt en eer en twist, en alles heeft ontloopen:
Waarvoor de Kerk-uil hem met ripen hangt to koopen,
5 En geeft hem voor advies: „Mag Kerk-uil domineeren,
Zoo zal men Kerks legaat zien Amsterdam regeeren."

D

etrbicOi op 't S3trirta
VAN

JAN WILLEMSZ. BOGAERT,
OUD SCHEPEN VAN AMSTERDAM;
III DEN JARE 1629, DEN TWEEDEN VAN FEBRUARIUS.

Alle Jantje, Kerks gezantjen! ik u vraag :
Waarom huilt gib ? waarom pruilt gib, door den Haag?
Is 't uit ijver ? Krijt vrij stijver; maar ik meen,
Dat het Kussen u zoil sussen, wel in vreen.

M

LXXII. Jan Willemsz Bogaert, Oud-Schepen, en D r Carel Lenertsz veroordeeld
%de eerste tot 2-jarige ballingschap of f 2000 boete en bede om vergifenis, de
tweede tot levenslange verbanning, hadden aan 't hoofd der beroering gestaan.
Eerd. op 't beeld van Lenertsz. i. De prent namelijk. Met z ij n oogen:
vglk. „Rommelpot", v. 25 (b1. 283). — 6. Legaa t, afgezant, wijl hij in
den vorm van een verzoekschrift, quazi uit naam van de Ingezetenen, Schutters, Burgeren en Negotianten der stad Amsterdam, een aanklacht tegen de
Wethouderschap bij de Staten van Holland had ingediend.

DE POEETEN.
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(Re (Patten, tegeno be Confiriorie.'"'
E Goddeloze plondergeest
Liet vliegen eenen donderveest
Van uit zijn lasterlogengat.
De stank, die kwam gevlogen rad
Bij Dichters, op Parnassus nek.
„Wat bruit ons deuze Classisgek !
Nu Preekers bijstre wegen gaan,"
Riep Breroo, „vijst"er tegens aan;
Laat Luyt en Koster, Victorijn,
Of Malsen vrij de pictor zijn,
Om of te malen dezen dreet,
Die ons Poeeten vreezen deed;
En hangen die, als wapen, veur
De donderdaagsche Papendeur ;
Opdat dit volkje, blind en mank,
Denk : „ Heer, wat zijn wij ? Wind en stank t
Wat geven w
ij de kleuren schijn,
Die rechte slechte leuren zijn!"
De Preekstoel lacht de Dichters uit,
En hij is zelfs een lichter guit,
Zoo 't guiten zijn, wiens tooverreen
't Volk eeren doen hun Overheen,
En nimmer zotte zielen bran,
Gelijk die botte fielen doen,
Die malle Jan te klaauwen plag,
Zoo dik hij speelde Vrouwen-dag,
En zwetste met zijn Priester breed,
Wanneer hij Burgemiesters scheet
En Schepens, op die greep geleerd,
't Ging glad, al was 't met zeep gesmeerd.

D
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LXX111. Dr wensch om elken regel in een dubbelrijnz te doen eindigen schijnt
de duidelijkheid van dit gedicht wel wat benadeeld te hebben.
De Paden. 5. Parnassus n e k, den berg der dichters. — 6. Die C 1 a- ssisge k, of vereerder der prxdikanten is Bogaert. — 9. I. y t, de advokaa,t,
die Vondel in de Palamedes-zaak ter zijde stond. — C o s t e r, Dr Samuel, de
tooneeldichter en schouwburgondernemer. — Victor ij n of Vechters, lettervriend van Vondel. — 10. Malse n, tooneelspeler en penceelschrijver. —
Pict° r, schilder, om het rijm. — 14. Donderdaags vergaderde 't konsistorie.
— 18. Dat eenvoudige foefjens zijn. — 24. Die botte fi el e n, de Prtedikanten. — 25. Jan Ws Bogaert. — 26. V rouwenda g, verkiezingsdag voor
nieuwe Regeeringsleden. — 27. Prieste r, Prxdikant.

OP DEN JONGEN KEURVORST.
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Dan gilde 't gekke Dorentje,
Trots Waag, trots Dam, trots Torentje;
Een Vinck, die 't van de geesten hoort,
Die zeit het aan geen beesten voort.

Mu Ott Vtronstrufifien
VAN DEN

JONGEN KEURVORST.Lxxiv
LIJKTRANEN.
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H, Keurvorstelijke ziel!
'k Vloek uw noodlot en de kiel
Die twee Fredericken deilde,
Zoon en vader overzeilde.
Gij omarremt nog den mast,
Daar de dood het al verrast;
Daar die heldenharten zweken,
Gaf een kind een manlijk teeken.
Zilverhaar of blonde jeugd
Maakt geen' oude, maar de deugd,
Die met kracht den nood dar weerstaan,
En kloekmoedig houdt hare heerbaan.
„Oh, oh, vader!" kreet de zoon,
Red me, red me, en 't lijf verschoon
Van uw' oudste en eerstgeboren!
Help, o help me! 'k ga verloren!
't Water op de lippen staat,
En de noodscheer 's levens draad
Dun en tear dreigt of te knippen.
Berg mijn' ziel, alree aan 't slippen,
In den jongsten oogenblik !"
Met zoo gaaft ge snik op snik,
En de winden gingen we en
Over 't water, met uw schreyen.
Leidstar, hoop van 't Duytsche yolk!
Ah, ah,
een' waterwolk

LX.X1r. Die met zijn vader, den Koning van Boheme, naar Amsterdam voer,
om „Piet Heyns buyt" te zien, in Jan. 1629.
32. Toren tie van 't Stadhuis. — 33. V in c k, Provoost der Schutterij.
—
13, 26 enz. Vondel liet derst de c wech uit deze tusschenwerpsels.
10. 0 u d e, ouderdom.

ZEGEZANG.
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Bluscht uw' koninglijken luister,
En uw vader bermt in 't duister.
Bitter noodlot ! most het zijn ?
30
Most zoo d' opgang van den Rhijn
Met zijn Goddelijke stralen,
In den Ystroom nederdalen ?
Most ge sneven, jonge Vorst,
Die met onvertsaagde borst
Had beloofd de wraak te wekken,
35
Om in Beyeren te trekken,
En, na 's vijands neerlaag, weer
Op te rechten 's Vaders eer ;
Daar de boeren wijngaard planten,
40Aan de vruchtbre waterkanten,
Van den Neckervliet besproeid ;
Daar het jaar zoo weeldig bloeit.
Lijk, daar Duitschland om zal zwijmen,
Neem voor lief onz' droeve rijmen !
Ah, Keurvorstelijke ziel!
45
'k Vloek uw noodlot, en de kiel
Die twee Fredericken deilde,
Zoon en vader overzeilde.

Zest3eIng
TER EERE VAN

FREDERICK HENRICK,
Bosch-dwinger, Wezel-winner, Prince van Oranje.
DEN E. GROOTACHTBAREN, EERENTVESTEN, WUZEN EN VOORZIENIGEN HEEREN, MIJNEN HEEREN

DEN BURGERMEESTEREN EN REGEERDEREN
DER WIJDBEROEMDE KOOPST AD

AMSTELREDAM.

GIJ,

Burgervaders van dees hooggemelde stad,
Die rijk van burgerij, van schepen, pracht en schat.
Verstrekt des oorloogs ziel, het oog der vrije steden,
Waardoor ge in Statenraad als Goon wordt aangebeden,
3o. De Rhijnsche dageraad (waarbij de jonge Keurvorst vergeleken wordt).
— 47. De vader werd gerecl_ — Zegez. 3. Des oorloogs z i e 1, 't geld.
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5 Gevierd van onzen Vorst, die zich op God verlaat,
Op u, en op zijn deugd, wan 't heir te velde gaat!
Ik bid, ontslaat u wat van 's lands bekommeringen,
Nu d' algemeene vreugd mijn' geest bekoort tot zinger',
Mijn' zangheldinne volt het triomfeerend zwaard,
1 o Dat Spanjens Monarchi; en Oostenrijck vervaart.
Vwe E. onderdanigste

I. V. VONDELEN.

ZEGEZANG.
le is hij, dien de lauwer voegt,
En, met een aanzicht zoo vernoegd,
Gezeten op den zegewagen,
Keert weer van vijands nederlagen?
Is 't ook de schutter, wiens geweer
De landsmet Python lei ter neer,
Om Wien de volken vrolijk dringen,
Die hupplend het triomflied zingen?
Of is 't d' uitdager van de moeit,
zo
Die Hydraas bloedende aders schroeit,
Wien dankbaarlijk Thebaansche scharen
Toewijen kerken en autaren?
Of is 't een held van 't oude Room,
Die, op den vijandlijken boom,
15 Tot weering van gemeene ellende,
Gelukkig d' oorloogstoomen mende?
Of is 't der weereld wonderding,
De Macedoonsche jongeling,
Die, doen het jonge Tyrus schempte,
20 De zee met 't oude Tyrus dempte,
En smoorde zoo veel stofs en puin,
En Libans cederrijke kruin,
Tot dat hij stormde uit haren zetel,
Die elk te trots was en vermetel?
25

Neen, 't is geen held van d' oude tijd,
't Is FREDRICK HENRICK, die den nijd
En all' die hem zijne eer misgonnen,
Door moedig worstlen heeft verwonnen ,

5, 6. Apollo. — 9, ro. Hercules. — 18. Alexander de Groote. — 19, 20.
Alexander verbond het „jonge Tyrus", dat op een eiland gebouwd was, met
het vaste land van Afrika door een dijk, gemaakt van de steenen der „oude" stad,
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ZEGEZANG.
Die d' Oldenzeelsche vesten dwong,
Die Wesel innam met een' sprong,
En Grol heeft tot zijn' winst gestreken,
Dat twee-maal 't leger op zag breken,
Die met zijn y olk, te voet, te ros,
Veroverd heeft 's Hartogenbosch,
Dat twee-maal 't leger op zag breken.
0 groote winst van weinig' weken !
0 temmer van dat woest gedrocht,
Daar nooit geen kamper tegens mocht
Kan haat en nijd dien brok verduwen?
Kon die Moerasdraak dan, met spuwen
Van vier en vonken, vlam en rook,
Met overijslijk ijsren spook,
Ziin vijand niet ten poel uitjagen?
Dit ondier, oorzaak veler plagen,
Staag knabbelde heldenbeen verwoed:
Het lekte Truxis edel bloed,
En vatt'e (schuw van stalen banden)
Graaf Hohenlo met ijsren banden.
Maes, Wael en IJssel, Leck en Rhijn
Vergiftigdehet met boos venijn.
Naast God zij lof den roem der Vorsten,,
Aan wiens granaten 't is geborsten,
Wie zoil gelooven kunnen, dat
Eene oude en nooit gewonne stad,
Gewend te zwaayen 't oorloogsvendel,
Die sleutel was en grenzegrendel,
En trotsch als Brabants pylaar stond,
En Holland scheide en Brabants grond,
Zoo onverziens, zoo ongewroken
Gesloopt zou leggen, afgebroken,
Door 't woen des Hollandschen soldaats?
Dat d' eer van Tilburg zijne plaats
Zou laten d' eere van Oranjen?
Dat d' oorloogszetel van Hispanjen,
En Isabels doorluchte throon
Zou openstaan voor Welhems zoon,
Tot schrik van Phlippes bondgenoten?
Breda had een Baron verstooten,
't Was billijk, dat weer een Baron

29. Dit deed Graaf Ernst Casimir. — 32. Onder Maurits. — 4o. Moer a sd r a a k, den Bosch. — 46. Ferdinand von Walburg Truchses, in 1585 voor
Den Bosch gesneuveld. — 62. De Bossche bevelhebber Antonie van Grobbendonck. — 68. Den Prins, die Bon van Breda was.
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Den Bosch most ruimen voor dees' zon,
Dat 's Hartoginnebosch most worden
Des Princen bosch, na 's Hemels orden.
Ay lieve, zie doch eens 't gedrang
Van 't vrije Nederland, met zang
En spel, voor Hollands heiland krielen;
Hoe burgers en hoe boerezielen,
Hoe oud en jong, hoe vrouw en maagd,
En wie 't gemeene gunst toedraagt,
Al lachend door malkandren zwieren;
Hoe vrolijk steen en dorpen vieren,
En luyen in 's verwinners feest,
Die, als een hopman, onbevreesd
En rustig 't heir vooraan geleide,
Op 't vlakke van de Mokerheide,
Alwaar hem inviel 't waarde lijk,
Van zijnen oom, graaf Luydewijck;
Die hier in 't harrenas gebleven,
Of na den slag gevaan, most sneven
Door Spaanschen haat, zoo schendig wreed,
Als hij zich vroom en eerlijk kweet.
Terwij1 hij dacht aan deze dingen,
Gevoelde hij scharpe prikkelingen,
En wraak, opziedend 't edel bloed,
Verdobbelt zijnen oorlogsmoed.
Terwijl hij zich ten oorloog ruste
Zoo doodverwt hij de Vlaamsche kuste.
De starke steen, hoe vast bemuurd,
Van Maes, en Rhijn, en Scheid geschuurd,
Gevoelen 't bange zweet uitbreken;
Hid houdt ze in twijfel met zijn treken,
En Handwerp wacht zijn heir aan boord
In 't harnas. Schielijk rukt hij voort,
En draaft, op pijp, trompet, en trommel,
De Maesbrug over na den Dommel;
En vroeg voor bot, voor bloei end blos,
Op 't veld koomt vallen voor Den Bosch,
Met ruiterbenden naauw om noemen,
Gelijk de bijen op de bloemen.
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Dit zag de grijze Grobbendonck.
Denk, of het als cen donder klonk
In d' onverwachtheid zijner ooren.
Hij lachte en grenikte uit den toren,
Doen hij op May den eersten dag
Hier Mars den Mayboom planten zag.
Maar 't lachen dat verging ten leste,
Doen hij omringen zag de veste,
Die zoo veel rampen had gestuit,
En meermaals loech onz' legers uit;
Die, sedert men ze lest ontzett'e,
Noch bet op haar verzeekring lett'e,
Met schans bij schans, en werk op werk,
Van graft aan graft en hoornen sterk.
Hier lag nu d' eer der Heeren Staten;
Fluks kwam bij 't leger der soldaten
Een boerenheir. Men wroet, men slaaft,
De bijl die kerft, de schup die graaft;
Veel bosschen worden omgehouwen
Om eenen Bosch; zoo veel' landouwen
Geplonderd kaal van ruigte en rijs.
Geen' veldnymf vlecht nu krans om prigs;
Geen Pan noch Satyr hoort men kweelen,
Door 't derven van hun' lustprieelen
En nare schaduw, die Natuur,
Aankweekster van het minnevuur,
Gevlochten had tot vriendlijk vrijen,
Boeleeringen en snoeperijen.
De Deugd, gewoon na lof to staan,
Zich maakte een' princelijke baan,
Sloeg mijlen dijks door waterplassen,
Door diepe meiren en moerassen.
Zij stiert de vlieten met een' toom,
En damt met kracht den Dommelstroom;
Zij dar den ouden kil verleyen,
En 't meir een nieuwe plaats bereyen.
Daar t'hans de visscher zet zijn' fuik,
Beurt 't land de mossige perruik
Nu onverdronken in het hooge,
En vraagt: „Wat God scheidt vocht en droge,
En binnen andren oeverboord
Bedwingt de waatren door zijn woord?"
Daar t'hans de visschen zwanen azen
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Nu legerpaarden welig grazen:
En om het leger bruist de zee,
Die flus onwinbaar maakt de stee.
Dat beet voorbijtreen Cyprus stappen,
Die, met d' Eufraatstroom of te tappen,
Vermeestert 't pratte Babilon,
Zoo ras de ruiter waden kon.
'k Zie dorpen, hier in 't rond gelegen,
Als met een snoer aan-een-geregen,
Met dobble graft en schans op schans:
D ontzetter heeft bier kleene kans.
Ik zie 's Hartogenbosch vergrooten,
En 't left in 's Princen wal besloten,
Wiens krunkeligen ommekreits
Verstrekt een' zomer-zonnereis.
0 Boschmaagd! reken tot uw vordel,
Dat met zoo rijken legergordel
Uw vrijer uwe lenden nijpt.
Uit liefde hij zijnen degen slijpt,
Op dat hij u den grijze ontrukke,
En 't heiligdom uws bloesems plukke.
De Christe Koningen alom
Begroeten uwen bruidegom :
Zoo verre heeft zijn' kortouw gedonderd.
De grootste Vorsten, al verwonderd,
Bezoeken hem van wijd en veer,
Om deel te hebben aan deze eer ;
Zoo luidt heeft zijn trompet geklonken.
Der Staten achtbaarheid, gezonken
Vrij lager van haar vorig heil,
Die overschrijdt 't gezette peil,
Door 't braaf bestaan van uwen manner,
Den allerstoutsten stedewinner.
Philippes zendt gezanten uit,
Om vorderen het vreebesluit.
Hij port den Keizer zorg te dragen,
Om FREDRICK van den Bosch te jagen;
'tWelk zal verplichten kroon aan kroon,,
Als waar belegen zijn persoon.
Dies sluit men, op der Vorsten bede,
Met 't rijk van Denemarken vrede,
Om Spaansche en Oostenrijksche macht

171. Den grijze, Grobbendonck.
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Te paren tegen Hollands kracht.
Zoo veel gewoels aanschouwt de zonne,
Tot redding dezer Roomsche nonne.
Te Brussel, onder 't Boschbeleg,
Daar twist me' om d' appel van 't gezeg,
Waarheen met deze razerije ?
Graaf Henrick, met veldheerschappije
Gemoedigd, komt ten lesten aan;
De tijger zal den leeuw verslaan.
Het is hem mogelijk vergeten,
Hoe fel hij werd voor Grol gebeten.
Met schup en spaden hij bij nacht
Den Dommeldam te breken tracht;
Maar die het leger onderkruipen
In doods vergetelnat verzuipen,
En 't grof geschut, dat dondert in
't Hooghartig heir der Hartogin,
'tWelk moedeloos te-rug moet wijken.
Wij visschen de verdronke lijken,
Ja, Hollands Hercules en held
Den vijand wacht in 't vlakke veld,
En dar zijn' veiligheid misbruiken.
Hij denkt niet eens om 't oog te luiken
Ten slaap, als of hij waar gewoon,
Te waken eeuwig met den Goon.
Hij luistert wat er wordt gemompeld,
En als Achil, in Styx gedompeld,
En scheutvrij tegens kling en kloot,
Zoo geeft hij zich op 't spitste bloot;
En lest slechts toe op hoornenwringen,
Op naadren en op mijnespringen,
En, in die Vorsten worstelplaats,
Verzelt de vroomheid des soldaats,
En wroet, bij zonne en maneschijnen,
In stof van loopgraaf en van mijnen,
Gehaspeld tot aan 's hemels throon,
Vermengd met vlammen, rook en doOn,
Met colonellen en soldaten,
Die eerlijk hunnen dienst verlaten,
Met eenen ook alle oorloogsramp,

235

En zijn, door dien ontsteken damp,
Als in triomf voor ieders oogen,
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Met Mayors wagen opgetogen,
Op dondertonen, fijn en grof.
Dit lijkt nu, bid 't Olympiesch stof,
Als een kortouwscheut in mien' dichten,
Bij 't snorren van geschote schichten;
Al maakt het Pindarus zoo fier,
Om stijf te stollen, op zijn lier,
Van Grieckenlands vergode zielen,
Op 't barnenvan gezwinde wielen,
Ten renstrijd licht gevoerd vooruit;
Terwijl de raden van d' affuit
Op rookend rijswerk, langs hoe trager,
Voor dezen Delfschen blixemdrager,
Den weg, door omgewroete duin,
Opbanen langs der vesten puin :
Uitlachend d' oude kinderstrijen,
Die 't groot gevaar der gaalderijen,
Waardoor mijn held ten hemel gaat,
Aanhooren als een zotte praat;
Hier volgen Britten, Schotten, Vrancken
En Duytschen de Nassausche ranken,
Bebloed, bekrozen, en bezweet;
Of zoo zich ergens Vranck vergeet,
Koomt Briaute den sloffen wekken,
Wiens groote schim in deze plekken
Nog ongewroken waart en spookt;
En 't harte zijner landslien kookt,
Om wraak te nemen aan den woede,
Die hem doorschoot met koelen bloede.
En verwde valbrug en steepoort,
Met sprenklen van zoo vuilen moord;
Een ope wond, die lange smarten
Zal Vranckrijcks eedle en strijdbare harten.
De Boschdraak 't hoofd opbeurt na Vucht,
En snoffelt in de bange lucht,
Vermids de waatren hem ontzinken;
Zijn' kiezen laat hij grimmig blinken,
En hoopt vast, elken oogenblik,
Dat hem d' ontzetter hulpe schik.
De Berggraaf ziet geene eer te halen,
Met binnen 's Princen storrempalen
Het hoofd te steken tegens 't spits,
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En vreest des legers Lynceus Witz.
Hij gaat zijn krijgsheil elders zoeken;
Dies hem de Bosschenaren vloeken,
En Grobbendonck zijn hartzeer kropt.
Het daaglijks kwetsen 't gasthuis propt,
En 't kerkhof mest; de Brit en Franschen
Gaan strijken met de Vuchterschansen.
Ernest en Willem 't achterst klooft;
De Veldheer kneust het Drakenhoofd,
En BrerO sloopt de slinke lenden,
De rechte Pinsen met zijn' benden.
Het ondier woelt en worstelt lang,
Als eertijds deze waterslang,
Die, vruchtbaar van doorsnedene aaren,
Niet deed als nieuwe koppen barer',
Terwijl men 't eene lid doorvlimt,
Zoo left een ander hoofd en grimt.
De sprenklen bloeds zijn nieuwe zaden.
0 vruchtbaar veld van oorloogsdaden !
Maar wat voor een verbaasdgerucht
Veroorzaakt ons de Veluwvlucht?
Ah, Arnhem! zijt ge in slaap betooverd?
Alreede is d' Ysselstroom veroverd,
De wollef jaagt uw' schapen na,
Tot uwe en tot uw nabuurs schaà.
Wien zal ik deze rampen wijten?
't Moet billijk onzen Prince spijten,
Dat 'tgeen hij lang to voren speld'
Bij reukloos brein niet meer en geldt.
Gij waart gelijk verstrooide lammers,
Had Hollands harder d' Amsteldammers
Urn u t' ontzetten niet beroerd,
Die voor en na de vlagge voert.
De Burgermeesters van den Ystroom
Handhaven vlijtig Yssels vrijdoom.
De vruchthoorn van Europe stut
De steen, en levert uit geschut,

278. Jacob Witz of Wijts. lie hi. 401. — Lynceus, de scherpziende Argonaut. — 285. Gr. Ernst Casimir en Gr. Willem van Nassau kloven het
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laatste van den oudsten tak, later Veldmaarschalk. — 288. De Kolonel Pinsen van der Aa, een neef van P. Cz. Hooft. — 290. Verg. v. 10. — 298.
De Veluwe, door Montecuculi en Berg overvallen, 23 Juli. — 305. Uitgg.
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En kruit en lood, en oorlogslieden,
En graan, om 't hoofd den beer te bieden,
Die om den biekorf woelt ontrust,
En lagen left de Betuwkust;
Maar Cazimir en Styrum waken,
Tot redding der verlegen zaken,
32o
En treffen, volgens 's Princen last,
Op d' oorden, daar de vijand bast.
De vijand zelf die kan getuigen,
Hoe not') den vrijen hals wil buigen,
Om op te nemen 't slaafsche juk.
3 25
De nood maakt d' onbeslepe tuk,
De vrijgevochte will'ge slaven.
Men ziet veel mijlen lands begraven
En schansen rijzen zonder end,
33o Elks lusthof zonder Teed geschend.
De Vechtvliet opent dijk en sluizen;
Dies zoute en zoete baren bruisen
En weiden over vee en stal.
Die 't al wil houden wdagt het al;
't Is voor den vrijdom al ten besten.
335
Doch wint hij d' Amersfoortsche vesten,
Dat velen schielijk vreeze gaf;
Maar Hattem slaat zijn' stormen af,
En Elburgh fier hem voeder weigert.
340Het brieschend paard komt aangesteigerd
Op Harderwijck; zijn hoef alree
Het strande schudt der Zuyder zee;
Nog wil 't niet luistren na de wetten
Der keizerlijke krijgstrompetten,
Opdat het onvermogen blijk
345
Van 't Spaansche en bastert-Roomsche rijok.
Laat Phlips en Ferdinand zich kitlen
Met overijdele eerentitlen,
Of Cuculi wat weeldig weidt,
35o
's Lands Veldheer op zijn' luimen left.
De blijde boo komt aangeronnen,
Die uitblaast: „Wesel is gewonnen!"
Graaf Henrick ziet verbaasd te-rug,
En steent om zijn' gebroke brug,
Zijn' korenschuur, zijn' blixemkoker;
355
315
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Losano vloekt hij, en den moker,
Die poort en poortslot brak te tij,
En inliet Didens ruiterij.
Prins Henrick loost zijn schut al tevens;
36o Al 't land, al 't leger is vol levens.
Men zwaait de Weselsche banier.
De Vuchter toren bralt met vier.
O Wolf, die past voor Ma y ors -wagen!
O Gent, die Gent nog zult belagen,
365
En stormen op der Staten leer,
De muurkroon drukke uw' kruin met eer!
Die blixem Brussel trof van boven,
Doen 't zich vermetel dorst beloven,
Eer lange binnen Amsteldam
370
T' ontsteken d' overwinningvlam.
O Prins! God heeft u uitgekozen,
't Geen andre dwaas verreukelozen,
Dat brengt ge wederom te-recht.
Al zijt ge aan 's legers zorg gehecht,
G' ontrukt een stad des vijands tanden,
375
Terwijl hij glorie zoekt met branden
En blaken van de boerenhut,
Die naauwlijks wind en regen schut;
Terwijl hij, van verdriet verbolgen,
38o
De wapenloze gaat vervolgen,
Den landman met zijne eega bloot
De kinders bergende in haar schoot,
Al schreyend d' akkers doet verlaten,
Uit schrik der schennende Croaten,
Geen strijdbaar slach, maar wreed in 't wan,
38E
Als op een duif ken een griffoen;
Misschien in 's vijands heir betrokken,
Om Holland daarmede aan te lokken,
Dat onbeluid de Spanjaarts doff;
390
Maar 't geld ons even, beer of wolf.
Most FREDRICK niet den Boschdraak temmen,
Hij zoU ze wakker leeren zwemmen
Den Yssel over en den Rhijn.
Zij voelen 't voorspook van die pijn,
't Verlies van Wesel komt ze wekken,
595
En roept: „'t Is tijd te-rug te trekken."
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Vertsaagd verlaten ze Amersfoort,
Geplonderd tegens eer en woord.
Hun vloeken Cerberus vervaarde,
Vermids al wat ze met den zwaarde
400
Ooit wonnen, in den Duytschen strijd,
In Wesels onweer schipbreuk lijdt.
Nog laten debeschoten wallen
Van krijgelheid den moed niet vallen;
Maar, streng geparst van 't bitter lot,
405
Zoo vlien ze, met gebeen, tot God
En all' zijne Heil'gen; 's volleks ijver
Aanroept den Euangelieschrijver,
Sint Jan, den Opperheilig, aan,
410
Dat hij zijne hoofdkerk bij wil staan.
Men offert op de hooge autaren,
Men wierookt tusschen kerkpilaren,
Na Roomsche zede, en viert alom,
Met ommegang en heiligdom.
415
Kapellen, kloosters, kerken stenen,
Gewijde en ongewijde weenen.
Zij hopen, dat op 't allerlest
Geen hemelhulp de heil'ge vest
In 't alleruiterst zal ontbreken;
420
Al schijnt ze een weeskind, gants versteken
Van menschentroost, in dit gevaar;
En hij, die voormaals wonderbaar
Den vijand sloeg met duizend vreezen,
Door een dood lichaam, naauw verrezen,
Door 't plompen van een' lossen steen,
425
Door 't roeren van een' trom alleen,
Zal middel tot verlossing vinden.
Maar 't is vergeefs, mids weer en winden
Ten dienste staan 't Nassausch geslacht,
43 0En 't water lozen uit de gracht.
Voor 's Princen godheid neigt zijne hoornen
De Maas; 't geschut dat schudt de toornen,
En dondert reis op reize los,
En beukt het bolwerk van Den Bosch.
Bellone blixemt met granaten,
435
Met storm op stormen uitgelaten.
De Veldheer ziet den zege blij,
Ten ende van zijn' gaalderij,
Daar koevoet, hamers, en houweelen
423 426. Verschillende wijzen, waarop de stad vroeger gered werd.
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440Volendigen de krijgskrakeelen.
Zoo ras de jongste mijne springs,
De stad geknield genade zingt,
En kust des overwinners handen,
Tot glorie der Vereende Landen,
En wordt der landen medelid,
445
Met 't overtreffelijk bezit
Van alien vlekken, steen, en dorpen,
Die haar gebied zijn onderworpen;
Dies dankt, o Staten! uwen Held,
450Die 't onverwinnelijk geweld,
Uw' staat ten goen, bestond te kneuzen,
In 't aangezicht der Bergsche reuzen,
Welk' dreigden, met een' trotsche tree,
Te stappen door zijn' legerzee;
Maar die niet suft voor 't luide schreeuwen,.
455
Dat is de Leeuw der waterieeuwen,
Die stal hiel als een stiji, dat pas,
In 't perk dat hem bevolen was;
Die noO 't gegrepen woCi verliezen,
Doen suffers ree den aftocht bliezen,
46o
En had bestemd te vlien ter nood,
In eene onsterfelijke dood.
Waarop zal Spanjen wijders hopen?
Voor Holland lett heel Brabant open,
Zelf Henegou en Lutzenborg
465
En Namen brandschat schaft uit zorg!
Ons' vlieten voelen geen' besmetting,
En met een' een'ge stads bezetting
Besparen wij een legers last.
47 0De Betuw dar geen uitheemsch gast
Den vrijen disch met dalers dekken.
Zoo vele starkten, steden, vlekken
En waarden voelen ademtocht,
Die eerst, door daaglijksch ramp bezocht,,
Van loopers, stroopers, stokebranden,
475
Van kuipers, knevlers, ruw van handen,
Alle oogenblik met ope tesch,
Verwachtten het getrokken mes
Op bloote keel, de schuur aan kolen,
Op 't kloppend hart gelatin pistolen;
480
Dies roepe een ieder, dien dit raakt:
46o. D o e n, toen. -- 471. Dater s, daalderFs.
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„Een God heeft ons dees' rust gemaakt!"
Toen Spanjen woi.1 Euroop verbazen,
Toen d' Oostenrijker, opgeblazen,
Had van den Donau, met zijn heir,
48 5
Verwinner, tot aan 't Baltiesch meir,
Gantsch Duytschland in zijn bloed verzopen,
En Holland droomde te overloopen,
Ja, stofte van den hoogen stoel:
49 0„De leeuw left in den modderpoel
Gesneuveld, door te veel te willen;
De Boschkrijg zal zijn' krachten spillen."
Nu hang wie wil, tot zegemerk,
In hofgewelf, in zaal en kerk,
De Thurenhoutsche ruitervanen,
495
Borgoensche kruisen van Maranen,
En Vlaamsche standerts, die vol moeds
Wel tuigen storting van veel bloeds;
Maar dees' verwinning stoot de wolken,
En strekt tot vrucht der vrije volken.
500
Dat ander Overst vrij braveer
Met bijnaam, en met titel-eer,
En stoffe en zwelle op Azianer,
En op De Groote, en Africaner ,
't Vernoegt ons, dat de schelle Faam
505
Hem noemt BOSCHDWINGER bij zijn' naam,
Die als August komt ingereden,
Bouwt zijn triomfboog op twee steden,
Die als onsloopbre zuilen zijn,
5 10
Waartusschen vlieten Maes en Rhijn.
Fortuin in 't alleropperst houde
Een weegschaal, fijn van loutren goude,
Die 's Konings scepter, 's Keizers kroon,
En 's Tibers muter luisterschoon,
5I5
Vindt lichter dan Oranjens degen,
Die dees' Meduse heeft afgeslegen
Het schaadlijk hoofd, doen Pallas mild
Hem schonk den kristalijnen schild.
God wil Prins FREDRICK HENRICK sparen,
520
En rijklijk rekken zijne jaren,
En zeegnen hem met moed en raad,
Die wijze wetten blinken laat;
Die vaderlijk en recht, als spelend,
495. Gewonnen 1598. — 496. Maran e n, Spanjaarts. — 499. Stoo t,
reikt aan. — 516. Dees' Meduse, 's lands vijanden. — 518. Het schild,
,dat Perseus van Pallas kreeg, en waanna hij Medusa bestreed en overwon.
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De burgerlijke wonden heelend,
Den vijand op de hakk en treedt
Zoo schielijk, dat hij 't naauwlijks weet,
En doet hem staan tot zijn genade,
En haalt met woeker in de schade
Van zijn Breda, om 'twelk onnut
Castiljens kroon is uitgeput.
53o
Op 't rijzen van Prins HENRICKS starre,
Heyn veel gelukkiger van verre
Keert van Matance, aan onze ree,
Als l'Heremijt van Lima dee.
Hoe most, Havaen! uw hart bezwijken,
535
Doen gij uw Konings zeil zaagt strijken
Voor 's Princen vlaggen al benouwd ?
Doen gij het zilver en rood goud
Zaagt plondren, en de purperoegsten,
54 0Die Holland dreigden to verwoesten?
De schim van Attabaliba
Vernam 't, en huppelde om uw' schaa,
Om dat men hem de zeen'wen kerfde,
Die niet door deugd zijn' scepters erfde,
Maar schoot, met voordeel van geweir,
545
In 't moedernaakt en weerloos heir.
Dat heet den Draak op 't harte trapplen,
Den wachter der Hesperische applen,
En, na 't veroverd Indiesch Vlies,
55 0Hem zuchten doen om 't Boschverlies,
In Lissebon en oud Siviljen.
De schrik schudt beide de Castiljen,
Als of ons' vlote Carthageen
Hadde uitgeplonderd en bestreen,
Daar zoo vele afgeslaafde zielen
555
Vol hoops najuichen onze kielen,
Die bruisen door den Oceaan,
Met schat tot zinkens toe verlaan,
't Is tijd, dat Spanjens beurt zich wende.
56o
Hier is, hier is het oorloogsende.
Prins Welhemheeft den grond geheid,
Zinn nazaat vrijdoms muur geleid
525

532. H e y n, Piet Heyn. — 534. De Fransche zeereiziger Jacques l'Hermite.,
— 54 1. Door de Spanjaarts verdrukte Koning van Peru. — 544. Deugd,
dapperheid. — 547. Draak, de Koning van Spanje. — 548. De Hesperiden
waren de bewaaksters der gouden appelen, die Juno, bij Naar huwelijk met
Jupiter, geschonken waren, en door een Draak bewaakt werden. 549. Vergelijking van de Goudlandsschatten bij 't Gulden Vlies.
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In rood ciment van 't bloed der helden,
Niet zonder raadsman, dien men zelden
Ter weereld als een Phoenix zocht;
565
Maar Fredrick heeft het werk volwrocht,
En d' opperoverwinnings kroone
Gezet voor Christenrijk ten toone,
Op 't spits der vrijheid, 't oorloogs wit.
Maar vrijheid, handvest, wat is dit ?
570
Zijn 't enkle krachteloze klanken?
Niet, niet, o edelste aller ranken!
Laat ieder eignaar hier of zijn.
De vrijheid, als een' zonne schijn
Op allerhande slach van menschen,
575
Die om 't gemeene beste wenschen.
Men maak' van 't Christelijk geloot
Geen plondering en zielenroof;
Men onderdruk geen vroom gewisse
Met boeten en gevangenisse;
58c
Maar laat' God rechter van 't gemoed.
Uw Vader storte hierom zijn bloed.
Zoo dat geschied, zoo zal de vrije
In liefd tot Hollands heerschappije
Ontvonken; zoo zal ieder-een
585
Ons 't beste bidden van 't gemeen;
Zoo zult ge voelen 's Hemels zegen,
Uw' vijand schrikken met uw' degen :
Zoo zult ge zijn der vromen wijk,
59 0Het voorbeeld van gantsch Christenrijk,
En leven op de tong der geesten ;
Tot dat ge, moe van aardsche feesten
En levens zat, uw' sterflijkheid
Laat bier beneen van elk beschreid.
't Onsterflijk wordt van Iupijns vogel,
59!
Op gouden wagen, met zijn' vlogel
(Die t' hemwaart neigt, die oorsprong nam
Van Duitschlands keizerlijken stam;
Stam, die in standerts aarnen zwaaide,
600
Zoo dikmaal Ma y ors oorloog kraaide)
Gevoerd ten hoogen hemel, daar
't Ontmoet de zalige heldenschaar,
Den Grootvaar Adolf, met zijn' neven,
564 R a a dsm a n, Oldenbarnevelt. — 565. Zocb t, versta : vond. — 577.
De uigg. „maakt". — 588. Schrikke n, verschrikken. — 599. Starn, die in
zijn orlogsvanen arenden voerde. — 600. Ma y or s, Mars.

DE TRIOMFEERENDE "EMILIA.
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Gestreden in het eeuwig leven.
Mij dunkt, ik zie alree van verr
Zijn aanschijn schittren als een' star,
Wien Holland wierookt met gebeden,
Om dat hij 't hoofd van 's vijands steden
Opofferde, als een heilig pand,
Zijn vaders graf, zijn vaderland.

605

6io

Cgt trioinftertnbe gatifict,
PRINCESSE VAN ORANJE,

OP 'T VEROVEREN VAN 's HERTOGENBOSCH.
KLINKDICHT.
Us lange was mijn' borst belegerd en beschoten,
Van angst en zorgen voor mijn bruigoms ongeval,
Mijn hart vol bressen sprong, met 't springen van den wal.
Ik dacht : het ongeluk nu kleinen treft, dan grooten ;

D

5 Maar doen de vesten vrede en wij de vest genoten,
En dat de vreugd opdaagde, en vulde 't overal
Mot juichen, handgeklap, en schaterend geschal ;
Doen was mijn ziel ontzet van schroeven en van sloten.
Triomfen reede ik toe, en vloog den Held to moet,
1 o Met geen verganklijk vier, maar Goddelijken gloed,
Daar Cypris haren Mars mede is gewoon t onthalen ;
En 't onverwinlijk hart, dat voor 's lands vrijdom vow,
Daar oorloogs donderkloot noch blixem op vermocht,
Veroverd werd van Mins onlesschelijke stralen.

Tretetgi men+ ++LXXV
men, waarom Barnevelt
vInRaagt
den Hemel wordt gesteld ? —
't Is, om dat de Predikanten,
LXXV. „Fondel wierdt gevraagt, waarom lay Barnevelt in een print in de bee604. Die, al strijdende, bet eeuwige leven zijn binnengegaan. — 6o. 3e
iiv. — 8. Ontze t, bevrijd.

OP DEN WEG WYSER.
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Die, als Heilige Gezanten,
Voor hem baden op 't schavot,
Voerden zoo zijn ziel tot God,
Doen hij, om 't kwaad bloed te koelen,
Storf in 't Gommarist gevoelen:
In 't gevoelen van een zwaard,
Dat Been Patriotten spaart.
(1629.)

Op bot „Ves;5Efer Or

getficki"

VAN

ZACHARIAS HEYNS.LXXVI
Enig ijdel weerelds kind

in dezen Labyrinth,
M Dwaalt
Afgedwaald van 't rechte pad,
5

10

I5

Verre van Behouders stad:
En die tracht om recht te gaan,
Dikwijls mist de rechte baan,
Of staat op den driesprong sfil,
Weet niet wat hi d kiezen wil,
Heel bekommerd van gepeins.
Uit meedoogenheid toont Heyns
Zulke zielen 's Hemels stee,
En geeft haar een wijzer mee,
En een leidsman, die ze leidt,
Naar den burg der zaligheid.
Billijk moet men zalig prijzen,
Die hier wijst, en zich laat wizen.

nzel had doen zetten: Lwaarop hj dit] Antwoordt [gal]." Bilderdjk heeft, in den
zelfden vorm, een vaersjen op zich-zelven genzaakt : „Waarom, vroeg een vreenzdeling," enz.
LXXVI. Men kent Zach. Heyns. Vondel, I, 165, 247. Deze Weg-wyser is in
1629 gedruckt tot Zwolle, by Fransz Jorrijaensen.
Vraagt men ... 8. Sommige Gommaristen beweerden dit. De onwaarschijnlijkheid toont V. ironiesch aan in v. 9 en io.
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qapt Srancircus qusuritto ZOttet11116+
[Met een Bijbel ?]Lxxvir

Oorlees met ijver, reis op reis, het Heilig Boek,
Dat klaar is voor een vroom en oprecht onderzoek;
Zie naarstig van onze eeuw te-rug na d' oude jaren,
Doen d eerste Godsdienst, slecht en recht en onervaren,
5 Nog geene konst verstrekt' ; doen 's oorloogs onbescheid
En Helsche staatszucht nog met geen Godvruchtigheid
Verbloemd werd; doen Gods wet, tot beetring kort begrepen,
Aileen niet was bekend den leeraar scherp geslepen,
Maar zelf 't gemeene yolk; doen 't vinnig school-krakeel
10 Geen zaad tot scheuring zaaide, om noodeloos verscheel,
Maar elk om strijd beminde en, met den geest gedreven,
De waarheid staande hiel, ook met gevaar van 't leven,
En niemant zocht uit haat te storten iemants bloed.

D

infitrbantrc$e gfictbeini,
AAN ALLE

POEETEN EN DICHTERS
DER VEREENIGDE NEDERLANDEN, LIEFHEBBERS
VAN DE GOUDE VRIJHE1D,LX,Vill/

A Poll', op Helikon gezeten,
..Vraagt al zijn' heilige Poeeten,
„Wat beste en slimste tongen zijnfi?
Of waarheid zalig maakt, of schijn?
LXXPJI. Dit fragment heeft Fondel „LIU Grotius Latijn vertaelt, voor Joan
Fictorijn, Reclitsgeleerde." Joan Vechters of Victorijn, in 16.ro lid van de Kamer
„In Liefd' bloeyende", was een geestverwant van de Amsterdamsche lettervrienden
en stond met zjn boeken en taalkennis Vondel ter zijde. (Zie, onder meer, de
Foorrede van „Sophompaneas", door Vondel, in 1633, met de hulp van Mostert
en Fictorijn, naar Huyg de Groot vertaald.) Onze dichter zal dan ook in deze
toespraak aan den vriend en lotgenoot van Cinq-Mars, den Raad en Rekestmeester Francois Auguste De Thou (geb. 1607, onthoofd 12 Sept. 1642), wel alleen
den vaersvorm aan den zin te geven gehad hebben.
LXXF11I. De heftige Kontra-remonstrantsche leeraars Cloppenburg en Smut
3. Slimste, ergste.

ANTWOORT.
5

10
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Of dwang van vromen Christen-zielen
Niet strekt om Holland te vernielen ?
Of Vrijheid, niet en was de schat,
Daarom men eerst in oorlog trad ?
Of ook in welbestierde steden
Een oproer-maker wordt geleden ?
Of huizeplond'ren vesten sticht ?
Of d' Eed Been Burgerij verplicht ?
En of zich Leeraars niet verloopen,
Wanneer ze dezen band ontknopen ?" --

I5

Wiens andwoord kortst en bondigst is
En klaarst in deze duisternis,
Dien zullen d' Akademi-Heeren
Met eenen Princen-Roemer eeren
Daar Pallas, met haar diamant,
20
In snee den Veldheer van het land,
Die met 's Hartogenbosch gaat strijken,
Daar Maurits twee-maal of most wijken.
v. V.
Trer.
antwoorden moeten ingebracht worden vOor den eersten van Zomerrnaand, zijnde de dag onzer verkiezinge, als Apollo te recht zal zitten,,
onz den prigs ie geven, dien ze verdient.

ANTWOORT.
(VAN TESSELSCHADE ROEMERS.)LXXIX

5

E befte tong die ftemmen smeede,
zong gode loff, den menfchen vreede.
Die swygent meeft haer deucht betoont,
Is die met vier d' Apoftels krbnt.
De snoodtst op aerde deed de menfchen
nae godts verborgen wysheyt wenfchen.

waren uit Amsterdam gebannen. De dickers voeren in het schuitjen van Burgemeesteren. Deze prijsvraag, door Vondel berijmd, schijnt wel opgemaakt in den'
tiring der Amst. lettervrienden. De „Akademi" was de sticlzting van D r Sam.
Coster. Zie boven, bl. 731, Nt XXXII". Vooral de Tooneelkunst werd er beoefend.,
LXXIX. Hooft heeft enkele verbeteringen er in aangebracht. Oorspr. spelling.
D' Amt. Ak.
Gelijk men bij de Remonstranten gedaan had. — 12. Zie
boven, bl. 402. — 19. P a 11 a s, volg. Hooft is dit Anna Roemers.
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AMSTERDAMSCHE KAKADEMIE. ENZ.
De boofte sprack int Heemelryck:
„myn macht zy d' hooghfte macht gelyck !"
In bun fticht godt zyn heerschappyen,
die, met het doen, 't gelooff belyen.
Schyn, als een Droch- en dwael-licht, lejdt
die dat haer volght ter duyfterhejt.
De vrome zielen te belaegen,
Kan Hollants zachte grondt niet dragen.
de Roomsche geus het smekent blad
tot Brufsel, ondertekent had,
Soo wel als d' ander. En versocht er
's lants vryheyt by, aen 's Kajzars dochter.
den muijter, die geruftheyt haet,
loost altyt een geschickte staet.
Daer d' eene burger 's tinders mujren
beftormt, die ftadt en kan niet dujren,
geen aerdfche God, off Hy wordt by
een Eedt verknocht; meer schuttery.
wat leeraers ook dien bant ontlitfen,
die kerven 't fnoer der Zeeuen flitfen.
(April, 163o.)

Rick zyn weierom.

gittritrbetittrcOe Itallabottie oft
61416140d,
AAN ALLE OP-ETERS EN DRONKAARTS, LIEFHEBBERS
VAN DE VOLLE KANNEN.

[Door Jacob Cats.]LXXX
L-vol, op Heele-Ton gezeten,
Vraagt al zijn dronke kale Neten,
„Wat beste of slimste togen zijn?
Of water dronken maakt of wijn ?

A

LXXX. Onze deftige Fader Cats behoorde tot de partij der Gommaristen.
Antwoort. 19. fiesselschade had eerst „rnujter" geschreven, in navolging van
Hoofts gewoonte met tweeklanken; later zett'e zij twee tittels op de j, om er
een y van te maken. Het onderscheid van y en ij werd door onze letterkuntligen der XVIIe Eeuw niet waargenomen. — 20. Loos t, lost op. — 23,
24. Alle Overheden zijn door eeden gebonden. Des te meer de Schutterij. Zie
N. 402. — 26. De pijibundel der Vereenigde Gewesten.

ANAGRAMMA.
5

10
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Of drinkens dwang van Bacchi-fielen,
Niet strekt om vol-kan to vernielen ?
Of zuiperij niet was de schat,
Waarom hij eerst ontstak zijn Vat?
Of ook in wel-bebierde Steden,
Een Bier-verzaker dient geleden ?
Of Huis verdrinken 't lag ontsticht?
Of eed tot drinken niet verplicht ?
En of zich dronkaarts niet verloopen,
Wanneer z' om Bier den Broek verkoopen ?"
Wiens slempmaal slofst en slompigst is,
En gaarst tot Dronkaarts drek en pis,
Dien zullen Kakademi-Heeren,
Met een besmeerden droelpot eeren,
Daar Bacchus, met zijn dronke hand,
In snee den vuilsten Fiel van 't Land,
Die zoo bespogen been gaat strijken,
Dat Mors-bel voor zijn stank moet wijken.
ANAGRAMMA.
U is, Joost van Vondelens,
N Wijs
en heilig dunkend mensch !
In uw naam bevonden,
Zoo je ziet,
Dat je hiet •
Sotje v ol van sonden.
[4. 3. 5. 1.13. 6. 2.14. 9. 7. 8. 17.10.11.12.15.16.]
Nacta est patella sauna operculum.

dat is :
Nu is de slimme Pot gedekt,
Nu is de Schimper weer begekt.
I. C(ATS).

lust. Kakad. TI. Of 't gelag ('t gezelschap) der drinkers zich ergert aan
'r verdrinken van iemants huis en have.

430AMSTERDAMSCHE KAK ASTORIE.

g,ittritrbemtocOe Uallifforie of
puiircOoof.LXXA'
A AN ALLE GEESTELIJKE DOEL- EN DRONK-VAARS,
LTEFHEBBERS VAN BRASSENDE
KLASSEN EN EEUWIGDURENDE SLEMP-SYNODEN.

5

10

ffi Ap-vol op Doele-ton gezeten,
I Lands beedlers vraagt, die 't yolk op-eten,
„Wat vetste en slimste logens ziin:
Of bloed ook smaakt gemengd met wijn?
Of dwang van Gommers plonder-fielen,
Niet sa-ekt om 't bras-maal to vernielen?
Of zuipzuipuit niet was de schat,
Daar Gommer am op 't wijn-vat zat?
Of ook in wijn-en-cijs-vrij steden
Een bier-Synodes dient geleden?
Of 't glas-uitdrinken 't yolk ontsticht?
Of schinken drinken niet verplicht?
En of zich Doel-vaars niet verloopen,
Wanneer z' om wijn hun ziel verkoopen ?"

Wiens Doel-feest ongebondenst is,
En Gommer hoogst zet aan den disch,
Dien zullen Kakistori-beeren
Met een Synodes-Roemer eeren,
Daar Dordrechts grootsten olifant
20 Mee tart Kolkoentjen aartsbacchant,
Die met karbonkels zoo gaat prijken,
Dat Bacchus zelf de vlag moet strijken.
15

Qui Curios simulant, & Bacchanalia vivant.

dat is :
Hij lijkt een Sant en dubbel Geus,
En voert een roO kalkoensche neus;
LXXX]. Web-slag op het stuk van Jacob Cats.
first. Kakist. D o el- v a ftrs, toespeling op den Dordtschen Doelen , waar
de Synode vergaderde. — 4. Toespeling op de „Neusdoecken, in Barnevelts
bloed gedoopt, in wijn uytgewrongen, en die tot een triomf uytgedroncken".
- 20. Kolkoentjen, Trigland. — Qui Curios ... Die het Prinsjen spelen
en dronkaarts zijn.

PRINCIPIUM.
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Al speelt de Droes de paap in 't zwart,
Zijn snuit verraadt hem, of zijn start.
ANAGRAMMA:
IAPICK PRIAEP.
ICK PAI PRIAEP.
PRINCIPIUM.

I. v. V.
TEXT.
IAep Priaep, die peilt de Synodale Fortuin,
Of hij Tuingod mag worden van Grave-duyn,
Om de snoepvogels te zien uit de kriekeboomen,
Gelijk zijn genan in d' oude hoven van Romen;
Maar zijn moed verslapt en het hart hem ontzinkt,
5
Dewijl bijgeloof en Roomsche afgoderij hier stinks.
Nog stijft hem wat hoops, om dat de Bethelsche Papen
Alle afgoden lubben, behalven Priapen.
io

15

Pasten op den text ooit glossen:
Hannen pasten bet de klossen
Met de spillen, doen zijn vrouw
Lijsken 't garen hasplen zoti.
„Pijn is 't," sprak hij, „dus te slaven !"
Zij zet: „Bloed van Brouwershaven!
Zwijgt, gij kwaamt van Kalis-dijck;
Gij waart kaal, en ik was rijk.
Is 't om 't jok, of is 't om 't wats-spel?
Zijt gij Cats, ik ben het kats-vel."
Plus ultra.

Iapick P r i a e p, bijnaam van Cats. P r i a p u s, Tuingod, sours als pa troon
der ontucht vereerd. Prim. 2. Raadpensionaris van Holland. — 3. Om als
vogelverschrikker tegen de kersendieven (de dissenters) te dienen. — 4. Z ij n
gen a n, Priapusbeeld in de romeinschc hoven. — 7. Bethelsche Pape n,
de pradikanten van den jongsten stain. — 10-13. Aan Hans (Cats-zelven)
paste 't spinnen beter, toen zijn rijke vrouw (Elisabeth van Valckenburgh)
het garen haspelde, dan het slaven in staatszaken. — 14. Jacob Cats, zedeschilder en zedekundig dichter, geb. te Brouwershaven, i o Nov., 1577; t te
Zorgvliet, bij 's-Gravenhage, 12 Sept., 166o, tegenvoeter van de Amsterdamsche politiek en dichtschool.
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ROSKAM.

aZootlettn.
AAN DEN HEER HOOFT,
DROST VAN MUYDEN.

[Mei, 1630.]
H Oe koomt, doorluchte Drost! dat elk van Godsdienst
roemt,
En onrecht en geweld met dezen naam verbloemt,
Als waar die zaak in schijn en tonge-klank gelegen?
Of zoti 't geen Godsdienst zijn, rechtvaardigheid te plegen,
5 Maar slinks en rechts te staan na allerhande goed?
God voeren in den mond, de valscheid in 't gemoed?
De waarheid greep weleer die menschen bij de slippen
En sprak: „Uw hart is verr', gij naakt me met de lippen ;"
De waarheid eischt het hart, en niet zoo zeer 't gebaar.
o Dit laatste zonder 't eerst, dat maakt een huichelaar,
Die bij een cierlijk graf zeer aardig wordt geleken,
Vol rottings binnen, en van buiten schoon bestreken.
Zoo was uw vader niet, die burger-vader, neen,
Van binnen was hij juist, gelijk hij buiten scheen.
15 'k Geloof, men had geen gal in dezen man gevonden,
Indien, na dat de dood zijn leven had verslonden,
Zijn lijk waar opgesneen. Hoe was hij zoo gelijk
Dien Burgermeestren, die wel eertijds 't Roomsche rijk,
Door hunne oprechtigheid, opbouwden van der aardt
20 Ten top, doen d' akkerbouw in achting was en waarde;
Doen deege deeglijkheid niet speelde „raap en schraap",
En 's viands goud min gold dan een gebrade raap.
Hoe heeft hem Amsteldam ervaren wijs en simpel,
Een hoofd vol kreuken, een geweten zonder rimpel!
25 0 beste BESTEVAER ! wat waart gij Holland nut!
Een stijl des Raads, toen 't lief van 't stoksken werd gestut,..
Opdat ik ga voorbij ons Catilinaas tijen;
Doen 't Vaderland in last, door twist der burgerijen,
Gij 't leven waart getroost te heiligen den staat,
3 0 En doen uw hoofd gedoemd, door 't hoofd van eigenbaat,
Gij geen gedachten hadt van wijken of van wanken.
Aardig, naar den aard. — 13. Zie boven, hi. 2 44 . — 22. Toespelipg
op het gerecht van Marcus Curius. — 23. E r v a re n, bijgewoond. -- 26. Zie
bl. 245. — 27. Leycesters dagen. — 3o. De oude Hooft stond op I,eycesters
lijst van veroordeelden.
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De wees en weduwen, de ballingen u danken;
Hoewel ge, nooit om dank, hebt zonder onderscheid
Beschenen met den glans van uw goedaardigheid
35 Ondankbre en dankbre, dien ge kondt ten oorbaar strekken.
O spiegel van de deugd! o voorbeeld zonder vlekken!
Nooit zoopt ge 't bloed en merg der schamele gemeent,
Nocht stopte d' ooren voor haar rammelend gebeent.
Wat liet ge uw zonen na, doen 's levens licht won neigen?
40 „Indien 't gemeen u roept, bezorgt het als uw eigen !"
Zoo was uw uiterste aam slechts ware, klare deugd,
Daar gij, vermaarste stad! uw kroon meed' cieren meugt.
Zoo 't land uw vaders deugd zoo wel had erven mogen
Als zijn gedachtenis, z' had zwaarder ruim gewogen,
45 Dan duizend tonnen schats en duizend, en nog bet,
En 'k zag de zwarigheen van onzen staat gered.
Indien de Spanjaert zag het land van Hoofden blinken,
Hoe zoi1 zijn fiere moed hem in de schoenen zinken !
Hoe zoil hij vader Ney opwekken door gebeen
5o Om met zijn tong dees scheur te neyen hecht aan-een !
Geen Duynkerck zoti de zee met vloten overheeren,
Matroos die roovers ras zoil aarsling klimmen leeren
En 't lage Waterland doen kijken door een koord
Dien, dien nu blindeling ons slingert over boord,
55 En visschers vangt en spant, verwt zeelut doodsch van vreezen,
Zoo dat er een geschrei van weduwen en weezen
Ten hoogen hemel rijst, uit dorpen en uit steen.
Wat 's d' oorzaak'? vraagt men, wat ? Die gierigheid-alleen,
Die 't algemeen verzuimt en vordert slechts haar eigen,
6o En sprak ik klaardre spraak, ik zorg zij zon me dreigen
Met breuk en boeten, ofte levren aan den beul.
Want waarheid (dat 's al oud) vindt nergens heil nocht heul :
Dies roemt men hem voor wijs, die vinger op den mond left.
O kon ik ook die konst! maar wat op 's harten grond lett,
65 Dat welt me na de keel; ik word te stijf geparst,
En 't werkt als nieuwe wijn, die tot de span uitbarst.
Zoo 't onvolmaaktheid is, 't mag tot volmaaktheid dijen
Van dees rampzalige en beroerelijke tijen,
Waarin elk grabbelt, tot zijns naastens achterdeel,
7o Schrijft andren toe, en schuift op hen de schuld van 't schoel.
Waar Cato levend, die gestrenge Cato, trouwen,
Hoe donker zoo hij, met een donker paar winkbrouwen,
35. Oorbaar, nut. — 44. De uitgg. hebben 's had. — 49. Pater Jan
Neyen, zie Vondel, II, bl. 239. — 53. Ophangen. — 58. Gierigbeid, begeerigheid. — 59. V o r der t, bevordert. — 6i. Zinspeling op de Palamedeszaak. — 71. Cato, M. Porcius Cato, de Censor, geb. 234 V. Chr. t 149.
VONDEL II.
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Begrimmen over-zijds de feilen onzer eeuw,
En ringelooren den geringeloorden Leeuw,
75 Die zich zoo schendig nu van rekels laat verbaffen!
Hoe zoil hij graauwen: „Flux! en past dit of te schaffen,
Dat weder ingezet! Hier, stuurman! waar het roer,
En let op 't oud kompas! Voort, voort met dezen loer,
Die nooit te water ging! hij zal ons 't spel verbrodden;
8o En gij, houd oog in 't zeil! Waarheen met deze vodden,
Gij, lompe, plompe dief! die 't scheepsvolk strekt tot last;
Thans grip i k u bij 't oor, en spijker 't aan den mast!"
Waar Cato levend, wis, daar zoil Been haar aan feilen,
Of 't ging als 't plach te gaan. Wat zoil men lands bezeilen!
85 Daar nu de norsche Nijd ons, slapend, zeilt voorbij,
De loef afsteekt, terwij1 we leggen in de lij,
In vaar van schip-breuk, schier aan lager wal vervallen.
Het roer den meester mist, en daarom is 't aan 't mallen;
En wil me' op 't dreigement niet letten van den nood,
90 Zoo berg aan 't naaste land uw leven in de boot.
Doch 'k hoop een beter van die gaarne 't beste zagen,
En zucht tot 't vaderland in vromen boezem dragen.
De zulke vindt men nog als parrelen aan strand.
De schaarschheid maakt ze dier. Indien maar 't onverstand
95 Zoo weinige als er zijn erkende in hun' waardije,
En wijzer Heeren liet begaan met heerschappije,
Men vond er nog genoeg, die niet zoo zeer en staan
Na heerschen, dan ze met 's lands welstand zijn begaan,
En wenschen tijd en zorg en moeite hier in te schieten,
zoo En niet een penning voor hun' diensten te genieten.
Dat zijn niet zulke, daar ik eerst van heb gezeid,
Wiens Godsdienst op de tong en op de lippen left,
Maar in een vroom gemoed, waaruit de deugden groeyen,
Die Hollands welvaart eer zoo heerlijk deden bloeyen,
105 In spijt des dwingelands. Wel, wil m' er nog niet aan?
Of rijm ik, dat een boer dit Duitsch niet kan verstaan?
Neen zeker, 't is dat niet. 't Zijn kostelijke tijen:
Het paard vreet nacht en dag; in een karos te rijen
Een Joffer met haar sleep; de kinders worden groot,
11 0 Zij worden op banket en bruiloften genood;
Een nieuwe snof komt op, met elke nieuwe mane;
De sluyers waayen welds, gelijk een ruiter-vane.
En eischt men meer bescheids, men vraag het Huygens zoon
77. W a a r, bewaak. — 78. Loer, loeris. — 87. Va a r, vrees; hier gevaar. — 88. Mallen, slingeren. — 106. Duitsch, Hollandsch. — 107.
Kosteiijke, dure.
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In 't Kostelijcke Mal; die weet van top tot toon
t15 De pracht en zotte praal tot op een hayr t' ontleden.
Hier schort het. Overdaad stopt d' ooren voor de reden,
En kromt des vromen recht, deelt ambten uit om loon,
En stiert den vijand 'tgeen op halsstraf is verboOn,
Luikt 't oog voor sluikerije, en onderkruipt de pachten,
120 Besteelt het land aan ware, aan scheeps-tuig, en aan vrachten;
Neemt giften voor octrooi, of maakt den geldzak t' zoek;
En eischt men rekening, men mist den zak en 't boek.
Hoewel het menschlijk is, dat zulke zaken beuren,
't Heeft dikmaal ook zijn reen: dik raakt er meed' te veuren
125 Die verr' ten achtren was. Kort om, dit 's onze plaag.
't Is: „Drijft den ezel voort! gemeenten-ezel, draag!
Het land heeft meel gebrek, dus breng den zak te molen;
Het drijven is o n s ambt, het pak is u bevolen.
Vernoeg u, dat ge zijt een vrij-gevochten beest:
130 Is 't na het lichaam niet, zoo is het na den geest.
Tot 's lichaams lasten heeft de Hemel u beschoren.
Dit past u bet dan ons. Gij zijt een slaaf geboren.
Best doet gij 't williglijk van zelven dan door dwang."
Dus raakt het slaafsche dier, al hijgende, op den gang,
I 35 En zweet, en zucht, en kucht. De beenen hem begeven,
Hij valt op beide knien, als bad hij: „Laat me leven!"
En giegaagt heesch en schor; de drijvers stok is doof,
En touwt des ezels huid, en zwetst vast van 't geloof.
Hoe kan een Christen hart dees tyrannij verkroppen!
140 Ik raas van ongeduld. En zijn der dan geen stroppen
Voor geld te krijgen, dat men 't kwaad niet of en schaft?
En dat lands-dieverij tot nog blijft ongestraft?
Of isser niet een beul in 't gantsche land te vinden?
Men vond 'er eer wel drie, doen bittre beulsgezinden. & c.
145 En vraagt men wat ik zeg? Dat zeg ik, en 't is waar :
Zijn twee nog niet genoeg, zoo neemt er twalef paar.
Dus klaagt de galge, die lang ledig heeft staan prijken;
Die lang geen kraayen 't oog van groote dieven-lijken
thtpikken zag, en fel van raven werd begraauwd,
15o Die been en weer om aas uitvlogen, heel benaauwd.
Of nu een snoode Harpij dit averechts won duyen:
Dat tegens d' Overheen ik 't vollek op wil ruyen,
Om tol en schot en lot te weigren aan den Heer,
11 4. „Costelick mal", 't bekende gedicht van Constantin Huygens. -- 118.
St iert, zendt : bijv. kruit. — 124. T e veuren, bovenop. — 137. G i egaagt, stemgeluid des ezels. — 146. Zinspeling op de rechters van Oldenbarnevelt. In de eerste uitg. staat eater:
„Die 't willens wederspreeckt, dat is een logenaer."
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Zoo loochen ik plat uit. Neen zeker, dat zij veer!
155 Gehoorzaamheid die past een oprecht ingezeten,
Den Heer 't ontvangen' weer rechtvaardig uit te meten;
Gelijk de Haagsche Bie vereerd is met dien lof,
Dat zij nooit honig zoog uit ander lieden hof,
Maar na haar eigen beemd, op onbesproken bloemen,
16o Om nektar vloog, wiens geur oprechte tongen roemen.
Waar ceder zoo van aard, wat zoil men metter tijd
Het arrem ezelkijn al lasten maken kwijt;
Hoe zoti 't aanwassend juk ontwassen met den jaren!
Wat wordt er nu gespild! Wat zon men dan besparen
165 Men had, in tijd van nood, een schatkist zonder tal;
Maar nu is 't muizevreugd: de kat zit in de val.
'k Heb, o doorluchtig Hoofd der Hollandsche poeeten
Een kneppel onder een hoop hoenderen gesmeten;
'k Heb wetens niemant in 't bijzonder aangerand,
17o Misschien wie 'k trof, tot nut van ons belegerd land.
'k Heb aan uw vaders krans al mede een blad gevlochten,,
En nog een ziel geroemd, wiens deugden elk verknochten..
Dit nam zijn oorsprong niet uit vleilusts ijdelheen,
Der dichtren erfgebrek, maar uit een rijpe reen.
175 Ik wenschte, mijn kopij niet scheelde van het leven :
Zoo zoii, als 't aanschijn u de schilder heeft gegeven,
's Mans deugdige ommetrek hier zweven in de ziel,
Die stand hid ongebukt, doen 't dor gebeente viel.

ctrpoettLXXXII
AAN JONKHEER LANDESLOT,
HEER VAN VRIJBURG.

[Mei, 163o.]
TK heb, Heer Landeslot ! doorreizend uw gebied,

menigmaal vernacht, en veel van Godefried,
I Daar
Den preeker van uw vlek, de boeren hooren roemen,
„Wiens lof zij met geen kunst behoefden te verbloemen:
LXXXII. Hooft schreef, omtrent dit naamloos verschenen gedicht, welks auteur
den vrienden wel bekend was, aan zijn zwager Justus Baeck, o. a.
Hetgeen daar alle man Ivor zwicht
fie temmen is manhaftheits plicht.
157. Joris de Bie, de thesaurier-gen.
i71. Zie hi. 244.
uitg. „vleysch-lusts".
I. Heer L a n d e sl o t, de Overheid.

—

173. Eerste
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5 „Wie vond in deeglijkheid ooit zijns gelijken meer ?
„Gode offerde hij zijn dienst, zijn trouw aan zijn Landsheer,
„En bracht dat woeste y olk tot deugdige bekeering,
„Door voorgang eer, dan door zijn ongetooide leering.
)1 Zijn woord was even-eens als een gezegend zaad.
70 „Hij was der zielen zout. Nooit moeide hij zich met staat
„Of weerlijke heerschappij. Het licht blonk uit zijn leven.
„Al wat de Bijbel leert, stond in zijn hart geschreven,
„Ja, zijn godvruchtig hart dat was der deugden kerk.
„Wat drempel hij betrad, daar bleef een heilig merk.
75 „Zijn mond was troostelijk den aangevochten bedde.
” Wat onlust rees er, dien hij niet met wijsheid redde?
„Baldadigheid nam af, zoo ras hijtrad op stoel,
„Gerechtigheid die groeide, en pleiters werden koel.
„De kroegen stonden leeg, geen mes werd uitgetrokken.
0 „d'Oprechtigheid des mans klonk luider als de klokken.
„Hij was vernoegd in 't kleen, gewild bij arm en rijk,
„En stond ze bei ten dienst; zij golden hem gelijk.
„Men zag hem zelden aan der rijke lieden disschen.
"Wel mocht hij wit zien, maar vermijde d' argernissen."
5 Zoo lang zijn leven duurde hing 's volleks hart aan God,
En 't was gehoorzaam zijnen vrij-heer Landeslot.
Hoe wenschelijk zoia 't zijn voor landen ende steden,
Indien men nu 't geloof niet na spitsvondigheden,
Die luttel stichten, ging waardeeren al te bot
3o „(Verkeerdheid is 't, van 't minst te maken 't hoogste lot),
Maar na 'et beleven, daar zoo veel is aan gelegen,
Dat niemant zonder dit kan erven Christus zegen.
„Lewis had Godefried de waarheid zoo gevat,
„En hierom woekerde hij met ijver om dien schat.
35 't Getal dat zocht hij min met bidden en met wenschen,
Als 't pit en merreg van ter deugd gezinde menschen,
En drong op 't weten niet zoo vierig, als op 't doen.
Dat was de rechte melk om heil'gen op te voen;
Waar zulke voesters zijn, daar bloeyen d' onderzaten;
40 Daar hoeft de grootste stad geen wachthuis vol soldaten,
Om huisbraak, plondring, moord en stokebranderij
Te blusschen binnen muurs, of zielentyrannij ;
Daar wordt de Godsdienst niet gevorderd met luid krijten,
En 't arm eenvoudig y olk in rotten te doen rijten;
45 Daar waken om een tong zoo vele spiesen niet,
Maar ieder burger wacht op 'tgeen zijn Heer gebiedt,
I 1. Weer lij k e, wnreldlijke. — 15. Hij troostte de zieken. — 16. De
2

‘2i

uitg. heeft: „reesser". — 24. Wit, levenslust. — 40. Zie boven, bl. 402.
— 43 . Gevorderd, bevorderd. — 44. Scheuring te weeg te brengen.
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En voor 't gemeene best kwijt zich een ieglijk Christen,
Als in d' Aposteleeuw, die lagen kent nocht listen.
De Kerk is als een kooi vol lamren, als een korf
5o Vol tortelduiven, daar d' Onnoozelheid om storf.
Maar sedert Wolfaerd sloeg zijn klaauw in d' oegst des Heeren,
Veraarden de gemoen in barelijke beeren;
Dat heugt Heer Landeslot nog heden op den dag.
Wat dag verliep er, dat hij niet zijn hartzeer zag?
55 Dat land-lie maakten van hun heerschappen tyrannen,
„En tegens 't overhoofd was 't lichaam ingespannen,
De leden onderling te jammerlijk verdeeld,
En uitgewischt, in 't hart, Gods heerlijk evenbeeld,
Dat Godefried met smart en arbeid daarin drukte,
6o En riep : „Dat 's uw : dat 's mijn!" elk grabbelde en elk plukte..
Dies oude Karsten, die hierom zijne handen wrong,
Kreet: „Wat al boos vergif verspreidt een pape-tong!"
En 't was waarachtig waar. Wie kan de waarheid laken!
„Dat allerkleenste lid beschikt wel groote zaken,
65 „Gelijk de slimme slang in 't heilig Paradijs ;
Wie 't in den wind slaat, wordt het t' zijner schade wijs.
Dies loven wij met recht den wakkren Heer van Schagen,
Die toomt den voerman, voor het hollen van den wagen,
En maakt hij 't hem te grof, hij bezigt zelf de zweep,
70 En graauwt eens : „Bengel, hou! flus krijg je van de leep".
Hij leert den leeraar uit een ceel zijn schuld bekennen,
Zoo wordt hij handelbaar, en kan de paarden mennen
Op 't Euangeliesch spoor. Wat schiet den man te kort,
Die zoo deemoedig, en ten lesten zalig wordt?
75 Hij leert hem, na zijn staf is, springen, en niet verder;
Dus is de Schager Heer zijn eigen preekers herder.
Rechtschapen Edelman, hoe edel is uw ziel!
Hoe luisterscharp uw oor, op 't rollen van het wiel !
„Al wordt men uitgeluid voor godelozen schellem
-8o „(Zoo schold Datheen weleer den grijzen held, Prins Welhem)
„De lasterkunst valt licht, de botste kan ze best.
Doen weeldig Vlaendren was bezeten van die pest,
Ontsteken door den stank van weinig booze prijen,
Verstorf de welvaart, en de staat geraakte aan 't glijen,
85 Tot dat de graaflijkheid zat deerelijk gestrand.
51. W o 1 fa e r d, de
5o. De Onnoozelhei d, de onschuld, Christus.
hatelijke prxdikanten. — 6t. Mansnaam, die Christen beteekent. — 67. Zie
boven, 144, 146, 196. Aiax, Albert of Jan van Schagen, die zijn predikant bestraft heeft. — 7o. Zoo met-een krijg-je je portie. — 71. C e él,
instruktie. — 73. Wat schade wordt hun gedaan. — 80. Petrus Dathenus,
prxdt te Gent en psalmvertaler.
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„Dit strekt een heldre baak, gelijk een schip op 't nand.
Dies laat, Heer Landeslot ! den breidel niet meer glippen,
Maar muilband Wolfaerds al te lasterlijke lippen ;
„Want zoo hij u niet vreest, zoo siddert gij voor hem.
90 „Wanneer uw blixem suft, zoo dondert zijne stem,
En wekt een onweer, eer het plompe zinnen merken,
Dat op het land een zee gaat boven alle kerken,
En gij verlaten en vermeesterd zit aan 't roer.
Dit wist de Stuurman, die met jonkheer Robbert voer,
95 En met zijn meestren doen waar over boord gesprongen,
Had hij niet ree geweest voor putger en koksjongen.
„Men berregt schip en goed, door oefening van tucht:
Want d ongebondenheid is wonder naauw van lucht
En scharp van snof en reuk, als sommig slach van dieren,
1 oo En weet haar moed hier na te strakken en te vieren.
Veel dingen zijn wel nut, maar al en is 't niet fraai :
Een huis vercierd is met een schoonen papegaai;
Maar snatert hij te veel, hij is gelijk een aakster,
En moeilijk voor 't gezin, gelijk een vuile kaakster,
105 „Een woord te zijner tijd geuit, in zuivre taal,
„Een gulden appel is in eene zilvre schaal.
De wijze weegt ze als goud. Kwa klap bederft goe zeden.
Dit treft vernaamlijk die in 't openbaar zal reden,
En rekent, dat hij zal den rechter reekning doen
no Van elkontuchtig woord. Nu braakt men rijp en groen,
Op wettige Overheen, ja, zelfs op alle grooten,
Op nabuur-Koningen, 's lands trouwe bondgenoten :
„Een lastering zoo dier den Christen mond verboOn.
„Hoe gortig 't varken zij, men roept : „al schoon, al schoon !
115 „Al zuiver Christendom, met heiligheid behangen!
„En 't hart een stinkpoel is, vol padden en vol slangen.
„Men dringt zijn naasten van den oever, om een punt,
„En elk zijn mede-Christ de zaligheid misgunt.
't Geschil wordt groot geschat, 't is menig-maal een kleentje.
120 In 't ijdel bekkeneel, daar rammelt steentje beentje,
„En hierom sluit men voor een andren 's Hemels poort,
„En die in eer wil staan moet trekken aan die koord.
De schemeringen zijn verlegen met de klaarheid.
„Het minste stipken heet noodzakelijke waarheid.
94. Oldenbarnevelt en Leycester. — 96. Putge r, zie bl. 27 v. 175. Had
hij de kwajongens aan boord (de Prxdikanten) niet op hun plaats gezet. —
98. L u c h t, reuk. — 104. Kaakste r, kakelaarster. — io8. Reden, spreken. — 110. Ontuchtig, ijdel. — 112. Nabuur-Koningen, Louis XIII,
die sterk voor Oldenbarnevelt gepleit had. — 117. Uitg. „dring". — 120.
kJ del, ledig.
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125 „Geveinsdheid speelt haar rol op 't geestelijk tooneel;
„Het weerlijk doopt men met den naam van Gods krakeel.
„Wat kan de lamren-rok al huichelaars verschuilen !
„Maar dat er wolven zijn, barst uit, wanneer zij huilen,
En janken over kruis en misselijke pijn,
130 Om dat, tot 's andren rust, zij wat geteugeld zijn,
En volgens hunnen aard geen wreedheid kunnen plegen.
„De namen van partij uit 's levens boek te veegen
„( Indien hun deze macht van boven is vertrouwd),
„Waar, billijk, hun genoeg. Nu maakt die waan hen stout,
135 „Om zulk een balling van den aardboOm nog te weeren,
Dien 't onvervalschte boek de voetbank noemt des Heeren.
„Wie schreit niet die dit hoort, of lacht zich slap en moe?
„'t Is zeker", roept er een, „'t behoort ons allen toe;
't Geloof is erfgenaam van wereldlijk en geestlijk,
140 „En wie dit niet begrijpt, leeft luttel min als beestlijk."
Ik ken de Pausen wel, die Vranckrijck deelden uit,
En schatten 's Konings erf op prxdikanten-buit,
Maar 't is Rochel in 't end vrij bitter opgebroken.
„Niet dat we met haar val de tanden willen stoker.' ,
145 „Maar toonen, hoe men door verblindheid steigren dar
„In top, om bet vermaard te zijn als Lucifer,
„Die van des hemels trans tot in den afgrond storte,
„Toen God de dartelheid van zijne wieken korte.
Nog heeten 't ijveraars, en die 't wel gadeslaan,
150 Zien vorstendommen door dien ijver ondergaan ;
Al hun betrouwen is een hollende gemeente,
Wien 't oproer zit in 't bloed, in 't merreg van 't gebeente.
Van haar was d' oorsprong, en van haar beducht men 't end,
Ten zij een wijs geval de zaak ten besten wendt;
155 Ten zij dees barsche stof gemengd werd met iet smedigs,
Om die te vlijen tot wat dienstigs en wat vredigs.

132. Part ij , de tegenpartij. — 139. Dumoulin ontzegt den Arminian en
alle bezit. — 141. De Pause n, de fransche prxdikanten. — 143. Voormuur
van het fransche Calvinisme, in 1628 door 's Konings troepen genomen.
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VOOR DEN GOMMARISTE KETTERMEESTER,
EN INQUIZITEUR TE DORDRECHT.
Ytschaep in het Geuze Trenten!
D Moeit
u met uw Sacramenten,

D Die geknaagd zijn van de Muis,

Grooten Landsdief, Hollands kruis.
Wil-je wat van hangen kouten,
Hangt de jonge en ouwe Smouten,
Hangt haar aan uw rechte leer,
Dat ze rusten in den Heer.
Hangt een van uw ledematen,
10
Die, tot nadeel van de Staten,
Voor den Duivel henen zeilt,
En het land aan Vranckrijck veilt,
Die veel schatten heeft verzwolgen,
En staag toeleit op vervolgen.
15 Hang de Paap, die d' onderzaat
Eerloos van Stads eed ontslaat.
Vraag-je na de narrenstoelen,
5

Zoekt die op de Dortsche Doelen,
Daar men van een Pape-veest
20

25

Maakt den wissen Heilgen Geest.
Kan men beter kroegen vijnen
Als de stapel van de wijnen,
In broer Gommersparadijs,
Om te leppen zonder cijs?
Rijnsche vocht in 't lijf te slorpen,
Is verkiezen en verworpen.
Gommer is 't verkoren kind.
Wij zijn negen dagen blind,
Even als de jonge honden.

LXXXIII. Deze eerepenning schijnt Vondel voor D8 Gozewijn van Buytendijck
geslagen te hebben. De preek of het boek, waar V. op zinspeelt, is niet bekend.
B ij tschaep, wolf, het dier,, welks aard den Calv. Prxdikanten werd
toegeschreven. — Geuze Trente n, Dordrecht, om de Synode. — 3. Hugo
Muys van Holy, Ridder, Burg? van Dordrecht, reeds in 1626 t. — 6. Zie
bl. 403. — 7. Klankspeling op leer (ladder) en leer (leering). --9. Francois
van Aersen van Sommelsdijck. Zie Palamedes, v. 266 (bl. 155, 56). — 16.
Slaat op het Schuttersoproer, bl. 402. — 18. Waar de Synode werd gehouden. -- 26. Verworpe n, verwerpen. — 27. Volgends de pradestinatie.
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Zijn 't geen fraaye pape-vonden,
Daar men dus om steent en zucht?
'k Stop mijn neus voor deze lucht,
Die ons stond veel duizend gulden,
Doen al Gommers priesters brulden,
Recht als tigers in het woud;
35
Doen men drek woeg tegens goud;
Doen mijn Heer in 't preekers net zat.
'k Nam geen paap voor een civetkat,
Daar men nog wat Hoofs of ruikt,
40t'Elkens zij Naar poort opluikt.
Nu stinkt Gommer als een ander,
Die 't niet ruikt, die is niet schrander.
'k Hoor nu, dat de Dortsche maagd
Gommers drek van 't Raadhuis vaagt.
45 Maar wat raad om hem te sussen?
Want hij ijvert weer om 't kussen;
Hij wil, met een vuilen bek,
Treen zijn meester op de nek,
En dit heet hij 't werrek Godes;
50 Daarom jankt hij om 't Synodes.
Maar, gij, Vorsten van ons land!
Houdt den rekel kort aan band,
Of hij bijt u in de hielen;
Wacht u van die truggelfielen;
Want zij knorren staag om meer,
55
En verslinden hunnen Heer.
Zonder knorren, zonder klagen,
Kunnen zij een been niet knagen;
Elk die hapt om 't grootste deel,
d' Een ziet boven d' ander scheel.
6o
Drinken, plengen, zwelgen, brassen,
Op Synoden en in Classen,
Met een welgebakerd lijf,
Dat is al hun tijdverdrijf.
Veel van zuiverheid te roemen,
65
Vrome luiden te verdoemen,
Is bij hun het reedste werk.
Lijkt dat ook een Christen Kerk?
3o

Gedicht door een vijand van de Loevesteynsche Inquisitie.

33. Te staan kwam op. — 37. Toen Oldenbarnevelt gevangen was. —
39-4o. Costelick Mal, v. 114. — 54. Bedriegers.
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GELAURIERDE PRINCEBEELD
OP DEN SCHOUWBURG.

(Najaar 163o.)
Tooneel, zoo wijd berucht
Door 't schaatren der gemeente op boerterij en klucht,
Door 't huilend hartesch euren,
Om bloed en tranen, die besprenklen hooge deuren!
5

Met wat een fieren moed
Zult gij voortaan getrapt zijn, met gelaarsden voet,
Van deer vermomde borsten,
Die spelen, in 't gezicht van 't licht der Christe Vorsten':

Wat vlecht men hem om 't hoofd
io Den heiligen laurier, die doch zijn' glans verdooft!
Zijn hair dat draag' de transen,
Den toren van Sint Jan, in stee van eike kransen;
Bevlecht hem met Den Bosch !
De lauwerhoeden zijn verwelkelijk en bros.
15
Dees hooge speelstellaadje
Zie 't Heldenhoofd gehuld met 's Hertogen Bosschaadje
Dat 's Fredericks cieraad,
't Welk aan de starren reikt, daar hij op 't aardrijk gaat.
Hij wandelt langs den Vijver,
20 En de Rhodaan die rookt van zijn gerechtige ijver !
LXXXIV. Frederick Henrick is werklijk als een kunstbeschermer te vereeren'
Verklaarbaar is dan ook, dat de Amsterdamsche letter- en tooneelvrienden zijn
(borst?)beeld in Costers Academie oprichtten.
Inwijing. z. Van Lennep leest hier, te onrechte „schatten". — 6. Getrapt,
betreên. G e 1 a a r s d, met de tooneelbroos geschoeid. — 7. V e r m o m de
borsten, verkleede gasten. — 8. 't Licht der Christe Vorsten, Frederick Henrick. 1o. Wiens glans toch mat wordt. — I I. firanse n, omloopen, galerijen. — 12. Toren van de Bossche hoofdkerk. Vondel bedoelt,
dat men den Prins een muurkroon moet doen dragen. — 19. V ij v e r, in
den Haag. — 20. De Rhone, in zijn Prinsdom Orange, in Juni 163o.
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OP DEN BOUW
Daar kneust hij, als een God,
't Weerspannig bekkeneel van zijn doorluchtig slot;
Heel Vranckrijck ijst van 't kraken!
Zoo doet een arends bek den valk zijn diefte slaken.

25

Iupijn, in 't heiligdom
Te Rome, zag verbaasd naar zijnen zetel om,
En kruiste met den vinger,
Om vrijen Avignon voor Henricks blixemslinger;

De Mijterdrager zet:
3o „Ten minste neemt me niet dees Sleutels allebet,
Den troost van mijn genooten,
Nu gij de sleutels hebt van steden en van sloten."
Het weerlicht van die straal
Doorsnee den jaspis van 't gewijde Escuriael.
Doen west men eerst in Spanie,
35
Dat Hollands Hercules was meester van Oranje.
Leef fang op uwen throon,
En steiger eeuwig, met uw Vorstelijke kroon!
In deze duisternisse
4o Weest leidstar uwes yolks en schermheer van 't gewisse!

Op ben Bota3 fan ben Orifien Zotper
T' A MSTELRED AM.Lxxxv
DE schaar, die niemant doemt, als dien Gods Woord afzondert,
En strekt een pijlaar aan 't bouwvallig Christendom;
Die eeuwig werd geboeid, vermoord, verdoemd, geplonderd,
En 't opgeleide kruis geduldig droeg alom,
5 Dees veirge zamelplaats verworf ten langen lesten.
LXXXV. In 163o: de Remonstrantsche Kerk, nog heden in gebruik.
21, 22. Joan de Knuit, ontrukt aan den verraderlijken Goeverneur Valckenburch het kasteel in Prinsdom. — 26. De Paus zag naar zijn Zetel om to
Avignon. — 29. Te bevrijen. — 34. Altaarkolommen van 't Eskuriaal, des
Spaanschen Konings Paleis. -- Op den bouw. a. Dan die door den Bijbel veroordeeld wordt. — 3. De Rernonstranten, waartoe Vondel zich nu ook rekent,
worden bier als de vertegenwoordigers der ware leer aller eeuwen beschouwd.
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Bewaar, o Heer! bewaar d' onnoosle lamrenkooi,
Bescherm ook d' Overheid van d' Amsterdamsche vesten,
Dat nimmer wrevelgeest haar wijzen raad verstrooi,
Opdat wij heiliglijk, en met een goed geweten,
10 U, na uw heilig Woord, aanbidden onbelet,
En onzen wandel zoo na uw geboden meten,
Dat wij den berg des heils beklimmen, zonder smet.
Verganklijk is de stof van dezen tabernakel:
Dies heffen wij ons hart naar 's Hemels hooge Kerk,
15 Van waar een stem ons wees op Christus, Gods orakel,
Wiens kracht in ons voltooit zijn aangevangen werk.

Op

b' elf6terbitty aes&tfVett

em try

heiligheid hing nooit in kostelijke stof:
DE
Al was de tempel gants van louter goud gegoten,
Gesmeed van diamant. Wie anders denkt, is grof.
Ook ,
de Godheid in kapel nocht kerk besloten:
5 Zip straalt in 't heilig hart; waar dat is, daar is God.
't Eenkennig bijgeloof wil poppen met de zinnen,
En zoekt Hem slechts in schijn, en acht Gods wijsheid zot.,
Wie God sluit buiten 't hart, die sluit den Afgod binnen.

5n5ijitts Vent bat COrifitrt *mint
T' AMSTERDAM.
Gedrukt [8 Sept.] in 't Jaar MDCXXX.
PSALM 118. De steen, dien de bouwmeesters verworpen hebben,
is een hoeksteen geworden.

P, op, mijn Zanggodin! schep adem in de hoven;
De winter is voorbij, de wolken ziin verschoven,
De zinnelijke May breit bloemen tot een huff,
En mengelt geur en kleur. 1k hoor de tortelduif,
5 Die bang voor havik, valk, griffoenen, rave, en wouwen,
8. Van Vloten leest : „wervelgeest". — Op d' afb. 4. W e r d, d. wordt..
— 6. Eenkenni g, afkeerig van omgang (bier met God). — Poppe n, spelen. — Inwijing. 3. Zinnel ij k e, zinnenstreelende. — Elders : weeft. — 4..
De Rem. Broederschap.
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In steenreet en spelonk zich naauwlijks dorst betrouwen.
Het vosken druipstaart, dat den wijnberg heeft geschend,
En zijnen staart zoo fier to krullen was gewend.
Al zijn de Ganzen schuw van heilige laurieren,
10 En vijand van de Zwaan, op wiens muziek zij tieren
Met heesche keelen, en wanschikkelijk geschal;
Zoo menig-maal zij volgt, in Amstels burregwal,
De Christe maagden, en de vrijers, haar gespelen,
Wien vrijheid waarder is dan ringen en juweelen;
15 Daarom en voegt het niet, dat Poezij en geest
Verstommen aan den rei van deze tempelfeest.
Iehova, die het zaad, uit Abrams stam gesproten,
Had uitgeteekend tot zijn lieve bondgenoten,
En, van 't Egyptisch juk verlicht op 't ongezienst,
20 Door Moses dat verplichte aan een bizondren dienst;
Het ampt des Priesterdoms bekleeden de Levijten;
De Bondkist werd betrouwd den heiligen tapijten,
En dwaalde met het heir, verdadigd door 't geloof
En 't zwaard, en was somtijds der Filistijnen roof,
25 Tot dat haar Isrel bergt, met priesterlijke staci,
In Salem, Davids stad, beschermd voor plonderaci.
De Koning, denkend dat hij assche was en stof,
Sprak schaamrood: „Ik bewoon een prachtig ceedren hof;
Maar 's Hemels heerlijkheid, uitmuntend door den luister
3o Der wonderdaden, bergt haar heldren glans in 't duister:
Men bouw haar een paleis, op Sions vaste rots."
Zoo sprekend, klonk de stem des waren Dondergods:
„O, David! staak den bouw, in uw gemoed besloten.
Gij hebt met menschenbloed het aardrijk overgoten;
35 Uw wijze nazaat, die de wreede wapens schorst,
En Iudaes scepter zwaait, gelijk een Vredevorst,
Zal mijnen naam een huffs met hooge daken wijen,
En wat hij aangrijpt zal tot Jacobs heil gedijen."
De kracht van dees beloft bleek namaals, doen de zon
4o Haar stralen spiegelde in het choor van Salomon,
Die zelf de Bondkist, op het juichen van de scharen,
Met pracht ten tempel voerde, en offerde op d' autaren;
Zoo dat, op zijn gebeen, het hemelsch vier ter-stond,
Gelijk een blixem, storte, en d' offerhand verslond.
45 De kerk was vol van God; de stammen, al beladen
Op 't aanzicht vallend, hem, met schrik geraakt, aanbaden.
7. Voske n, Reinier Pauw, zie bl. 288, 289. -- 9. De Ganze n, de Prxdikanten, „vijanden van [Vondels] Poezye". — 1o. De dichter zelf. — 13, 14.
De Amsterdarnsche lettervrienden. — 18. Uitgetee ken d, uitgelezen. — 20.
Verplichtte dat zaad, door Moses tot e. b. d.
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Dit bedehuis verknocht de Godheid aan 't gebed;
De Godheid wederom d' aanbidders aan haar Wet.
Maar naauwlijks staat 't gebruik der beste dingen open,
-5o Of 't misbruik komt ter-stond schijnheilig ingeslopen;
De reukeloze Jood wordt op zijn voordeel stout,
En stoft op dat gesticht en op 't gewijde goud.
Op Arons borstgesteent, op Sabatten en feesten,
Op wierook, offerhand, en slachting veler beesten;
-55 De Priester 't voorhoofd kreukt, weeft spreuken in zijn kleed,
Maar 't meest, gehoorzaamheid, weerspannig hij vergeet.
0 reukeloos geslacht, die, met uw guicheltronie,
Meent God te paayen door een bloote ceremonie,
Wat stoft ge op uwe kerk, met Cherubins bemaald?
.6o Der heemlen hemel zelf Gods grootheid niet bepaalt.
Zijn voetschabel is d' aard, de hemel is zijn zetel.
Wat slacht ge schaap en koei, en kalvers, zoo vermetel?
Hij drinkt geen bokken-bloed; zijn almacht alles schept,
Wat op het aardrijk weidt, wat in de lucht zich rept.
455 Het lust zijn Majesteit in tempels nocht in thronen,
Maar in een buigzaam hart te waren en te wonen.
Hij roept: „Besnijdenis nocht voorhuid geldt voor mij,
Indien men hart en zin niet breidel en besnij."
Maar 't is vergeefs gepreekt, geroepen, en gekreten,
70 Gewaarschouwd en gedreigd door teekens en profeeten,
De boosheid kankert in; zij heelt door Smout nocht zalf.
Men knielt voor valsche Goon, men huppelt om het kalf.
De dolle scheurzucht valt aan 't rijten en verwarren;
Men zoekt aan Baal troost, aan 't noodlot van de starren,
75 Men smookt voor Astaroth, men offert kinders op,
Ja, 't zuigeling ten brand aan Molochs gruwelpop;
Men schendt zijn handen aan Gods boden en gezanten;
Men steenigt, vangt en spant, die deugd en waarheid planten.
Rechtvaardigheid, geschopt, moet kroppen haar verdriet,
8o De rechter 't vonnis velt, gelijk 't de Vorst gebiedt;
De zonden klimmen hoog, en durven God aanblaffen,
Hij wordt geterregd, om hun lastering te straffen,
En maait met Babels kling, als in een rijpen oegst,
En boeit het overschot, en laat den tempel woest.
85 Doen steenden ze aan d' Eufraat om 't zot en valsch betrouDe hemel gaf in 't end genade tot herbouwen,(wen.
Zip, naauw gebeterd door de stramen van de roe,
Hardnekkig keeren hem den rugge t'elkens toe;
49. Van Lennep leest „gebreck". — 56. Maar bet meeste, het hoogste
voorschrift. — 71. Sm out, vet, met zinspeling op den Przedikant.
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Dies houdt ze God door straf gestadig in den toome,
90 Nu plaagt ze Antiochus, nu 't heir van 't machtig Rome;
Tot dat Judea, na 't ontwijen des autaars,
De Kerk weer rijzen zag, in spijt des plonderaars,
Recht voor de koomste van den hemelschen Messias,
Die (na Sint Ians hoofd was 't banket van Herodias)
95 Door Godes vier verrukt, bezocht zijn Heiligdom,
Versteurde 't duive-choor, stiet wisselbanken om,
En dreef de beesten uit, en riep : „Men maak' mijn stede
Tot moord nocht grouwelkuil, maar wijd ze den gebede!"
Wee, Schriftgeleerden ! wee, geveinsde Fariseen!
10o Ontzien door meesterschap, vermomd met lange kleen,
Op muggeziften graag en op kameelverslinden,
Voorzitters aan den disch, dwaalstarren voor de blinden;
Gij reist om zee en land, en woedt, en wroet, en leert,
En broedt een Duivels kind van elk, dien gij verkeert;
105 Gij pronkt in 't voorgestoelt, en durft den Hemel sluiten
Voor andren menschen, en blijft zelf verstokt daarbuiten;
Gij bouwt de graven der Profeeten, uit uw schat,
En jaagt Godvruchtigheid, uit haat, van stad tot stad,
En steekt met klaauwen, die van verschen neerslag leken,
II o De torts aan, die uw burg en tempel aan zal steken."
Dat was het Wolvenest barmhertigheid gevergd,
Leviet nocht ouderling gebeterd, maar getergd!
Verbolgen borsten ze uit, als borsen aan hun keten:
,Godslasteraar, mutijn, van Belsebub bezeten,
115 W ijnzuiper, zondaars vriend, vervloekt Samaritaen,
Verleider, die het yolk vervoert van Moses baan,
Den heil'gen Sabbat breekt, en hindert cijs to geven !"
Zij raapten steenen op, en stonden naar zijn Leven,
Tot dat ze op 't Paaschfeest hem, om mach en leer beroemd,
120 Door Synodaal besluit van Kayefas verdoemd,
Verraan van ludas, om 't genot van zilverlingen,
Door Salems Landvoogd bij de moordenaars ophingen;
De galgenberg het bloed des Zaligmakers zwelgt:
Dies Titus stad en kerk ten gronde toe verdelgt.
125 Doen spotte 't Heidendom met hun die God bespotten,
En onder het beleg zich splissen in twee rotten,
Dan wederom in twee al ijvraars voor de Wet;
Een gouden titel, zoo die niet en waar besmet
Met kerrekschennis, doen, vast daaglijks dol en dwazer,
13o d' Een, onder de banier van blaasbalg Eleazer,
104. V e r k e e r t, verandert. — 109. Neer s 1 a g, doodslag. — 113. B o rs e n, beeren. — 114. M u tij n, muiter. — 130. Blaasbal g, drijver.
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Met steenbus en met schicht beschoot d' omringde stad,
En bruikte 's tempels tin tot hare storremkat.
Zij zelve branden 't graan, en, hoe zoil d' Arend wijken?
De woende tempel schaft hem lekker aas van lijken :
135 De markt een kerkhof wordt, de straten een woestijn,
Opdat, in doodsche plaats, den uil min schuw mocht zijn.
De Christen, nu verlicht door 's Euangelies klaarheid,
De Godheid overal aanbidt in geest en waarheid ;
De schaduw wijkt de zon. Het heilige is gesteurd,
1 4o Wiens voorhang al voorheen was midden doorgescheurd,
Doen ons' Aartspriester, na 't verloop van Arons uren,
Zinn afgepijnden geest door vloeyende kWetsuren,
In 's Vaders handen gaf, om opgewekt, weerom,
Aan Godes rechte hand, zijn eeuwig priesterdom,
145 Als een Melchisedech, in 's hemels choor t' aanvaarden,
Als hoofd van zijne Kerk, in hemel en op aarden.
Schep moed, belade ziel! (De gramschap Gods wordt koel)
En vol betrouwens kruip voor dien Genadestoel ;
Zwijgt, butte des bescheids ! oraaklen en Sibyllen,
15o Synoden en Rabbims ; in nood en kerkgeschillen,
Blijft Christus 's menschen troost, die niemants recht verkort.
Wat Priester, wat Profeet was ooit zoo overstort
Met gaven van den geest? Wijk, Schriftgeleerde zotheid !
Lichaamlijk woont in Hem de volheid aller Godheid.
155 Waak op dan, Burgerij van 't nieuw Ieruzalem !
Gehoorzaam 't woord des Zoons, vereerd door 'sVaders stem;
Aanbid Hem, die u door zijn zalving kan versterken,
Vergaap u niet te zeer aan praal van zichtbre Kerken.
De Christelijke schaar, door Goddelijk bevel,
16o Aan onderlingen plicht verbonden evenwel,
Heeft, na gelegenheid van vrije of slaafsche tijden,
Gepoogd des Heeren Naam eenstemmig te belijden,
En God in schuur of huis of tempel aangebeen,
En door gemeenschap zich gesmolten onder-een,
165 0, redelijke dienst ! wie weigert aan te bidden,
Daar Iesus, als een duif, van boven daalt in 't midden,
Dan die van God veraard, van ijdelheid verzaad,
Als 't vee het oog omlaag en niet ten Hemel slaat;
Wat oprecht Christen zoil dien zegen willen derven,
17o Om boeten, ballingschap, om rasphuis, en om sterven ?
Den goeden God zip lof en Amstels wizen Raad,
Dat den verdrukten nu dees tempel openstaat;
Dat Christe-zielen nog, om Christlijk te vergaaren
133. De Romeinsche Adelaar. — 141. Na afloop van 't Oude Testament.
VONDEL II.
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Noch schat noch ijver aan den tempelbouw besparen,
175 Maar redden zich door smaad en allerhande kruis.
Bewaak, o Jacobs God! bewaak dit bedehuis,
Wilt met uw vleuglen, dees vergadering bedekken,
En, op haar zuchten, een Nassauschen Heiland wekken,
Die om zijn schouders tors' de poort van Loevestein,
18o En omvoere, in triomf, dien norschen Kastelein;
Opdat we u loven, en, gedroogd van alle tranen,
De machten eeren, als geloovige onderdanen,
Die, door Godzaligheid en vrijheid van 't gemoed,
Dit aardsche rijk versmaan, op hoop van 't eeuwig goed.
Psalm

11

8.

Dat is van den Heere geschied, en het is een wonder voor onzen 00g eat.

ettC

Grsorx'

PAPIEREN GELD, GEOFFERD OP HET AUTAAR
VAN DE HOLLANDSCHE VRIJHEID.
Et jaargetijdig feest, in Wijnmaand, bij den Rhijn,
Vernieuwt die burgerij, hoe groot die vreugd most zijn,
Doen God ter harten nam het uitgemergeld Leyden,
En met den Noordwind joeg een springvloed op de weiden;
5 Waarom Baldeus, ziende alle ons galeyen vlot,
Zijn schansen gaf tot buit den Amiraal Boysot.
Doen was 't: „Matrozen! roeit, en vreest geen Spaansche fuiVaart rustig in den mond der hongerige buiken; (ken;
Smakt brood en haring toe en wat tot voedsel strekt!”
o 't Scherminkels-heir viel uit; 't geraamt met vel gedekt;
Het dor gebeent, zoo lang met ratten, katten, honden,

H

LXXXVI. „Dit [geschiedt] om den wille der vrijheid". In 1_574, onder
het beleg van Leyden, zijn er papieren noodmunten uitgegeven, met dit en andere
opsclzriften, „tot onweerspreeeklijek bewijs, dat men Tor T/aderlandt en Vrylze:yt
gevochten hceft, en niet om de Gommaristen (liontra-remonstranten) bads to
nzaken over het geweeten van andren Clzristenen." Oude Plant. 't Gedicht is
naamloos versclzenen.
179. Waar nog zeven Remonstrantsche predikanten gevangen zaten.
—Thelib.rgo
1. „De gedagtenis van 't wonderiijk ontzet viers men jaarlijks
to Leyden, den 3 n van Wynmaandt." 0. Plant. -- 5. De Spaansche bevelliebber Don Francisco de Valdez.
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En paardevleesch gespijsd, verwoed en ongebonden,
Inslikte zonder maat hetgeende Hemel gaf,
En all' de stad verrees, als uit een open graf.
15 De glorie van 't ontzet zij Gode toegezongen,
En eeuwig niet-te-min leef, op der vromen tongen,
De prigs van Van der Werf, die bet de Catoos tart :
Een Burgermeester, die den moed van Burgerhart,
Die Holland geen slavin wou laten van den Tiber,
20 Geerfd heeft, en gestuit de stormen van den Iber,
Van pest en oproer, en gestrengen hongers nood,
En voor stads VRIJHEID zich geofferd aan de dood.
Hoe sprak hij tegens hen, die door 't lang vasten kreten,
En toonden 't mager lijk, al razende en bezeten:
25 „Mijn eed verplicht mijn trouw. 'k Ontzeg u dezen eisch.
Indien u honger perst, slacht mij, en eet mijn vleisch."
Zoo kaatst een rots terug 't geweld der woeste golven,
Zoo vrijdt een harders hart zijn kudde voor de wolven.
Verwerf, o Van der Werf! dien welverdienden krans ;
3o Verleen me dichtens stof, en geef mijn' vaarzen glans !
Het lust me nu den naam der helden te vervarschen,
In 't aangezicht van die op hunne tanden knarsen,
En Holland pogen, na 't verschoppen van den Graaf,
Te maken schandelijk een Lien-maal snoder slaaf.
35 0 Held ! die met uw bloed den burgerbrand woudt blusschen,
Indien ge nu uw bloed geschopt zaagt van het kussen,
Vervloekt, vervolgd, en van verraderij beticht,
En op ons vrij autaar de tyrannij gesticht,
Gij zoudt uwe oogen noch uwe ooren naauw gelooven.
40 Wij klagen 't God en u, en roepen 't voor den doov en :
Wat uiterlijk geweld niet winnen kon op 't land,
Wordt, onder deksel van een zuiver' predikant,
Behendig ingevoerd met ongestuimig woelen.
De Duivel raaskalt, door 't Orakel van den Doelen
45 Met macht gewapend, en het Trentische besluit
Wordt, op den titel van hervorming, ingekruid.
De spiegels van de deugd zijn martelaars t' Athenen,
Men hoort op 's Gravensteyn de Christe zielen stenen.
Griffoenen slaan hun' klaauw in 't eerlijk burgers goed.
5o Men plaagt ze, om 's Heeren Woord, met ballingschap en boet ;
Men dwingt ze, tegens recht, zich zelleve te grieven
18. Claudius Civilis. -- 20. I b e r, voor Spanje. — 24. L ij k, lichaam. -34. Snode r, ellendiger. — 36. Verwanten van Van der Werff, door Maurits uit de Leydsche Regeering gezet. 44. Waar de Dordtsche Svnode gchouden werd. — 47. Zinspeling op Socrates in bet „Bataefscb A theen",
Leyden. — 48. 't Gevangenhuis te Leyden.
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Met eed, en leidt ze voort, als knevelaars en dieven.
Men geeft ze, om een sermoen, den plondergeus ten roof
En krijgslien. Dit 's de vrucht van 't Gommarist geloof.
55 Vergeefs hebt gij gestreen met WILLEM van Oranjen,
En voor de borst gehad de monarchij van Spanjen.
Een lichte monnik, die zijn kap hing op den tuin,
Stelt Leyden nu de wet, en maakt zich 's yolks Tribuin,
En trekt 't gezeg aan zich, met eenen Burgermeester
6o Zoo boos als onbeschaamd; elk siddert er, elk vreest er.
Heeft uwe stad nu voor Calvijn de Speer geveld?
Heel anders spreekt 't geschrift van 't stom papierengeld;
's Ontvang haar eigen munt, in deugdige betaling,
Die tuigt van VRIJHEID, en verloochent de bepaling
65 Der lange mantels en der breed gerande hoen,
Die, onder de gemeent, zoo grove logens voen;
En zulk een logentaal betreedt den stoel der waarheid,
En schept erfduisternis uit middags heldre klaarheid.
Gij, blaffers, schuurt uw poort! geen logen heeft hier karts.
7o De Leeuw die voert 't blazoen der VRIJHEID op zijn lans.
Hij pronkt hier niet vermomd, met Schriftgeleerde grijnzen,
Om VRIJHEID geeft hij schot en lot, en pacht en cijnzen,
En zweet van al den last; dus vergt hem niet te veel.
't Is nog het zelve dier, dat Phlips greep bij de keel,
75 Dat Albaas aanval schutte op zijn bebloede tanden.
Men ringeloor het niet met Synodale banden,
Men nijp het in geen kouw van Loeve- of Grave-stein;
't Wil ruimschoots weyen: zulke koten zijn te klein.
Zijn mond roept, dat hij heeft Voor 't I7aderland gevochten,
8o En niet zijn tuin alleen voor Bogerman gevlochten,
Voor Waal of Vlaming, die 's lands ingeboren tergt,
Van wien hij, in zijn nood', is zacht geherrebergd.
Ondankbre vreemdeling, die, om uw oproerstukken,
Korts naakt verbannen, tracht uw huisheer te verdrukken,
85 En trappelt op het hart uw voester-vrouw, die elk
Gebakerd heeft en opgekoesterd met haar melk.
0 bittre spruiten van dien alsembittren stamme,
Die, naauwlijks 't vier ontvloOn, Serveet verwees ter vlamme !
57. Fabritius, te Leyden en Trigland te Amsterdam. — 59. Jacob van
Broeckhoven, Burgemeester van Leyden en een der rechters van Oldenbarnevelt. — 69. S c h u u r t uw poor t, loopt hard wech; verbasterd in: schuurt
uw piek. — 72. Schot en lo t, belasting. — 78. K o t e n, kotten. — 79.
Een der noodmunt-opschriften. — 80. De Leeuw heeft zijne omtuining niet
gevlochten one alleen Bogerman (den Kontra-remonstrant) te beveiligen. —
88. Miguel Servede, ketter, door Calvijn te Geneve tot den brandstapel veroordeeld.
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Hoe aardt ge na den struik, daar ge uit gesproten zijt,
90 Wanneer ge galle braakt, en in de glazen smijt,
En spookt, als Duivels, langs de straten op en neder!
Schout Bont die grazelt vast, en blinkt in 't gouden leder,
En als een tijger, op d' onnoozelheid verwoed,
Parst wijn uit tranen, en laadt smeer bij 't zweet en bloed
95 Der schaamle burgers, die zoo mannelijk zich kweten,
Die liever eenen arm op schildwacht wilden eten,
En met den andren nog verdadigen hun zaak,
Als vallen in 't geweld des vijands, zoet op wraak.
Wat zijn ze vrijer nu als Indiaansche slaven?
1 oo Hen pikt geen Spaansche kraai; maar Gommers felle raven
Die prassen om het aas van Hollands mellekkoe,
Die boter karnt, en krijgt de huid vol slagen toe;
Haar huid, haar gras, haar smeer, haar horens pacht betalen.
Nog deed ze 't willig, mocht haar ziel slechts adem halen
105 Ind algemeene lucht, vrijpostig, ongemoeid.
Maar och! zij zucht vergeefs; vergeefs is 't, dat ze loeit!
Men slijt den tijd te hoof met Classicale grollen,
Men heeft het veel te drok, met Sisyfs steen te rollen.
Broeckhoven vangt en spant, en graaft aan 't Malle-gat,
II() Daar Amsterdam om lacht, die wel bestierde stad;
Wiens VRIJHEID gaat ten rei, op pijpspel, trom, en snaren,
Wiens Christen tempel rijst met pijlers en pilaren.
Dat lokt d' uitheemschen die verbaasd staan stijf en sterk,
En breiden gunstig uit hun zegen over 't werk.
II 5 „God, God", nett d' Amstelheer, „zal elks geweten peilen;
De VRIJDOM ga zijn gang, en vlieg, met voile zeilen,
Den Y-stroom uit en in. Zoo wordt ons vest gebouwd,
Zoo tast de koopman tot den elleboog in 't goud.
Geen paap, geen stokebrand, mag hier den wervel draayen
120 De tochtschuit lett gereed voor al die oproer kraayen,
Als Smout en Cloppenburg, wien nu het harte breekt,
Zoo dik hij, in Den Briel, voor zes paar ooren preekt,
92. Leydens beruchte Kontra-Remonstrantsche Schout. — 109. Malle-ga t,
te Katwijk, om den Rhijn naar zee te krijgen. — 112. De Remonstrantsche
kerk : zie LXXXV. De dichter schijnt de Gereformeerde kerken geen Christen kerken meer te noemen. Later staat hier, voor Christen tempel, nieuwe
tempel. — Pijlers en pilaren: twee woorden voor den zaak. Pijlers, van bepaalde verhoudingen noemt men zuilen of kolommen. — 113. De vreemdelingen, „verbaasd" over die godsdienstvrijheid (niet in die mate door de R.
Kath. genoten). — 119. P a a p, prledikant. W e r v e 1 d r a a y e n, sluiten en
ontsluiten. — 120. De trekschuit, waarme6 o. a. Smout, in April, de stad
uitgezet was. — 122. Cloppenburg, uitgeweken naar Den Briel.
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Om dat hij trouweloos zijn rotgans Paus wou hullen,
En botsen de Overheid met Geuzen aflaatbullen !"
(163o)

Gemunt in Vralstad, met oude Leydsche stempels.
I. V. V.

etit Otter in't §of53erc11+Lxxxv"
NA DE WIJZE : Betteken voer na Maryemont.

El hoe is Otjes hart soo groen ?
W Wel
hoe is Ott hart soo groen ?
5

10

15

Dat by dusyvert in 't sermoen,
O eemy,
j
o jeemy ?
Om Boogers dochter is 't te doen :
Hy preeckt van d' Academy.
Ongs Otje is gien stommen hongt,
Ongs Otje is gien stommen hongt,
Hy woeckert met sen Miesters pongt
0 jeemy, o jeemy.
Het quyl dat loopt hum uyt sen mongt,
Soo schelt by d' Academy.
Dat preken klinckt tot Haerlem toe,
Dat preken klinckt tot Haerlem toe,
Elck vreest hum as de Roode-Roe
O jeemy, o jeemy !
Hy maket alle speulers moe,
En hekelt d' Academy.

LXXXVII. Tegen Ds. Otto Badius, eerst (1620) Hoog-, vervolgends (1629)
Neeirduitsclz pradikant te 1msterdan2, heftig medestander van Snout c. s. die het
op alle „Poeta?, Orateurs en Politiicken" de leden van Costers „Academy" (bl.
426 volg.) geladen hadden. 1k behoud de oorsp. spelling. Het naanzloos uitgekomen
liedtjen wend vervolgd, maar op de drukkerij de corpora delicti zoek gemaakt.
123. H u 11 e n, huldigen. — Een Otter. I. G r o e n, frisch. — 5. Jan Wra8
B., bl. 286 volg., 405. Badius schijnt vader en dochter te hebben willen behagen. — 9. Met het talent dat hij ontvangen heeft. Matth. XX V, 14-29.
— 13. Ha erlem, waarheen Boogaert uitgeweken was. — 15. Roo de R o e, bijnaam van zekeren Bruss. scherprechter. — 17. Bizonder als zij de
scherpe antiklerikale „Iphigenia" van D r S. Coster vertoonden.
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Wel, Boogers dochter, loopt hum na!
Wel, Boogers dochter, loopt hum na!
En zegt nou tegens ()tie ja!
O jeemy, o jeemy.
Want kreeg je 'm niet, 't was songt en scha,
Zoo schrobt hy d' Academy.
En asje gaet na 't Bruylofs huys,
En asje gaet na 't Bruylofs huys,
Soo laet vry Docter Coster thugs,
O jeemy, o jeemy !
Al is hy Bruydjes neef incluys,
Hy metste d' Academy.
Hy speulter nou sijn Iphigeen,
Hy speulter nou sijn Iphigeen,
Wel, mannen, broeders! sijn dat reen?
O jeemy, o jeemy!
't Zijn fielten stikken al mit een,
God schen deus Academy!

Al baet dat speulen 't Weeshuys yet,
Al baet dat speulen 't Weeshuys yet,
Dat geeft an Otjes Vleeshuys niet,
400 jeemy, o jeemy!
Wat beurt ongs spit en groot verdriet,
Van deuse Academy !

45

5o

Neen, Otje! straf dit mit Goods woord,
Neen, Otje! straf dit mit Goods woord,
Al souje mit de tochtschuit voort,
O jeemy, o jeemy !
Vry, Otje ! schray lens, datme 't hoort
In Costers Academy.
Wel is dit niet een wongder werck,
Wel is dit niet een wongder werck,
Sy hieten ongs de plongderkerk,
O jeemy, o jeemy!
Och, broeders! schout het dongderperck
Van Costers Academy !

3o. Hij stichtte, metselde. -- 33. Zijn dat redelijke dingen. — 37. Dat twee
derden van de opbrengst trok. — 39. Otjes lichaam. — 45. Zoo als Smut.
— 51. Om 't piunderen van de Remonstrantsche huizen.
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OP HAEN KALKOEN.
Mocht Smout nou op de preeckstoel staen,
Mocht Smout nou op de preeckstoel staen,
Hoe sou haer dan de bagel slaen,
0 jeemy, o jeemy !
Jan-rap in stee van Monckelbaen,
Sou plongdren d' Academy.
Ick wou, se saten in den Briel,
Ick wou, se saten in den Briel,
Dit speulen raeckt mijn ongder-siel,
0 jeemy, o jeemy !
Ik hal mier van ien plongder-fiel,
As van deus Academy !

or

cltit itelefiotn+Lxxxvill

Ie zag ooit gekken zonder bel?
w Kalkoentjen
is wat rood van vel

5

10

15

En zuiver Geus,
Om dat die Rhijnsche muskadel,
Met al het zuiver nat
Van 't Heydelbergsche vat,
Trekt in zijn' neus,
En daarom buldert hij zoo fel.
Als Goliath de Reus.
Wij achten 't boert en kinderspel:
Bij dronk is hij wat beus;
Maar nuchtren wonder Geus.
Bachant! hadt gij niet onbeschaamd,
En 'tgeen een leeraar minst betaamt,
Ons Burgemeesters, wel geneigd,
Op 't Raadhuis met een' moord gedreigd,
Men had, o dronke plondergeus !
U met geen' rot) kalkoensche neus,

LXXXVIII. D8 Triglandt, meermalen genoemd (bl. 282, 284.)
59, 6o. 't Gemeen zoii, in plaats van de vergaderplaats der Remonstranten,
de „Academy" plunderen: vglk. bl. 284. — 61. Bij Cloppenburg. — 63.
Ongder-sie 1, kleedingstuk, het tegenovergestelde van „mijn kouwe kleeren." — Op Ham K. 16. „J. Triglandus voerde somwijl scherpe woorden
tegens de Burgemeesters, en dat selfs op den Predikstoel, lien smadelijk met
de vinger aanwijzende, en daerover op 't Raedhuis ontboden sprack by seer
stout" Oude cent.

OP LAVRENS REAEL.
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Op 't openbaar tooneel gebracht,
En als een' schijtvalk uitgelacht.
Gaat heen nu, als een huilebalg,
En hangt ons aan uw' zuilegalg!
OP DEN ZELFDE.

Hoort, gij Heeren ! hoort, ik laat u weten:
't Kalkoensche Haentjen heeft zijn wijf gesmeten,
25 En zijn' meid, die wat snar in de bek is,
Zeit: „Meester ! weet je wel dat onze Vrouw gek is?"
,,Zwijg," zeide hij, „ik volg mijn' ordonnantie,
Om niet suspect te zijn van tolerantie."

OP [DE AFBEELDING] VAN
ben

ter

,01.55rtitito gRetaer+Lxxxix

RIDDER, OUD-GENERAAL VAN OOST-INDIRN, ETC.

Oo maalde een Keysers hand den wakkeren Reael,
Z Den
Ridder, den Gezant, den grooten Generaal,
Voorzien met brein in 't hoofd, met oorloogsmoed in 't harte.
't Was hij, die Spanjen op zijn' eigen bodem tarte.
5 Vaar been, gelauwerd hoofd ! gelukkelijk door zee,
En breng voor 't Vaderland, ontelbre kransen mee.

LXXXIX. Tot dus-ver heeft men voor lief Bier aangeduide portret het levensgroote (ten voeten uit) gehouden, dat de Amsterdanzsche Tentoonstelling van 1876
vercierd heeft, en dat Thomas de Keyser Henricksz. in 163o heeft geschilderd.
Welke zeetocht echter Reael toen nog ondernomen heeft, is niet bekend. Van Lennep en Van rloten hebben het bijschrift dan ook op 1628 geplaatst, en men
schijnt aan een ander ons onbekend gebleven portret te moeten denken. Zie D. C.
Meyer, in „Oud-Holland," VI, 226, 227.
17. Zinspeling op 't plunderer van 't huis bij den Montalbaen. — 19.
„Toen Costers Iphigenia in 't jaar 163o voor 't yolk vertoond wierd, had
men den speelder, die de rol van Euripilus (den Priester die sich meest tegen
Agamemnon kantte) spelen sou, zoo toegemaakt met baerd en kleéren, dat
hij Triglandt op een hair geleek, en elk een hem kende." Oude aent. — 24.
Gesmete n, geslagen. — 25. S n a r, scherp.
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f4 rig
VAN KASPER VAN BAERLE, AAN P. Cz. HOOFT
OVER

DE „HOLLANDSCHE GROETE AAN DEN
PRINCE VAN ORANJE,"
door Vondel vertaald.xc
Doorhichtige man,
Ick hebbe altemet overlesen de vaersen, waermede ghy onsen
grooten veldheer begroet, over synen geluckigen toght. Want
met eenmaal die te overlesen kon ick mynen lust niet vernoegen, nochte uwe spitsvondigheden en diepe geheymenissen begrijpen. Ghy versmaet de praetjes van slopjes en steeghjes volck,
en weert van dese heylighdommen de dichters die met den
raven kras kras kryten, en de poetinnen die als aexters snateren. Ick sie dat alles in u hooghdravend is, sin, styl, en de
tittel zelf. Ick voegh er oock het slot by, daerghe Drost van
syt. Hier van daen sietghe alles over 't hooft wat beneden u
leyt, versmadende alsoo de rymers die langs d' aerde kruypen.
Ghy nabuurt met den gestarnten en stapt door de woicken.
Onder de Latijnen brommen Statius en Claudiaen, onder de
Griecken Pindarus; Bartas onder de Vrancken onser eeuwe.
Ghy treed over hoofden en kruynen der Nederlandsche paten,
en munt onder de lage heggen wt als een hoogh gewassen
cypres. Zedert eenige jaeren herwaert hebt ghe den Neerlandschen dichtren tot een voorbeeld gestreckt : die soo menighmael
sy niet willen onder rondeelers en rete reymers gerekent syn,
poogen met uwe laersen op het tooneel te komen, en uwe
brommende tael na te bootsen: maer ick sie dat dese copieerders vaeren als de kickvorsch, daer het sproockje van seyt,
wiens darmen borsten, doen by wt opgeblasenheyd bestond
den gezwollen os na te bulcken.
Het sy ons geoorlooft van U te singen 'tgeen Horatius van
den Thebaenschen poeet song:
XC. Mil is niet bet end, of Vondel een bepaald doel met delve vertaling gehad
heeft. Misschien heeft Jail Naar voor Tesselschade bewerkt, die sours klaagde, dat
zij op de gerechten barer la4nsche vrienden te gast ging als de vos bij den
kraanvogel.
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Wie Hooft der dichtren stael,
Wil volgen, slaght Dedael,
En pooght, met wassen vleugel,
Te sweven als een veugel.
Hy stort in 't glasen meet-,
Elck roept: hier quam by neer.
Ghy begeert, dat ick uwe feylen en struyckelingen aanwijse;
maer ick, beer Hooft, ben de man niet die Venus toffel dar
betatelen , nocht soo scharpziende Lynceus in der vrienden
schriften, dat ick, 't geen berispelyk is, gewoon ben te stippen,
en niet liever tot mijn onderwys bewaere 't geen heerlijck gesproken is. Ick vinde in uwe dichten veele dingen die treffelijck,
scharpsinnigh en voeghelyck gestelt syn. Indien ergens de bynaeminge, dat is de verandering van woordbeduydenis door
letter of lettergreep, het voorhooft doet rimpelen, liever wyt
ick dat myn oordeels dan des schryvers schuld.
Vaer wel, voortreffelycke man, en volhard om, by gelegentheyd, my geluckigh te maecken met uwe na de lamp ruyckende
heldenvonds. Alsoo, leef lange met uwe vrouwe en kinderen,
indien er uwe Helionoor eenige ter weereld hebbe gebragt.
Te Leyden den 14 van Maerte*) 163o.
Uwe voortrefilyckheyds dienstwillige

K. VAN BAERLE.
Het opschrift was
Aen rnyn beer
myn heer P. C. Hooft,
DROST VAN IVIUYDEN, TOT AMSTERDAM.

*) De Lat. brief is gedagteekend 12 Maart.

R. 9. Die Venus' schoen durf berispen: toespeling op bet bedrijf van den
schoenmaker, die den Griekschen sander een font verweet in het schoeisel
der Godin.
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TRIOMFTORTS.

Zriomfiorio
OVER

DE NEERLAAG DER KONINGLIJKE VLOTE
OP HET SLAECK.xci't G Ewapend Scheld ging t' zeil, met dit geschreeuw :
„Dat geldt, dat geldt den Leeuw,
Zijn hartebloed, zijn ziel te vet gemest;
Doorschiet hem in zijn nest!"
5 Het wakker dier, hoe vreeslijk dat men riep,
Zich veinsde als of het sliep.
De vloot, hierdoor gemoedigd, naderkwam.
Haar draken spogen vlam
En zwavelvier, granaten, lood, en staal;
Des, Hollands Amiraal
10
Hem noopte, dat hijrees, getergd tot wraak,
En sloeg zijn' klaauw in 't Slaeck.
De maan bezweem, besprenkeld van het nat,
Van brein en bloed bespat,
15 Verdoofd van al 't gejammer en 't gekarm:
„Erbarm, erbarm, erbarm !"
Als Xerxes, zonder hart, uit Grieken vlood,
Zoo viel Graaf Jan in 't boot,
Met Barbancon, 't was: „Roei, eer alles blijf;
Marye, berg ons lijf!"
20
De roof bleef ons van schepen, yolk en schut.
Al d' arbeid was onnut.
Leer, stoffer ! leer, hoe dat een oogenblik
Veel jaren smoort in 't slik ;
25 En gij, die bier te land 't gewisse plet,
En doemt uw' eige wet,
En nijpt en grijpt; zie toe, zie toe, zie toe!
Rechtvaardig is Gods roe.
Patrixque Patrique.

I. v. V.

XCI. Fan 's Konings tide onder Graaf Jolzan van Nassau en den Anziraal
Jacob Janszoon Boy (van Zieriksee) naar bet plan van een anderen Zeeuw, den
Heer van Wissekerke; terwifl aan de Statenziftle de Dice-Anziraal Marinus Hollaert en de Kapitein Heerde 't bevel voerden.
1 o. Frederick Henrick. — 17. Zonder hart, ontmoedigd. — 19. De
Prins van Barbancon, die insgelijks onder den Koning diende.
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urinabicoixcH
OVER

D' ONDERGANG VAN DE SPAENSCHE VLOOT
OP HET SLAECK.
vierde van de HelscheRazernij en,
G Eloofs-prang,
Tot barstens toe vol spitom 't slippen van Den Bos,
Verwekte een' tweeden Schwartz (zijn schieten ging te los),
Die zon 't geschut bet tot vernielen doen gedijen;
5 Zij port d' Infante ook, om niet zonder wraak te lijen,
Dat hare stad verciert den Staten-Pijlentros;
Dies dekt men 't ruime Scheld met schepen in het gros,
Om 't Sectenland en die 't verdadigt te kastijen.
Maar zoo Philippes vloot weleer de moed verloos,
Jo Mids 't dorensteken in het vatten na de Roos,
Zoo spatte haar trots nu voor d' Orange-boom aan stukken;
't Veeljarig woelen left in eenen nacht geveld;
Haar Santen zijn onnut, verloren is het geld.
Zoo moet hij varen, die de Vrijheid tracht te drukken!
Die 't dl wil, krijgt niets.

XCII. Men heeft getwjfeld aan l7ondels auteurschap, doordien men het motto
te onrechte voor een devies gehouden heeft.
3. Pater Philippe van Brussel. — 6. Den pijlbundel der Vereenigde Provincial, in den klaauw van Karen Wapenleeuw. — 1o. De Roo s, Engeland.
Zinspeling op het vergaan der Armada, in 1588.
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ijtioffer 1554n pciesObearst3,'
ONTSTEKEN OP HET HOOG-AUTAAR BIJ LEYPZIGH, DOOR DEN
ONVERWINNELIJKEN KONINGLIJKEN HELD

GUSTAEF ADOLF,
ARM DER DUYTSCHE VRIJHEID.

}Eneidos I. [289.]
Hunc tu olim coelo, spoliis Orientis onusturn, Accipies.

P, Zanggodin ! en huw uw' heldenluite
Aan 't zegespel der koninklijke fluite,
En volg de maat van Saxens trommeldans;
Bohemen vlucht, en Zweden wint de kans.
5 Fortuin verkiest, om d' eeuw, uit zoo veel koppen
Een hoofd, om dat, tot walgens toe, te kroppen
Met roofschat en triomfen, reis op reis,
Tot glorie van een keizerlijk paleis.
Wie met deez' eer bewierrookt vaart ten grave,
10 Eer hij veraardt, bedank haar voor die gave;
Want menig, daar ze lang mee heeft gepopt,
Verbastert, en ten throon wordt uitgeschopt.
Tilly getuigt van dezen keer der dingen,
Tilly, voor wien de sloten openspringen,
15 Voor wiens gezicht heel Duitschland ruimt het veld,
Wiens zwaard bereikt den Donau en de Belt.
Is 't wonder, dat zijn moed te dartel steigert,
En ieder sexe en oude het leven weigert,
Daar d' Elve kookt, door 't gloeyen barer kolk,
20 Onoozel bloed van overrompeld yolk ?
Daar Christiaen, uit Brandenburgschen stamme,
Met Valckenberg, in d' algemeene vlamme,
Op 't beet autaar den jongsten slag verbeidt,
En niemant zwicht, voor dat de nood hen scheidt?
xrui. De KeizerWken hadden, in Mei 1631, onder Tilly en Pappenheym deze

stad uitgeplunderd; dit wend, in September, door Gustaaf ildolfs overwinning b?' ,1
Leipzig gewroken.
Hunc tu: „Ghy zult hem (Julius Cezar) met den roof van Oosten geladen,
namaels in den hemel (onder de halve Goden) verwelkomen." Vert. van
Vondel. — 2. Van Engeland. 1o. Veraard t, ontaardt. — 18. 0 u d e,
ouderdom. — 21. Christiae n, Willem v. B., Stiftbeheerder van Maeghdeburgh. — 22. V a 1 c k e n b e r g, Zweedsch veldoverste.
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De Razerij, door 's legers wreede tenten,
Van band geslaakt, bier alle d' elementen
Opprest ten vat van 't overoude Stift;
En d' asch wordt in den wind en stroom gezift.
Hier stond de moeder, met haar' zeven vruchten.
3o Zij stort geen traan, noch 't hart en kan niet zuchten;
Zij drukt de borst met 't zuigeling, haar kroost;
De reste kermt vergeefs om hulp en troost.
Z' is stom, dat 's: „God, niet ik, kan u beschutten!"
't Een smoort in rook, het ander drenkt in putten,
35 Het ander springt, in 't Papenheymsche vier,
En zij en 't kleen in 't punt van een rapier.
De blixem schendt zoo boom met tak en wortel,
En d' Arend kluift zoo d' opgegrepe tortel:
Haar' pluim verstuift, haar teer gebeente kraakt,
4o En 't zieltje steent, eer 't aan zijn' dood geraakt.
Des kreunt zich niet die Godheid aller vogelen,
Die 't Roomsche rijk beschaduwt met haar' vlogelen:
Schoon d' Oder drenkt den fier gekroonden Leeuw,
Die over zee zijn stappen liet in 't sneeuw.
45 Deez' heeft beslecht, met Pool en Moskovyter,
Zijn erfkrakeel, en vlamt op Habsburgs mijter,
Die Sweden tergt; ziet toe, baldadig Praegh,
ij n mane rijst en spelt een' toorenvlaag.
Zwijg Oostenrijck ! die bruller, uit den Noorden,
5o Zal grabblen alle uw' standers, rood van moorden;
Tirol! misbruik uw' weelde niet zoo straks;
Vergeldt ge zoo die noodhulp van den Sax?
't Verdrukte yolk, dat telt 's verlossers uren,
Eer Leypsigh ziet, van zijn' verwonne muren,
55 Het brieschend ros vertreen 't geschudde land,
En schrap, om strijd, GUSTAEF en FERDINAND.
„O Karels zoon! wik, wik uw kracht to voren,
Gij tart hem, die tot zege werd geboren,
En zoo veel lands geploegd heeft met het zwaard,
6o En acht uw kroon tot zijn triomf gespaard !"
Deez' stem verdwijnt, bij trommels en trompetten,
Daar vaan op vaan, kornetten op kornetten
Aantrekken, dat de hemel dient gestut,
En d' afgrond duikt en davert van 't geschut.
65 Der Gotten God, die luister van mijn eerdicht,
Ter wolke kwam uitbarsten, als een weerlicht

25

Z

43. Schoon de Oder door de streken stroomt, waar Gustaaf Adolf op marsch
is. — 46. Het Aartsbisschoppelijk Praeg. — 56. En schrap staan. — 57.
Gustaef Adolf. — 65. De Koning van Zweden.
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En bliksemstraal, doen 't lot in twiifel hing,
Eer 't aartsgeweld in rook en stof verging.
Iupijn en Mars die woen, met vier en donder;
7o Het onweer duurt, de zon gaat op en onder,
En d' avond groet den koninklijken held,
Die 's Keizers macht verstrooit in 't bloedig veld.
Den Veldheer en afworstelaar der jaren,
Bezwijkt het hart, door 't gapen zijner ahren,
75 En bergt het lijf; hoe draaft hij nu zoo trotsch,
Die onlangs was een strenge geesel Gods!
Die d' eerbaarheid, van moorders uitgetogen,
Verstikt in bloed, zag schenden voor zijn' oogen,
Een leemtig schuim, een handvol overschots
8o Verkrachten en schoffieren, met veel spots.
Hoe luttel dacht hij doen, in 't spel der pijpen,
Dat Meyburgs zaad in Leypsighs klei zoii ripen,
En al zijn vee, gemest op dezen stal,
Door Laplands bijl, most schaffen vleesch te Hal.
85 Wat gruwel trapt, met Christen-hoofds banieren,
Op maagdepalm, tot schennis van laurieren !
En schaakt 'er weeuw en wees haar' rozekrans,
Op 't versche lijk van vaders en van mans!
Die tyrannij past Turcken en Maranen.
90 Ach, Hemel! strem, op 't aanschijn, deze tranen
En kuischen dauw, tot parlen altemaal,
Dit zuiver bloed, deez' sprengklen tot koraal.
Onz' Zangheldin heeft lust, met die juweelen
Vercierd, voor moordautaar, op treurtooneelen
95 Te vieren dien beschreyelijken dag,
Die God noch heilig kerkenrecht ontzag.
Mijn dicht zich schaamt te leeren grijze hayren
Den wrevel treen, den overwonnen sparen!
Vooral, vooral der maagden lieflijk oog,
zoo Daar Hercules voor offert knods en boog.
Gescheurde pruik en tranen doen verdwijnen
Die droeve wolk, daar Romers en Sabijnen
In woeden, met een blind en streng gevecht;
Waar Venus schreit, gaan hooge vloeden slecht.
105 Met recht verwelkt die zege, zonder zegen,
69. I u p ij n, de Keizer; Mars, de Koning. — 73. Den 7o-jarigen Tilly. —
74. Hij werd zeer gewond. — 79. Lee m tig, vuil. — 81. Bij het krijgsgefluit. — 82. Meibur g, Maagdeburg. — 84. Laplands bijl, 't zwaard van
Gustaef Adolf. — 87. En schendt vrouwen. — 98. Zijn (eigen) wrevel te
overwinnen. -- Ioo. De sterke Hercules onderwierp zich wet aan Omphale.
- 102. De oorlogswolk. — 104. Slech t, vlak, effen.
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Door maagdenroof en vrouwekracht verkregen!
De Troysche Vorst ontzag zijn' hand te slaan
Aan ceders vloek, daar Troje om moest vergaan.
Der dieren prins in d' ijsre kouw betoonde
11 0 Zijn' heuscheid, die de bleeke nymf verschoonde ;
Hij lonkt verliefd op dat aanminnig beeld,
En kwispelstaart, en blaakt, en vrijt, en streelt.
Dat hart bezit zoo veel van 't edelmoedig.
Hoe verwt een Graaf zijn' ponjerds dan zoo bloedig?
115 Hoe sleept men zoo Cassandren uit haar' kerk ?
Hoe smet hij zoo zijn wapen en zijn merk ?
Lof Luydewijck, den roem van 't Evangelie,
Die zelf Rochel, ontwijster zijner lelie,
Genade schonk, doen 't merg was uitgeteerd,
120 En, zonder wraak, haar' poort en vest verneerd!
Zoo wint men, met de steen, der menschen harten.
Wat balsem kan nu heelen deze smarten?
Indien de wraak dan holt en wederwraakt:
Hij draagt de schuld, die lammers wolven maakt,
125 Wat Albaes zwaard en fakkel heeft gebrouwen,
Zal Nederland en Spangjen eeuwigrouwen;
De weereld brandt door eenen Phaeton,
Die reukloos ment den breidel van de zon.
Die zich aan 't vier des oorloogs niet wil zengen,
130 De gal der straf met honigraat leer mengen;
De zondaar kust de roe en blijft haar vriend,
Die liefiijk kwetst, wanneer hij 't streng verdient.
Een heelzaam arts, die 't leven noe5 zag sterven,
Mag snijden, niet den kranken gants bederven.
135 Het Keizerdom is ingewijd tot heul;
't Verstrek den volke een wader, en geen beul!
Indien het yolk veroorzaakt zulke wonden,
De Heer die biechte en boete ook al zijn zonden;
Hij pars geen ziel, hij breek geen Christen recht:
140 't Geloof is Gods, geen aardschen Keizers knecht.
0 Serklaas! denk uit helm nocht harrenassen
Die moordvlek uit te schuren nocht te wasschen;
Uw grafschrift zij : „Tilly- (elk schrey, die 't hoort)
Heeft Maegdeburg verdelgd door maagdemoord."
145 Nu schuwt hij, als een havik zijnen drijver,
107. Priamus strafte zijn zoon Paris niet, wegends zijn vrouwenroof. -109. De leeuw. — 115. Cassandra, bij den val van Troje uit Minervaas
tempel gesleurd. — 117. Louis XIII. Vondel betoont zich steeds Franschgezind. — 118. Om dat Rochelle de Protestanten huisvestte. — 141. Tilly
(Johan Tserklaas, Graaf van).
VONDEL II.
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Den klaauw des Leeuws der Vinnen, beet van ijver,
Die slinks en rechts het al aan Harden rijt,
Wat voorvoets hem dien vetten roof benijdt.
Gods arrem maait, met zijn' gerechte zeissen,
150 Een ijsren oegst en dekt den grond van Meyssen,
Veel mijlen velds, met lijken zonder tal.
Vergeefs gevloOn! de Dood is overal.
, De Dood verslindt, en scheurt met stale tandem,
Een roode zee die bruist op d' akkerlanden!
155 De klepper gaat, tot aan den buik, te wed,
En wascht zijn zweet en stof in 't laauwe bed.
Zoo dreef de snee van Alexanders sabel
Den doodschen schrik vooruit na Suze en Babel;
De Persiaen gevoelde, veel te laat,
i6o Wat die vermocht, wiens jeugd hij had versmaad.
Zoo stort de bloem en 't puik des Roomschen adels
Bij Cannas neer, uit haar' vergulde zadels:
En 't Kapitool, alle oogenblikken, hoort
En ziet verbaasd Carthago voor de poort.
165 Gustaef, aldus met Nassau aangespannen,
Op eenen tijd vermeestert twee Graaf Iannen,
Van welken d' een, gedreven van den nood,
Te paarde vlucht, en d' ander met den boot.
Die neerlaag kneust de hoop der heerschappije
17o Van Oostenrijcks gedroomde monarchije;
De Vrijheid, die weer aam schept zonder zorg,
Looft God, den Held, Keur-Sax, en Brandenborg.
De Christen Held wordt in triomf ontvangen,
Bestuwd met roof, met vanen dicht behangen,
175 Vereerd met lijken, in hun' tomb geletd;
Waarom, van vreugd, 't verloste Duitschland schreit.
't Zeeghaftig Hoofd sprak dankbaar, na het knielen:
„Deez wrake Gods strekke offer voor de zielen
Van Maeghdeburgh, wiens ingetrapte kruin
18o Begraven left in eeuwig smokend puin."
Vaar voort, Gustaef! gij vorstenmorgenwekker!
Ga, voer den PaIts, ten berg op, ,aan den Necker;
En, 't vier des krijgs, met wapens, uitgebluscht,
Wisch Adolf uit, en schrijf: „Gustaef August !"
146. Alwe'er Gust. Adolf. — 15o. Me yssen, Saxen. — 166. Tilly en
Jan van Nassau. — x 68. Zie „Trioinftorts" v. 18. — 172. Den Hel d,
Gustaaf Adolf. — 182. Verhef den Paltz, door het herstellen van zijn Keurvorst Frederik, weer tot zijn vorigen luister. — Augustus, eeretitel der
Romeinsche Keizers.
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q(411 ben 'honing,
E diamante knoop van 't machtig Roomsch verbond
Ten lesten zwichte voor den koninglijken degen,
Die weeldig weyen gaat in 's triomfeerders zegen,
En Ferdinand verschrikt op zijnen eigen grond.

D

5 Dit 's stone voor de Faam en haren koopren mond,
Om Alexanders en om Caesars lang verlegen,
Terwijl de jonge voor all' de oude tijden zwegen,
Eer zij ter wereld zoo volmaakte deugden vond ;
Vernuft en dapperheid een lichaam ingeschapen !
lo Het een in raadslag blijkt, het ander in de wapen.
0 hemelsch wonderwerk ! 0 overzeldzaam lot !
Wie lust schept in uw' lof, voltooit de zaak met zwijgen :
Het menschelijk begrijp en kan zoo hoog niet stijgen ;
De sterfelijke tong die stamelt van een God!
I. V. VONDELEN.

Op be atleefaing
VAN

GUSTAEF ADOLF, Koningk van Sweden,
TE PAARDE.

(Geb. 9 Dec. 1594, f 16 Nov. 1632.)

L

Oo draaft Gustaef in 't veld, op spel van schut en bussen,
Wen hij groothartig tart den bodem van de Russen,
Of tart de sabel van den strengen Segemond,
Of 't heir van Ferdinand, op zijnen eigen grond.
5 0 Praegh, bewaar uw' kroon ! ten zij 't Geluk hem toome,
Hij zal der Gotten rijk herstellen binnen Rome !

Op de of b.

3. Sigismund III, Koning van Polen.
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Zrou5ringli
VAN

PIETER WILLEMSZ. HOOFTxciv
EN

CORNELIA DE VRIES.
(ondertr. 13 Okt. 1631.)

G
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Een dartel wicht met vlammestoker,
Met taayen boog en schichtekoker,
Heeft Hooft in 't hart geraakt
En Bruidegom gemaakt:,
Maar 't eerbaar aanschijn van Corneli,
Daar roode roos en blanke lelie
In toonen aan de jeugd,
Hoe schoonheid voegt bij deugd.
Het kuische vier en blakende oogen
Verstrekken fakkel, pij1 en bogen.
Die Christelijke gloed
Ontstak zijn vroom gemoed.
De brand hem minnetaal deed spreken.
Hij viel aan 't vleyen en aan 't smeeken:
Geen moeite was te veel
Om winnen 't hart-kasteel.
Hier was de heuscheid in belegen.
Zij werd bestormd langs steile wegen,
En elke vrijerspraat,
Had kracht als een' granaat.

XCIV. Hij (geb. 1588) was een zoon van Willem Krijnssen en Alida Pieter
Curt Jansendr, gezegd Koerten; medevertegenwoordiger van den kath. tak. Pieter
Willemsz. woonde op den Nieuwendijk, was Berger-rischkoope, Regent van 't
Aalmoeseniershuis, de eenige openbare instelling, waartoe ook Katholieken benoembaar waren; vriend en kunstgenoot van Pieter Laurensz. Spiegel, voerde Izij tot
zinspreuk „Verdrayen kan't". Hij was own van de schoone Baertién Hooft, en
ondertrouwde te Amst. 20 Mei z6.1-4, Grietgen Warnarsdochter van Bronckhorst,
geb. te Weesp in 1397, zif t y our 2 Sept. _Ms'. Hij ondertr. op nieuw 12 Oct.
162z Neeltgen Pietersdr De Vries, geb. te Bergen in Noorwegen, 1,597, wed. van
Willem Backer. In Aug. 1628 zoti hij nog een derde huwlijk hebben aangegaan.
De overgrootvader der beide Pieters en dicliters (den Drost en den ansjovisman)
was de Zaandammer Willem Janszoon. Pieter IVillemsz. leefde nog 24 Aug. 1651.
17. Belegen, belegerd.
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Zij wist geen' raad om 't vier te lesschen,
En vond gevaar door zoo veel bressen.
Nog bood ze tegenweer
Uit hoop niet, maar om d' eer.
Hij bad ze: „Lief, genoeg gevochten!
't Is best een nut verdrag gevlochten,
En uwe trouw verloofd
Aan mij, uw wettig Hooft.
In 't end haar boezems vorst' ontdooide,
En al die here moed verstrooide:
Zij trad den held te moet,
Behoudens lijf en goed.
Doen zag ze wat de ziel betoovert,
En hoe 't Geluk haar had veroverd,
En, onder Hoofts voogdij,
Gehuld tot heerschappij.

vtertfiontri
VAN DEN

Heer HUYGH DE GROOT,xcv
T ' AMSTERDAM, NA ZJJNE LANGDURIGE BALLINGSCHAP.

(Einde Wijnmaent, 1631.)
At zaal'ge wind is 't, die, van 't Leliestrand
Den stroom op, in 't ondankbre Vaderland
Hervoert het Delfsche wet-orakel, dat,
Gekofferd, als een kostelijken schat,
5 Weleer de bange Maes afdrijven kwam,
Totdat de Sein het in haar' armen nam,
En zette dat gebergde Gods-kleenood

W

XCV. Huyg de Groots geschiedenis is een onzer populairste. Hi' is geb. te Delft
_to ilpril 7383, werd kwekeling van Uytenbogaert, leerl. v. Joseph Scaliger, D r in
de Rechten te Orleans, trouwde in z6o8 Maria van Reigersbergh, werd zky Pensionaris v. Rotterdam, werd op Loevestein gebracht 5 Juni 1619, uitgedragen 22
Mt 1627; Vondel droeg hem „Hippolytus" op, zie boven, bl. 354. Naar Frank,*
gevlucht, bezocht hij zijn vaderland in 1631, werd (1635) Gezant van de Zweden
te Paris, t te Rostock, 28 Aug. 1645 ; begr. te Delft.
36. Gehuldigd als Vrouwe, — Wellekonist. i. Leliestran d, Frankrijk. —
4--5. Ads een andre Mozes.
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Met blijschap op den koninglijken schoot
Des allerchristelijksten Luydewijcx,
Die 't herberg schonk tot glorie zijnes Risks;
Opdat het, na 't verstuiven van die wolk
Des druks, verscheen tot heil van 't vrije yolk,
En 't misverstand, aanziende 's Helds geduld,
Hem weder eerde, en riep : „Het is mijn' schuld !"

15 De Vader der welsprekendheid herblonk
Zoo weer to Rome, als d' ordenloosheid stonk
Van Clodius, die schadelijke pest
Voor 't lichaam van het algemeene best.
Het treurig aanzicht van den Staat dat lacht,
20 De zwakke wetten voelen nieuwe kracht,
Zelf d' ontucht wordt beschaamd van 't eerlijk licht,
Rechtvaardigheid houdt vree door evenwicht.
De Rede stemt niets troebel, maar gezond;
Zoo vele steen besluiten uit een' mond.
25 Men Last niet meer in blinde duisternis,
Der burg'ren oorbaar 't eenig doelwit is;
En rept' er ergens een van dwinglandij,
Daar oogt men op, als hiel hij Spanjes zij.
O groote ziel! o zon van mijn gezang,
3o Die weer verrijst na uwen ondergang,
En ons verheugt met dezen gouden dag,
Dien Holland wel met eere vieren mag;
Wat woorden zal de dankbare gemeent
Best vlijen, als de goudsmid dier gesteent',
35 Om u t' onthalen op den hoogsten trap,
Van 's kerkers ramp, na zure ballingschap?
O stalen hart, al gloeyend hard gesmeed!
O Groothart! met wat hemelschen magneet
Bestreek Standvastigheid uw vast gemoed,
40 Dat het zoo beet van liefde t' onswaart woedt,
En wraakt de weelde van een aartspaleis,
En kust het land, zijn' strenge stiefmoer, peis!

14. Eene boete-profetie, die, bij de Staten, niet in vervulling gegaan is. —
I 5. Cicero, vervolgd door Clodius; 55 j. v. Chr. uit zijn ballingschap te-ruggeroepen. — 2 I. On t u c h t, ordeloosheid. — 36. Van Vloten leest : Na 's k.
r. — 4o. Woedt, opgewonden aan den gang zijn. Of moet men „spoedt"
lezen ? — 42. En kust, vredemakend, het land, zijn strenge stiefnmer.
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enobtxm
M. D. C. XXXI.
Erarch, van Kussenzucht bezeten,
Vraagt zijn' brood-etende Profeeten:
,Of Donderklokken bengels zijn?
Of Oproer preekt in Engels schijn?
Of Heerenwacht bij Harderszielen,
Niet strekt, om 't Bisdom te vernielen?
Of Landvoogdij niet was de schat,
Waarom dat Smout in oorloog trad?
Of Tochtschuit, tegens Preekstoels reden,
Ons voeren mag in vreemde steden?
Of 't kruiste kussen Kruiskerk sticht?
Of Sessie ons den voet niet licht,
En leeken groflijk zich verloopen,
Die Klerken aan 's Lands Recht verknopen ?"

H
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Wat Kardinaal spitsvondigst is,
En blaast alarm, en slant niet mis,
Dien zullen d' Inquizitieheeren
Met een' Synodes-brief vereeren;
Waarmee de Paus van Noorder-land
Het Toorntjen in den afgrond bant,
Dat in ons Heiligdom dar kijken,
En Aron doet voor Moses strijken.
Procul, d procul este profani!
Conclamat Yates.

Dat is:
XCPI. De Synode, te Enkkuysen vergaderd, Nest open10: party tegen de Regeering van Amsterdam. Vondel sehryft dit stakien op de eindrijmen der Akademievraag. Zie bl. 426.
1. De Voorzitter der Synode. — 3. D o n d e rklok ken, die tegen zwaar
weer waarschuwen. — 5. H e e re n wach t, als van de Amst. Regenten. —
9. De tochtschuit, waarme0 Smout uitgeleid was. -- 1 I. Of 't kussen met het
wapen v. Amsterdam recta heeft op Kerkbemoeying — 12. Zitting der Magistraat in den Kerkenraad. — i4. Die geestelijken willen binden aan 't gemeene landsrecht. — 19. De Paus van Noorderlan d, de Synode. — 20Het Toorn tj e n , 't Stadhuis v. Amst. (oude). — 22. Het geestelijk voor
't waereldlijk gezach. — De lat. regels zijn uit Virg. /Eneis, V1, v. 253-59:
Van bier, van bier, oningewijden ! roept de Priesteresse uit.
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De weerhaan kraait, van groot verdriet:
,,Maak hier den Burgemeester niet;
25 Of zijt ge van dit park niet schuw,
Zoo krijgt de Duivel macht aan u.
Weg met die politieke klaus,
Deez' stoel is voor den Geuzen-Paus,
Dees banken voor zijn' amen-vaars,
Niet voor een ongewijden aars."
3o
Persius :
— — Sacer est locus, extra
Meiete.

Dat is :
Die aan 't heilig huis la pisses,
Moet zijn' hoed en vrijdom nzissen.

tit

tcrtiViit orri6ife.'"

GRVWEL DER VERWOESTINGE.

G

Od rukt d' onnoozelheid van moeders borsten af,
En snzakt ze in 't eeuwig vier. 0 poel ! o open graf!

Waar berg ik mij van stank? dar dit gedrocht zijn' pooten
Nog branden aan Serveet en hem ten afgrond stooten,
5 Als een' Godslasteraar, nadien dit schendig boek
In 's Hemels aanschijn spuwt dien gruwelijken vloek ?
Waar ben ik ? Onder 't licht der Godgeleerde lampen?
Of onder Lucifer, in 't zwarte rijk der dampen ?
Is dit het noodlot van 't verkoren wierrookvat?
1 o Is dit de Ziekentroost en Christelijke schat?
En was die lastermuil dus op Michiel gebeten?
Of was het om, met eer, zijn' Spaansche goude keten,
Die k]inkklaar zich door zoo veel' roode schakels vouwt,
XCVII. Naar Calvijns woorden in zj'il „Institutio", III, 23, 7. „lk beken dat
het een gruweljk besluit is:" Fateor decretum esse horribile. Hij bedoelt dat der
eettwige verkiezing en verwerping. Men nzerke in dit gedicht de vrifizeid op, die
Vondel met de middenrust neemt.
28. D e G euz en-Pa us, de Voorzitter der Synode. — 29. Amen-valrs,
beschreven vaderen, die ja en amen spelen. — De plaits uit Persius vindt men
Satyra I, v. 113--14: De[ze] plaats is heilig; slaat buiten uw water af. —
Moet z. hoed... miss e n. Op straatsche-derij stond vaak de straf, dat men
zijn noed en „opperste kleet" verbeurde. — Decret. 3. Dit gedrocht Calvijn.
— 4. De Spanjaart Michael Servede, op Calvijns drijven to Geneve verbrand. -9. Verkoren..vat. Paulus (Hand. IX, 15). Aant. der 0. uitg. — 1 i. Zie v. 4.
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Te taken? Zoii men dan, om pistolettegoud
15 Of heldren zonneglans van Fransche leliekroonen,
Geen Vaderland verraan, en zeven Vorsten-thronen?
Maar dit verklaart geen text, nocht mikt op 't rechte doel.
Mijn ijver dwaalt van 't spoor ; hij slacht den predikstoel.
Kwakzalvers venten dit vergift nog voor triakel;
20 Dees Kinderduivel was, een' eeuw lang, 's yolks Orakel.
'k Getroost me licht, zoo mans nog derwaart beevaart gaan,
Maar dat m' er vrouwen vindt, en kan ik niet verstaan;
Voornamelijk die, met een hartelijk genoegen,
Gezwangerd, onder 't hart ooit ziel en leven droegen,
25 En levend tuigen, met hoe hartelijk een' zucht
Het moederlijk gemoed omhelst zijn' lieve vrucht.
Hieruit heeft Salomon het vonnis vlak gestreken,
En nog kon hongersnood dat stalen hart-slot breken;
De buik en luistert naar geen kinderlijk gekarm,
3o De honger holt en raast, en vult den blinden darm.
Men noem' dan dit een moord van ongezonde zinnen,
En schoon een' moeder staakt haar zuigeling te minnen,
Des Scheppers liefde, die 't onschuldig schepsel kust,
En koestert en omarmt, wordt nimmermeer gebluscht.
35 Dat staat, gelijk een' rots, die stormen kan verduren;
Dit slot beschermt 't Geloof met diamante muren.
Hier siddert niemant voor de blixems van Calvijn,
Die, door het misbruik, krachteloos geworden zijn;
Waarom hij mutserts dient te prachen van de Goden;
40 Opdat in eere blijft de klapmuts der Synoden;
Want Loevestein dat slacht de Rotterdamsche kerk,
Die ledig loopt van zelf. Het yolk en maakt geen werk
Van deez' verdoemelijke moordpredestinatie,
Al zit zij opgepronkt met Trentes Doelestatie,
45 Al wordt de Bijbel hierom op een nieuw vertaald:
Elk wallegt van dien draf; die wijn is lang verschaald;
Hid smaakt op niemants tong, die lekker is op 't proeven,
En dient slechts om het kranke kraambed te bedroeven,
Als 't afgepijnde brein zich ernstig innebeeldt:
5o „Wat baat me, dat ik heb een tweelingvrucht geteeld,
En dat ze beiden rein door 't doopsel zijn gewasschen
In Christus' dierbaar bloed, die kostelijke plassen?
14. Take n, grijpen. — 14-16. Toespeling op het Aersens ten laste gelegde. Zie boven, bl. 155-56. -- 16. 7 V o r s t e n t h r o n e n, de Soevereine Provincien. — 19. Triak el, geheim geneesmiddel. -- 27. Salomon, I Kon.
III, 16 —28. 39. Mu t s e r t s, brandstapeltakkebosschen. — G o d e n, Overheden. — 44. Trentes Doelestati e, Dordtsche Synode-vertooning. — 45.
De beroemde Statenvertaling.
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Men twijfelt wie van tween in 't ende wordt verdoemd,
Men troost ons met een leer', die gruwelen verbloemt,
55 En teeder harsens maakt, door 't mijmeren verwarder.
Ah, schaapkens ! wie van u zal dolen, zonder harder,
In duistere woestijn, daar kruid nocht lover wast?
Daar 't grimmig ongediert des diepen Afgronds bast,
En built, en bruit, en loeit; om, zoo ge kwaamt te stikken
6o Aan 't eerste zog, u voort, als wildbraad, op te slikken;
Wie van u beiden is een snikje van de Hel ?
Schept God, als Nero, dan in dit moordadig spel
Des Helschen schouwburgs vreugd, om zijn verdoemde slaven
In 't ingewand van beer en tijger te ' begraven ?
65 Is God een stokebrand, tot glorie van zijn hof?
En lust hem Troje weer in puin en glimmend stof
Te storten, met haar pracht van tempeis en gewelven,
En zoo veel weeskens diep in assche te bedelven?
Is God de krokodil, die 't versch geboren kind,
7o Aan d' oevers van den Nijl, voor lekkernij verslindt?
Daar Moses naauwelijks in 't kistje wordt behouwen,
En drijft door 't moordgeschrei der Isralijtsche vrouwen,
Door lijken zonder tal ? Is God een huichelaar,
Die d' Ooster leid-star vleit, met kerkelijk gebaar,
75 En verwt het moordtooneel der Bethlehemsche straten,
En ziet de worsteling van vrouwen en soldaten,
Een deerlijk schouwspel, nog met lachende oogen aan,
En pijnigt Rachels geest, bij duister op te staan,
Om van krankzinnigheid te spoken en te rabbelen,
8o Het haar te scheuren, en den boezem op te krabbelen ?
Is God een Moloch, van barmhartigheid vervreemd,
Die 't offerpopken in zijn' gloeyende armen neemt.
En laaft het, aan de speen, met olie, vier, en vonken?
Maar dat 's genadelijk een slaapdrank ingedronken,
85 Zoo rust het ongewiegd, ontslagen van veel schriks.
Ik raaskal, Plonderpaap ! ga, doop mijn lam in Styx,
In Calchas Hellevont : het zal verworpling heeten;
De Razerijen staan men fakkelen, als peeten,
Zoo wordt het Plutoos kerk geheiligd, als een lid.
90 Wie rooft mijn arrem schaap ? wie braadt mijn hart aan 't spit?
Wie droopt mijn vleesch met bloed? wat baat me 's Heeren zuiIndien mijn wichtje wordt een spijze van den Duivel? (vel,
Of zal het eeuwig braan? en is het nimmer ga'ar?
Of is 't een' vledermuis op 't ongewijde autaar ?
74- Als Herodes. --- 87. Calcha s' Hellevon t, de hellevuurdoopvont der
calvinistische prgedikanten. Zie voor „Calchas" „Ainst. Hecuba" (bl. 96) en
„Palaniedes" (bl. 144).

DECRETVM HORRIBILE.

475

95 Mijn' oogen zijn vol rooks, mijn neus vol zwavelreuken.
Is dit een' kraamkoets of een' Belzebubsche keuken?
Wat galgetroosters staan daar achter de gordijn?
Of zijn 't gewetens-beuls? — nu ben ik zonder pijn."
Hoe dunkt u? is 't geen tijd, dat elk die kranke redde?
I00 Op, bakermoeder! drijf die dokters wech voor 't bedde,
Met bedstok, toffels, of met graauwen, 't is all eens;
't Geloof heeft nimmermeer met wanhoop iet gemeens.
Gij, kindervlegels! is dit zuiver reformeeren,
Of waarheids dorschvloer dicht met logenkaf stoffeeren?
105 Heeft Nassau aan deez' leer geofferd 's lands trofeen?
Is dit de zonne, die in modderpoelen scheen?
En rust hij zalig, die het hoofd bergt in deez' kappen?
Is dit uw' galgleer, met prxdestinaci-trappen?
En wordt Goulart, die voor 't onmondig wiegsken pleit,
flo Van 't Walenhek geschopt, en 't vrije land ontzeid?
Nu zal Trigland den stoel aan spaanders stukken kloppen,
En met zijn' spreuken dees godloze breuken stoppen.
Hij bulkt: „De Poezy die bidt den Duivel aan,
Den barelijken Droes ! De wereld moet vergaan !"
f15 Dat 's recht, Trigland ! dat 's recht; verbrand die booze prije,
Zij stinkt tot in den baard van uw Theologije,
Die 't aanschijn Gods begruist met zoo veel schoorsteenroets,
Hetwelk de Moor blanket, als oorsprong alles goeds,
Wan hij geknield slechts beeft voor dreigende Pagoden.
I 20 Hoe noodig waar hem 't licht van Bogermans Synoden,
En 't Evangelieboek der Genevoische rots,
Verheerlijkt door den straal der klare kennis Gods!
Wiens glans zelfs Michael ter aarde sloeg, met blindheid,
Door 't vier, dat Guize smolt, tot heil der bloedgezindheid."
125 Mijn' kraamziel ! zit getroost, gij hebt op uwe zij'
Jehova, die uw zaad al meer bemint als gij;
Hij heeft zijn harte-bloed voor uwe vrucht vergoten,
En teekent ze in den boek der zaal'ge bondgenoten.
De Hemel is haar erf; hij lokt ze met zijn stem;
130 Hij zamelt ze in den schoot van 't nieuw Jerusalem,
Veel liefelijker als een' klokhen met haar wieken
Beschaduwt en beschermt het ongepluimde kieken.
De waarheid is oprecht; zij heeft geen plondergrijns,
Zij toont u 't Paradijs en d' eer der Cherubijns:
135 Dat zijn de zieltjes, daar uw' ziel om was verlegen,
Die zich, als Duiven, op haar witte schachtjes wegen,
1o9.
103 . K in der vl egel s, kindergee sels. — 105. Willem de Zwijger.
Waalsch Predikant, in 1615 to Amst. geschorst. Zie Vondel I, bl. 95.
136. Zich wegen, Fr. planer.
123. Servede.
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Veel witter als de melk, die uit uw' tepels sprinkt.
Zij weyen in het goud en hemelsblaauw. Hoe blinkt
Hun kuif en zachte pruik van ingevlochte steenen,
140 Van d' ongenaakbre zon der eeuwigheid beschenen!
Dit hangwiekt, en dat zwaait den triomfanten palm.
Een ander streelt de snaar, en wekt ivoren galm ;
Een ander blaast de fluit, een ander goude noten
Uit rozebladen leest ; een ander onverdroten
145 Eet mann', een ander lept der Englen lekkernij ,
Een ander — lacht om Bezaes kinderketterij.
Halleluia.

Op ginrottracint.
En d' Aemstel en aan 't Y, daar doet zich heerlijk ope
Zij die, als Keizerin, de kroon draagt van Europe,
Amstelredam, die 't hoofd verheft aan 's hemels as,
En schiet, op Plutoos borst, haar wortels door 't moeras.
5 Wat waatren worden niet beschaduwd van haar zeilen ?
Op welke markten gaat zij niet haar waren veilen ?
Wat volken ziet ze niet beschijnen van de maan,
Zij, die zelf wetten stelt den ganschen Oceaan ?
Zij breidt haar vleugels uit, door aanwas veler zielen,
10 En sleept de weereld in, met overlade kielen.
ti` elvaren blijft haar erf, zoo-lang de Priesterschap
Den Raad niet overheert en blindhokt door de kap.

A

P. S.
AMSTERDAM.
iemant, wat mij maakt de beurs van Christenrijk ?
V Raagt
Waarom de Hanse-steen mij als haar' speelnoot zetten ?
Waarom ik, Zeegodin, de vlag voor niemant strijk,
Op Amstelr. 2. Als Keizerin, om dat Maximiliaen haar wapen met de
Rijkskroon dekte. -- 4. Tot in de onderwaereld. - 9. Priesterscha p, de
kontra-remonstr. geestelijkheid. — I I, 12. Later aldus verzwakt :
De Welvaert stut haer' staet, soo langh de Aensienlijckheit
Des Raeds Gewetensdwangk sijn' boosen wil ontzeyt.
P. S. P(etrus) S(criverius), uit wiens Latijn bet gedicht vertaald is.
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En Op- en Ondergang gehoorzaamt mijne wetten?
5 Aanschouw de Kroon, daar ik mijn vlechten mee vercier,
En hoe mijn' kruin, recht op, de starren gaat doordringen;
1k zwets, als andren, niet van harseloos laurier ;
'k Geef rede en klaar bescheed van onverzierde dingen.
Het reukloos Vlaendren hiel zijn eigen Graaf geva'an,
1 o Onnoosle sprengklen bloeds de Brugsche straat besmetten.
Dies schoot de vader, heet van wraak, het harnas aan,
Zelf Fredrick draaft in 't veld, om zijnen zoon t' ontzetten.
De standerts worden vlug, de hoef doorwroet het stof.
0 groote Stad van Brugh, nu zal 't uw welvaart gelden!
15 De haven wordt gestopt, de koopman neemt verlof:
Doen erfde ik, Amsterdam, de gunst des hooggemelden.
Mijn trouwheid is den Vorst gebleken menig-werf,
't Zij dat hij vrij was, of in vangenis most treuren;
Weshalve, opdat het strekk' tot Bruggelings bederf,
20 Mid wordt bevolen 't hoofd te water uit te beuren;
De Koning kroont miin' pruik met heilig diamant,
En spreekt: „'k Maak u Voogdes, te water en te land."
t' Amsterdam gedrukt bij Willem Blaeu. CD 13C XXXI.
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VAN WIJLEN

deer LOAN VAN OLDEN-BARNEVELT,
VADER DES VADERLANDS.

Quid sentire putas omnes, Calvine, recenti
De scelere, & fidei violatce crimine?

[Dat is:
„Wat meent ge wel, Calvijn! dat ieder denken zog
Van 't jongste misdriff en die snood geschonden trouw ?"]
's LAnds treurspel weer verjaart, om wiens gedoemde trouwe,

Als weeuw of wees in rouwe,
Bedrukt en troosteloos, treurt Hollands goe gemeent
Op Grootvaars koud gebeent.
XCVIII. Welliclit op r3 Dec. 1631: d. i. na z2'I2 jaar klagens en toornens
4, 5. 't Oosten en 't Westen. — 9. Maxirniliaen, in 1488. — 1 1. Keizer
Frederik III.
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5 Zoo ras d' aartslastertong van 't huichelaars-Synode
Den aard des Duivels Gode
Aanteeg, en had Gods Naam, tot zuivring van haar zaak,
Gebrandmerkt op haar kaak,
Ontbrak er 't zegel, om dien gruwel kracht te geven,
Met kwetsing van het leven,
1o
En afgemarteld bloed der allervroomste borst,
Daar Helsche wraak naar dorst.
De Bastert-vierschaar dan, na 't schoppen van 's y olks Vaders,
Geschandvlekt als verraders,
15 Verwijst onz' BestevaAr, met afgeleefden strot,
Te verwen 't Hofschavot.
Geduldig stapt hij, met zijn stoksken, naar het ende
Van doorgezolde ellende,
Van last en barenswee. 0 Bank des doods! o zand!
Waar toe verzeilt ons land?
20
De ziele, zeilvlug om door d' aders uit te varen,
Begraauwt de trage jaren,
En noopt den ouderdom. Haar frissche jonge moed
Wil bruisen door zijn bloed.
25 Na onschuld, en gebed, getroost voor 't zwaard te bukken,
Door 's boezems openrukken,
Zag elk in 't oprecht hart, dat, alleszins bestreen,
De maat sloeg, als voorheen.
Hij knielt, ah! ah ! hij sneeft, met sleep van nederlagen,
En storting aller plagen;
3o
De boom van Duitschland kraakt en siddert overal,
Van zoo vermaarden val.
Van zoo vermaarden val besterft de vreugd en hope,
In 't aanschijn van Europe;
35 Euroop gevoelt dien slag: zij zucht en zit verdoofd,
Om 't ploffen van dat Hoofd:
Dat Hoofd, dat heilig Hoofd, dat spring- op springvloed
(schutte,
Dat Nassaus glorie stutte;
Dat Hoofd, dat Spanjen, eer het sloot zijn' gouden mond,
40Op gouden bergen stond.
De geest, ontkerkerd, zag, van 's hemels hooge deelen,
Den dollen Moordlust spelen
Met romp en kop, en 't bloed verstrekken, versch en laauw,
Een roof van 't pape-graauw.
van onzen dichter. Onder sotnnzige uitgaven van dit gedicht 22/2 de vier vaersregels opgenomen, die in „Palamedes' Foor-reden" staan — zie boven, bl. 141.
25. Onschul d, ontschuldiging, in zijn bekend apologetiesch woord tot het
yolk. -- 29. A h, uit te spreken ach.
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45 „Zoo, kinders !" riep hij, „zoo, vermaakt u op mijn leste!
1k offer 't lijf ten beste.
Mijn' ziel (oh! of de Staat verbergd waar door mijn dood!)
Vindt rust in Godes schoot."
De schim was heen, de stem voor wind ook heengevlogen.
Wij klaagden 't aan ons oogen:
5o
En 't oog was, na dat Licht, in 't nare nachtgevecht,
De Vrijheid kwijt en 't Recht.
111ta mente repostum.

47. V erbergd, geborgen , gered. - - Alta mente repostunz. 't Blijft in het
diepste van den geest bewaard.

AANTEEKENINGEN
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Blz. 1. Noot, r. 1, lees: „beletfe", r. 4, lees: „maer".
„ 3. Op Henn. d. K. V. 1, staat: „en metaal", lees: „aan
metaal" ; V. 2, lees: „Uytrecht" v. 4, lees: „uit mijn schoot".
Blz. 6. Lees den hoofdregel: GEDACHTENIS VAN DESIDEER
ERASMUS.
Blz. 7. Op H. de Ries. V. 1, lees: „Van 't wezen". De beide
portretten zijn gegraveerd door den schoonzoon van Mierevelt, Willem
Jacobsz. Delff (geb. to Delft, 158o, t ald. r i 4p. 1638).
II. W. Unger is geen vroeger druk
Blz. 19. Noot. Ook den Heer
dan van 1644 bekend. „Bibliographie", bl. 202.
Blz. 20. Dateer het verjaarvaers van Vondel op de 36-jarige Anna
Roemers: 1619. V. 8, lees: „ommestaande".
Blz. 21, V. 3o, lees: „zijde stoffen"; v. 40, staat: „van", lees:
„dan"; Noot op v. 27 : „V e r m a a 1 d, in 165o : „bemaelt".
Blz. 22, V. 48, staat: „het prachtig", de druk van 1650 heeft
„'t gezegent"; v. 63, schrap de komma voor „dat".
Biz. 22. Voile titel: „Het Lof der Zeevaert, Gheheylight den.

Edelen, Erentfesten, Gestrengen, Manhaften, Wysen, ende Voorsienigen Heere, Laurens Reael, voor desen Oppervooghd, en
eenigen Beheerscher vande Oost-Indien."
Blz. 23. Noteer op v. 15, dat hier van den in 258 (onder Keizer
Valerianus) gemartelden H. Laurentius van Huesca, in Arragon, gesproken wordt.
Blz. 23. In de noot. Volgends Geeraardt Brandt, die 't weten kon,
was „Laurens Reaal G. 22 Oct. 1583 en 0. op den zeiven

dag, 1637, naar den nieuwen styl out 54 jaren min 10 dagen:
dewylzyn' geboortedag naar den ouden en zyn' sterfdag naar
den nieuwen styl wort gestelt." Daghwyzer der Geschiedenissen,
1689, bl. 550-51.
Biz. 28. Noot op V. 200. Vondel heeft aanvankelijk gewoond in de
Warmoestraet, het vierde(0 huis benoorden de Heyntgen-hoeck-steegh,
waar (in 1631) de Tr o u w uithing, toebehoorende aan Jan Benning.
Van daar schijnt zijn moeder, met de ongehuwde dochters, na vaders
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dood (begr. 12 feb. 1608, Oude Kerk) naar de Keysersgraft verhuisd
te zijn.
Van 1647 tot 165o heeft Vondel gewoond: Warmoestraet westzijde,
nu genummerd IR).
In 1653, Princengracht Oostzijde, naast het hoekhuis van de Beerenstraet.
1659-61 en wellicht nog 1662: Rapenburg, tusschen Foeliestr. en
Schipperspleintjen, nu genummerd 91.
1667 wek Princengr. bit de Beerenstraet. Het huis onzeker.
Eindelijk (althans in 1672) Cingel over de Warmoesgracht, „aldernaest daer de „Karneel" in den gevel staet" (het tweede huis bezuiden
de Huiszittensteeg). Later droeg dit den „Karneel" belendend huis den
naam van „de Witte Molen", werd Vondels sterfhuis en is nu genummerd 201. Zie Mr. N. de Roever, Amst. Jaarboekje, 1888.

Bl. 35. V. 477: „Wiens vloer betreden wordt".
Dit wordt is hier in den tegenw. tijd te verstaan — ofschoon anders,
in dit tijdvak, ook bij Vondel werd als tegenw. Hid voorkomt. Het wiens
slaat op het „huis": want Roemer Visscher was al bijna 3 jaar dood.
Blz. 36, reg. 3 v. o. staat: (Zie No. VII.) lees: (Zie No. XII).
„ 41. Die Bans waren kunstvereerders. Van den Haerlemschen
schilder Garrebrant Ban hebben wij een mansportret op het Riftsilluzeiim. Den 26n Juli 1640 woonde hij op den Oude-zijds-AchterburgIva/ alhier en ging ter ondertrouw met Willemeynken Boelen, een buurtgenootjen van 17 jaar; hij was 20. Hij had zijn ouders nog; zij had,
als getuige, Cath. dircx(?) Boelen.
Blz. 42. Uit dezen „Vechtzang", die van 1623 schijnt te dagteekenen, ofschoon hij in 1644 voor 't eerst gedrukt werd, mag men
afleiden, dat Vondel reeds in deze tijd op het slot van Muyden bij P.
Cz. Hooft verkeerde.
Blz. 56. 't Schijnt, dat Machtelt van Kampen, „'t mejsjen blont
van haren", in Mei 1624 overleden is. Was zii een niece van den
beroemden bouwmeester? Zie Oud-Holland, 1883, bl. 248.
Bl. 56. Op 't vertolken. V. 7. „Walen". De druk van 1650 heeft
„Walen", met hoofdletter. Van Vloten schijnt dus goed gezien te hebben.
Blz. 64. Op D. A. Roscius. Eene oudere uitgave heeft: le reg.
„Hier hebdy Roscius", 2e reg. „hers", 5e „kruydren". D. A.
Roscius' vader heette Jacob.
Blz. 65. Zie de geslachtlifst der Baken aan 't einde van dit Deel.
„ 77. XXIX. Werkliik blijkt uit Huygens' „Dagboek", dat hij
den 27n Okt. 1622 „1' Accolade" in Engeland ontvangen had. Het
adeldiploom is gedagt. 7 Okt. Misschien moet dus r. 13 en 14 van het
sonet (op bl. 276) in 't bizonder van Karel I verstaan worden.
Blz. 78. R. 5. Schrap de texthaakjens. Noot XXX, reg. 3. Zie
XXVII; reg. 9, verg. bl. 22, 23.
Blz. 78 reg. 50 v. o. lees: „Corduba".
VONDEL II.

31
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Blz. 89, R. 3, schrap „REI" lees:
'T zij hij ....

„TALTHYBIVS :

Hoe lange

REI •

„Meld d' oorzaak ....
Blz. 9o. Voeg bij de opgave der personaadjes: „[REI] ".
„ 96. Lees onder v. 534: „[Allen af, behalve den Rei.]"
,, 128. Daniel van Bremden. De Heer .1. H. W. Unger schrifft
de titelprent aan „D. V[incke]B[oons]" toe. Bibliographie, bi. 34.
Biz. 133. Van den „Palamedes" beschrifft de Heer Unger, in zijn
„Bibliographie", zeven uitg., die 1625 op den titel dragen — alien
bij Jacob Aertsz Calom, zes van 163o, eene van 1634. De vier volbwende verschenen alle in 1652 bij Abraham de Tees, de 15e werd in
166o gedrukt bij Kornelis de Bruin, de drie volgende bij Joannes Bouman, in 1644, '68 en '71, de i 9e, in '8o verscheen bij Mich. de
Groot, een latere bij de Erfg. van .1. Lescaelje, en een bij de Weduwe
van Gijsbert de Groot; dan volgen de zoogen. Amersfoortsche uitgaven,
negen in getal (Pseudon. P. Brakman), die in 1705, 1707, door Pieter
van der Veer te Rotterdam schijnt bezorgd te zijn. De 31 e druk verscheen te Amsteldam bij Izaak Duim, in 1774. De 32e en 33e verschenen, in 1736, weer op naam van Brakman. De 34e, in 1741, webbif Duim. Hierin komt voor: eene beschrijving der allegorische „Vertooninge", waarmee de voorstelling van de treurspelbedrifren werden
afgewisseld, ontworpen en toegelicht door Pieter Langendyk.
In 1856, '76, en '83 zijn de uitgaven bij H. A. M. Roelants te
Schiedam verschenen, die naar de zoogen. Putjes-uitgave van 1652 gevolgd zijn. In de laatst vermelde verschiint J. van Vloten als bezorger
op den titel. Van het Pascha en Hierusalem verwoest waren vier
drukken verschenen; van de Amsteldamsche Hecuba zeven.
Blz. 134. Noot XXXVIII. Lees: In de uitg. gemerkt 1626.
,, 145. Het schijnt, dat er meerdere geschreven exemplaren van
Brandts „Aanteekeningen" bestaan. De Heer .1. II. W. Unger heeft
in O. Holland(VI, bl. 59). eene veel grootere reeks „Uitleggingen
Palamedes, zoo uit Vondels
en aanteekeningen op J.
eigen mondt, als uit verscheide Memorien en schriften bij een gestelt
door Gerard Brandt" laten afdrukken, naar eene kopie, die hij oordeelt door Gerard Papenbroek gemaakt te zijn. Zij schijnen in 1650-6o
opgesteld te wezen. De Heer Unger gist, dm- deze aanteekeningen later
door Brandt omgewerkt(?) en in 't verkort voor de pe gs opgesteld zijn.
Zij schenen mij, in hare wijdloopigheid, niet belangrijk genoeg om ze
hier te herdrukken, ofschoon men den Heer Unger, voor de genomen
moeite, zeer dankbaar moog zijn.
Blz. 149. Noot op 73, staat: „dcen", lees: „doers".
,, 15o, Noot op 95, lees: „voorregten".
176, reg. ro v. o. staat: „Nkstor", lees: „Nestor".
57
,, 193. Noot op 1362-86, staat: blz. 190, lees: biz. 192.
V. VONDELS
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Blz. 203, in de noot, lees: „Jan Gijsbrechtsz. (de Vries)".
228. De Heer Unger twiffelt of „Tityrus" wel van Vondels
hand is. Ik had het bid Van Vloten overzien: hij gee ft het I, 769.
Blz. 229, vers 27, staat: „ick, lees: ik.
,, 243. Iet zeldzaams. Gadrgesmolten. 't Is niet duidelijk, waar
59

deze groote vriendschap zoo bizonder uit gebleken zoti hebben. Wel heeft
Maurits veel voor den Winterkoning gedaan.
Blz. 244. Op het overliiden. Lees: „van wijlen den EE.",

„Hoofd", „Burgermeester", „zaliglijk ontslapen den eersten dag
des Jaars 1626".
Grafschrift
Blz. 245. Invoegen:
[voor C. Pz. Hooft].
's j Ands Hoofstad derft haar Hooft en troost, de goe gemeent
'Haar vader. Burgers, sprengt met tranen 't vroom gebeent.
Blz. 276. Zie, betrekkelijk v. 13, 14 in deze Aantt. die betrekkeliik bl. 77.

Blz. 302, reg. 4 v. o. lees: „Isabel Clara Eugenia".
342, vers 48, staat: dood! lees: dood!"
,, 343. Noot 9o, staat: „Scylla", lees: „Scylle".
,, 351, reg 5 v. o. staat: LVI, lees: LXV.
„ 354. Hippolytus of rampzalige Kuischeid heeft, in de
XVIIe Eeuw, zes drukken beleefd.
,, 381. V. 925, komma achter „Ruig van hayr".
Blz. 427. Tesselschades „Antwoord", gelijk het door Hooft herzien
was, stuurde zij, in eene kop ie van haar hand, „Aen Sr Joost vande
Vondeln om t" (doorgehaald) „woonende inde trouw inde warmestraet
om to bestellen aan
Myn Heere
De Heere Hooft
Drossaert tot Muyden
port."
Blz. 428, v. 12, staat: „die", lees: „wie"; v. 23 staat: „God",
lees: „god".
Inkonsequenties in de spelling der eigennamen zijn behouden, gelijk ze
gevonden werden.
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INHOUD
VAN HET TWEEDE DEEL.
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Biz.
V
Voorreden van het Tweede Deel.
I
Gebed, uitgestort tot God, over mijn gedurige kwijnende ziekte. 1621
2
Gebed, voor den eten
Opdracht der Afbeeldinge van Prins Willems Graf. 1620
3
Op [het Portret van] Henrick de Keyser, door J. Suyderhoefl
3
Op het metalen Pronkbeeld van Erasmus 3 Ap. 1622
4
Gedachtenis van D. Erasmus. Aan Pieter Schrijver (1622).
5
Op Erasmus
7
Op de afb. van Lubbert Gerritsz
7
Op de afb. van Hans de Ries. 1619 of later
7
8
Uitbreiding over den 19 Psalm Davids (Vulgate Ed. No. XVIII)
13
Davids Lijkklacht over Saul en zijn zonen (Koningen 11, I)
14
Moyses Gezang (Deuteronomium, XXXII, 1-43)
Babylonische Gevangenis (Ps. CXXXVI der Vulg. in den Statenb. CXXXVII) 19
20
Op de Geboorte van Anna Roemers (1619).
22
Het Lof der Zeevaart. Aan Laurens Reael (1621 ?)
Klinkert op D. W. Snellius. 1622
35
36
Tot lof van St. Agnes. 1622
Lijkdicht, op D. Coenr. Vorstius. Okt. 1622
39
Misbruik des kerkelijken bans. 1622
40
Op de Zangkunst van Hr. Joan Alb. Ban
41
Op het portret van Mr. Joan Pietersen Swelingh (1623 ?)
42
Vechtzang voor Joffr. Maria Tesselschade
42
De Tortsen van Alard Krombalck en Tesselscha Roemers. 20 Nov. 1623 45
Bruiloftlied
54
Op Tesselschades Huwelijk
54
Op een Trouwpenning
55
Ander
55
Op een Trouwpenning
55
Ander
55
56
Op de dood van Machtelt van Kampen (1624)
56
Op 't vertolken van Bartas, door Wessel van Boetselaer
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Blz.

Op den burgerkrijg der Romeren
Nereus voorspelling op den ondergang van Troje (Hor. Carm. I, 15)
Lijkklacht over Ovidius, naar Angelo Poliziano
Gezang op bet woord: Trahit sua quemque voluptas
Op 't woord : Daar is zoo iets
Op het verongelukken van D. Roscius
Op D. Anthony Jacobsz. Roscius
Strijd of kamp tusschen kuischeid en minne. Aan Cath. en Dianira Baeck.
uitg. 1625
Wijckzang
Christelijk Vrijagielied
Zang. De Poeet. Dianier. Corydon
Beekzang, aan Catharina
Op Christine van Erp. t 6 Juni 1624
Op Urbaen den Achtsten
Op de ledige uren van Constantin Huygens. 1625
De Amsteldamsche Hecuba. Treurspel. (1623-25)
Opdracht aan Mr. Ant. de Hubert
Inhoud
De Amst. Hecuba
Op bet dooden van Polyxena en Astyanax
De Drukkunst. Aan B. Moerentorf (1625)
Op Casandra's Treurspel (1617)
Op bet Treurfpel van Jephthah (1615)
Palamedes oft Vermoorde Onnoozelheid. Treurspel. Uitg. 1625
Klinkert
Motto
Onder de titelplaat
Voor-reden
Het Inhoud
Personagien
Aanteeckeningen door G: B
Palamedes
't Zamenspraak
Hollandsche Transformatie. Op de Waagschaal (1618 ?)
Aen rnyn Heer den Drost van Muyden (1624 ?)
Op een medalie van Cornelis Tacitus
Tityrus, aan den Rhijn
Op de Zinnebeelden van Zach. Heyns
Prince-lied. 1625
Begroetenis aan Frederick Henrick
Op de Beeltenis van Vorst Fredrick Henrick (drierlei)
Op de Beeltenis. Anders
Op zijnen helm, pluim, rusting, sporen, speer, pistool
zwaard, paard, breidel, zadel
Op de Beeltenis van Mevrouw Amelia
Anders (drierlei)
Iet zeldzaams in 's Gravenhaegh
Klinkdicht op Frederick Henrick
Op Rombout Hoogerbeets. Sept. 1625
Op het overlijden van Cornelis Pz. Hooft. Jan. 1626
Op Jan Gijsbrechtszoon de Vries
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Geboortklok van Willem van Nassau. 27 May, 1626
Aan de Princesse van Oranje. Klinkdicht.
[Onder een gelegenheidsprent]
Geboortklok
Antidotum. Tegen het vergift der Geest-drijvers
Aan den Heer Laurens Reael, op zijn Ridderschap (1625)
Als Jufvrouw Magd. van Erp Karen Baeck trouwde
Op de schilderijen van Justus Baeck en Magd. van Erp
Oranje Maylied
Bede aan de oppervijanden der vrijheid
Waterbel of verzierd gerucht
Rommelpot van 't Hanekot 1627
Sprookje van Reyntje de Vos
Verovering van Grol door Fr. Henr., Pr. van Oranje. 1627
Klinkdicht
Aan de vrije Nederlanden
Verovering van Grol
Bruiloftbed van P. Cz. Hooft en H. Hellemans
Aan de Bruid, op haar Bruidegoms wapen
Op D. Pz. Pers
Ander
Afscheid van Italie, door Wm van den Vondel
C. Gz. Plemp, op W m v. d. Vondel, Jan. 1628
D. d. B. op den zelven
Amsteldams Wellekomst aan Frederick Henrick 10 Ap. 1628
Wellekomst aen Constantyn Huygens
De Haven aan Joan Nicolaesz. en Anna Simons
Tot verlossinge van Laurens Reael. 1628
Brief aan den Drost v. Muyden. In de Sont. 1628
Nog een
Orakel. Tot tol van Z. M. v. Zweden to Gottenburg. 1628
De Noordsche Nachtegaal
Hippolytus of rampzalige Kuischeid. Treurspel, gedr. 1628
Klinkert (aan den getrouwen Hollander)
Inhoud
De Treurspeelders zijn
Vondelens Hippolytus
Op Pieter Pietersz. Heyn. Sept. 1628
Aan Jacob Witz
Op bet afbeeldsel van Jacob Witz
De Boeren-Catechismus
Nieuwjaar voor Smout
Op het ontzet van Piet Heyns buit
Eerdicht op 't beeld van D. Carel Lenertsz. 1629
Eerdicht op 't vertrek van Jan Wz. Bogaert. 2 Feb. 1629
De Poeeten tegens de Consistorie
Over het verongelukken van den jongen Keurvorst. Jan. 1629
Zegezang, ter eere van Frederick Henrick
Opdracht aan Burgermeesteren
De Zegezang
De Triomfeerende Aemilia
Vraagt men .... 1629
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Op den „Weg-wyzer ter Salicheyt" 1629
Aan Fr. Aug. Thuanus
D' Amsterdamsche Akademi. I. v. V. filer
Antwoort van Tesselschade Roemers
Amst. Kakademie ofte Guit-school, door Jacob Cats
Anagramma op Vondel, door J. Cats
Amsterdamsche Kakistorie of Muitschool
Anagramma op Cats, door Vondel
Text
Roskam, aan den Heer Hooft. Mei, 163o
Harpoen, aan jonkh. Landeslot
Medalie voor den Gommariste Kettermeester
Inwijing van 't gelaurierde Princebeeld
Op den bovw van den Christen tempel t' Amstelredam 163o
Op d' afbeeldinge des zelven Tempels
Inwijing van den Christen Tempel. 8 Sept. 1630
Haec libertatis ergo
Een Otter in 't Bolwerk
Op Haen Kalkoen
Op den zelfde
Op de afbeelding van Laurens Reael
Brief van Kasper van Baerle aan P. Cz. Hooft
Triomftorts over de narlaag op bet Slaeck
Klinkdicht
Lijkoffer van Maeghdeburgh, ontsteken door Gustaef Adolf, Sept. 1631
Aan den Koning
Op zijne afbeelding to paard
Trouwringk van Pieter Wz. Hooft en Cornelia de Vries
Wellekomst van Huygh de Groot, t' Amsterdam
Blixem van 't Noordholl. Synode 1631
Decretum Horribile. Gruwel der verwoestinge
Op Amstelredam
P. S. Amsterdam
Jaargetijde van Olden-Barnevelt, 03 Dec. ?) 163 I.
AANTEEKENINGEN; daarin de Verbeteringen, en voords:
Het Grafschrift op Burgemeester Hooft
Familieoverzicht: „Roemer Visscher".
Familieoverzicht : „Baeck".

425
426
426
427
428
429
430
431
431
432
436
441
443
444
445
445
450
454
456
457
457
458
460
461

462
467
467
468
469
471
472
476
476
477
482

FAMILIEOVERZICHT „ROEMER VISSCHER." *)
ROEMER PIETERSZ., X GEERTRUID ADRIAENS ,

JACOB VISSCHER (Pietersz.?),

2 Zoons. 3 dochters.
(5) PIETER JACs. V.
lakenkooper in de Oude Brugst. over het accijnshuis,
begr. Oude Kerk, 7 Juli, 1558.

JAC. Pz. V.,

v6Or
X
1538.

t

t vOor 1523.

Zn. 3 dochters:
4) ANNA R.
(

geb. omstr. 1514.
begr. Oude Kerk, 7 Juli, 1558.

ROEMER PIETERSZ. V.,

GEERTE PIETERS V.

woont Oude Brugst.,
begr. Oude Kerk 2 Nov. 1559.

van Haerlem.

(een deftige schipperszoon).
t vOor 1523.

geb. omstr. 1500.

1616.

geb. 15471
Maart X 1583
AEF JANS, van Delft,
begr. 26 Feb. 1619, Oude Kerk.

JACOB VAN CAMPEN Hugensz.
■■■■■,..

(I) CORNELIS v. C.
eft bet huis in de Oude Brugsteeg,
woont Nieuwendijk.
X 16o2

CATH. QUEKELS.

(2)

PIETER R. V.

ANNA R. V.,

3 Zoons. 2 dochters.

PIETER v. C.
vOor 1616.

geb. 1583 (?).
te Alkm. 6 Dec. i651.
Feb. X 1624

.0a

C

DOMINICUS BOOT
VAN WESEL,
geb. te Dordrecht, 1585,
woont in de Wieringerwaard.

MACHTELD v. CAMPEN.

fD

T

CD

•

Secret.
ter Camer
„In Liefd'
bloeyende".
t on.

)-1

GEERTRUY
R. V.,

MARIA TESSELSCHADE R. V.,

geb. 1588,
leeft 1641.
ondertr. 29 Mei 1609

geb. 21 Maart 1594,
t 20 Juni 1649,
begr. 24, Oude Kerk.
20 N. X 1623

CLAES WILLEMS v. BUYL,

ALLART JANSZ.
CROMBALCH,

geb. 1585,
in 1635 Onderschout.

van Alkmaer,
t 2 8 Mei 1634.

„,..•■••

Mr. ROMANUS v. WESEL,
geb. 27 Feb. 1625.
Delft '< 1655

MARIA VAN NERVEN
Wms. Dr.
Kinderen.

JOHAN v. W.,

t

Leyden, 1647.

7 Kinderen.

(4) ELISABETH
v. B.,
geb. 1617.
9 Aug. X 1641

JORIAEN
EVERARDS
VOSCUYL,

MARIA
TADDEA
C.,
TESSELSCHADE
geb. Alkm.
C.,
19 Feb. 1625,
28 Mei
1634.

geb. naj. 1629,
t 31 Aug. 1647 te
Alkmaer.

geb. Kampen, 1617.

3 Kinderen.

*)
geef bier de genealogie der faniilie voor zoo ver de leden naauw verwant zijn aan de bewoners van het „Zalig Roemers Buis" en de glorien onzer XVII e Eeuw; zij is gedeelteljjk
ontleend aan het artikel van Mr. N. de Roever, in Oted-Hollatid, Jg. I, 248, en J. H. W. Unger, aldaar III, bl. 165. Tesselschade's jongste dochter is echter niet in 1641 overleden. Zie Van
T. R. V. en h. Yr., bl.59.

FAMILIEOVERZICHT „BAECK."

JOOST BAECK of BAKE.
Mr. LAURENS B. , begr. Nieuwe Kerk.
X

DIEUWERTGEN (DEBORA) JACOBS Dr. v. HARENCARSPEL.
Zij leven in 1639.

CATH. B.

Mr. JACOB B. ,

JUSTUS B.

DEBORA B. (DIANIRA),

t 1637 (?).

geb. i6o8,
woont 1630 Cleuveniersburgwal,
22 Mei ° 1630

HILLEBRANT BENTES

Heer van Wulverhorst,
zwager en korrespondent van P. Cz. Hooft
geb. 1605, t 14 D. 1681.
X 1628 (?)

geb. 1591,
1629 Re t. van 't Weeshuis,
woont Conincxgracht.

Aerts en Geurtjen Willemsd. Baers van Thenesses
e dochter.
3

geb. 16o1,
woont Keyserstraet.
18 N. X
° 1639

MAGDALENA B., ARNOUT B., SARA B., Mr. LAURENS B.,
t ong.
Heer v. Wulverhorst.
ong.
t ong.

MAGD. VAN ERP

DEBORA B.,
geb. 1637.
3 D. ;3( 1664
X 2e hw.

JOANNES EUSTACHIUS
WUYTIERS, v. BRONCKHORST.
geb. 1629,
woont aan den Amstel (op Welna?).

° Beteekend ondertrouwd.

CORNELIS LOURENSZ.
SCHOUTEN,
geb. 161o,
woont Heeregracht.

JACOBA B.
ADRIANA B. CHRISTINA B.
x
GODEFROY HERTZO GS,
Bon v. Edelsteyn en Hobergh,
Rijks-Kamerheer.
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