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BARTHOLOMEUS KROMHOUT,1
EN DE E. ME JOFFER

JACOBA VAN DER WIELE, VAN DER WERVE.

Aat ons 't huwelijk vereeren,

in zijn seizoen,
L EnNuaande'tMei
vroolijk kwinkeleeren,
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To

't Bruiloftsbed met levend groen,
Loof en bloemen komt bespreien,
En de bruiloftsgasten noon
Bruid en Bruigom te geleien,
Op den blijden bruiloftstoon,
Daar de liefde d'eensgezinden
Eeuwig zal door trouw verbinden.
Kromhout schrijft het zich tot eer na
Dat hij, minzaam uitgestort
Over zijn getrouwe weerga,
Nu een levend groenhout wordt,

I. Bartholomeus Cromhout, de zoon van Jacob Cromhout en van Margarita Wuytiers, geboren 12 Juni 1638, huwde 17 Mei 1663 met Jacoba
van der Wiele van der Werve, dochter van Willem van der Wiele van
der Werve en van Elisabeth Poppens.
Zijn vader was de stichter van de bekende huizen van Cromhout
„met den krommen Boomstam" op de Heerengracht tusschen de Huidenstraat en de Leidsche gracht.
„Door zijne onuitputtelijke liefdadigheid en milde bijdragen (is) de fraaie
Roomsche kerk te Purmerend kunnen gebouwd worden." Zie het opstel
van H. J. Allard in de Bijdragen tot de geschiedenis van het bisdom Haarlem
II, bl. 295.
Uit dit huwelijk werden vier kinderen geboren, waarvan Hendrik, geboren 23 Juni 1667, de oudste was.
ii. Schrijft het zich tot eer n a voor „rekent het zich tot een eer."
VONDEL XI.
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TER BRUILOFTE VAN B. KROMHOUT ENZ.
En Jacoba, om een erve
Te verwachten uit haar stam,
Van der Wiele, van der Werve,
Hem uit liefde in d'armen nam,
En den Bruigomskus geregeld
Met een' wederkus bezegelt.
Op den voorgang der geslachten
Volgt dit paar der oud'ren spoor
Met vereenigde gedachten,
Wil en wenschen na als voor,
Daar de schelle nachtegalen,
Om de bruiloftsledekant
Kwinkeleerende, adem halen,
En met dezen galm en trant
Hen uit geurige prieelen
Pogen zacht in slaap te spelen:
0 gelukkige gepaarde,
Mocht het gaan naar onzen lust,
Gij zoudt, eer uw trouw verjaarde,
Dan gekust, dan weer gekust,
Zien uwe afkomst u gelijken,
Recht alsof ze waar gesneen
Uit uw aanschijn, en de blijken
En het edel kroost in een
Mengen, met zoo schoone kleuren,
Dat de Meibloem zich most steuren.
Grootvaárs stam, belust op telgen,
Zou dan leven in een' noon,
En de grootmoer zich niet belgen,
Zoo ze blij de suikren kroon
Van een dochter kwam te kussen,
Wat de hemel schenkt is waard.
Spaart geen kussen noch herkussen
Op uw zoete bruiloftsvaart,
Om een bloem en vrucht te pluiken.
Leert den tijd met lust gebruiken.
Zoekt ge een voorbeeld: hoort de dieren
Bruiloft houden in de wei,
En gulhartig tierelieren,
Daar de herders hun schalmei
Riet en fluiten aan ontsteken,
In het juichend landgewest,

TER BRUILOFTE VAN B. KROMHOUT ENZ.

3

Vol van weelde en minnestreken.
leder vogel bouwt zijn nest,
En de duiven trekkebekken,
Om uw harten op te wekken.

6o

Komt de bruid een kus te weigeren,
Dat's de minnevlammen voen.
Dan begint het vier te steigeren;
Maar die strijd wordt met een' zoen
Neergeleid: want geestig veinzen
Voegt een joffer allermeest,
Om met gloeiender gepeinzen
't Hart des minnaars op het feest
Aan te prikkelen tot vrijen.
Zoo volgt vrede na het strij'en.

65

70

Op dien zang, een heusch vermanen,
Schreide in 't end de bloode bruid
Eenen dauw van maagdetranen,
Eer ze kwam tot een besluit.
Bartholmeus, vol verlangen
Naar 't genot van trouwe min,
Wischt de tranen van haar wangen,
En vertroost zijn bedvriendin :
Laat u 's hemels wil behagen.
Morgen zult ge u niet beklagen.
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Op 34co64 Mu,"
GEMALIN VAN DEN EDELEN HEER

PETER DE GRAAFF,
Jonkheer van Zuidpolsbroek.
DOOR OVENS GESCHILDERD.

HAUD TIBI VULTUS MORTAL'S, NEC VOX HOMINEM SONAT.

A

Ppelles werd belust Jacoba of te malen,
Gelijk de blozendheid van 't eerst opluikend licht:
Maar 't miste zijne verf aan kracht, en vier, en stralen.
De verf viel veel te doof. Hij sloeg zijn aangezicht

Haud tibi vultus, caet.: d. i.: ,uw gelaat noch uw stem duiden den
sterfelijken mensch aan." Zie Aen. I, 331. — I. Appelles: staat hier voor:
„de treffelijke schilder (Ovens)."

4

OP JACOBA BIKKER.

5 Van schaamte driewerf neer. De lust en hoop bezweken.
De Kunst scoot veel te kort, in 't *igen van natuur.
Zij wenschte haar penseel aan 't hemelsch vier t'ontsteken:
Doch zulk een vierroof stond Promeets bestaan te duur.
De Schilder sprak in 't end : Mevrouw zal mij vergeven,
Dat ik haar schoonheid en bevalligheid en gunst
I0
Slechts doodverve, als een schijn en schaduw van het leven.
De wil ontbreekt me niet, al mangelt het aan kunst.
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ONDERDRUKTE VRI JHEID.
TREURSPEL.
In ferrum pro libertate ruebant.
[„Uit vrijheidszucht stortten zij zich op de spits van 't staal."
Zie Aen. VIII. 648.1
DEN EDELEN EN GROOTACHTBAREN HEERE

SIMON VAN HOOREN,
Raad in de Staten van Holland en West-Friesland, Gezant van den Koning
van Groot-Brittannie, Burgemeester en Raad t'Amsterdam.

D

E Romeinsche ridder Kornelis Tacitus, het orakel der Latijnsche historieschrijvers, getuigt hoe d'oude Duitschen of Germannen, onkundig in letterkunst en geleerdheid, tot hunne

8. Promeets besta an: zie Fadon, vs. 658. en volgg. Meermalen treffen
wij, als reeds is opgemerkt, in verzen uit een zelfde tijdvak, dergelijken
natuurlijken terugkeer aan tot een denkbeeld, dat den dichter voor den
geest speelde.
Batavische Gebroeders. In de Opdracht zijner vertaling van Vergilius in
dichtmaat aan Cornelis de Graeff, zinspeelt Vondel er op (vs. 109-116), dat
hij van plan was „naer 's Mantuaners wetten" een epos te schrijven, ter
verheerlijking in twaalf boeken van „den kryghshelt Bato". Om welke
reden hij aan dit voornemen geen gevolg heeft gegeven, is niet bekend.
Drie jaren na het verschijnen van den vertaalden Vergilius verscheen
het treurspel der Batavische Gebroeders, dat misschien gedeeltelijk zijn ontstaan te danken heeft aan het zooeven genoemde plan en waarin waarschijnlijk, evenals hij indertijd deed met zijn onvoltooid epos Konstantijn,
stukken zijn overgenomen.
Volgens de bekende lijst van den heer C. N. Wybrands in de Dietsche
Warande, X, bi. 423, werd dit treurspel voor de eerste maal den 11 den
Juni 1663 ten tooneele gebracht. Daarna werd het nog vertoond op 14 en
i8 Juni 1663. — R. 1. Men ziet dat Vondel, volgens een sedert lang, op

OPDRACHT AAN SIMON VAN HOOREN.
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gedachten en kronieken, alleen gebruikten een zeker slag van
overoude gezangen, eene oorzaak dat wij van dien landaard en
zijne zeden en landsgelegenheid in vele zaken onkundig zouden
blijven, ten ware hij door zijne staatwijze pen ons die leerachtig
en krachtig hadde ontvouwen; en met eenen den oorsprong der
Batavieren, bij de Romeinen befaamd, sedert dit vrije yolk, in
bondgenootschap met Julius Cezar trad, totdat het, gedurende
Nero's heerschappij, in zijn recht en vrijheid jammerlijk verdrukt,
onder Galba tegen die meineedige verbondschenders de wapens
aanvaardde, en, na een bloedigen oorlog, heerlijk uitgevoerd, en
het sluiten van een eeuwig vreeverbond, die vrijwillig nederleide.
Toen ik den opstand tegen de Romeinen, en de doorluchtige
daden der Batavieren in de kunstige prenten van Tempeest bespiegelde, en, onder andere afbeeldingen, den Romeinschen stadhouder op den stoel zag zitten, daar Julius Paulus in zijn bloed
geverfd lag, en Nikolaas Burgerhart geketend naar Rome gevoerd
werd; en mijn lust vast verlangde dat die historian, door last
der Burgemeesteren treffelijk geschilderd, de galerij van ons Kapitool,
op eene rij, mochten bekleeden; ontvonkte mij een ijver om
levendig te ververschen den treurhandel der Gebroeders, onder
de schaduwe des Heeren van Hooren, niet onkundig in oude
en jonge historien, en wien, gelijk een medelid onder de Raden
der hoogedele en grootmogende Heeren Staten van Holland en
West-Friesland, de wacht der vrijheid bevolen werd; betrouwende
dat den heer Burgemeester niet mishagen zal de manhaftigheid
der oude Batavieren, en onze eigen landszaken, den nakomelingen
ter eere, ten tooneele te zien voeren, terwijl ik blijve,
Edele en grootachtbare beer,
Uw edele grootachtbaarheids
ootmoedige dienaar
J. V. VONDEL.

het voorbeeld van Hooft, bij hem bestaande gewoonte om de uitheemsche
namen zooveel mogelijk te vernederduitschen, ook hier van Cornelius
Kornelis maakt — een stap tot de vertaling van Civilis in Bur gerhart,
welke volgt. Consequent handelende, had hij ook, voor Tacitus, „zwijger"
moeten schrijven: immers nu doet die zoo Hollandsch klinkende voornaam
een min gelukkige uitwerking bij den Latijnschen toenaam. — 4. St a atw ijz e pen: een pen geoefend in staatswetenschap. — 13. D e kunstige
prenten van Tempeest: Antonius Tempesta was een Florentijn, die
onder Strada de schilderkunst geleerd had en vele tafereelen naliet, vooral
van veldslagen en dergelijke onderwerpen. Ook maakte hij zich als plaatsnijder beroemd. Hij overleed in 163o. — 16. Nikolaas Burgerhart:
aldus heeft Vondel den naam van Claudius Civilis in onze taal zoeken
over te brengen. — 17. En mijn lust vast verlangde dat: versta: „en
ik het tijdstip reeds met verlangen te gemoet zag, waarop."

INHOUD.
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INHOUD.
UIT HET VIERDE BOEK VAN KORNELIS TACITUS HISTORIEN.

j

Ulius Paulus, en Nikolaas Burgerhart, uit koninklijken stamme,
overtroffen verre alle anderen. Fonteius Kapito benam Julius,
onder valschen schijn van misdadig aan rebellie, het leven,
en zond Burgerhart geketend naar Nero.
Het tooneel is in Outleger. Het treurspel begint met den
op- en eindigt met den ondergang der zon.

PERSONAGES.
JULIUS PAULUS ,
vorsten der Batavieren.
NIKOLAAS BURGERHART,
HELDEWI JN, zuster van Julius en Burgerhart.
REI VAN BATAVISCHE VROUWEN.
FRONTO , Presheer der Romeinen.
KRI JGSRAAD.
FONTEIUS KAPITO , Nero's stadhouder in Nederduitschland.
WALBURG , moeder van Julius en Burgerhart.

BATAVISCHE GEBROEDERS
OF

ONDERDRUKTE VRI JHEID.
HET EERSTE BEDRI JF.
JULIUS. BURGERHART.

Julius.
Heer broeder Burgerhart, wij rijzen met den morgen.
Burgerhart.

5

Heer broeder Julius, genoot van mijne zorgen,
Een onverwacht geluk beslechte alle ongelijk,
Tot heil des Bataviers, gedrukt van 't Roomsche rijk,
In Nero's eeuw. Waar zal de hulk des staats belanden?

R. 5. Outleger: 't Lat. castra vetera. Deze vesting of legerplaats
lag bij Xanten en buiten de landstreek, door de Batavieren bewoond.
R. 5. Presheer: „hoofdman eener bende, gezonden om lieden
—Personag.
tot den krijgsdienst to pressen." Doch zie vs. 65-67. — Het Eerste
Bedriff. 5. Eeuw voor „tijd", aetas.

BATAVISCHE GEBROEDERS.
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Hier is [het legt me al op de leen] een storm voorhanden.
Sta vast, en zet u schrap aan mijne rechte zij.
Het geldt nu een van beide, of tevens u en mij.
Maar laat ons omzien. 'k Vrees ook 't ruischen van de bladers.
To Geen huis, geen zaal is vrij van hofspien en verraders,
Die melden 't huisgeheim, tenzij men hen vernoeg',
Uit schrik voor wenk of woord, zoo 't iemand overdroeg.
Men mag veel denken, maar moet ommeziende spreken.
Elk dient in d'aarde nu den vinger eerst te steken,
15 Te rieken in wat land en lucht hij sta of niet.
Fonteius Kapito bekleedt hier 't hoofdgebied,
Als stedehouder, in Outleger. Zijn Romeinen
Verdrukken dagelijks de grooten en de kleinen.
't Vijfjarig wijs gebied is overlang voorbij
20 Gegleden. Heilig noch onheilig gaat niet vrij.
Dat tuigen ons de brand van huizen, hoven, kerken.
Zoo veel gebouwen en doorluchte wonderwerken,
Te Rome in assche en puin begraven met een' slag,
Waarin die stokebrand oud Troje zinken zag.
25 Dat tuigt de moord des raads, van gade, zuster, broeder,
En zelf de moederslacht van Agrippijn, zijn moeder,
Die haren zoon, in 't eerst zoo overwaard en lief,
Door manslag en vergift in top van 't rijk verhief.
Het moorden duurt te Rome, en opent d'edelste ader.
30 De deugd vindt heul noch troost. De wees ontbeert haar vader,
De weduw haren man. Geen weeklacht krijgt gehoor.
De vierschaar zit verstomd, en zonder tong en oor.
Men ziet ter kerke dank noch offerande ontbreken,
Zoo dik de hartadr van een' heer wordt afgesteken;
35 Gelijk of 't godendom, op 't gansche rijk gestoord,
Niet waar te zoenen dan door bloed en vadermoord.
De bloedvriend mag zijn bloed beklagen noch beschreien.
Men hoeft den dwingland in zijn boosheid nog te vleien.
14, 15. Toespeling op een spreekwoord, in gebruik bij sommige Nomadische volksstammen: „steek uw vinger in den grond, proef in wat land
gij zijt." — 19. 't Vijfjarig wijs gebied: dat van Vibius Avitus, die vciOr
Capito vijf jaren lang het bestuur over de gewesten aan den Nederrijn had
gevoerd. — 21. Dat tuigen ons de brand: beter: „dat tuigt ons de
brand"; doch Vondel heeft zich bier vermoedelijk laten misleiden door al
de meervouden, die volgen. — 24. Die stokebrand: Nero. — 26. En
zelf de moederslacht van Agrippijn: lees: „en de moederslacht
zelfs van Agrippina". — 28. Mans lag: zuiverder van vorm dan het
tegenwoordige m anslag, dat naar zijn aard beteekenen moet: „de slag,
door een man gegeven", evenals d on der sla g beteekent: „een slag van
den donder." — 29. En op ent d'e delste ad e r: dit ziet op Seneca, Nero's
leermeester, die, door hem ter dood gedoemd, zich in 't bad de aders liet
openen en zoo zijn einde afwachtte.

8
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Zoo valt de wolf door bloed in 't goed en wettig erf.
40 Zoo dreigt het hoofdgebied der wereld met bederf
Des yolks op deze rots van dwinglandij te stranden.
Waartoe vervalt de staat der overheerde landen
Des Rijnstrooms, onderdrukt van Cezars krijgsbanier!
Het heldeneiland van den vrijen Batavier,
45 Een yolk, uit Bato's bloed, en Duitschen stam gesproten,
In Cezars eed gekend voor vrienden, bondgenooten,
En medebroederen, wordt jammerlijk verdrukt,
Geschoren, en geschat, getreen, geprest, geplukt.
Ga henen, dien den vorst, een heele rij van jaren;
50 Zoo wordt de deugd beloond. Scheldt Rome ons nog barbaren,
Dat dus barbarisch lacht in 's onderdrukten leed,
En onverzaad zich mest met 's vromen bloed en zweet ?
Romeinen, snooder dan gedrocht van rave en gieren,
Elkander onderling met riemen, vleesch en spieren
55 Afrukken, villen, en verslinden, zonder maat.
Zoo stapt de keizer voor, en naar dit ongelaat
Des meesters weet de knecht ook zijn gelaat te schikken,
Om, veil* in zijn ambt, te schromen noch te schrikken.
Fonteius houdt vooraan het spoor van Tigellijn:
60 Wat geil en gierig schendt hij d'oevers langs den Rijn
Van wederzijde, een plaag voor ouden en voor jongen.
Wat vrouw zit ongeschend? Wat knaap mag ongedwongen
Ten hove streven, als een slagpen aan de wacht
Van Cezar, of hij wordt, als een Barbaar, misacht?
65 Men prest den ouden, lang aan 't afgaan en verwelken,
Om glimpig d'uiers van den rijken man te melken,
En met de melk het bloed dien hoogen ouderdom
Te tappen van het hart. Batavie zit stom
Voor 's lands geweldenaar, nu weder aan het pressen
70 Van oud en jong. Zoo treen wij barrevoets op messen.
'k Verwacht de jonkheid van ons eiland met den dag
Hier langs gevoerd, en al wat wapens voeren mag,
Of niet kan voeren, om zijne afgeleefde dagen,
5o. 0 n s : leg, ter verduidelijking van hetgeen volgt, den klemtoon op
dit woord. — 51. Bar barisch: gelijk van vorm als Bat a vis c h: 't eerste
is geheel verdrongen door den meer Nederduitschen vorm Barba a r s c h; —
't laatste is in gebruik gebleven, waar het Batavi e r en geldt; terwijl
men Bataa fs c h alleen bezigt waar sprake is van iets dat tot het tijdvak
tusschen 1795 en 18°6 betrekking heeft. — 59. Tigell ij n : een der voornaamste gunstelingen van Nero. — 64. Mis a c ht: dit is hier een euphemismus, voor: „misbruikt, mishandeld". — 65-68. Men weet, dat de Romeinsche
wervers of presheeren, gelijk Vondel ze noemt, in stede van kloeke
jongelingen, bij voorkeur afgeleefden of onvolwassenen presten om bij de
Batavische hulpbenden ingelijfd te worden, die zich dan voor zware sommen
vrijkochten.

BATAVISCHE GEBROEDERS.
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Hier in Outleger met afgrijselijke slagen

75 Getout, en voortgeprest, om mede t'scheep te gaan.
Wie durf dit stuiten, of met reden tegenstaan?
't Is wijsheid op zijn tijd te spreken, of te duiken.
Wij dienen, ziende blind en weerloos, 't oog te luiken.
Gij zult de vrouwekunne eerlang zien op de been.
So Ons zuster Heldewijn, vroeg op, komt herwaart treén,
Bekreten en bedrukt, om haren zoon te bergen.
Helaas, het is te spade ons hulp en troost te vergen.
Wij kunnen zwijgende geene achterdocht ontgaan.
Deez' bange dag breekt met een heilloos voorspook aan.
HELDEWIJN. BURGERHART.
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Heldewijn.
Och, allerliefste en waardste broeder,
Ontferm u over dezen knaap,
Dit Weeskind van een weeuw, zijn moeder.
Waar berge ik dit onnoozel schaap?
Men loopt de deuren op de vloeren.
Outleger wordt dus vroeg verrast,
Om jonge knapen weg te voeren,
Op 's Keizers naam, een' strengen last.
Wie kan de rijkstrouwanten keeren ?
Wordt Vechter mij met kracht ontrukt;
Geen moeder kan haar kind ontberen,
Zoo sterf ik, droef en onderdrukt.
Een weduwvrouw hoopt troost t'ontmoeten
In d'afkomste, als haar hoofd bezwijkt
En heensterft, en die scha te boeten
Door 't kroost, dat vaders aard gelijkt.
Gij beiden zijt zijn waardige oomen,
Och, red me toch met raad en daad,
0 wijk en toevlucht aller vromen,
Nu 't water op de lippen staat.
Burgerhart.
Toen ik mijn gade zond naar Kolen
Met mijnen zoon ter goeder tijd,

75. Getout: van touw e n, d. i. : „met een touw, of zweep , slaan." —
77 , D uik en: buigen, voor den drang der omstandigheden zwichten. —
83. Z w ij gende: versta : „al zwijgen wij." — 9o. 0 utl eger wordt dus
vroeg v err a st : 0 utlege r was geen dorp of stad, waar zij woonden,
die v err ast w e r d en, maar,, ali de naam aanduidt, een verschanste plaats,
waaruit zij, die verr as t e n, de omgelegen streek besprongen. — 99. H e e nster ft : langzaam wegkwijnde. — 105. Kolen: d. i. Keule n.
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Ried ik u stil en in 't verholen
Hem me te bergen, buiten strijd.
Nu schuilt mijne afkomst bij bekenden,
Uit Duitschen stamme , t'Agrippijn :
Maar gij ontzeit dien knaap te zenden
Den Rijnstroom op, in zulk een' schijn.
Gij hiet dat reizen ommezwerven,
En levend duiken in een graf.
Uw' zoon, als balling 's lands, te derven
Ried al te blinde liefde u af.
Gij weigerdet het kind te dompelen
In stilte, op een gestrooid gerucht
Van pressen, en van overrompelen.
Nu is het vruchtloos dat ge zucht.
Nu baat het kermen , noch het krijten.
Ontvoert men u dit pand met kracht,
Gij moet die schade u zelve wijten,
Die tijdig geenen noodraad acht.
Het is te spade raad te vragen
Bij mij, die los en wankel sta.

Elk heeft het oog op ons geslagen.
Men slaat al onzen wandel ga.
Wij staan in 't spits, en aangeteekend
Op Nero's bloedrol : zoo 't geweld
Ons dagvaart, en misdadig rekent,
Is 't vonnis met een' glimp geveld.
Heldewijn.

135

1 40

Heer broeder, och gij waart voorhenen
Doorgaans mijn troost en toeverlaat :
Laat gij een weeuw, uw zuster , weenen ?
Verlaat ge haar in dezen staat ?
Helaas, de vijanden genaken.
Waar berg ik dit onnoozel kind ?
De tranen rollen langs zijn kaken.
Het strooit zijn klachten in den wind.
Heer broeders, redt ons : wij bezwijken,
Geperst van nood tot ongeduld.
Ik zal van uwen raad niet wijken.
Vergeeft me deze reis mijn schuld.

III. On tz ei t voor ontzeidet, „weigerdet". — 124. Versta: „die, toen
het tijd was, den raad, die u in uw nood gegeven werd, in den wind hebt
geslagen,"
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Burgerhart.
Hou op van jammeren en klagen.
Gij brengt u zelve en ons in last.
Het is te spade raad te vragen.
De dag genaakt. Het onheil wast.
De vijand raast en tiert verbolgen,
En meest op 't koninklijk geslacht.
't Is kunst te raan, en raad te volgen.
De schildwacht houdt een scherpe wacht.
Gij moet uw' zoon terstond vermommen,
Gelijk een melkmaagd. Zendt hem heen,
Eer 't licht de kimmen heeft beklommen,
Naar 't heilig offerbosch alleen.
De kop'ren melkkan hang' van achter
Op zijnen rug, voorzien ten nood,
Om weg te schuilen voor den wachter,
Met zuivel, en nooddruftig brood.
Omtrent den merkpaal gaapt in 't weste
Een holle boom. Hij berg' zich daar
Een etmaal, totdat gij ten leste,
Hem redt bij nacht uit lijfsgevaar.
Zoo ras men rust van yolk te pressen
Dan haal hem heimlijk weder t'huis.
Hij hoeft geen kruik noch waterflesschen,
Daar springt een bron, die met geruisch
De laagte zoekt, en hem kan laven.
Gij hoort ter nood mijn' nauwsten raad.
De hemel stier' hem in de haven
Van heil. 't Is tijd dat ik u laat.
Een nevel houdt de lucht betogen.
Deez' dag zal leeren of mijn geest,
[Schep moed, vrouw zuster. Wisch uwe oogen,]
Voor ijdel spook en droomen vreest.
Verklee den jong'ling. Wij gaan binnen.
't Is tijd te spoén, en tijd te winnen.
Heldewijn.
Mijn zoon, nu schiet dit linnen aan.
Deez' melkkan om den hals gehangen,
En fluks naar 't offerwoud gegaan.
De populier zal u ontvangen.

is i. Hier moet men zich Burgerhart voorstellen , als bewogen met de
wanhoop zijner zuster en peinzende op een middel om haar zoon te redden. —
16o. No o d d r uftig brood : min juist, voor „b rood waarmede aan de
nooddru ft wordt te gemoet gekomen".
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Aanvaard dien stok. Bedek uw hoofd
Met dezen hoed, van stroo gevlochten.
Wanneer de schaduw 't nachtlicht dooft,
Of gij van schrik werd aangevochten.
Wil ik u troosten in het woud,
En niet verzuimen bij te komen,
Daar gij gescholen zit in 't hout
Nu leer uw droefheid in te toomen.
Bedwing de tranen, en vergeet
Uw oud geslacht, zoo lang in eere.
Men overwinn' door list dit feed,
Totdat de tijd alle onheil keere.
Nu kus uw lieve moeder nog.
Dat Herkles u in 't woud behoede,
En zegene dit noodbedrog.
O teig van koninklijken bloede,
Ga hene, eer iemand ons bespie.
Hoe vreeze ik dat de wacht dit zie!
BURGERHART. JULIUS. REI VAN VROUWEN.

Burgerhart.
Ik hoore alree gekerm van vrouwen langs de straten.
Het nadert meer en meer. Ai luister. Hofsoldaten
Bezetten straat bij straat, en rammen poort bij poort.
Wie aangeteekend staat op 's pressers rol moet voort.
205 Het schreien mengt zich in afgrijselijke vloeken.
De vrouwen naderen, om heul aan ons te zoeken.
Ik vind geraden hun t'ontwijken in der ijl,
Om niet Fonteius' wrok en scherpe legerbijl
Te wetten: want hij is alreede aan 't wederkeeren
210 Van over Rijn, gezind vandaag te triomfeeren
Met blijdschap, om de zege op Katmeers erf behaald.
Wij zullen zien hoe hij met Duitsche standers praalt,
En zwelt van moedigheid en trotschheid, om 't verdelgen
Des vijands. Repte ik mij, hij zou 't zich vreeslijk belgen.
Julius.
215 Wat raad? Hoe slaan we best 't gehuil der vrouwen af?
187,188.0 bij te k o m en beteekent hier hetzelfde als bij u te k o m en.—
207. Hun t'on t w ij k en: Vondel laat hier ont w ij k en evenals elders
w ij k en, als in 't Lat., den dat. regeeren. — 211. K a t m e e r s erf: K a tme e r wordt in Hoofts treurspel „Baeto" voorgesteld als koning der Katten
en als vader van Bato, den stamvader der Batavieren.
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Burgerhart.
Het voegt u beter dan het mij voegt. Antwoord straf
En streng. Verzend ze om troost bij krijgsraad en kornellen.
Julius.
Zij komen om deez' wijk in rep en roer te stellen.
Wie paait een moeder, van haar' man en zoon beroofd?
Burgerhart.
220 Bedaard ze niet, zoo klink' haar forsch de deur voor 't hoofd,

Dan brengt ge mij noch ook uzelven niet om 't leven.
De tijd gebiedt op 't hoogst geene achterdocht te geven.
Daar komen ze. Ik vertrek, en ga naar binnen toe.
R e i.
Getrouwe Julius, dat Herkles u behoe,
225 Waar schuilt uw broeder nu, de vrijburg aller vromen?
Is hij verdrukten ooit in nood te hulp gekomen,
Zoo wordt het tijd dat hij zich weder openbaar':
Oprechte Batavier, een werelooze schaar
Van vrouwen ziet bedrukt haar lieve zoons en mannen
230 Oppressen met geweld. Een aanwas van tyrannen
Verdrukt de vrijheid, en ontziet noch eer noch eed
Te schenden. Waren wij met dit beding besteed
Ten huwelijke, om zoons te baren en te voeden
Tot dienstb're slaven voor tyrannen, en verwoeden;
235 Veel nutter lagen wij den eersten nacht geworgd,
Gesmoord in 's bruigoms arm. Vergeefs, vergeefs gezorgd,
En negen maanden lang de vrucht aan 't hart gedragen,
Gebaard met hartewee, gezoogd met jammerklagen,
Dan haar in 't end te zien, geketend en bedrukt,
240 Met kracht vervoeren, en den Rijnstroom opgerukt
Naar 's keizers hof niet, maar veroverde gewesten,
Ten roove en wellust van Harpijen en rijkspesten,
En buiten alle hoop van immermeer een vreugd
Aan haar te zien, in 't schoonste en bloeiendst van de jeugd :
245 En hierbij rust het niet, hoe sterk wij tegenstreefden:
Men prest de neven, en meteen ook afgeleefden,
Den grootvadr, hallef dood, en in den ouden dag,
Die geenen arbeid noch geene onrust dragen mag,
En eenen stok behoeft ter nood om op te leunen,
250 Te zwakke zuilen voor het hof, om op te steunen.
Heer Julius, och roep uw' broeder, of misschien
Hij in den hoogen nood hiertegen mocht voorzien.
246. De neven voor „de kleinkinderen", doch bier meer bepaald de
„onvolwassenen".
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Julius.
Bedroefde joffers, rust: gij klaagt uw leed den dooven.
Geen machtelooze kan u hulp en heil beloven.
255 Gaat, klaagt den krijgsraad en kornellen wat u deert.
Rei.
Geen klagen geldt bij hen: wij zitten overheerd.
Julius.
Zoo is het meer dan tijd uw pak te leeren dragen.
Rei.
Wij droeven kwamen hier uit nood om raad te vragen.
Julius.
Hier is noch raad noch hulp in deez' verlegenheid.
Rei.
260 Geen Batavier heeft ooit verdrukten hulp antzeid.
Julius.
Wij staan ten dienst van 't rijk, gereed in alle nooden.
Rei.
Zoo redt ons.
Julius.
Als het wordt van hooger hand geboden.
Rei.
Gij kunt ten hove slit verdedigen met recht.
Julius.
Hier heerscht Fonteius, die alle ongelijk beslecht.
Rei.
265 Fonteius over Rijn voert krijg in Duitsche landen.
Julius.
Hij heeft dien krijg beslecht, en is alree voorhanden:
Rei.
En ondertusschen voert men onze zoons van kant:
Julius.
Door stedehouders last. Hier geldt geen tegenstand.
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Re i.
Een al to kranke troost voor werelooze vrouwen.
Julius.
270 Geduldig lijden zal u allerminst berouwen.
Rei.
Dit lijden overweegt het moederlijk geduld.
Julius.
Natuur is krachtig. 'k Geef het moederhart geen schuld.
Re i.
Beweeg den krijgsraad, of men hulp en troost kon scheppen.
Julius.
'k Zou bij den krijgsraad van uw zaak niet durven reppen.
Re i.
275 Zoo klagen wij vergeefs onze' oogen dit verdriet.
Julius.
Vergeefs bij ons gekermd. Dit kermen vordert niet.
Rei.
Geen moeder kan den zoon, geen vrouw den man verlaten.
Julius.
De zoon en vader zijn nu Cezars onderzaten:
Re i.
Gedwongen, niet vanzelf, noch met hunn' vrijen wil.
Julius.
280 Gij spreekt uit ongeduld, en zweegt veel nutter stil.
Re i.
Het hart moest bersten, zou 't zijn hartewee niet uiten.
Julius.
Bedwingt uw' moed een poos. Geen reden kan dit stuiten.
Re i.
Rampzalig dragen wij een onverdraagzaam juk.
282. Moed: gemoed. Reden: redeneeren, praten, klagen — 28 3. O nv er dr a a gz aam : onverdraaglijk.
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Julius.
Verwacht een beter tijd en uitkomste in den druk.

Rei.
285 Onze afkomst sterft terwijl in bitt're slavernije.
Julius.
Gehoorzaamt, en genoegt aan Cezars heerschappije.
Rei.
De dienaars overtreen hun' meesters Cezars last.
Julius.
Laat dit bestraffen wien het straffen wettig past.
Rei.
Wien past het meer dan u, uit 's konings stam gesproten?
Julius.
290 Nu dienstbaar onder Rome, en van gezag verstooten.

Rei.
Ontaardt ge van uw stam, held Bato, rijk van lof?
Julius.
Die scheide, uit lust tot vrede, uit grootvaär Katmeers hof.
Rei.
Uit lust tot vrijheid trok hij over Rijn in 't eiland;
Julius.
En strekte in zijnen tijd der Batavieren heiland.
Rei.
295 Maar luttel dacht hij dat zijne afkomst slaven zou.
Julius.
Een sterker stelt de wet, dies matigt uwen rouw.
Rei.
Heer Julius, wat raad? hoor Fronto herwaarts komen,
Met ons gepreste zoons, en mannen. Wijk der vromen,
Beschut ze voor geweld. De scheepsklaroen, o wee,
286. Genoegt aan Cezars heerschappije: neemt genoegen met
Caesars heerschappij (waar gij u toch niet tegen verzetten kunt); getroost
er u in. — 29s. Slav en: bier voor: „in slavernij leven".
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300 Verdaagt ze naar den stroom. Men stuwt ze als loeiend vee
Geketend hals aan hals. Och keer die dwinglandijen.
Geen Batavieren staat dien overlast te lijen.
Julius.
Bedroefde vrouwen, gij bezwaart met uwe klacht
En bijster straatgeschal al 't Bataviers geslacht.
305 Vertrekt: zoekt elders heul. Vertrekt terstond: staat buiten.
Het is geraden u de deur voor 't hoofd te sluiten.
FRONTO. REI.

Fronto.
Voort, voort: het tochtschip uit oud Rijnland is airee
Van 't huis te Britten, dat de schildwacht houdt aan zee,
Den Rijnstroom opgevoerd, vol dienstb're jongelingen,
310 Gesloten hals aan hals met halsbanden en ringen.
Het schip wacht aan den wal, bij d'oude waterpoort,
Om d'opgepresten in te nemen. Haast u: voort.
Hier geldt geen wederstand. Voort, voort, of 't wil u rouwen.
Maar wat wil dit misbaar van ongebonden vrouwen
315 Te kennen geven? Wat beduidt dit ongeluid?
Dit schijnt een oproer. Heeft haar iemand opgeruid?
Durft iemand Cezars last met buld'ren tegenspreken,
En kraaiende den kam bij lichten dage opsteken?
Dat schijnt geen vrouwenwerk, maar eer een mans bedrijf.
320 De man staat achter, en vermomt zich met zijn wijf.
Hij speelt de muitrol, in een vrouwepersonage,
Op marktveld en op straat, gebruikt voor een stellage.
1k ken dit huichelen, deez' mommerij, te wel,
En wil zoo roeien en zoo spelen onder 't spel,
325 Dat d'uitgang zonder bloed de rol niet zal besluiten,
Ten spiegel van den aard, die listig onder 't muiten
Augustus Nero en zijn hoogheid komt te na.
R e i.
Och presheer van de jeugd, verstoor u niet. Och sta
Een luttel, totdat wij, mag 't zijn, ons hart uitklagen.
330 Wij vrouwen, moeders, lang gemat van kinderdragen,
Gebroken onder 't pak, de teérste kunne stuur
Geschoven op den hals, bij lot van vrouw natuur,
Genaken u met schroomte, om door ootmoedig smeeken
302. Staat di en o v er last te lij en: men construeere: „dien overlast
te lijden, staat aan geen Batavieren." — 303-306. Die poging tot wegdrijving
der jammerende vrouwen sluit op de voorzichtige waarschuwing, door
Burgerhart aan zijn broeder gedaan vs. 220 volgg. — 33o. Gema t: afgemat.
VONDEL XI.
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Het onweer, dat ons dreigt, te stillen, en te breken.

335 De grootste stad, die woeste en wilde volken temt,
Is van genade nog zoo bijster niet vervreemd,
Dat zij genade ontzegt de' smeekende' onderzaten,
Die aangevochten zich op haar gena verlaten,
En minst het vrouwvolk, niet gesteld om overlast
340 Te lijden, daar het zwakste op 't felst wordt aangetast.
De liefde tot ons vrucht verwon de zwarigheden
Van dracht, en barensnood, te bitter doorgestreden,
En 't lastig opvoen, op een hachelijke hoop
Van eenmaal eindelijk, na 't ongewis verloop
345 Der jaren, hen te zien tot mannen opgetogen,
Ten troost der oud'ren; maar wij vinden ons bedrogen,
En los van deze hoop verstoken op het lest;
Naardien ze, als slaven, weggevoerd, en voortgeprest
Uit moeders oogen, gaan, ten dienst van vreemde heeren,
350 In ballingschap (hoe kan 't een moeders hart verteeren?)
Omzwerven, slaven, en oppassen, onverpoosd
In hunnen arbeid. Och is dit der oud'ren troost?
En moeten wij nu zien ons mannen en getrouwen,
In hunnen ouderdom, uitheemsche landen bouwen,
355 Verstoken van hun ga, voor eeuwig en altoos
Eene onbestorven weeuw, bedrukt en troosteloos?
Heer Fronto, ai gedenk, hoe in haar jonge dagen
Uw lieve moeder u met smarte heeft gedragen,
Gebaard met weedom, en zorgvuldig opgevoed.
360 Geen boschberin heeft u geworpen en gebroed,
Gezoogd met hare spene, in Noordsche wildernissen.
Gedenk hoe 't smarten zou, kwam zij haar vrucht te missen:
En, om uw moeders wil, verschoon toch uit gena
Den noon en vader, een verzwakte wederga,
365 Van dezen optocht. Denk hoe Herkules door strijen
Heel Duitschland vaagde van de plaag der dwingelandijen.
De vrijheid was vanouds der Duitschen eigen erf,
En allerwaardste schat. Zoo plaag geen landbederf
Den bodem van het rijk. Zoo moeten alle uw wenschen
370 U wel gelukken, en de goden en de menschen
U minnen, wijder dan de zon haar paarden ment.
Fronto.
Rampzaligen, die nog uw eigen heil niet kent,
Kan iemand grooter eer gebeuren dan met orden
In Cezars rijksdienst treen, en begenadigd worden
365, 366. De bron, uit welke Vondel de heldendaden van Hercules in
Germanic geput heeft, zal wel geene andere zijn dan zijne dichterlijke
verbeelding.
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375 Met dezen titel van een lijfschut in het hof
Te heeten? Dwaalt ge nog dus overdwaalsch en grof,
Dat gij een dierbaar lot, daar velen naar verlangen,
Ondankbaar opneemt, en het hoofd bedroefd laat hangen?
Wien d'eer gebeurt te staan voor 's keizers aangezicht,
380 Kan, zoo het hof hem vindt getrouw in zijnen plicht,
Van d'allerlaagste tot de hoogste trappen steigeren.
Fortuin begunstigt ze, die gretig geenszins weigeren
Den schoot t'ontvouwen, daar zij mild haar gaven strooit.
Wie thuis blijft sullen, sterft vergeten en berooid :
385 Dies toomt u in, en geeft den moed niet licht verloren.
Gij weet niet welk een staat uwe afkomst is beschoren.
R e i.
Wat hier aan vast is, het zij voorspoed of verdriet,
Woudt ge ons verschoonen, wij misgunnen 't niemand niet.
Laat and'ren ambt en staat te Rome vrij bekleeden,
390 En, steigerende in eere, uitlachen wat beneden
Misdeeld zit van 't geluk. De rust wordt best bewaard
In vrijheid, ongemoeid, bij zijnen eigen haard,
Van ambtenaren zich gerust te laten stieren.
Fronto.
Zoo spreken vrouwen : maar rechtschapen Batavieren
395 Aanbaden Julius, uit ouden Troischen stam
Gesproten, toen hij aan den Rijnstroom trekken kwam,
Die zijne legerbrug vrijwillig leerde dragen.
R e i.
Zoo mogen wij dien dag met tranen wel beklagen,
Naardien zijn nazaat, tot wiens dwang wij heden staan,
400 Onze afkomst vangt en spant, en, zonder iemand aan
Te zien, te water sleept naar vreemde wingewesten.
Wij bidden, kan 't geschien, ontschuldig d'opgepresten.
Fronto.
Maar wie verstout u, met dit vreeslijk straatgeschrei,
Te storen d'ambtenaars, gewettigd om 't gelei
405 Te geven aan uw jeugd, en opgeschreven mannen?
Wat hoofden leeren u weerspannig samenspannen?
Dit tegenspartelen komt uit uw' koker niet.
Het riekt naar oproer, en geweld, dat hooger ziet.
375. L ijfs ch ut : lijfwacht. — 376. Overdwa al s c h: overmoedig, trots ch .
08. Niemand nie t : dubbele negatie, alleen nog in gebruik bij veilingen.
400. Vangt en spa n t : vergelijk Maria Stuart, vs. 273 :
En vangt en spant die groote Nicht.
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Ontbeit, men zal dit stuk nog dieper onderzoeken.
410 Door wijven wil men nu staatkundigen verkloeken.
R e i.
Och, 't is natuurdrift, diep in 't moederhart geprent.
Fronto.
Houdt op van kermen : zwijgt : dit huilen neemt geen end :
En wacht u Cezars last en woord te wederstreven.
De wereld is verplicht den keizer tol te geven,
415 Het goed en ook het bloed. Dit lijdt geen wederspraak.
Wij zijn uitvoerders van zijn' wil: verweert uw zaak
Te Rome, dunkt u dat wij 't recht verongelijken.
Trekt heen naar Tigellijn : of laat het vonnis strijken
Ten hoof van Nero zelf, den vorst, wien alle lien
420 Gehoorzamen, en, als een' god, naar d'oogen zien,
Met eenen naar den mond. Zijne uitspraak is de reden,
De wet, die 't al regeert. Eene and're wet te smeden,
Waar Cezar met geweld gestooten uit den troon.
R e i.

425

Een ambtenaar kan streng of zachter 's rijks geboon
Handhaven, en meteen de gunst van 't hof behouden.
Verschoon ten minste een deel van jongen en van ouden.
Gedoog dat zij de gunst of ongunst van het lot
Verwachten. Matig dus het keizerlijk gebod.
Fronto.
Hier valt geen loten, noch vertrek, noch langer beiden.
R e i.

43o

Ten minste gun ons dat wij, voor dit bitter scheiden,
Nog oorlof nemen met een weeklacht, en den rou
Verzadn, dat Cezar zelf geen moeder weig'ren zou.
Fronto.
Zoo haast u : want de tijd gehengt niet lang te toeven.
Dit jammeren kan slechts tochtvaardigen bedroeven.
R e i.

435

Och mans, och zoons, in slavernij
Te voeren, och, wien zullen wij
Van beide lest of eerst betreuren ?
Genade mag u niet gebeuren

409. Ontbeit: toeft, — 427, 428. Met andere woorden: „laten zij loten,
wie tot den krijgsdienst zal bestemd worden".
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Op onze voorbede. Alle troost
440Heeft uit. Men zal u west en oost
Vaneen zien scheuren. Arme slaven,
Gij zult in diepe mijnen graven
En spitten, of de jonkheid zal,
Een' snooden heere ten geval,
Zich laten schuppen en braveeren.
445
Och is dit jammer niet te keeren ?
En moet de huisvrouw haren man,
Die, oud en stram, niet waken kan,
Verlaten, of, uit schrik voor boeien,
45 0Door dwang zijn middelen besnoeien ?
De have en 't erf, met zweet vergaard,
De vrucht des arbeids, lang gespaard
Zoo zuinig tegen d'oude dagen,
Wordt nu, als losgeld, aangeslagen
Van eenen gierigen griffoen,
455
Om zijne dartelheid te voén.
Zoo vilt, zoo knevelt men de vrijen.
0 rampen, o bedroefde tijen !
Heer Fronto, 't is uit ongeduld
460
Dat wij dus klagen. Wijd deez' schuld
Geen' onderdrukten en gevangen.
Fronto.
Trouwanten keert u aan geen kermen. Gaat uw gangen.
De tijd eischt spoed. Voort, voort met al dien wulpschen sleep.
Voort, voort met oud en jong. Gebruikt de taaie zweep
465 En bulpees vrij. Men moet hun huid met slagen touwen.
Ontziet geen lasteren noch straatgeschrei van vrouwen.
Rukt voort, rukt haastig voort naar d'oude Rijnpoort toe.
Wij zijn dit jammeren, dit bijster janken moe.
REI VAN BATAVISCHE VROUWEN.

I. Zang.
0 Herkules, in offerwouden
47 0Zoo lang gediend om uwe deugd,
445. Brave er en: hier in bedr. zin genomen, als 't Fr. braver, voor
„tergen, plagen". — 450. Versta : „hem dwingen, zich los te koopen". -459. Uit ongeduld voor „ten gevolge dat wij ons Teed niet dulden
kunnen". — 463. Dien wulpsch en sleep: wulpsch wordt anders bij
Vondel uitsluitend gebezigd van jongelieden; de sleep bestond echter gedeeltelijk uit stokouden. Men moet dus aannemen, dat Fronto hier bepaald
meer zijn blik over de knapen liet gaan, die er bij waren, of wel, wij
moeten wulpsch in zijn lateren zin van „vermetel", temerarius, opvatten. Zie KILIAEN in v. — 459. 0 Herkules: reeds op vs. 365 is aangemerkt, dat de Germanen geen Herkules kenden.
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Waarin zich Duitschland vond gehouden,
Beschut den ouderdom en jeugd
Der Batavieren, onze mannen,
En lieve zonen, in bedwang
Van menschenvlegels en tirannen.
Zie neder. Hoor den ketenklank
Der vrijgeboornen, nu te schepen
Te water op, en voortgestuwd,
Als vee, met bulpees, stok en zweepen,
Gevloekt zoo vreeslijk, dat elk gruwt,
En 't haar uit schrik rijst overende.
Ontferm u over onze ellende.
I. Tegenzang.

Kon iemand lucht uit klagen scheppen,
Die stilzat, en de handen wrong,
Of moest een held de handen reppen,
48 5
En rustig wagen sprong op sprong?
Verloste Herkules de luiden
En landen ooit op zijn gemak ?
Of bezigde hij leeuwenhuiden,
490En knots, en boog, en schoot, en stak,
En kneusde wreede landgedrochten,
En reuzen, rood van menschenbloed ,
Totdat ze lagen afgevochten,
En plat getrapt met zijnen voet?
Het is verloren luid gekreten :
495
Het kermen breekt noch boei noch keten.

500

505

5 io

IL Zang.
Noch kunnen klachten 't hart verlichten,
Dat van benauwdheid is beklemd;
Terwij1 we deerlijk moeten zwichten
Van woeste uitheemschen overstemd.
Zij stollen stout op oude wetten :
Maar bij ons Duitschen gelden meer
De goede zeden, vrij van smetten,
En d'erfgewoonte, wijd en veer,
Gelijk een zaad van tucht, geworpen,
Waar 's yolks verlosser henen toog,
In open vlekken, buurte en dorpen,
Die hem verhieven hemelhoog,
Als waardig op 's yolks tong te leven.
Dus helpt dien god zijn eere geven.

480. Gevloekt voor „ten vloek gesteld, gedoemd, mishandeld".
Annal. II, 12.
505.52 4. Zie
TACITUS p
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II. Tegenzang.
Held Herkles wordt bij d'oude Katten,
In 't groote Hartebosch , gevierd.
Toen Katmeers zoon kwam herwaart spatten,
Als balling 's lands, en 't y olk bestierd
In 't eiland, eerde hij godvruchtig
Het hof, van Herkules gebouwd
Omtrent den Waalkant, hoog en luchtig,
Waar van die streek haar naam behoudt
Die God was waard in top te zetten
Van eere met een woudaltaar,
Gezangen, offerboschbanketten ,
En popelkrans, schalmeie en snaar.
Verscheen hij nu uit offerbosschen,
Zijn macht kon onze zoons verlosssen.
III. Zang.
Stelt Rome in ned'rige onderdanen
Te sparen, trotsche op 't hart te treen,
Zijne eer, en laat men ons in tranen
Wegsmelten? brengt dit overeen.
Het is de roe nog niet ontwassen.
Baathouwer, Kennemaar, en Vries,
Opborrelende uit hun moerassen,
Met springstok, hooivork, kloet en spies,
De keurebenden, die hen knellen,
Min zouden schromen dan Armijn
Dien Varus schroomde neer te vellen,
Te treen en stroopen langs den Rijn.
Al stoffen ze op hunne arendstanders ,
Een hoofd ontbreekt ons, en niet anders.
III. Tegenzang.
De Batavieren, lang ten hove,
Als 's keizers lijfwacht, trouw van aard

512. 't Groote Hartebosch:
streek haar naam behoudt:
de overlevering, of liever volgens
was naar Herkules. — 525, 526.
Aen. VI, 834:
Parcere subjectis

de „Harts". — 518. Waar van die
het „land van A r k e 1", 'twelk, volgens
de oude genealogisten, aldus genoemd
Zinspeling op den regel van VERGILIUS
et debellare superbos.

532. Klo et: 'tzelfde als : „kluit, of knots." Zie BILD. Gesll. in vs. —
534. Armijn: vreemd is het, dat Vondel, die Latijnsche namen vertaalt,
waar hij ze liever had moeten laten gelijk ze waren, hier aan den grooten
overwinnaar van Varus zijn naam van Herman niet teruggeeft.
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Voorheen geschat, en in 't geloove,
Bij Nero, met hun wacht bewaard,
Te vreezen staan, zoo zij zich wenden
En Duitschen snoeren aan hun lijn,
Vijf burgemeesters keurebenden,
Waarvan de standers tuigen zijn,
Gevoelden Duitschlands krijgsvermogen,
En onder 't strijdbaar Duitsch geslacht
Staan Bataviers in top getogen,
Wier ruiters door de Waal, met kracht
Gewapend, kunnen overzwemmen.
Dat y olk zou 't Kapitool wel temmen.
Toezang.

555

560

565

Wat baat dit wrokken binnensmonds?
Wat baten deze mompelingen?
Wij wreken ons met luttel gronds,
En ijdele bekommeringen.
Men hoede dat het niemand hoor',
Die van ter zijde dit beluistert.
Men schuwe een loos verradersoor.
Wie vroed is zijne hoop verduistert,
Die niet dan onheil baren kan.
Men reppe van geen eedgespan,
Dat eens dit groot geweld mag stuiten.
Laat ons, ter Rijnpoorte uit, naar buiten
Nog afscheid nemen, rood beschreid,
Van 's lands gevangens, t'scheep geleid,
En kussen ze eens voor 't allerleste.
Geen troost is meer voor ons ten beste.
HET TWEEDE BEDRIJF.
KRIJGSRAAD. FONTEIUS.

Krijgsraad.

570

E stedehouder komt zeeghaftig herwaart aan
Uit Kattenland. De tocht is naar zijn' wensch vergaan.
Het past den krijgsraad eerst den held to wellekomen,
Die alle vijanden manhaftig in kon toomen.
Men steek' de krijgsklaroen, en ga hem in 't gemoet.
Hij stapt ter Rijnpoorte in, gevolgd van zijnen stoet.

545-547. Versta: „vijf legioenen bezwijken voor de dapperheid der Germanen , van welke nederlaag de veldstandaarden, op hen veroverd, getuigenis geven".
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575 Wie d'eer van 't Roomsche rijk behartigt, laat' zich hooren.
De vreugd *an zulk een zege is niet in 't hart te smoren.
Kornels en hoplien, helpt deez' wellekomst bekleen
Met een gemeene stein: het heil is algemeen.
Weest overwellekom. Ter goeder tijd bejegenen
580 Wij uw doorluchtigheid. Dat u de goden zegenen,
Beschermer van den staat, door uw beleid gestijfd.
Gij zijt de slagpen, daar 's rijks adelaar op drijft,
Die Azle en Euroop ziet onder zijne voeten.
Waar' Cezar hier, hij kwam u met den raad begroeten.
Fonteius.
585 Een oproer dat zijn hoofd alree scheen in de lucht
Te steken, houdt zich laag, en zwicht voor 't landgerucht
Van deze zegefaam, met kracht vooruit geronnen.
Krijgsraad.
Verhaal toch op wat wijs de vijand werd verwonnen,
Gevangen en verstrooid, op zijnen eigen grond.
590 Het lust ons dit verslag te hooren uit uw mond.
Fonteius.
De Katten, d'allerbraafste en strijdbaarste in Germanje,
Geloofden dat het rijk zou spatten; in Hispanje
De grijze Galba, met zijn oorelogsgespan,
Uitbersten; Vindex meer dan honderdduizend man
595 Opbrengen, en, gelijk een Julius, de wallen
Van Rome uit Gallie gewapend overvallen;
Britanje, uit zijnen slaap gewekt en opgestaan,
De Roomsche heirkracht uit het slavende eiland slaan;
En d'oude Batavier, met d'aangegrensde buren
boo Verbitterd, Rijn en Maas en Waal en Noordstrand schuren
Van 's rijks bezittingen, hun leggende op den hals.
De Katten droomden dit, het was dan waar of valsch.
Zij rusten heim'lijk toe, om herwaarts of te zakken,
En, eer men hen verwachtte, al Cezars macht te knakken.
605 Ik waakte, door mijn spien verzekerd van dit stuk:
En om, voor hen gereed, het dreigende ongeluk
Te stuiten, rukte voort, eer iemand dit vermoedde.
Zij lagen tochtree, doch te luttel op hun hoede,
Elk aan zijn eigen disch, in 't woeste Hartewoud.
610 Men braste, en dronk, en klonk, en stofte, trotsch en stout,
Den Roomschen adelaar te zitten in de veeren,
Dat hij met Duitschen roof vergeten zou te keeren.
Dit zwoeren ze onderling, en strekten 't bij den drank
Met vroolijk boschgeschal en trotschen wapenklank.
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615

Zoo look de midnacht stil den slaperigen dronken
Zijne oogen. Het gedierte ontwaakte van het ronken.
Hun paarden gingen vast te weide, vrij en los
Van toom en teugel, aan de slinke zij van 't bosch :
En zij, die anders scherp op oorlogsvoordeel letten ,
620 Vergaten door den dronk nu schildwacht uit te zetten.
Wij, door den loozen spie van hunne onachtzaamheid
Verkondschapt, rukten fluks met orden en beleid
Ten bossche in, bij de maan , opgaande om ons de paden
Te wijzen door 't geruisch der schemerende bladen.
Krijgsraad.
625 Ons lust te hooren hoe zij wierden opgewekt.
Fonteius.
De man lag bij zijn vrouw en kinders uitgestrekt,
Op eene zode vast in slaap : een ander leunde
Half slapende aan een eik, daar d'elleboog op steunde.
D'een lag begraven in de ruigte , en bieze en riet :
630 Een ander, op een boom omhoog geklommen, liet
De beenen en het hoofd, al suizebollend hangen.
Ik mompelde heel zacht : nu rustig aangevangen.
Een ieder schiete en houwe in 't honderd, dat het kraakt.
De krijgsgod noodt ons op dit boschbanket. Zoo raakt
635 Men blind'lings vleesch , en been, en bekkeneel, en schenkels,
Als in een vleeschhal, daar de slachter tot aan d'enkels
In rookend runderbloed zich baadt, bespat, bebloed.
Het huilen galmt door 't bosch, zoo vreeslijk en verwoed,
Gelijk of loeiend vee, in stallingen gedompeld,
640 Van wolvenkudden uit de sneeuw werd overrompeld.
Wat vluchten kon, ontvluchtte, en hield niet langer stand.
d'Een dieper boschwaarts in; een ander naar het land
Wou in de vlakke wei te paard ons tegenstreven,
Maar kwam te spade, en vond de paarden weggedreven
645 Door onze knapen : alle op eenen oogenblik,
Elk van een voetknecht, nu een ruiter in hun schik.
Wij spaarden 't overschot, en voerden het gevangen,
En keeren, rijk van roof, met wapenen behangen ,
Te heiligen aan Mars, Jupijn, en Nero zelf.
Krijgsraad.
650 Geloofd zij wader Mars. Men hang' ze in kerkgewelf,
Of hecht ze aan een pilaar, naar d'oude Roomsche zede.
Maar Fronto keert wetrom. Wat tijding brengt hij mede ?
646. In hun schik: dit hun slaat op 't voorafgaande k n a pen.
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FRONTO. FONTEIUS. RRIJGSRAAD.

Fronto.
Heer overwinner, dat de Goden u behoen ,
Gij keert ter goeder ure, en kunt den optocht spoen,
655 Verwinnen op zijn tijd, en tijdig wederkeeren.
Wij mogen uw gezag en opzicht niet ontberen.
Fonteius.
Hoe ging 't u? hebt ge een hoop Baethouders t'scheep geleid?
Fronto.
Met moeite t'scheep gebracht. Al d'oever zag beschreid
Van grootmoer, moeder, nicht, schoondochter, zuster, moeien.
66o Het scheen geen afscheid van bloedvrienden, maar te groeien
Tot opstand, en een storm van wederspannigheid.
Zij vielen ze om den hals. Bescheid noch onbescheid
Mocht gelden, onder al dit jammeren en treuren.
Men kon ze met geweld niet van elkander scheuren.
665 Natuur kwam boven, en met een boosaardigheid.
Men schroomde bondelrecht, noch Cezars majesteit
En naam te lasteren, te schenden onder 't klagen.
Doch veel staatkundigen, die uit hunne oogen zagen
Wat dit wou zeggen, en beluisterden wat spraak
670 Zij mompelden op straat, getuigen dat de wraak
Ons dreigde met een hoofd, om zich van 't juk t'ontlasten.
Het waar' noodwendig dit wat dieper t'ondertasten,
En uit te boezemen wat brand van staat hier smeult,
Gelijk een vonk met asch bedekt. Geloof hier heult
675 Een manshoofd me, die 't spel aanschouwt met koele zinnen,
En broedt en koestert het verraad, en houdt zich binnen.
1k heb hun hoofden, twee gebroeders, in het oog,
En, hen bespiedende, meer pijlen tot mijn boog ,
Om, met uw kennisse, eens de strenge pees te slaken.
68o Zij moeten onder, wil men 't kwaad te boven raken
Fonteius.
Dit stemt niet kwalijk met mijn inzicht overeen.
Fronto.
Hadde uwe vroomheid niet Katten plat getreen,
De storm van oproer zoude op Rijn- en zeekust waaien.
673. Uit te boezem en voor „uit te vorschen", letterlijk: „het geheime
plan, dat iemand in zijn boezem besloten houdt, te ontdekken". — 675. E e n
man shoo fd: voor dit woord zegt men thans, minder sierlijk: „manspersoon".
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Fonteius.
Nu druipen ze, en ontzien in vlakke veld te kraaien.

Fronto.
685 Geloof me bij mijn woord, zij leggen op hun luim.
Fonteius.
Betoom uwe achterdocht, die weidt misschien te ruim :
Of geef me een klaarder blijk van zulk een misvertrouwen.
Fronto.
Ik kom den Rijn af, voor mijn optocht, u ontvouwen
Mijn wedervaren , in 't geleiden van de vracht.
Ik volgde met een stoet te paarde , niet bedacht
Op eenig reisgevaar,, als plotseling, van boven
Ten heuvel af, een troep straatschenders kwam gestoven
Naar 't water toe, om ons dien keizerlijken buit
t'Ontzetten met geweld. De jager zag vooruit
695 Ter rechterzijde hoe die stofwolk aan kwam glippen.
Hij vond uit schrik geraftn de lijn te laten slippen,
t'Ontrennen naar beneen. De stuurman hoort geschal,
En smijt het roer in lij, en zet aan lager wal
Het schip, met menschenvleesch, tot Cezars dienst, geladen.
700 Wij dond'ren brieschende op. De stroopers, op verraden
Geweld en oproer uit , vernemen ons met schroom ,
En wenden , toen die kans hun miste , fluks den toom.
Hun paarden vlogen, recht als bliksems , al te zamen
Door 't stof ten moordbossche in, waaruit zij herwaarts kwamen.
705 Ik vond geraden weer te keeren, om verslag
Te doen, en zulk een stuk te brengen aan den dag.
Te Duitschburg zal het schip mijn wederkomst verbeiden,
Om, met meer yolks gesterkt, het hooger te geleiden.
Fonteius.
Men kent den vogel aan zijn veders. Maalt ge hen
710 Naar 't leven af, misschien of ik die vogels ken.
Fronto.
Het schenen opgeruide oproerige Barbaren.
't Gezicht alleen van verre een' krijgsman zou vervaren.
Krijgsraad.
Beschrijf ons hun gestalte , om zekerder te radn.
Fronto.
Zij zetten het te snel van verre op vluchten aan ;
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715 Gelijk een helsch gespook en barelijke droezen.
De schelmen dekten hoofd en schouder met karpoezen
Van stierenhuiden, ros van verf. De naakte borst
Geleek een kolder, dik van leder, en een korst,
Uit eelt en zweet gegroeid. Zij staken ossenhorens
720 Afgrijslijk in de lucht, gelijk gespitste torens.
De stiere tanden, in het villen aan de huid
Gelaten, slingerden, om schrikkelijker uit
Te kijken, langs de wang van weérszijde onder 't jagen.
Een schacht, met een smal blad van ijzer scherp beslagen,
725 Was 't ruiters handgeweer. Zoo kwamen ze op een draf
Aanstooten naar den stroom, maar spatten boschwaarts af,
Zoodra ik, met mijn troep gewapend, op kwam dagen.
Wij vonden niet geraan een sprong met hen te wagen
In 't moordbosch, anders waar' de laag misschien ontdekt.
Fonteius.
730 En of wij 't moordbosch nog, zoo wijd het zwaait en strekt,
Bezetten overal met onzen ruitervlogel;
Ten minste kregen wij een veder van dien vogel.
Fronto.
Geloof niet dat deez' laag zich lang in 't moordbosch houdt•
Fonteius.
Zij zijn alreede ontdekt, en honderd jaren oud.
735 Zoo stout een schelmstuk zit te hoog in top geklommen.
Fronto.
Geloof zij zijn te rugge en over Rijn gezwommen,
Van waar ze kwamen: want z'ontzien geenszins, met toom
En paard, in 't harrenas te brieschen door den stroom.
Fonteius.
Zoo kent gij dezen aard genoeg aan hun manieren.
7 15. Barelijke droez en: min gelukkige uitdrukking in den mond van
een Romein uit de eerste eeuw na Chr. geb. 't Is waar, Fronto had in
't land der Batavieren gewoond en dus tijd gehad, een spreekwijze aan te
leeren, die aldaar — voor zooverre men aanneemt, dat: d r o es van Dr u z u s
afkomt — in gebruik kan geweest zijn. — 716. Karpo e z en: zoo hebben
ook bij Antonides de Kaninefaten
Het hooft gehellemt met karpoezen, ros en bont.
716-725. Deze beschrijving van de uiterlijke gedaante der bende was in
Vondels tijd te noodiger, omdat men toen de stukken nog niet in 't vereischte kostuum speelde. — 733. L a a g: de bende, die in hinderlaag lag. —
734. Zij z ij n.... h o n d e r d jaren o u d: voor: „zij hebben hun langsten
tijd al geleefd, zij zullen spoedig het met den dood bekoopen".
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Fronto.
740 Gewis een landaard van rebelle Batavieren.
Verbonden aan hun hoofd. Het zij hiermee zoo 't wil;
Een brand van oproer smeult al heimelijk en stil,
Terwijl we onachtzaam ons aan ijdelheen vergapen.
Fonteius.
Men mag in staatgevaar niet sammelen noch slapen :
745 Want als gestichte brand bij nacht ten dake uitslaat,
De wind daaronder blaast, dan rept men zich te laat.
Nu eerst het hart gesterkt. Wij dienen tijd te winnen.
De tijd eischt raad en spoed. Treed samen met ons binnen.
REI VAN BATAVISCHE VROUWEN.

750

755

760

765

770

I. Zang.
Gelukkig teefden wij
Voorheen, eer vreemde heerschappij
Den vrijen hals kwam drukken
Met hare slaafsche en ijz'ren jukken.
Men kocht geen eigen erf,
Noch sloot met graft en haag zijn werf,
Maar dreef gemeene ploegen
Door 't land, en leefde met genoegen.
De lage leeme hut
Plasregen , wind en hagel schist.
De disch stond niet geladen
Met lekkernij en overdaden ,
Maar ooft, in 't wild gegroeid
Aan boomen, met geen mes besnoeid.
Het wildbraad was ons spijze,
En kaas en stremsel, naar landswijze.
De man, verplicht door trouw,
Genoegde met een kuische vrouw ,
Die schaamrood ingetogen
Haar heer en heerschap zag naar d'oogen.
De huiswaard, zonder last,
Noodt nagebuur en vreemden gast,
Zoo gastvrij , als zijn magen.
Men voelde geene uitheemsche plagen.
I. Tegenzang.
Men acht geen zilverwerk ,
Noch goud, noch munt, gekend aan 't merk,

749-844. Deze geheele reizang is — hier en daar bijna letterlijk — overgenomen uit TACITUS de moribus Germanorum.
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3I

Zij wis'len waar aan waren,
Niet ver gehaald door zoute baren ,
Maar in het Duitsche land
Gegroeid, of met hunne eigen hand
Gewrocht in lage hutten,
Om 's menschen leven t'onderstutten.
De hutten, niet getooid
Noch dicht bijeen , maar wild gestrooid
Aan vlekken, en aan dorpen,
Niet licht den brand zijn onderworpen.
Hun timmerhout is ruw ,
En ongeschaafd, de rijkste schuw
Van lijstwerk en sieraden,
Gesneen gebloemd, als ooft en bladen.
De bast en schors bedekt
De hut, wanneer de regen lekt.
Men bezigt kalk noch tegel,
Noch steen, gemetst op eenen regel.
Een deel schuilt, voor gevaar
Van krijg, in holen diep en naar,
En bergt zich voor den roover.
Zoo brengt de Duitschman 't leven over.
II. Zang.
Geen woeker vrat verwoed
Zijn evennaastens vleesch en bloed.
De yacht en vlasbloem kleedden
De hallefnaakte en sterke leden.
De dochters huwen spa
Aan een hardvochte wederga,
En beiden hoog van jaren,
Waarom zij vrome vruchten baren.
Ontvonkte brand van twist,
Het werd door scheidsmans fluks geslist.
Al d'edelsten regeeren.
De vroomste in oorlog triomfeeren.
Der vorsten macht bestaat
In schijn en uiterlijk gelaat :
Want om niet of to dwalen
Bepaalt haar 't yolk in enge palen.
Zoo kon de vrijheid staan.
De heer bemint den onderdaan,

796. Duitschman: min gewone, ofschoon niet onwettige vorm.
803. Ho o g van jar en: dat wil hier zeggen : „op rijpen leeftijd".
804. V r o m e v r u c hten : sterke, kloeke kinderen.
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815

En d'onderdaan, zijn heeren
Ontziende, helpt alle onheil keeren.
Het schouwspel, zonderling
Gepast op wapenoefening,
En niet om loon te trekken,
Tot oorbaar tijdverdrijf kon strekken.

82o

II. Tegenzang.

825

830

835

840

Geen rechter recht uit gunst
Of haat. Geen pen, noch letterkunst,
Noch stomme boeken spreken
Van goede zeden en gebreken:
Het schepselboek alleen
Leert hen aanbidden d'eeuwigheen,
Uitstralende in het werken,
De godheid, niet bemuurd in kerken.
Zij wijden gode in 't woud
Een kerk, van ongekorven bout,
Daar zij de daden melden
Van 's lands beschutteren en helden.
Zij schuwen diep te treen
In 't hol van Gods verholenheen,
Met geen vernuft te schatten,
Maar door 't geloof alleen te vatten.
De godsdienst hield met schroom
Voor straf de woestheid bij den toom.
De hoop op 't ander leven
Heet elk zijn recht en eer te geven.
Der Duitschen waardste pand,
De gouden vrijheid hield dus stand
In Nederduitsche beemden,
Voor d'overkomst van deze vreemden.
Toezang.

845

Hoe is nu d'oude tijd verkeerd
Door d'overkomst der vreemdelingen!
Batavie ligt overheerd,
En laat zich knevelen en dwingen.
Rechtvaardigheid, uit schrik gevlucht,

85o

Zocht in de wolken zich te bergen.

855

O Julius, zie uit de lucht
Hoe uw nazaten Duitschen tergen.
Uw nazaat schat Baethouwers niet
Me broeders, vrienden, bondgenooten
Van 't uitgebreid Romeinsch gebied,
Naar 't vreeverbond, met u gesloten.
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Geweld en wreedheid gaat in zwang.
Bemint ge 't recht der vrije volken,
Getrapt te bijster en te bang,
Zie eenmaal neder uit de wolken.
En, zoo uw godheid onrecht haat,
Herstel ons in den ouden staat.

860

HET DERDE BEDRIJF.
FONTEIUS. FRONTO.

Fonteius.
WIJ kunnen 't rijksgevaar uit geene donk're teekenen,
Gelijk uit letteren, voorspellen en berekenen,
Maar zonder klaarheid, op waarschijnelijk vermoen,
865
Door scherpe middelen 't gevreesde schaars verhoen :
Want zoo 't mislukte, 't zou gansch Duitschland over klinken.
Een arts zal reukeloos het lichaam niet verminken
Van een gedienstig lid, maar wachten zijn getij,
870 Die 't evel openbaart, eer hij besluite, en snij
En afzette, om uit nood inkank'rend kwaad te keeren.
Fronto.
Wie sammelt, moet bij wijl met schande en schade leeren.
Fonteius.
't Is kunst den tijd en maat te treffen fiks en net.
Fronto.
Het heil van vorst en yolk is d'allerhoogste wet.
Fonteius.
875 In trouwe dienaars is ook 's vorsten heil gelegen.
Fronto.
Hun trouw is als de punt en snee van 's vorsten degen.
Fonteius.
Zij dient dan niet verstompt, maar scherp en glad gewet.
Fronto.
Oprechte trouw is schuw van opspraak en van smet.
863. Uit geene donk're teekenen: uit zeer klare of verstaanbare
voorteekens. — 869. G e t ij voor „juiste t ij d", waarom dan ook het daarop
volgende betrekk. vn.woord manl. is genomen.
VONDEL XI.
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Fonteius.
Zij wordt bijwijlen ook uit onverstand gelasterd.

Fronto.
88o Bijwijlen ook met recht, wanneer ze allengs verbastert.
Fonteius.
Dan geeft de tijd hier blijk en kiare proeven af.
Fronto.
Niet altijd klaar, uit angst voor een gewisse straf.
De kloeken weten hunne aanslagen loos t'ontveinzen :
Fonteius.
Maar een nog kloeker, ziet den grond van hun gepeinzen.
Fronto.
885 Gebruik dan , het is tijd, uwe oogen en gezicht.
Fonteius.
't Verraad van Piso werd gestraft als 't kwam in 't licht.
Men strafte 't op bewijs , en uitgeborste blijken :
Fronto.
En Cezar raakte om hals, eer 't schelmstuk uit kwam kijken.
Fonteius.
Die lagen raakten beide vorsten in persoon.
Fronto.
890 Nu raakt het 's vorsten staat, een wacht, u streng geboOn.
Fonteius.
'k Beken, wij dragen ook den naam van staatbehoeders.
Fronto.
Zoo let voorzichtiger op deez' doortrapte broeders.
Fonteius.
Zij sproten alle beide uit koninklijken stam.
886. P iso : vermoedelijk Cn. Calpurnius Piso, die beticht werd, Germanicus door vergif to hebben omgebracht. Zie TACLTUS Ann. II: 74; III: 12. 891. Waar Fonteius hier op zinspeelt, is mij niet duidelijk. Nbch de Latijnsche benamingen van proconsul of legatus, nOch de Nederduitsche van
stedehouder, kan zelfs in de verte beschouwd worden als synoniem met
dien van staatbehoeder.
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Fronto.
Gestooten uit het rijk, dat lang een einde nam.
Fonteius.
895 De Batavier ontziet ze, en eert ze, als d'eerste vorsten :
Fronto.
De heil'ge Julius het hoofd niet bieden dorsten.
Fonteius.
Zij traden in verbond door eerelijk verdrag :
Fronto.
Maar staan verplicht aan 't rijk, en keizerlijk gezag :
Fonteius.
Als medebroeders, en getrouwe bondgenooten.
Fronto.
900 Gij moet ze intoomen in hun hoofden, niet verstooten.
Fonteius.
Ten minste met een' schijn, verschoonbaar bij 't gemeen.
Fronto.
treden
u,
ontziet
gij
hen op 't hart te treôn.
Zij
Fonteiu s.
Op welk een wijze zou dit yolk zoo verre komen,
Een stuk bestaan, te stout om slechts te durven droomen ?
Front o.
905 Gebruik uw zinnen. 'k Geef uw wijsheid dit te raán.
Fonteiu s.

Het lust me uit uwen mond te hooren en verstaan
Op welke middelen de Batavier zijn zinnen
Zou spitsen; hoe en waar het schellemstuk beginnen.
Fronto.
Waar ik verdrukt, als zij, en vijand van het rijk,
910 En hun in adeldom en stam en staat gelijk,
'k Wou glimpig, onder schijn van 't offren aan de goden,
896. H e il' g e Julius : t. w. : „Julius Caesar". — 897. In ver b o n d: t. w.:
„met Caesar". — 902. Zij treden u: vul aan: op 't hart.
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's Lands grooten en de braafste op d'offermaaltijd nooden,
In 't Godgewijde bosch, en [als bij maneschijn
De mid'nacht opkwam, na het brassen, en de wijn,
915 In 't brein gesteigerd, moed en rustigheid verwekte,
Eer iemand slaperig de leden nederstrekte,]
De deugd ophalen van 't Batavische geslacht,
En d'oude vrijheid, door 't Romeinsch geweld verkracht:
Hoe adeldom en yolk, beroofd en uitgezopen,
920 Nu slavende onder 't juk, geen aamtocht durven hopen:
Hoe jeugd en ouderdom geketend wordt vervoerd.
'k Wou hier op klampen hoe de twist al 't rijk beroert,
De keurebenden, aan 't verloopen, veld verliezen,
En, wrokkende onderling, uit wraakzucht zijde kiezen,
925 Verlangende elk met smart naar een doorluchtig hoofd,
Dat haar besolding van alle achterstel belooft.
Hoe zou de Batavier, geneigd zijn smaad te wreken,
Toeluist'ren, en, verhit van wraak, het hoofd opsteken,
En roepen: het is tijd den hals t'ontslaan van dwangk.
930 Het bosch zou galmen, op den vloek en wapenklank
Der gasten, die aldus hun vloekverwantschap sloten.
Dan Kennemer, Westvries, en Waterlands genooten,
Dan Tonger, Triersman, Gal, en Britten, over zee,
Gemaand het luie zwaard te rukken uit de schee.
935 Den Duitschen hoefde men geen hart in 't lijf te spreken
Het zou me aan toeval van hulptroepen niet ontbreken:
En zoo men 't Roomsch geweld op onze zijde kreeg;
'k Wou Maas en Waal en Rijn afloopen met een veeg,
En overweldigen uw burgen en kasteelen.
940 Waar zege is, loopt elk toe, om diep in roof te deelen.
Fonteius.
Geen keurbende zou zoo reuk'loos ommeslaan,
Uit angst van 's keizers toorne op haren hals te lawn.
Fronto.
Men moest op 's keizers naam de wapens eerst aanvaarden ,
En, in de schaduw van Vespaziaans standaarden,
922. Hier op Ida. mp en voor „hieraan vasthechten", in den zin van
„hier geleidelijk op doen volgen", maar krachtiger en dichterlijker dan een
van beide. — 926. Besolding van alle achterstel: „betaling van
achterstallige soldij". — 936. Toev al: „toetreding", in welken zin 't woord
ons reeds meer is voorgekomen. — 944. In de sc ha du w van Ve sp az i a a n s s ta n d a a r den: hier laat Fronto, of liever Vondel zelf, zich door
zijn verbeelding wat heel ver vervoeren. 't Is waar, Civilis greep later de
wapens aan, in schijn om Vespaziaan te ondersteunen; doch dat Fronto
h em nu, onder Nero's regeering, reeds zulk een Blimp toedicht, gaat wat ver.
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945 Het oorlogvoeren , niet als vijanden van 't rijk ,
Maar tot beslechting van den smaad en 't ongelijk
Geleden bij het yolk, van die hun eed verzaakten.
Zoo ging men best vermomd , totdat we schrap geraakten.
Fonteius.
Gevaarlijk waar' het, zoo de vijand dit verstond.
950 Gij wijst den weg, en geeft hem d'uitkomste in den mond.
Ik vind geraden met den Krijgsraad raad te plegen ,
En zulk een staatsbelang voorzichtig t'overwegen :
Fronto.
En zoo de krijgsraad eer de zachtste zijde hiel :
Gij moest besluiten , 't viel dan echter uit hoe 't viel.
955 De majesteit kan u hierover niet bezwaren :
Naardien uw strengheid hem in eere wil bewaren.

960

Fonteius.
Laat fluks den krijgsraad hier verschijnen , en terwijl
Wij ons beraden , ga , verneem eens in der ij1
Wat maren ons de spién aanbrengen met den morgen.
Wie 's vorsten staat bewaakt , dient nacht en dag te zorgen.
FONTEIUS. KRI JGSRAAD.

Fonteius.
Gestrenge krijgsraad , nu voorzichtig opgepast.
Krijgsraad.
Gebid wat u belieft : wij volgen uwen last.
Fonteius.
Men vreest een opstand van Batavische Barbaren.
Krijgsraad.
Misschien een droom , gegrond op uitgestrooide maren.
Fonteius.

965 Geen droom, maar boosheid , daar de tijd van zwanger gaat.
Krijgsraad.
Een onvoldragen vrucht , en vondeling op straat :
953. E e r: liever. — 954. E c h t e r voor a c h t e r. — 966. Figuurlijk en
allergeestigst gezegd voor „een straatgerucht, dat wel weer sterven zal en
waarvan men niet weet wie 't heeft uitgestrooid".
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Fonteius.
Te kennen aan het kroost, dat zweemt naar zijnen vader:
Krijgsraad.
Die moest een booswicht zijn, en rijkspest, en verrader :
Fonteius.
Een landverrader, en een booswicht in den aard.

Krijgsraad.
970 Dat zal eerst blijken, als de misdracht is gebaard.
Fonteius.
Dan waar' de rijkspest al tot ons bederf geboren.
Krijgsraad.
Zoo woudt ge 't basterdkind in zijn geboorte smoren :
Fonteius.
Met reden, eer die smet de lucht alom bederf.
Krijgsraad.
Bewimpel niet, maar geef de zaak haar naam en verf.
Fonteius.
975 Verschrikt niet eens, maar let op beide deez' gebroeders.

Krijgsraad.
Twee pijlers van het hof, rechtschapen rijksbehoeders :
Fonteius.
Voorhenen, maar nu gansch verbasterd van hun bloed.
Krijgsraad.
Zij houden ambteloos een burgerlijken voet.
Fonteius.
Zij houden zich bedekt, dat kan uw oog misleiden.
Krijgsraad.
980 De daad leert vromen en verraders onderscheiden.
Fonteius.
De Katten vingen op hun wenk dien heirtocht aan.
Krijgsraad.
Nu liggen ze in den grond, om nimmer op to staan.
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Fonteius.
Zij liggen niet zoo vlak, of kunnen weer verrijzen.
Krijgsraad.
Men recht op geen vermoén, maar klaarheid en bewijzen.
Fonteius.
985 Men mag op staatsbelang ook rechten op vermoen.
Krijgsraad.
En als vermoeden dwaalt, hoe raakt men aan den zoen?
Fonteius.
Geen stedehouder staat aan stijl van recht gebonden.
Krijgsraad.
Gij woudt dan vonnissen op ongewisse gronden?
Fonteius.
Wanneer de staat in last beraad noch uitstel lijdt.
Krijgsraad.

990 Zoo waart ge in Azie den hals op aanklacht kwijt.
Fonteius.
Sereen misverfde mij met valsche lasteringen.
Krijgsraad.
Zoo wacht u valsch naar een betichten hals te dingen.
Fonteius.
Het hof ontsloeg me van eene opgedichte schuld.
Krijgsraad.
Dat leere u hoe gij nu Baethouders vieren zult.
Fonteius.
995 De Rijnwacht is ons op een nieuw te hoog bevolen :
985. Op staatsbelang ook rechten op vermoèn: ermoethieraan
een schrijffout gedacht worden. Het dubbele gebruik van 't voorz. o p
strijdt hier met de taal zoowel als met de sierlijkheid : en Vondel heeft
hier waarschijnlijk gemeend, zoo al niet geschreven , o m of uit staat sb elan g. — 99o, 991. Onder den Landvoogd Florus in Judea maakte zich
zekere Capito schuldig aan gruwelijke slachting van onschuldige Joden.
Of deze dezelfde was als Fonteius durf ik niet beslissen.

40

BATA VISCHE GEBROEDERS.
Krijgsraad.
Ook 't heilig recht, dat mag in schemerlicht niet dolen.
Fonteius.
De naald van 't staatskompas wel uit haar streek verdwaalt.
Krijgsraad.
Zoo volg' een waste star, en geene waalb're naald.

Fonteius.
'k Zal uit 's verdachten mond eerst zien bewijs te trekken ,
1000 En letten of 't verraad niet ergens uit wil lekken.
Krijgsraad.
Gij Last groothartigen , en forsche leeuwen aan ,
En durft ontijdig een verziende stuk bestaan.
Fonteius.
'k Beken zij schijnen tot geen slecht bewind geboren ,
En Hanniballen , en doordringende Sertoren,
1005 Om 't rijk te dompelen in 't uiterste gevaar.
Zij nemen wakker alle omstandigheden waar,
En rijksgebreken, om in 't end met heele vlieten,
Van oproerzucht gezwind naar 't evel toe te schieten ,
Daar 't lichaam van het rijk den dood aan sterven zou.
Krijgsraad.
1010 Het gansche rijk gewaagt van hun beproefde trou
Verongelijkt ge hen , gij kwetst Koriolanen,
Niet Licht te heelen dan door moederlijke tranen.
Fonteius.
Koriolaan ontving van Volsken onderstand.
Krijgsraad.
Wat volken vliegen niet, als valken , van hun hand ?
1015 Hun wrok zal nimmermeer dat ongelijk verzwelgen.
De Gal , de Brit , de Duitsch , de Bataviers , de Belgen ,
De Kennemer, en Vries, zelfs Keurebenden zien
Op hunnen voorgang, om u 't hoofd in 't veld te bién.
998. G e en e w a a lb'r e naald: het schijnt dat aan dien krijgsraad de
kracht der magneetnaald reeds bekend was. — 1004. Hanniballen, en
do or dr in g e n de S e r t or e n: deze worden hier genoemd, omdat Civilis
zich bij hen geleek, beiden, als hij, blind aan 't eene oog, en, als hij, den
Romeinen vijandig.
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Fonteius.
Wij moeten schrap staan, eer d'aanhangers schrap geraken.
1020 Een Argus slachten, en met duizend oogen waken.
Krijgsraad.
Een schalke look met list alle Argus oogen toe ,
En vrijdde met zijn zwaard de schoone mellekkoe,
Die tot den buik toe trad in vette klaverweide.
Fonteius.
Men mompelt hoe een zwarm nog korts bij Welda schreide
1025 Om een doorluchtig hoofd, dat hen verlossen kon.
Zij zwermden vroeg om 't huis der broed'ren , eer de zon
De kim zag, om met kracht den optocht uit te zetten.
Krijgsraad.
De broeders sloegen ze af, en wouden 't niet beletten :
Fonteius.
Niet zelfs , maar door een laag Bathouwers aan den stroom.
Krijgsraad.
1030 Dat 's buiten hen. Wie houdt baldadigen in toom ?
Fonteius.
Een landvoogd, die niet schroomt het land van schuim te vagen.
Krijgsraad.
Wie vijanden verwekt, bezaait het land met plagen.
Fonteius.
Wat schaadt 's yolks vijandschap, wanneer de schrik het treft ?
Krijgsraad.
En als het yolk een hoofd op een rondas verheft;
1035 Dan kan al 't Roomsche rijk 's yolks vijandschap niet paaien :
1021. Een schalke: Mercurius.-1o22. Mellekkoe: M-1024. Welda:
of V elle da, de wichelares en waarzeggerin, uit de geschiedenis bekend. —
1026. Z ij zwermden, enz. : Fonteius haspelt hier, om een beteren glimp
aan zijne beschuldiging te geven, tijden en gebeurtenissen dooreen , en
brengt een bezoek, door ontevredenen bij Velleda gebracht, in verband met
de klachten, waarmede de R e i — zie vs. 201 volgg. — de G e b r o e d e r s
is komen bestormen. — 1027. D en optoch t uit te zetten: het wegvoeren der dienstplichtigen te verhoeden. — 1028. En w o u d en 't niet
beletten: dat namelijk de dienstplichtigen werden weggevoerd. — 1029. D e
1 a a g, waarvan in het verhaal van Fronto — vs. 688 volgg. — gesproken is. —
1034. Men weet, dat het een gebruik was bij de Germaansche voliceren
hem, dien men tot opperhoofd koos, op een schild te heffen.
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Fonteius.
En hierom wil ik 't gras hun onder 't lijf wegmaaien.
Krijgsraad.
Uit elken druppel bloeds verrijst een ander hoofd,
Een vlam van Hydra, traag gebluscht, en uitgedoofd.
Fonteius.
'k Ontzie noch Burgerhart noch Julius te dagen,
1040 Te dreigen, zoo ze niet antwoorden op ons vragen.
Krijgsraad.
Rechtvaardigheid is stout, en trots, gelijk een leeuw.
Fonteius.
Ontbeert ze klauw en tand, wat baat een loos geschreeuw?
Men kan den brullenden de scherpe nagels korten.
Krijgsraad.
August ontzag het bloed van Cinne zelf te storten,
1045 Die 't rijk wou schokken, en hem stil naar 't leven stond.
Fonteius.
Augustus handelde gelijk hid raadzaam vond:
Nu heerscht hier Nero, van geen mind'ren te berechten.
Krijgsraad.
Een pleit beginnen valt gemakk'lijk, maar beslechten
Van staatsoneffenheid, daar is veel moeite aan vast.
Fonteius.
1050 's Rechts uitspraak hangt aan ons, gewettigd om dien last
t'Aanvaarden, en ten dienst des keizers uit te voeren.
Krijgsraad.
Zie toe, gij tergt een yolk, in venen en in moeren,
Als vorschen, tot den hals gedoken, en gewoon
Te huppelen op 't land en over groene zoOn.
1055 Het gaat dan onder, en dan boven water henen.
De grooten worden ook gebeten van de kleenen.
De veldmuis tergt den leeuw, van wraakzucht razend dol.
Zij bijt hem fel in 't been, en sluipt weer in haar hol.
Laat geen pluimstrijker uw voorzichtig oog verblinden.
1060 Gij zoekt den voetstap, maar zult haast den leeuwsklauw
[vinden.
1045. Stil voor „in 't geheim". — 1059. Geen pluimstrijker: dit
ziet op Fronto.
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Fonteius.
Vertrekt, en daagt ze hier ten hove op staanden voet.
Een staatsbelang als dit eischt kort beraad en spoed.
JULIUS. BURGERHART. FONTEIUS.

Julius.
Heer stedehouder, die Barbaren kunt betoomen,
Ter goeder ure wij u hier verwellekomen;
Burgerhart.
1065 En wenschen dat uw komst tot rust des rijks gedij.
Fonteius.
Hoe komt uw wellekomst zoo traag en spade bij ?
Julius.
Wij durven ons op straat noch zien noch hooren laten.
Fonteius.
Wel hoe ? wat hindert u? het zijn des heeren straten.
Burgerhart.
Met reden : het gebruik staat ieder even schoon.
Fonteius.
1070 Wie heeft u 't vrij gebruik der straten dan verboem?
Julius.
De schroomte voor een hoop ontstelde en dolle wijven.
Fonteius.
Een wereloos geslacht, dat luttel kan bedrijven.
Burgerhart.
Zij zoeken midd'lerwijl bij mannen troost en raad.
Fonteius.
Het weig'ren stond u vrij, in zulk een ongelaat.
Julius.
1075 Men kan hun ongelaat met weigeren niet paaien.
1071. Schroomte: min gewoon, voor schroom.— 1o74. Ongelaat
voor „onbetamelijkheid van houding of gedrag, immodesti a". Zoo treffen
wij ook ongelatig herhaaldelijk aan.
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Fonteius.
Geen mannen laten zich van wijven overkraaien.
Burgerhart.
Wij schromen achterdocht to geven aan het hof.
Fonteius.
Hoe geeft dan 't landgerucht ons achterdenkens stof?
Julius.
Gerucht is waar of valsch, en kan geen braven krenken.

Fonteius.
1080 Hoe komt ge dan verdacht? wie voedt dit achterdenken ?
Burgerhart.
Een losse lastertong kan achterdenken voén.
Fonteius.
Men schept uit teekenen bijwijlen kwaad vermoen.
Julius.
Wat kwaad vermoeden kan met reden op u hechten ?
Fonteius.
Dat vraagt u zelven, die u zelven kunt berechten.
Burgerhart.
1085 Wij leven veilig, niet bewust van eenig kwaad.
Fonteius.
Hoe vreest men dan er lang voor opstand in den staat?
Julius.
Berecht u zelven nu, en antwoord op uw vragen.
Fonteius.
Men hoorde vrouwen van een hoofd op straat gewagen
Burgerhart.
Wat smijt het ongeduld van 't vrouwevolk niet uit?
1083. Op u hechten: vat op u hebben, u bewegen. — 1084. Die u
z elv en kunt ber e c h t e n: die zelven best beoordeelen kunt, wat daarvan is. — 1087. B er e c h t u z el v e n: geef u zelf daaromtrent de noodige
i n form a ti e. Julius geeft Fonteius hier op spotachtige wijze diens eigen
woorden terug. — 1088. Lees hier: „men hoorde vrouwen op straat", enz. —
x089. V r ouwevolk: om de maat, voor vrouwvolk, doch verkeerd.
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Fonteius.
1090 Een laag Bathouwers zette op 't rijksschip aan om buit.
Julius.
Zeg vijanden, gewoon op vrijbuit uit te loopen.
Fonteius.
De Katten lagen reede, om dit gewest te stroopen.
Burgerhart.
Nu liggen ze gestroopt door uw voorzichtigheid.
Fonteius.
Waarom hebt gij den vorst uw oudsten zoon ontzeid ?
Burgerhart.
1095 Hij was, een wijl geleen, den Rijnstroom op getogen.
Fonteius.
Waarom verzondt ge hem, zoo verre uit vaders oogen ?
Burgerhart.
Om elders strenger bij uitheemschen op te voen.
Fonteius.
Waar steekt uw gemalin ? kon zij haar reis niet spoén ?
Burgerhart.
'k Geloof zij staat gereed, en op het wederkeeren.
Fonteius.
1100 Waar steekt uw zusters zoon? kan zij dat pand ontberen?
Julius.
De moeder wenscht, dat hij mag leeren 'tgeen hem past.
Fonteius.
Zoo zendt men ze al van kant, terwij1 het oproer wart.
Burgerhart.
De stedehouder moest ons geen verraad opdichten.
1092. Reed e: gereed. — 0 m e Id e r s: de zuiverheid der taal
eischte hier: „om hem elder s", of anders, in plaats van op te voen:
„opgevoed te worden".
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Fonteius.
Ik toon d'omstandigheen, die kunnen 't oog verlichten.

Julius.
1105 Al beuzelmaren, niet beziens noch hoorens waard.
Fonteius.
Uit menige enk'len wordt een groote schuld vergaard.
Burgerhart.
Nu reken vrij : wij staan bereid die schuld te boeten.
Wat onbescheid is dit? wat zal ons nu gemoeten?
Fonteius.
Vergelding naar het werk, dat gij gerokkend hebt.
Julius.
I1 10 Geen van ons beiden heeft in 't pressen zich gerept.
Fonteius.
Wie zette heden nog Outleger overende?
Burgerhart.
Een werelooze schaar, gedompeld in ellende.
Fonteius.
Waar zocht ze heul en hulp, van alle ontzag beroofd ?
Julius.
Ik sloeg het af, en klonk haar forsch de deur voor 't hoofd,
III 5 Toen geene reden het geraas ter neer kon zetten.
Fonteius.
Gij wilt oproerig brein te scherpen en te wetten,
Geboodt haar stil te staan, tot een gewenschte tijd
Op hoop van haast te zien eene uitkomste in dien strijd.
lio8. W at onb esche id is di t: aan de treurspelen van Vondel ontbreken alle aanwijzingen van wat er voorvalt. Uit de vraag van Burger.
hart, die verwondering te kennen geeft over iets, dat hem onverwachts
voorkomt, en uit het antwoord van Fonteius schijnt te moeten worden opgemaakt, dat deze laatste hier een wenk aan zijn krijgsknechten gegeven
heeft, om zich van de gebroeders te verzekeren. — 111o. In 't press en
zich ger ept: dat wil hier niet zeggen: „zich met pressen gehaast", want
de gebroeders waren met het pressen niet belast, maar: „bij het pressen
zich geroerd".
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Burgerhart.
Wat mij belangt, ik heb de vrouwen nooit gesproken.
Fonteius.
1120 Gij hieldt u achter, en in schaduwe gedoken,

En zaagt het door een spleet met koele zinnen aan.
Julius.
Het pressen is gerust en vredig toegegaan.
Fonteius.
Dat tuigde d'oever, toen de vrouwen oorlof namen ,
En van scheldwoorden schier tot slaan en vechten kwamen.
1125 Men zag een toeloop van matrozen , in hun schik,
Met dreigende oogen 's rijks trouwanten, blik op blik,
Begrimmen van ter zij. Wat dorsten ze niet mompelen
Van opstand, en geweld, en wraak, en overrompelen ?
Men las uw namen, met den voet in 't nand gemaald.
1130 De vlag der vrijheid vloog. Wat werd niet opgehaald
Van lang beschimmelde en gesletene ongelijken !
Hoe Duitschen nooit het zeil voor Rome wouden strijken,
En liever sterven dan hun vrijheid zien verminkt.
Hoe dunkt u dat die klank in Cezars ooren klinkt ?
1135 Wordt op deez' moordtrompet zijn arend aangegrepen,
Zoo zien we Nero's bijl op onzen hals geslepen;
Dies dringt de hooge nood te stoppen zulk een wel
Van oproer, eer ze tot een oorlogsspringvloed zwell'
Burgerhar t.
Uw krijgslien treen den buik des Bataviers te bersten.
1140 Die vrijgeboor'nen dit met bloed ten halze uitpersten
Bestelden stof hier toe : nog durft ge vuil en valsch
's Volks billijk ongeduld ons schuiven op den hals.
Zag Julius eens op, wiens standaarden wij dienden ,
Als bondgenooten, en gebroeders, en rijksvrienden,
1145 En leden van het rijk , Haar inhoud van 't verbond,
Gesloten zonder dwang op Nederduitschen grond,
Hoe zou hij Kapito van toorne in 't aanzicht spuwen ,
Met eenen hem den dolk, tot aan 't gevest toe, duwen
In zijn moorddadig hart, schuimbekkende en verwoed !
1150 Maar verft uw moordklauw vrij in 't koninklijke bloed ,
En laat het in den stroom van dezen oever leken ;
Latijnsche pennen en kronieken zullen spreken
1119. No o it : hier in den zin van : „in 't geheel niet". — 1152. L a tij nsc he pennen: Tacitus en anderen, die van den oorlog tegen de Batavieren gewaagden.
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Van 't schendig ongelijk Bathouwers aangedaan,
En leeren d'afkomst streng, na menige eeuwen, staan
1155 Op d'oude vrijheid, met 's Bathouwers hals verdadigd.
Vaar voort. Wij smeeken niet dat gij ons begenadigt.
Een stedehouder streeft den meester stout voorbij ,
En sterkt , op 's meesters naam, een nieuwe dwing'landij.
0 grijze dwing'land , is het u alree vergeten
1160 Hoe gij in Azie beticht wierdt uitgekreten
Voor een verrader van het keizerlijke hof?
En luttel scheelde 't dat de bijl uw hals niet trof.
Doch toef: indien Aquijn en Valens schrap geraken,
Uw knokkelkraag mocht wel voor 't scherpe lemmer kraken.
Fonteius.
1165 Gij raast. Genoegt u met voorhene ontvangene eer.
Burgerhart.
Dat Rome, als kokers van zijn pijlen en geweer,
Ons bezigde, dus Lang op tochten afgesleten ,
Wordt zulk een eergenot Bathouweren verweten ?
Gewis een av'rechtsche eer, indien men ze ommekeert.
1170 Het rijk heeft overal door hen getriomfeerd.
Zij werden voor een lid van 't Roomsche rijk gehouden,
Ook voor 't voornaamste, daar uw vorsten op betrouwden.
Brittanje werd door hen gebreideld over zee.
Wat opstond bonden zij het slagzwaard in de schee.
1175 Augustus Nero weet, en moet hun heuschheid danken ,
Dat hij Italie van Bato's brave ranken
Te leen hield, toen het treurde, en stond tot haar gebod,
Gelijk een heilige eik, van zijne kroon geknot.
De Roomsche majesteit , die hun getrouwheid kende ,
1180 Sliep veilig op de wacht van hunne lijfschut bende.
Zij stonden onder geen Romein, een wolfs gebroed,
Maar onder oversten, gekoren uit hun bloed.
Op zulk een voorwaarde, ook Beene and're als deze, zwoeren
Zij arendstandaarden , om tochten uit te voeren.
1 185 Nu roep : genoegt u met voorhene ontvangene eer.
116o. Zie vs. ggo. — 1163. Indien Aquijn en Valens schrap gerake n: Cornelius Aquinius en Julius Valens, die in 't leger van Capito
dienden, deden hem later, onder Galba's regeering, van kant maken. Civilis
is hier een profeet, evenals Fronto het vs. 944 was. — 1164. Uw k no kk elkr a a g: zonderlinge uitdrukking voor „uw hals"; maar men bedenke,
dat Burgerhart hier in toorn spreekt, en de uitdrukking bij wijze van scheldwoord bezigt. — 1175-1178. Nero had namelijk zijn kroon vooral te danken
gehad aan de Pretorianen of lijfwachten, die grootendeels uit Germanen —
waaronder niet weinig Batavieren — bestonden.
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Fonteius.
Aan stofferij gebrak 't uw landslith nimmermeer.
Maar roemt uit alle uw macht : gij kunt met ijdel roemen,
Met geen momaanzicht dit vermommen noch verbloemen.
Vertrekt : wij moeten kort en tijdig ons beraan.
1193 De krijgsraad komt. Gij zult tot hun genade staan.
KRIJGSRAAD. FONTEIUS.

Krijgsraad.
Hoe achterhaalde uw vaart de ridders onder 't rennen ?
Fonteius.
Zij luist'ren nergens naar, noch zwichten. Stout ontkennen
Is d'eerste regel der beschuldigden in recht.
Krijgsraad.
Wie tegen zijne schim en eigen schaduw vecht,
1195 En worstelt, recht niet uit dan zich vergeefs te matten.
Aan wezenloosheid vindt de gauwste vuist geen vatten.
Heer stedehouder, staat het onderzoeken vrij ,
Zoo staroog scherper op deez' logenschilderij.
Laat geen pluimstrijker uw voorzichtig oog verblinden.
1200 Geen zellefstandigheid is in een gaim te vinden.
Batavischen zijn niet miszegend van verstand,
Nog min hun heeren, dat ze, om 't zuchtend vaderland
Te redden, reukeloos van opstand durven droomen.
Wie kan een arendspen in vlucht te boven komen,
1205 Zoo hij gefnuikt geen macht in zijne pennen voelt?
Van d'Alpen af, tot daar de zee dit land bespoelt,
Ligt al de Rijn geboord met burgen en kasteelen,
Gestopt met krijgsvolk spits op smoren van krakeelen.
Wie eens durft reppen van een noodig vloekgespan,
1210 Verwacht een storting van drievijftigduizend man
1191. In dezen regel wordt het gesprek, door Fonteius met de gebroeders gevoerd, vergeleken bij een wedloop, waar de behendigste den prijs
in behalen moet. De spelling zit vooral in 't woord a c h t e r h al en, dat
zoowel gebezigd wordt waar 't een harddraverij geldt, als in den zin van:
„(iemand) met zijn eigen woorden van schuld overtuigen". — 1210. D r i evijftigduizend: drievijftig is op zichzelf even wettig als driehond e r d of drieduizend. Het gebruik heeft echter gewild, dat een getal,
wanneer het gebezigd wordt om het veelvoud van een ander aan te duiden,
zelf geen samenstelling met een ander getal meer gedoogt, doch 't woord
ma al voor zich neemt. Zoo zegt men niet „drie-honderd-duizend, drietwintig-duizend"; maar „drie ma al honderd-duizend, drie ma al twintigduizend". Aileen bij de vermenigvuldiging met veelvouden van duizend, is
de samenstelling geoorloofd, en zegt men evengoed: „drie duizend millioen,
vijftig duizend millioen," als: „drie m a al duizend", enz.
VONDEL XI.
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In 't harnas, een geweld van vijftien keurebenden ,
Van voor en achter en ter zijde op zijne lenden.
Gelijk een adelaar een duif grijpt en verslindt ,
En plukt, en bijt, en strooit de pluimen in den wind,
1215 Nog lichter moest de hoop van een rebel verflauwen ,
Zoo Nero's krijgsmacht hem beknelde met haar klauwen.
Fonteius.
De schrand're Fronto gaf ons grondiger berecht,
Dat nutter dient gesmoord dan klaarder uitgelegd.
Gevangen Katten, die wij mede herwaarts brachten,
1220 Getuigen hoe ze in 't bosch alleen naar opstand wachtten
Van twee gebroederen, landsheeren, groot van naam.
Wij steunen op die maar, geen valsche logenfaam.
Men had besloten, Tangs den Rijn , en bij de boorden,
In alle vestingen, op eenen sprong, te moorden
1225 Al wat Romeinsch soudij op Nero's titel trekt.
Jupijn zij eeuwig dank , die 't gruwelstuk ontdekt.
Hoe zouden ze dien roof omdeelen, als een zegen,
En glad den Roomschen naam van 's Duitschen bodem vegen,
Uit wrake , omdat ze lang gesloten in een hek,
1 230 Gehinderd werden eens te komen in gesprek !
De dochter wordt gerukt uit d'armen van de moeder,
De vader van den zoon, de zuster van den broeder.
Men maakt hun hemel, aarde, en lucht en zee te bang,
En houdt den vrijsten van de volken kort in dwang.
1235 Laat Syrie, Azie, en de rijken in het oosten,
Van ons ter dienstbaarheid gewend, zichzelven troosten
Te hijgen onder 't juk der koningen : maar gij
Ontslaat u eens van zulk een snoode slavernij.
't Is tijd naar vrijheid en een open lucht te streven,
1240 Een handvest van nature aan stom gediert' gegeven.
De nood verdagvaart u, en 't pand van trouw en eer.
Hun onderling krakeel bestelt u zelf geweer.
Dus roepen ze gereed de banden van hun lij'en
Te breken door geweld, en landverraderijen;
1245 Dies grijpt met ons bijtijds gelegenheid bij 't haar.
Of 't wil u gelden. Sluit : in uitstel schuilt gevaar.
Krijgsraad.
Men moet dit rijksbelang eerst rechtsgewijs bepleiten.
1213-1215. Dit bier gebezigde beeld is fraai gekozen; maar de deelen
der vergelijking staan niet zuiver tegen elkander over: een fout, waar
Vondel zich enkele reizen meer aan schuldig maakte, en waarover hij door
Huydecoper te recht is berispt. Zie Proeve I. 145, 379; II. 56, 168, 237. —
1231-1242. In deze regels worden de oproerlingen sprekende ingevoerd.
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Fonteius.
De staat van 't rijk lijdt last, en d'eer der majesteiten.
Een booswicht kruipt, gelijk een schildpad, in zijn schulp.
1250 Geen staatsbelager zoeke aan wet of handvest hulp.
Geen stij1 van pleiten kan d'oneffenheid beslechten.
De nood eischt staatskrakeel met big en kling te rechten,
En straffen voor de vuist, op een waarschijnend blijk.
Krijgsraad.
Zet met het voorbeeld van een halsstraf dit gelijk.
Fonteius.
1255 Dus straft Nasike en heer Opimius de Gracchen,
Gebroeders, wrevelaars, die 's raads bewind belachen.
Gestrenge Marius verschoont geen Saturnijn.
Dus miste Lepidus zijns levens zonneschijn
Door Katulus, die van Pompejus werd gesteven :
1260 En Alexander hielp Parmeen voorhene om 't leven.
Alle oude gingen kort met trouweloozen door.
Wij volgen veilig op het lang geleide spoor,
En willen bij hun dood niet winnen noch genieten.
Het lust me 't leven niet in dit verraad te schieten.
1265 Het hof gewaagt alree te Rome van verraftn.
Een stedehouder moet op zijne schildwacht staan,
En zich verdedigende aan niemands opspraak keeren.
Krijgsraad.
Gedenk gij stort het bloed van koninklijke heeren,
En tergt een strijdbaar forsch en vrij geboren yolk.
1270 Hou wacht, en laat de zon der waarheid uit deez' wolk
Van twijfelingen met haar glans te voorschijn komen :
Dan kunt ge tijds genoeg het oproer innetoomen,
En stoppen 't yolk den mond met blijken en bescheid.
Fonteius.
Het hof te Rome houdt het oog op ons beleid.
1275 Indien de wagen van 't gebied beginn' te hollen,
Wie stilt die paarden? wat al hoofden ziet men rollen,
En wentelen in bloed, van vriend noch maag beklaagd !
Hij waagt te veel, die goed en bloed en leven waagt,
1253. Waarschij n en d: minder gewoon, doch hier juister, dan „waarschijnlijk", welk laatste bovendien hier om 't volgende b 1 ij k niet te dulden
zou geweest zijn. — 1254. Versta: „helder dit eens op met een vergelijkend
voorbeeld uit de geschiedenis van het halsstraffelijk recht". — 1261. Gingen
k or t.... do or : d. i: „maakten niet veel omslag, korte metten" — als men
nu zou zeggen.
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En teffens eer en ambt. Deze eeuw gedoogt geen schimpen.
1280 Alle oversten, van schrik gedoodverfd, staan en krimpen,
En sidderen, alleen om 't ruischen van een blad.
Een heilig oogmerk wordt licht av'rechts opgevat.
De zeeman zie een storm opkomen, en, aan 't gruwen,
Verkiest een haven, die hij anders wenscht te schuwen.
1285 Maar ginds komt Fronto. Toeft, en houdt een luttel stand.
Hij heeft een mellekmaagd gevat bij zijne hand.
FRONTO. FONTEIUS. KRIJGSRAAD.

Fronto.
Heer stedehouder, lust u melk, nog versch gemolken?
Fonteius.
'k Versta die taal niet. Gij moest dit Latijn vertolken.
Fronto.
Bezie deez' melkmaagd. Let eens op haar aangezicht.
Fonteius.
1290 Ik ken ze niet. Genaak, dat zij den hoed eerst licht.
Dit schijnt een wakker knaap, in dienst van groote heeren.
Fronto.
Dit 's Vechters zoon, een haan vermomt met henneveéren.
Mijn looze spie heeft hem in 't offerwoud ontdekt.
Hij zag hem drinken, daar de klare springbron lekt,
1295 En ruischt door 't groene gras. Deez' schildknaap zat, vol
[zorgen,
In 't holle popelhout, ter zijde in 't bosch, geborgen.
De moeder Heldewijn, die dit geraden vond,
Verstak hem, eer de zon op 's aardrijks kimmen stond.
Zoo zoekt dit schalk geslacht zich tegen 't rijk te kanten.
1300 Het past op hoog gebod, noch pressers, noch trouwanten.
'k Geloof de jonge schalk weet mede van den moord.
Waak op: waak haastig op. Zij leggen ons aan boord.
Al schijnt dit slecht in 't oog: het meldt hun looze streken.
1288. Gij moest dit Latijn vertolken: met andere woorden : „Wees
zoo goed en druk u wat duidelijker uit". — 1292. Dit 's Vechters z o on,
een haan: omdat V e c h t e r een der eigenaardige namen van een ha an
is, als g r au w tj e voor een ezel, p o e s voor een kat, enz. — 1301. Wee t
me de v an den moor d: er is hier geen sprake van eenigen moord;
maar van den m o or d w et en is een vanouds en nog steeds, hoezeer
dan in deftigen stijl niet meer gebruikelijke spreekwijze voor: „van den
toeleg bewust, er in betrokken zijn". — 1303. S le c ht: hier voor „onbeduidend".
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Laat ik hem mee naar Rome opvoeren, tot een teeken
1305 Van onderdanigheid, en gunnen hun dien lof.
Nu Vechter, schroom niet. Ga naar binnen in het hof.
Fonteius.
Wij staan vast bezig, en met hoog verraad beladen.
Fronto.
Alle uitstel baart gevaar. Men moet zich kort beraden.
De maren komen ons van over zee en zand
1310 Ter ooren. Aarde en zee schijnt tegen ons gekant.
De hoofdstad Kolen dreigt hare ooren op te steken,
Zoo Burgerhart zich reppe, en uit den mond durft spreken.
De Zeeuwsche eilanden en eilanders overal
Zien overgoten met een zelve groene gal.
1315 Het strand, en stroomen, die in zee hun water loozen,
Alle elementen, schuim van schippers en matrozen,
't Is al vergiftigd van deez' doodelijke pest.
Zij schreeuwen al: rooi uit, rooi uit dat wolvenest.
Zoo d'eerste Brutus zelf zijn eigen zoons niet spaarde,
1320 Zijn eigen bloed, dat van 't Romeinsche bloed veraarde;
Ontzag hij d'opspraak niet, die hem te wachten stond,
Vele eeuwen; als zijn tong den opgespalkten mond
Des last'raars met geen blijk en reden meer kon stoppen;
En zullen wij dit stuk dus straff'loos innekroppen?
1325 Men paaie 't noodrecht kort, en zonder meer geschals.
Vaart voort: vaart rustig voort, of geldt u al den hals.
Krijgsraad.
Het naberouw volgt snel een die t'ontijdig oordeelt.
Fronto.
Ai suft niet meer. Doorgaans sleept een naamhaftig voorbeeld
Van straf wat onrechts, als een zwarte schaduw, na:
1330 Doch 't oirbaar van den staat vergoedt en boet die scha,
Ten dienst van hoofd voor hoofd, en ieder in 't bijzonder.
Wij moeten boven wind, of gaan al teffens onder.
Fonteius.
Ik schouw hen schuldig aan gekwetste majesteit.
Alle uitstel wordt hun kort, in Cezars naam, ontzeid.
1335 Laat eenmaal of van ons geduld nog meer te vergen.
Een majesteitskwetsuur is teér, en lijdt geen tergen.
1326. U al voor u all e n: evenzoo hierboven vs. 1102.
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Krijgsraad.
Heer stedehouder, sta uw recht een luttel af:
Ten minste, kan het zijn, zoo matig deze straf.

Fonteius.
Gaat hene : geeft ze keur dat elk zich kort berade.
1340 d'Een sterve : d'ander sta te Rome ter genade
Van Nero. Vechter geeft den eenen oom 't gelei.
Gaat heen : verkondschapt dit den broed'ren alle bei.
REI VAN BATAVISCHE GEBROEDERS.
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1365

Zang.
0 Rijnstroom, die uit Rhetische Alpen,
Als 't sneeuwjacht smelt,
Uit uwe bronnen neer komt zwalpen,
Door lager veld :
Gij deelt de Duitschen en de Gallen
Met kil en stroom,
Die wijder aangroeit, onder 't vallen
Met vrijen toom.
Gij spoelt langs oevers, burg en toornen,
En bruist en boort
Door strand en duinen met uw hoornen ,
En durft gestoord
Het noordsche zeegedrocht aanrannen :
Maar waarom spaart
Gij schuim van wolven en tyrannen,
Dat u bezwaart
Met schattingen en menschetollen ?
Het tolvrij yolk
Zal flus uw water zien gezwollen
En waterkolk
Van bloed der Bataviersche vromen.
Ai keer terug,
En storm met omgekeerde stroomen
Op Cezars brug.
Verdrink die booze burgerplagen.
Uw stroom kan Been stadhouders dragen.

1370

Tegenzang.
De Nederduitschman, nooit verbasterd
Van stam en bloed,

1344. 't Sn e euwj a c ht voor „de sneeuw die op de bergen is gevallen".
Dat het woord hier onz. gebruikt is, schijnt om den eisch van 't vers te zijn.
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En ongemengd, wordt schelmsch gelasterd
Van dit gebroed.
Hij hield zich binnen zijne palen,
En zocht nooit buit
Op 's nabuurs erf en werf to halen
Door krijgsbesluit :
Maar Rijnlands weide en groene beemden,
Van rouw verwelkt,
Gedoogen dat dit schuim der vreemden
Hare uiers melkt.
Het tapt den room af, en het beste:
Wij drinken hui.
De koe, die zich met klaver mestte,
Wordt traag en lui.
De zuiveltuin, alom beschadigd
In Nero's eeuw,
Ontbeert den klauw, die 't recht verdadigt,
En mist zijn leeuw.
Hij veinst, gelijk in slaap getooverd.
Ontwaakte hij,
En zag 't geweld, dat hem verovert,
In slavernij
Geboeid van ongenoode gasten,
Hoe grimmig zou hij van zich tasten!
Toezang.
De misdaad van de majesteit
Te kwetsen wordt opnieuw bepleit,
En weder aangebonden
Door stedehouders vonden
In Nederduitschland, slaaf van 't rijk.
Men hoeft voortaan geen breeder blijk.
HET VIERDE BEDRIJF.
WALBURGH. FONTEIUS. HELDEWI JN.

Walburg.
Eer stedehouder, hoe? hoe loopen nu de posten?
H Wat hooren wij? hoe dus? zal 't nu ons zonen kosten?
1385. Zuiv el t uin: Men vergete niet, dat tuin oorspronkelijk niet „hof",
maar „heining" beteekent. Hier, en in de woorden van den R e i wordt,
als blijkt uit vs. 1388, bepaald gedacht aan het oude zinnebeeld van de
Provincie, waarbij de Le euw met het zwaard in den Hollandschen tuin
wordt voorgesteld.
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Fonteius.
Vrouw Walburg, neem geduld: uw voorbee kom te spa.
Het vonnis ligt geveld. Verzoek nu geen gena.
Walburg.

1405 Niet minder dan gena verzoeken voor die braven,
Twee vrije helden, geen geboren keizersslaven,
Landsheeren, vorsten, beide uit koninklijk geslacht,
Van lasterstukken, noch verraderij verdacht.
Gena verzoekt men voor misdadigen, ontaarden
1410 Van deugd en vroomheid, die noch goon noch menschen
[spaarden,
En kerk en vaderland ontwijdden. Neen voorwaar,
Geen gunst verzoeken wij, noch schromen halsgevaar.
Gebruik uw strengheid aan uw slaven, naar uw stijlen:
Wij Batavieren zijn uw bondelrecht en bijlen
1415 Niet onderworpen, en ons vorsten allerminst,
Wien 't rijk moet danken voor zijn zege en overwinst,
In oorlog door beleid der broederen genoten.
Fonteius.
Mevrouw, wij weten uit wat stamme uw telgen sproten:
Maar stam noch adel wordt in halsrecht aangezien.
1420 Ontschuldig ons. August gebiedt en kan verbiën
Wat hem behaagt; wij staan ten dienst van zijn behagen.
Bezwaar uw zonen niet met ongestuimig klagen.
Men schonk uw Julius nog korts een doodschuld kwijt.
Walburg.
Een schuld, hem opgedicht uit bitt'ren wrok en nijd,
1425 Gelijk men u, niet lang geletn, betichtte in 't oosten.
Fonteius.
Nu, moeder, steur u niet: de hemel wil u troosten.
Wij hebben een van bei verschoond, op 's krijgsraads bee,
En 't recht gematigd, schoon het recht geen uitstel lee.
Zoo een van beide voor Augustus zich verdadig',
1430 En Nero's uitspraak hem verschoone en begenadig';
Gij zult uw zoon, schep moed, hersteld zien in zijne eer.
1423. Van deze schuld, aan Julius kwijtgescholden, is vroeger niet gesproken, wat te vreemder klinkt, omdat Fonteius er tegenover den krijgsraad een voorwendsel tot gestrengheid aan had kunnen ontleenen. —
1425. Zie vs. 990.
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Walburg.
Die is hij machtig met de proef van zijn geweer
Te vrijen tegen elk, die hem zijne eer durft vergen.
Zie toe: verhaast u niet. Gij zult den adel tergen,
1435 Dies span geen netten, daar uw voet eerst in verwart.
De duinheer Bruin bemint mijn zoons, gelijk zijn hart.
Die trotsche vrijheer steunt op zijn Konijnevatters,
Nooit slaven onder 't juk. Dat zijn oprechte schatters
Van 't pand der vrijheid, bij Romeinen snood ontwijd.
1440 Zij kroppen vast hun leed, doch schelden 't hun niet kwijt.
Een duinman waar' getroost, al stondt gij dicht gesloten
Van lijftrouwanten, dy een priem in 't hart te stooten,
En zijn bebloede ziel te mengen met uw bloed.
Fonteius.
De reden leert ons dit het moederlijk gemoed,
1 445 Beweegt in dezen schijn met haar beminde zonen,
Niet toe te rekenen. Den ouderdom verschoonen
Is billijk. Moeder, wij vertrekken in het hof.
Heldewij n.
Zoo gun me eerst dat mijn zoon alleen met uw verlof
Zijn moeder, eene weeuw, mag bijstaan en verkwikken.
Fonteius.
1450 Het is besloten hem den keizer toe te schikken,
Tot eenen schildknaap, of dischschenker in 't pallais.
Hij moet zijn oom 't gelei verleenen op de reis.
Nu onderstut mevrouw, uw moeder: wij treen binnen.
Walburg.
Hier valt met jammeren bij schelmen niet te winnen,

1455 En zich verkleenen geeft uw hoogen stam geen lof.
1436. De duinheer Bruin: of Brinio, gelijk hij bij de Romeinen
genoemd werd : — de aanvoerder der Kaninefaten, die gezworen had, zijn
haar te laten wassen , totdat de Romeinen van den Nederlandschen bodem
zouden verdreven zijn. —1437. K o n ij n evat ter s: Kaninefaten. —1442. D y:
opmerkelijk is bier het gebruik van een woord, waarvan onze dichter zich
anders sedert bijna vijftig jaren niet bediend had in zijn verzen, en dat bier
zelfs bij wijze van uitzondering tusschen g ij en u w staat. Zeker heeft hij
bedoeld, er de kracht der dreigende taal, waarvan Walburg zich bedient,
mede te verhoogen, en 't is niet te loochenen, dat het, door den nadruk ,
dien het vordert , hier een uitwerking doet , welke u niet had teweeggebracht. — 1443. Versta : „en zijn bloed met het uwe te vermengen", met
andere woorden : „zijn leven er aan te wagen als hij u van kant maakt".
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Heldewijn.
Vrouw moeder, gaan we. Geef den rechter geene stof
Om strenger in 't gerecht zijn wreedheid t'openbaren.
Gij kunt mijn zoon en mijn heer broeder slechts bezwaren.
Walburg.

1460

1465

1470

Tyrannen, vangt, en spant, en raast, en moordt, en prest.
0 broedermoorders aard, te Rome in 't wolvenest,
Gevoed van een wolvin, gebroed van vondelingen
En nonnebastaarden, die aan de wolfspeen hingen,
Hoe groeit gij in 't bederf van al wat adem haalt!
Onze afkomst zette u rijk dit lasterstuk betaald,
Indien de goden uw verwatenheid niet plagen.
Dit taaie stokske kan de kranke letn nauw dragen.
Hoe zwaar valt 's lichaams pak den hoogen ouderdom,
Alree met eenen voet in 't graf, gebukt en krom.
'k Hoop Vechters wraak zal eens dit ongelijk beslechten.
Nu dochter lei me voort : hier valt niet uit te rechten.
KRI JGSRAAD. JULIUS. BURGERHART.

Krijgsraad.
Doorluchtste vorsten, wien een rijk van Nero past,
Verschoont den krijgsraad toch, gewettigd om den last
Des stedehouders (hij gebiedt het) uit te voeren.
Al 't Roomsch gebied gewaagt van oorelogsrumoeren.
1475 Uw namen mengen zich in 't schrikk'lijk krijgsgeschal.
Men gunt u keur wie van u beiden sterven zal.
Wie nablijft, moet zijn zaak voor Cezars stoel verweren.
Julius.
't Gaat wel: 't gaat wel. Verdelgt Batavische landsheeren :
Zij stonden 't Kapitool te Rome lang in 't licht.
1480 Daar heerscht Nymfidius en Tigellijn. Elk sticht
1458. M ij n heer b r o e d e r: de oude uitgaven hebben hier broeder s,
wat, vooreerst, om 't opvolgende slechts, tegen de welluidendheid, 2 0. tegen
de taal, en 3 0 . tegen de bedoeling van Heldewijn zou strijden. Immers over
't b ezwar en van Julius kon Been sprake zijn, daar die toch niet veel
zwaarder dan met den dood kon gestraft worden, en 't eenige, waar Heldewijn dus nog bekommering over voedt, is 't lot van Burgerhart en Vechter. —
1461, 0462. Vondelingen en nonnebasterden: gelijk men weet,
waren Romulu s en Remus, volgens de overlevering, zonen van een Vestaalsche maagd, (die beweerde door Mars te zijn verkracht), en door een
wolvin gevoed. — 0465. Plagen: kastijden. — 148a. Ny m fidius en T ig e 11 ij n: Nymfidius Sabinus en Sofonius Tigellinus waren beiden gunstelingen van Nero. De eerste stond bekend als spion, en had aan dat ambacht
zijne benoeming tot hoofdman der Pretorianen te danken. Na Nero's dood
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Een vorstelijken troon op onzer beide lijken.
Fonteius ziet hier ook een kerkroof uit te strijken.
Vaart voort, vaart voort met mij. Heerbroeder, 'k neem verlof,
En wensche u voorspoed, in uw optocht naar het hof.
Burgerhart.
1485 Hoe nu, beer broeder? laat mij d'eerste d'eer bewaren.
Het is geraden u het leven langst te sparen,
Ten dienst van 't vaderland , en onderdrukte yolk.
'k Was lang den dood getroost, en vreesde zwaard noch dolk.
Het sterven is ons erf. Het scheelt slechts in de wijze.
1490 Ons eerlijk sterven strekt Bathouderen ten prijze ,
Romeinen eeuwig tot versmaadheid en verwijt.
Volvoert uw last : ik scheld mijn dood den krijgsraad kwijt.
Julius.
'k Gedoog niet dat ge sterft. Gij moogt de majesteiten
Omzetten , en 't geweld intoomen onder 't pleiten.
1495 Ons onderdrukt geslacht, de moeder, gemalin,
De zusters , kinders , al de neven , hofgezin
En aanhang, duizenden op uwen voorstand hopen.
Vermurwt ge Cezars hart, zoo staat de toegang open
Ten hove voor elkeen, die nu verstooten zit.
1500 Geheel Batavie, met recht bekommerd, bidt
Dat u de goden , om 't gemeene beste sparen.
Burgerhart.
Ik wensche uw leven met mijn sterven te bewaren,
Tot heil van 't algemeen , gedompeld in verdriet.
Dit leven , zonder uw genootschap, lust me niet.
Julius.
1505 En mij nog weiniger. De liefde ontzegt te scheiden.
Krijgsraad.
Gij heeren, sluit. De tijd verbiedt bier lang te beiden.
hielp hij een samenzwering tegen Galba smeden, met het doel zelf den
troon te bemachtigen, doch werd door zijn benden om 't leven gebracht.
De gunst, waarin Tigellijn bij Nero stond, had haar oorsprong in 's mans
bekwaamheid in 't fokken en dresseeren van paarden. Door den Keizer tot
Prefect van het Pretorium aangesteld, was hij, volgens Tacitus, vooral de
man, die hem tot gruwelen aanhitste, en zou zelfs de beruchte brand van
Rome aan zijn inblazingen te wijten zijn geweest. Hij zette aan zijn euveldaden de kroon op door zijn weldoener te verraden en Galba's partij te
omhelzen, na wiens val hij, ter dood veroordeeld, de lang verdiende straf
niet ontging. Zie TACITUS , Ann. XV, 72; Hist. I, 5. — Ann. XIV, 51, 6o,
6, en Hist. I, 72.
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Burgerhart.
Gebie mijn broeder dat hij op mijn bede wijk' :
Julius.
Of zal hij voortre'en, dek zijn lichaam met mijn lijk.
Krijgsraad.
Het vonnis luidt : laat een van beiden zich bereiden.

Julius.
1 510 Zoo laat den krijgsraad mij naar 't bloedig outer leiden.
Krijgsraad.
De rechter heeft dit aan der broed'ren keur gezet.
Julius.
Men gun me dan de keur. Waarom mijn wensch belet ?
Burgerhart.
Hier geldt vrijwilligheid, geen dwang van wederzijde.
Julius.
Zoo dwing me niet, dat ik door dwang uw voorgang lijde.
Burgerhart.
1515 Bezwaar me met geen juk , dat gij niet dragen wilt.
Julius.
Mijn oude en uwe een jaar, en ruim zooveel , verschilt.
Burgerhart.
Wat heeft een jaar geschils in oude hier to zeggen ?
Julius.
Dat broeder mij de keur van sterven toe moet leggen :
Burgerhart.
En waarom niet de keur des doods aan mij gesteld?

Julius.
I 520 Dewijl ik d'oudste ben , wiens woord het meeste geldt.
1507. D a t hij op mijn bede wijk': dit kan beteekenen, of: „dat hij
terugtrede, op mijne bede — en mij den weg ter dood niet versperre" —
Of eenvoudig: „dat hij toegeve aan mijn bede, qu'il c e de a ma priêre".
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Burgerhart.
De jongste scheidde dan veel nutter uit het leven.
Julius.
Dus blijft de keur des doods van wederzij' nog even.
Burgerhart.
Zoolang d'een broeder niet den and'ren wijken wil.
Julius.
Dit is geen erfkrakeel, maar wichtig doodgeschil :
Burgerhart.
1525 Dat duren blijft, zoolang wij om het keurrecht vechten.
Julius.
Laat door het loten dan dit keurkrakeel beslechten :
Burgerhart.
En of bij ongeluk het lot u viel te beurt ?
Julius.
En of bij ongeluk u 't lot hadde uitgekeurd ?
Burgerhart.
Waar loting valt, daar geldt geen vrije wil na 't loten.
Julius.
1530 Moest ik mijn broeder, zoo hem 't lot trof, dan verstooten ?
Burgerhart.
Wij moesten allebei genoegen, 't viel hoe 't viel.
Julius.
Mijn broeder missen? och ik mis mijn halve ziel.
Burgerhart.
En ik mijn heele ziel, kwaamt gij door 't lot te sneven.
Krijgsraad.
De snelle tijd verloopt, met al dit wederstreven.
Burgerhart.
Verdriet
het
u
:
men
stelle aan mij het hooge woord.
1535
Julius.
Hoe kan ik stemmen tot een vuilen broedermoord ?
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Burgerhart.
'k Vergeef het u : gij zult hierom geene opspraak hooren.
Julius.
Veel nutter nooit geleefd ? veel nutter ongeboren.
Burgerhart.
De bloedverwantschap is een nimmer scheidb're band :

Julius.
1540 Een bloedknoop , sterker dan een knoop van diamant.
Burgerhart.
Help, Hercules, wat raad ? hoe raakt de strijd ten ende ?
Julius.
Deez' worstelinge overweegt alle overstreen ellende.
Krijgsraad.
Gij heeren, waarom dient ge u zelven tot een last
In dezen schijn? 't Geschil aan 't barnen groeit en wast.
1545 Natuur is krachtig, en het onderling meedoogen,
Gelijk in eene schaal van reden opgewogen,
Staat even pal , en wijkt niet uit den evenaar.
Dus stonden eertijds twee halsvrienden voor 't altaar,
Orest en Pylades , getrouw in dood en leven ,
1550 Waarvan d'aloude faam getuigenis kan geven :
Maar gij, gebroeders , uit een moeders schoot gebaard ,
En onder 'tzelfde hart gedragen en bewaard ,
Door bloedverwantschap blijft verknocht , dies is 't geen
[wonder
Dat een gelijke trek van wedrszijde in 't bijzonder
1555 U krachtiger verbindt : en zijt hierom gewis
Dat aan dit worstelen geen end te vinden is,
Tenzij een rechter in uw halsstrijd koom' van buiten ,
En helpe u in dien nood het halsgeding besluiten.
Belieft het u dat een kornel naar binnen tree :
1560 De stedehouder wacht , en zal in uwe stee
Een kiezen uit u beiden, en dezen bloedstrijd scheiden.
De tijd schiet voort, en spoedt. Men kan niet langer beiden.
Burgerhart.
Ik stem het toe, indien mijn broeder dit bestemt.
Julius.
Mijn hart, hoe klopt ge dus weemoedig en beklemd I
1565 Ik volg mijns broeders stem , door nooddwang , en te noode,
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De krijgskornel haal 't woord. Hoe suffe ik nu dus bloode,
Die slag op slag, wanneer de krijgsklaroen mij riep,
In 't barnen van den strijd, op speer en heirspits liep,
En wrong de zegekans uit 's vijands ijz'ren klauwen?
Burgerhart.
1570 Schep moed, heer broeder. Laat uw heldenhart niet flauwen.
Wij zullen dadelijk een veilige uitkomst zien.
Krijgsraad.
De stedehouder wil gebieden noch verbien,
Maar stelt de keur aan 't lot, in dezen helm gesloten.
Laat een onnoozel kind het onpartijdig loten
1575 Bevolen. Jongske, trek voor elk een cedel uit.
Het lot eischt Julius, door 't merk des doods beduid.
Omhelst elkander nu : de nood gebiedt te scheiden.
Wij willen Julius ten boschaltaar geleiden.
Burgerhart.
Och, broeder, 't lot heeft mij dien schoonen dood benijd ,
1580 En niet ten woudaltaar van Hercules gewijd.
Gij sterft voor 't vaderland en recht der Batavieren,
Verplicht uwe eer te voën, met groene populieren ,
In 't heilig offerwoud , beschaduwd om het hoofd,
Daar Duitsche Hercules gevierd wordt en geloofd.
1585 Wat zal men Nero van uw uiterste gewagen ?
Julius.
Dat ik getrouw het zwaard aangorde op zijn behagen,
De palen van het rijk uitzette door beleid,
En wensche dat hij toch, naar zijne billijkheid,
De Bataviers herstelle , en kenne, als bondgenooten,
1590 Naar inhoud des verbonds, met Julius gesloten.
Indien uwe onschuId voor 't gerecht ten hove geldt,
En hij u weder in den ouden staat herstelt ,
Bezorg vrouw moeder, nu ten einde van haar leven ,
En luik hare oogen, als zij komt den geest te geven.
1595 Omhels me nog voor 't leste, en matig uwen rouw.
Wat schudt ge 't hoofd? Vaarwel. Blijf 't vaderland getrouw.
Burgerhart,
Heer broeder, 'k wensch mijn bloed in uwe plaats te storten.
1590. Met Juliu s: t. w.: „Julius Caesar".
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Krijgsraad.
Doorluchtsten, het is tijd dit marren of te korten.
Heer Julius, 't is tijd om boschwaarts in te slaan.
1600 Heer Burgerhart, vertrek. De hofwacht port u aan.
Burgerhart.
Help, Hercules, is nu dit moordstuk niet te keeren?
Men moest dien bloedroof hun ontweldigen. Wij zweren
En eens, en anderwerf, en driewerf, dat geen schaar,
Geen scheermes, geene vlijm dit Lang gewassen haar
1605 Zal korten, eer de wraak het schelmstuk hebb' gewroken,
Maar wat zijn woorden, los en in den wind gesproken?
Verkeert de kans, de wraak, die mij in 't harte zit
Geworteld, mocht wel eens 's Romeinschen borst ten wit
Gebruiken van mijn zoons in gal gedoopte pijlen.
16i0 Verdrukte vrijheid, nu bezwijken beide uw stijlen!
REI VAN BATAVISCHE VROUWEN. WALBURGH. HELDEWI JN.
Re i.

1615

1620

1625

1630

Zang.
0 Boschnon Welda, mond van God,
Gij spelde ons, zonder grond en slot,
Hoe eens een wildeman, uit bosschen
Te voorschijn treende, zou verlossen,
Omtrent den uitgang van den Rijn
De melkkoe, in bedroefden schijn
Gespannen, onder ijz'ren jukken;
Hoe hij de slagpen uit zou rukken
Den trotschen vogel, die verstaald
Zijn roof op alle vogels haalt,
En, nimmer zat van vratig slikken,
Den Rijnleeuw naar 't gezicht durft pikken,
En hem een moordklauw slaan in 't hart.
0 wee, o bitterheid, o smart!
Hoe gaat dit anders dan gij spelde,
En, ons ten troost, de snaren stelde
Op eenen zegenrijken toon!
Verdiende uw wich'len eer een kro on
Van onverwelkb're lauwerbladen;
Nu mist het uwen mond, in 't raden
Van d'uitkomste, ons ten troost beloofd.
Gij zaagt dit onweer over 't hoofd.
Bathouwers, Waterlanders, Kermers,
Nu zoekt geen hulp aan landbeschermers.

1611. Welda: zie vs. 1024.
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1635

1640

1645

1650

1655

1660

1665

1670

65

Tegenzang.
Een bloedraad , die geweldig heerscht ,
En naar stadhouders hoort, past eerst
De vrijdoms hoofden neer te vellen,
Om dan den volke een wet te stellen
Geprent in 't hart, gekneed als was.
De dwinglandij wordt in tiras
Van 't eelste bloed gelegd. Nu baten
Geen klachten. Het gezag der Staten
Moet zwichten voor een wreed Romein ,
Een onrechtmatig staatwaardein.
Hij houdt de vrijheid in zijn kluiven ,
En weet op 's heerschaps hats te schuiven
t'Ontheiligen van 't vreeverbond ,
Gesterkt, op Nederrijnschen grond ,
Van Cezar , nu in top geheven ,
Gelijk een god, in 't ander leven.
Hij past op handvest noch op wet.
Hoe treft de doodgang en de tred
Van Julius het hart der lieden,
Te zwak om wederstand te bieden !
De tijd leert zwijgen. Elk verbijt
Zichzelve, en kropt dien moord en spijt.
0 burgerheeren , trouwe vaders,
Hoe verft men u, als landverraders !
Walburg.
Bedroefde reien , staakt uw klacht :
Verkeert ze in lofgezangen.
Zij sterven op hun heldenwacht.
De dappersten verlangen
Te sterven, niet in 't muffe bed,
Maar op 't altaar van eere,
Waarop de Neerduitsch wijzen zet.
Indien de kans eens keere,
Beleve ik 't niet, gij zult den dans
Der maagden me bekleeden,
En heffen ze in den starretrans,
Die voor 's lands vrijheid streden.
Wij baarden zoons uit omen schoot ,
Tot heil der onderzaten.
Wij kussen zulk een schoone dood.
Zij handhaaf 't heilig recht der Staten.

1644. Staatwaardein voor „Staatsbestuurder". Waardei n is 't Eng.
warden, „voogd" —1665. De Neer duitsch: evenals vroeger herhaaldelijk de Duitsch voor de Duitscher.
VONDEL XI.
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Heldewijn.
Vrouw moeder, gaan we in 't hof.
Ai geef geen nieuwe stof
Aan dezen valschen rechter.
Verschoon uw zoon, en mijnen Vechter,
Die met een zuren stap
Naar Rome gaan in ballingschap.
Vrouw moeder, leun op mijnen schouder.
Stokoude vrouw,
Standvastiger dan ik in rouw,
Och waren wij zes manen ouder,
En erfde een Galba 't hoog gezag;
Wij mochten, een gewenschten dag
Belevende, adem scheppen:
Nu durft de tuinleeuw zich niet reppen.
HET VI JFDE BEDRIJF.
FONTEIUS. FRONTO.

1690

Fonteius.
w IJ twijfelen niet eens of 't krijgsrecht ging zijn gang.
Het yolk keert wederom. Wacht Fronto nu dus lang?
Hem werd belast terstond ten hove weer te keeren.
Daar stapt hij aan, bestuwd met eenen stoet van heeren
En ridderen. Men zal nu hooren hoe het voer
Met dien Bathouwer, 't hoofd van zulk een landrumoer.

Fronto.
1695 Het recht is uitgevoerd. Geluk, heer stedehouder.
Zoo smoort men landverraad. Nu zijn we zooveel ouder,
En veiliger dan flus. d'Oproerige is van kant.
Het doode lichaam wordt op 't lijkhout vast gebrand,
Met eenen ook zijn paard, en wapentuig, en wapen,
1700 De roode tuinleeuw in een gouden veld, rechtschapen
Bewijs dat 's meesters klauw geen adelaar ontzag.
1684 , 1685. Heldewijn wordt hier als een zieneres voorgesteld. —
1684. Z e s manen: Vondel poogt hier zekere locale kleur aan de voorstelling te geven, door Heldewijn, als een Batavische vrouw, die met de
Romeinsche tijdrekenkunde nog niet bekend is, bij manen en niet bij
maanden te laten rekenen. — 1689. Wij twijfelen niet eens voor
„het is buiten twijfel", of „ongetwijfeld". — 1693. Hoe het voer: echt
Hollandsche uitdrukking, voor „hoe het ging." — 1700. De roode t u i n1 e e u w in een gouden v e l d: niet alleen geeft Vondel hier aan den
Batavier Julius Paulus een adellijk wapen, hoedanige men nbch in die eeuw,
näch in de negen volgende kende, maar zelfs het wapen van Holland! een
versiering, die wat al te grof is, daar toch de overledene niet eenmaal een
inwoner was van de landstreek, die later den naam van Holland ontving.
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Fonteius.
Het lust me van 't begin te hooren het verslag ,
Hoe, 't recht gehandhaafd, zich de vorst ter dood bereidde.
Fronto.
De strenge krijgsraad gaf hem boschwaarts in 't geleide ,
1705 Naar 't heilig outer, dat in top des heuvels rijst,
Die halve maanswijs, als een schouwburg, met een lijst
Van popelboomen wordt omschaduwd en gesloten.
Hier was van overal het yolk naar toe geschoten;
Gelijk het water in een boezem t'zamenvloeit,
1710 En, tot een staande meer, uit honderd beken groeit.
d'Een zat op 't groene gras : een ander hang aan takken
Van boomen , door 't gewicht gebogen, en aan 't krakken.
Zoo hangen bijen , in een zwarm bijeenvergaard ;
Romein en Batavier, gebaard en ongebaard ,
1715 En oud en jong dooreengemengeld, mans en wijven ,
Soldaat en burgerij. Men hoort ze schelden, kijven ,
En worstelen om plaats, die t' eng viel en te nauw.
Toen kwam de krijgsraad aan met Julius, niet flauw,,
Maar trotsch , gelijk een leeuw , wiens maan begint te krullen,
1720 Te zwaaien om den nek ; terwijl hij, onder 't brullen
En knarsetanden, zich vast geeselt met den staart,
Dat op dien boschgalm wat op roof vlamt wordt vervaard,
En 't hart in 't lijf krimpt. Met deez' leeuweneigenschappen
Kwam die verwezen trots den heuveltop opstappen ;
1725 Gelijk hij , op 't gezang van zijne benden, plag
Te streven door de dood , in 't barnen van den slag ,
Of d'allervoorste zelf een stormbrug op te steigeren;
Wanneer de dappersten uit schrik den aanval weigeren.
De dood, terwijl 't gezicht, als een paar bliksems, blikt
1730 En blikkert, week terugge, en scheen voor hem verschrikt.
De krijgsraad deisde een pons, uit angst van zich te zengen,
En schroomde 't woudaltaar met zulk een bloed te sprengen.
Fonteius.
Wat sprak de vorst, toen hij in top des heuvels stond ?
Fronto.
Hij keert het aangezicht, eerst ommeziende in 't rond ,
1735 Naar Rome toe, en zet de handen in de zijde,
Om uit den mond voor 't y olk te spreken trotsch en blijde :
Is Cezar met mijn dood geholpen en gediend ,
' I7m. G e b a ar d en ongebaard: vermoedelijk worden met de g e b a a rden de Batavieren, met de ongebaar den de Romeinen verstaan.
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Ik schenk hem 't lijf, en sterf geen onderzaat, maar vriend
En bondgenoot des rijks, der Batavieren vader,
1740 Handhaver van hun recht en vrijheid, geen verrader.
Gelijk een dienaar van August ons schelmsch misverft,
En lasterstuk, dat blauw den schijn van waarheid derft.
Stadhouders schromen niet op vuile hofschavotten
Een ouden koningsstam van hoofd en kroon to knotten.
1745 Zoo stiet Antonius den koning Antigoon,
Herodes ten gevalle, uit zijnen hoogen troon,
Driehonderd jaren lang van Asmoneen bezeten.
Ik sterve een wettig vorst, geen schelm noch eervergeten.
De Roomsche hopman treffe een vrijgeboren vorst,
1750 En stoote mij den dolk in deze bloote borst.
Hij scheurt den boezem op, en met een dolk doorstooten,
Ploft neder, bijt het gras, en voort den mond gesloten.
Een oploop stak er, door het bloeden van den dolk,
Gelijk een landstorm op, en overliep het yolk.
1755 Bathouwers schenen, dol van wraakzucht, uitgelaten ,
Maar schroomden eenen ring gewapende soldaten
Het lijk t'ontweldigen, dat nu tot asch verteert,
Gelijk hij in 't gelei des krijgsraads heeft begeerd.
Fonteius.
Wat riep het krijgsvolk, toen de doodsteek was gegeven?
Fronto.

1760 Lang, lang leef Nero. Lang moet held Fonteius leven,
Als stedehouder van het keizerlijk gebod.
Fonteius.
Nu fluks den broeder, eer een oproer t'zamenrot,
Te water opgevoerd, zoo raakt men aan een ende.
Gelei hem henen, met ons halve lijfschutbedde,
1765 In voile veiligheid, bevrijd van alien schroom.
De jonge Vechter moet, als schildknaap, zijnen oom
Bedienen op den tocht, met eenen sleep van knechten.
Fronto.
Maar nu, hoe zal ik best de majesteit berechten?
De vorst, vol wraakzucht, wil hoog klagen aan het hof,
1770 En dingen voor zijn recht. Hij is op zulk een stof
Geslepen.
1 742. B1 a u w voor „versierd, opgedicht". Zoo zegt men nog: .een
b lauw excuus"; zoo spreken de Franschen van c on t e s b 1 e u s.
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Fonteius.
Laat het stuk bij Nero overwegen.
Berecht Nymfidius, en Tigellijn, genegen
Ter halsstraf, 'tzij hoe 'tzij, waarschijnelijk of valsch
In 't sparen schuilt gevaar. Hij moet, hij moet om hals,
1775 Of wij en gij staan los, en alle Romelingen.
Zoo fel een weerstuit zoude ons voor de schenen springen,
Indien deez' vogel kwam t'ontglippen. Hou hem vast.
Fronto.
Dien heer bewaren is een zorgelijke last.
Een groote toeloop van nieuwsgierigen wil komen
1780 Geschoten naar den Rijn en Rijnkant toe, als stroomen.
Wij streven Kolen, zulk een hoofdstad, dicht voorbij,
Een stad gemengd uit Roomsche en Duitsche burgerij;
Daar hij een aanhang vindt van Duitschen en Romeinen.
Een zelve landaard ziet zijn landslien noo' verkleinen,
1785 En allernoodst een vorst, uit koninklijk geslacht.
Liet gij hem ketenen, dat waar' de trouwste wacht,
Om niet op 't ongewis het rijk in hem te wagen.
Fonteius.
Dat smaakt naar wreedheid. 'k Wensch mij zediger te dragen,
Doch wil hem hooren, en zijn afscheid. Vaart hij uit
1790 In trotschheid tegen ons stadhouderij, zoo sluit
En keten hem. Men kan die strengheid dan bij heeren
En burgerij en yolk met schooner glimp verweren.
Hij staat met zijnen neef tochtvaardig en gereed.
Fronto.
Men hoort een straatgeschrei en jammerlijken kreet
1795 Van vrouwen. Al 't geslacht en maagschap wil hem spreken,
Fonteius.
Laat fluks de tochtklaroen, voor 't hof, op 't marktveld steken,
Zijn maagschap en al 't yolk vertrekken op dien klank.
Nu spoe' ter stede uit nog voor zonnenondergang.
Geheimeschrijver, kom, en lever hem drie brieven,
1800 Die 't hof berechten van ons oogmerk en believen,
Een aan den keizer zelf, nog twee aan Tigellijn
En heer Nymfidius. Zij melden, in wat schijn
Het hier geschapen staat, indien ze 't halsrecht krimpen.
1775. Rom elingen: een misschien verdedigbare, maar zeker ongewone
vorm voor „Romeinen". — 1799. Geheimeschrijver: om 't vers, voor
ge he imsc hr ij v er , doch min gelukkig.
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Men mag een vorst aan goed beschadigen, maar schimpen
1805 En raken aan zijn eer, hem kwetsen in zijn bloed,
Dat schiet een wortel van een weerwraak in 't gemoed,
Die met geen duizenden van zielen is te zoenen.
Nu haal hem met zijn neef. Laat al de tochtklaroenen
Opklinken voor het hof. Hier komt de krijgsraad aan.
1810 Spoe' voort: het is hoog tijd: de zon wil ondergaan.
Wat valt het lastig zulk een opstand neer te zetten,
En in zijn hoofden met voorzichtigheid te pletten.
Het rijk te winnen eischt een Cezar, nooit in rust;
Maar 't rijk te veiligen, een nazaat, als August.
FONTEIUS. BURGERHART. KRIJGSRAAD

Fonteius.
1815 Mijnheer, ontschuldig ons, en leer uw leed verdragen.
Wij kunnen min niet dan uw grooten rouw beklagen.
Van Rome kwam die slag, en niet bij onzen wil.
Geruchten vliegen heen en weder. Zat men stil,
't Waar' onverdedigbaar voor Cezar en zijn raden.
182o Deez' hollende eeuw misduidt ook d'allerbraafste daden
En trouwste diensten zelfs ten slimste: en wij staan vast
Te zwaar geladen met een stedehouders last.
Een ander overtreedt: een ander moet het boeten.
Wat diep begraven ligt, weet afgunst op te wroeten,
1825 Te halen voor den dag, eer 't iemand denkt of raamt.
Zoo wordt 's rijks ambtenaar bestreden en gepraamd,
Gelijk een baar in zee geperst wordt van een ander.
Der menschen woestheid klampt het eene kwaad op 't ander.
Hoe kan men anders dan zich schikken naar den tijd ?
1830 Heeft bier een staatheer schuld, zoo scheld ze rustig kwijt.
Burgerhart.
Vervloekte dwingeland, van eer en trouw verwilderd,
Gij hebt uzelven recht naar 't leven afgeschilderd.
Het is onnoodig, dat een ander u misverf.
Deel iemand heden diep in 't algemeen bederf,
1835 Zoo mag het algemeen met reden u misdanken.
Doortrapte huichelaar, wij kennen uwe ranken,
Uw geile gierigheid, die goed verschoont noch bloed,
En God noch mensch ontziet. Wat toef ik? kan mijn moed
Dit dulden? moet een vorst, een landsheer, vrij geboren
1840 Ter heerschappije, nog zijn aangetergden toren
183o. Staathe e r voor „staatsambtenaar", ofschoon 't eigenlijk zou beteekenen: „een he e r, die tot iemands s t a at of stoet behoort", evenals
s taatjuffer hetzelfde met opzicht tot een juffrouw beteekent.
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Inkroppen, eer hij van gevangenis verhuist?
Heruit Tyran, heruit. 'k Verdage u voor de vuist
In 't vechtperk hier voor 't hof. Waar staan we. Wat wil
['t worden?
Een vrouweschender dorst mij 't zwaard van 't lijf afgorden,
1845 Een, die den riem van een Vestaalsche ontgespen wou,
Een boschnon, Welda zelf, in 't bosch ontwijden zou:
Men zwijg' den overlast van zijne wulpsche knapen.
Mocht ik hem in den schild, en in zijn basterdwapen
Eens varen naar mijn wensch; al trad hij voort in 't perk
1850 Met vijf schildknapen; 'k zou dien blooden weerwolf werk
Beschaffen, en tot gruis vermalen voor mijn voeten.
Krijgsraad.
Een stedehouder op zijn heuschheid dus t'ontmoeten,
Heer Burgerhart, dat lijdt zijn eer en staatsambt niet.
Het zij hoe 't wil: gij staat alleen tot zijn gebied.
1855 Hij gunde u uitstel, om voor 't recht der majesteiten,
Tot voorstand van uwe eere en staatsrecht zelf te pleiten.
Betoom uw hevigheid ten minste een korte wijl.
Fonteius.
Hij raast krankzinnig, naar 's Bathouwers ouden stijl.
Trouwanten, rept u fluks, en ketent dezen dollen.
1860 Het hoofd is los: verstand en zinnen slaan aan 't hollen.
Burgerhart.
Nu schroomt niet: bekent ons: het is Fonteius' eeuw.
Der dieren koning, een afgrijselijke leeuw
Wordt in een houten kouw getuchtigd en gegijzeld:
Maar, in een ijz'ren hok gesloten, breekt en brijzelt
1865 De stalen keten, en een tralie van metaal.
Wij gunnen u deez' macht, en staan gelijk een paal.
Fonteius.
Kornellen, leidt hem weg: de dag begint te scheiden.
Heer Fronto komt den oom met Vechter t'scheep geleiden.
Het wild geval bestuurt den wereldlijken staat.
1870 Zoo zien we hoe 't een op-, het ander ondergaat.

1869. Vondel laat hier Fonteius als een navolger van Lucretius spreken.

72

FAETON.

OF

REUKELOOZE STOUTHEID.
TREURSPEL.
Primitiae juvenis miserm.
[„Ellendig proefstuk des jongelings." Zie Aen. XI: 156.]

AAN DE TOONEELBEGUNSTIGERS.
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Anus Douza, Huig de Groot, Peter Schrijver, Peter Bokenberg, Bernard Furmer, Ubbo Emming, en alle edele vernuften,
die den oorsprong van de Nederlanden en de kenteekens der
gesleten oudheid opspoorden, getuigen hoe de heilige Willebrord
in deze landen, met de fakkel van zijne leering, aan de zon
der waarheid ontstoken, den nacht der Heidensche afgoderij
verdreef, en den verduisterden harten met het hemelsche licht
toelichtte, verlichtte en Christende. Niemand zal hierom denken dat
ik, met Faeton ten treurtooneele te voeren, het Heidendom weder
wil invoeren, neen geenszins; maar alleen, tot verbetering der
zeden, tooneelwijs ontvouwen dezer schoone fabel, bij Ovidius
heldendichtswijze, overheerlijk en leerlijk, inzonderheid ten spiegel
van reukelooze stouten, uitgebreid. De melkachtige tong van den
Faeto n. Tijdens Vondels leven werd dit treurspel niet ten tooneele gebracht, wel in 1715 en 1742. Dat het wel opgang maakte, bewijzen de
negen drukken, die van 1663 tot 1742 verschenen: drie in 1663, een in
1706, drie in 1715 en twee in 1742. — R. i en 2. Bokenber g: Pieter
Cornelis Bokenberg was een letterkundige, die, in 1548 te Gouda geboren,
na tot zijn veertigste jaar Priester te zijn geweest, de Hervormde leer
aannam en in den echt trad. Hij zette zich te Leiden neder, waar hij zich
bezighield met het schrijven der Hollandsche Jaarboeken. Oldenbarneveld,
wiens gunst hij had weten te winnen, deed hem tot historieschrijver van
Holland en Zeeland aanstellen, zeer tot ergernis van Janus Douza en van
Dominicus Baudius, waarvan de eerste aan een soortgelijken arbeid als
Bokenberg bezig, en de laatste zijn mededinger naar de genoemde betrekking was. Zij vielen hem, zijn naam in Tragoras of Hizeimontius vertolkende, met hunne schimpdichten aan; doch hij bekreunde zich des weinig,
overleefde beide tegenstrevers en stierf in 1617. — 2. Furmer: Bernardus
Gerbrandus Furmerius was een Friesch geleerde, die o. a. negen Friesche
Jaarboeken in 't Latijn uitgaf. Hij overleed in 't jaar 1612. — 3. Ubbo
E m m in g: meer bekend onder den naam van Emmiu s, de beroemde
schrijver der his t o ri a rerum frisic a r urn, was in 1574 in Oost-Friesland geboren en overleed in 1625, als Hoogleeraar in de oude talen en
geschiedenis te Groningen.
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heiligen oudvader Lactantius, de zielen, niet door den Heidenschen melkweg naar Jupijns hof, maar door Christus Jezus, den
weg des heils, naar het beloofde vaderland, daar honig en melk
vloeit, en het paleis van God den Vader wijzende, zegt: Dichters

versierden Beene geschiedenissen, maar overbloemden de geschiedenissen met eene zekere verve : naardien eens dichters ambt hier in
vereischt waarachtige geschiedenissen in eene andere gedaante van
ter zijde, met eenig voeglijk sieraad over te voeren : want d'oude
fabelen der Egyptenaren en Grieken begrijpen in zich de kennis
der geschiedenissen, nature, en zeden, welke driederhande kennis, onder het overkunstig tapijtwerk van Faetons fabel, d'allerheerlijkste van Nazo's herscheppinge, gebloemd en overschaduwd
wordt, om, gelijk Horatius zegt, het oorbaar met den honig van
vermakelijkheid liefelijk te mengen, te matigen, en ruwe en
onbeslepen zinnen te schaven en te wetten. Mij gedenkt dat nu
wijlen de doorgeleerde heer Vossius tegen mij zeide: Indien mine

pen Ovidius' Herscheppinge op het fiaftier ontvouwde, het zoude
blijken dat nooit geleerder boek dan Ovidius' Herscheppinge aan
den dag kwam. Het kan hierom niet ongerijmd schijnen, dat mij
luste treurtooneelwijs te bespiegelen dit voorbeeld van Faeton,
waarin de bovengemelde driederhande kennis uitschijnt. Aldus houden de historiekundigen dat Faeton een zeker koningszoon was,
die, te wagen langs Padus oever, den stroom der Celten, rijdende,
in dien stroom kwam te storten, en van zijne zusteren zoo jammerlijk beklaagd werd, dat ze, verstokt en stom van rouwe
zittende, in popelierboomen schenen te veranderen. Plutarchus
zegt in Pyrrus, dat d'eerste koning der Thesproten en Molossen,
na den wereldvloed, Faeton heette, bij Luciaan, in zijn gesprek
van het sterrenkijken, hierom den zoon der zonne geacht, wien
de zonnewagen werd toegestaan , naardien hij, d'eerste van
alien, den loop der zonne naspoorde. Natuurkundigen zeggen,
dat Faeton de zoon van de zon en Klymene genoemd wordt,
naardien hij, volgens zijn naam in het Grieksch, brand en
hitte beteekent, die uit de zonne spruit. Klymene beduidt het
water. Wanneer nu de zon de dampen ontsteekt, dan openbaart
zich de hitte, omtrent den herfst bijkans onverdraagzaam, en die,
na het uitbarsten van bliksem en donder, door den slagregen
verkoelt: waarom gezegd wordt, dat Jupiter Faeton uit den wagen
klonk. Staatkundigen en zedevormers leeraren door Faetons fabel,
R. 1. Lac tantius: de naam is van 1 a c, „melk", op welke Vondel hier
wel wat heel overvloedig zinspeelt. — 5. 0 v er bloemd en: 'tzelfde als
verb lo e m d e n of als 't eenvoudige bloeme n, waarvan wij eenige regels
later 't deelwoord gebloemd aantreffen. — 8. Over te v o e r en: hier bezigt
Vondel het woord o vervo er en in den zin van „aan de buitenzijde versieren". — 13. G e 1 ij k Hor a t i u s z e g t: toespeling op den regel
Omne tulit punctum qui miscuit utile dulci.
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dat de heerschappij van hooge staten alleen aan wijzen en voorzichtigen, en niet aan wulpen en onbeslepene hersens, te betrouwen staat: naardien aan het wel en kwalijk regeeren het
heil en onheil des yolks hangt. De goddelijke Plato inocht hierom
met recht zeggen: Wij zullen de moeders en voedsters vermanen

den jongen knapen uitgelezen fabelen te vertellen, en hunne gemoeden naarstiger met fabelen dan met handen te fatsoeneeren.
Wat nu deze de tooneelwijze belangt, dit treurspel is niet eenvoudig
cn doorgaans eenen zelfden toon van droefheid houdende, maar
ingewikkeld, dat is ongelijk van toon. Blijdschap en droefheid
steken op elkander af. De hartstochten liefde en gramschap,
hoop en wanhoop, woelen en barnen heftig door de onderlinge
bloedverwantschap van ouders en kinderen, den nood bij hemel,
aarde en zee geleden, en den schrikkelijken overgang van geluk
in ongeluk, machtig onverzetbare gemoeden schrik en meedoogen
in te boezemen. Het zoude mij lusten dit breeder te ontvouwen,
maar de schouwburg schuift de gordijnen open, en Klymene met
hare kinderen, voor Febus' hof, te voorschijn komende, gebiedt
me te zwijgen, en aandachtig toe te luisteren.

INHOUD.
Aeton, Febus en Klymene's zoon, van oom Epafus, Jupijns
en Isis' zoon, getergd en beschimpt, over d'onkunde aan zijnen
vader, hem van Klymene (zoo de schimper uitstrooide) toegelegd;
bidt de moeder, dat ze hem toch zijnen rechten vader toone, hetwelk zij belooft. Hierop trekt ze met den zone en hare drie
dochteren, Fatuze, Lampetie, en Febe, uit Ethiopie door Oostladle, naar Febus' hof en den opgang der zonne, daar Febus
haar en de kinders wellekomt, Faeton verzekert dat hij zijn eigen
vader is, en, tot een onderpand van dien, met eenen hoogen eed
zweert den zoon te schenken wat hij op zijnen vader zal begeeren. Faeton eischt reukeloos den zonnewagen eenen dag te
mogen regeeren, hetwelk Febus hem ongaarne, doch door den
hoogen eed verbonden, ten leste inwilligt. Faeton stijgt hierop
vroolijk te wagen, rukt voort, en, onbedreven in het mennen der
zonnepaarden, verbijsterd, mist de rechte heirbaan, en helpt de
paarden, ten bederve der wereld , aan 't hollen. Jupiter werd
hierom van Juno en den Hemelraad gedwongen, dien brand te
blusschen, en treft den reukeloozen wagenaar, dat hij in den

F

R. 17. In Vondels dagen werd het tooneelgordijn nog niet, zooals nu,
naar boven opgehaald, maar rechts en links weggeschoven. — Inhoud. Men
vergelijke hier, en het geheele Treurspel door, het verhaal der gebeurtenis,
gelijk het ook in Ovidius' Herscheppingen zal voorkomen. — R. i i. Reuk e10 o s: wij zien hier en zeven regels verder, alsmede op den titel, Vondel
nog altijd getrouw aan de oude spelling, later door de minder dubbelzinnige
van roekeloos vervangen.
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Padus [sedert den Eridaan naar hem genoemd] nederplompt,
daar de moeder en gezusters met Cycnus, het begraven lijk bekiagen, en Klymene hare dochters in popelierboomen, Cycnus
in eene zwaan ziet veranderen. Febus, in zijnen rouwe van de
Goden beklaagd, en treurig, laat zich eindelijk troosten, en gaat
henen, om den geradbraakten zonnewagen te herstellen , en weder
te regeeren.
Het treurtooneel is Febus' hof. Het treurspel begint met den
opgang, en eindigt met den ondergang, en de lijkstaatsie van Faeton.

DE TREURSPELERS.
KLYMENE, Faetons moeder.
FAETON, Febus' en Klymene's zoon.
ZONNELINGEN, Febus' en Klymene's dochters.
REI VAN UREN.
FEBUS.
JUNO,
DE HEMELRAAD.
DE FAAM.
JUPITER.

FAETON
OF

REUKELOOZE STOUTHEID.
HET EERSTE BEDRIJF.
KLYMENE. FAETON. ZONNELINGEN.

Klymene.
Faeton, mijn zoon, en gij drie Zonnelingen,
Gezusters, hier is 't hof des Gods, die alle dingen
Bezielt, en Leven schenkt, en voedt, en onderhoudt.
Hier rijst het zonnehof, van Mulciber gebouwd,
5 Toen hem de Hemelraad ten bouwheere innewijdde.
Waar 't wonder zoo Jupijn dit wonderwerk benijdde,
En met den bliksem eens beroofde van dien glans ?
De bouwheer, vierig in dien arbeid, hing bijkans
Aan dit gesticht al 't eest wat oosten kon bevatten,

0

i. Zonnelingen: kinderen, dochters van de zon, gelijk hemeling en,
voor „hemeltelgen", twee- en drielingen, voor „twee of drie kinderen
t' eener dracht geboren". — 4. Mulciber: Vulkaan. — 5. De Hem elraad:
de Raad` der (twaalf) groote Goden.
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10 En plunderde Indus' kust en China van haar schatten.

Paktool, en Ganges, alle eilanden boon de hand,
Ten bouwe, en zweetten goud, gesteente en diamant.
Natuur, gedoken in het ingewand der aarde,
En blinkende aderen van rijke mijnen, spaarde
15 NOch zweet, nOch kosten, om dit hof te zien volwrocht.
Nu ziet ge het werkstuk, dat gij met verlangen zocht.
Faeton.
Klymene moeder, ai wil uwen zoon verschoonen.
Mijne enk'le bede was, gij woudt me vader toonen.
'k Verlang naar zonnehof, nech star, nOch rijzend licht;
20 Het rijz' zoo schoon het wil: 'k verlang het aangezicht
Van mijn heer vader eens met kennisse t'aanschouwen.
Dat had vrouw moeder mij beloofd. Zou mijn betrouwen
Mij missen; liever wenschte ik nooit de zon te zien,
Den vader van den dag.
Klymene.
0 zoon, bedaar. Misschien
25 Verwenscht uw mond hetgeen uw hart wenscht. Leer bedaren.

Faeton.
'k Versta dit niet. Belieft vrouw moeder t'openbaren
Waarin hij dwaalt, die van verlangen kwijnt, en sterft,
Zoolang het oog 't gezicht van zijnen vader derft.
Klymene.
Nu zet uw hart gerust, mijn zoon: wij zijn al nader

30 Bij vader dan gij weet. Ik noemde u flus den vader,
Den God, die 't al verlicht en voedt, en leven geeft.
Faeton.
Vrouw moeder, is het waar? och is het waar? zoo leeft
Ter wereld niemand zoo gelukkig en zoo blijde.
De blijdschap opent al mijne aders! och, ik lijde,
35 Van blijdschap dronken, schier een doodelijke smart.
De vreugd zet tevens al de geesten van het hart.
Zonnelingen.
Vrouw moeder, is het waar? wat hooren wij? ontvingen
Wij hierop uit uw mond den naam van Zonnelingen?
34, 36. De zin is: „ik ben zoo gelukkig, dat alle levensgeesten mijn hart
schijnen te verlaten en ik van blijdschap schier van mijzelven rake."
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Faeton.
Vrouw moeder, is het waar? bezweer dit vast en trouw.
Klymene.
40 Mijn kinders, hoort. Zoo waar als ik de zon aanschouw,
Die alle dingen ziet: ik zwere u bij die stralen,
Waarbij de levenden hun geest en adem halen;
De vader, die het licht aan al de wereld deelt,
En schenkt, heeft u bij mij gewonnen en geteeld.
45 Versiere ik dit, zoo moet dit hart meineedig kwijnen,
En na deze uur geen zon mijn aanschijn meer beschijnen.
Faeton.
Gelukkig is de zoon, die nu zijn vader kent.
Nu leve en zweve ik in mijn eigen element.
Schep moed, o Faeton : gij stijgt in 's hemels daken.
50 De bergen zinken in 't verschiet. Mijn voeten raken
Geene aarde, o zonnebloem, o zonnetelg, schep moed!
Gij sproot uit hemelsch zaad, met een uit sterf'lijk bloed.
Schept moed, gezusters. Hoe? is u de moed bezweken?
Zonnelingen.
Wij staan verstomd. De vreugd belet den mond te spreken.
Faeton.
55 Nu durf oom Epafus mij niet verwijten dat
Vrouw moeder mij bedriegt, en Febus' afkomst schat,
En, zonder grond en slot, hem mijnen vader noemde.
Laat Isis' zoon, die op Jupijn zijn vader roemde,
Nu zwijgen: mij genoegt dat ik mijn vader ken,
60 En zeker d'afkomst van dien grooten Febus ben.
Klymene.
Och kinders, 'k wensche dat u 's rechten vaders kennis
Tot eeuwig heil gedije, en niet tot schade en schennis.
Verheft uw hart niet. Schuwt de hoovaardij vooral.
Vermij' vermetenheid, die menig bracht ten val.
65 Het past den pauw uit trots den staart omhoog te steken:
Maar nauw'lijks heeft hij op zijn voeten neergekeken,
52. Deze regel zoude een krachtiger uitwerking doen, indien de beide
deelen daarvan verwisseld werden. De vreugde toch van Faeton ontspruit
uit zijn bewustzijn, dat hij een zoon is van den Zonnegod, en zijn redeneering moest alzoo zijn, volgens de logische orde : „(al) sproot gij uit
sterrlijk bloed, gij sproot meteen uit hemelsch zaad". — 58. Isis: volgens
de overlevering werd Io, na in Egypte van haar zwerftocht te zijn aangeland, aldaar onder den naam van Isis vereerd.
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Of al de moed zijgt neer, zoo hoog de staart eerst rees.
Is God uw vader? 'k Ben uw moeder. Och ik vrees
Wat ging mij over dat ik u den vader melde ?
70 Schoon basterd Epafus u basterdkinders schelde,
En vondelingen, bij den weg geraapt in 't slijk;
Het waar' veel nutter dit verwijt en ongelijk
Te lijden, dan bezorgd to vreezen en beseffen
Dat ge op dien hoogen stam verwaand u mocht verheffen,
75 En met uw lijfsgevaar een reuk'loos stuk bestaan,
Dat, duizenden om een, ten ergste mocht beslaan.
Helaas, mijn kinders, och had moeders mond gezwegen!
Wat baat de kennis van een waarheid, die geen zegen
Maar vloeken naar zich sleept? de hemel zij uw stut.
8o De waarheid is wel goed, doch elk niet even nut.
De vader Febus wil u met zijn licht geleien.
Zonnelingen.
Hoe moeder? hoe, is 't ernst? is 't nu een tijd van schreien?
Wat komt u over? zijt gij van verstand beroofd?
De zon scheen nooit zoo schoon op uwer kind'ren hoofd
85 Als nu. Gij zult uw zoon en dochters rijk besteden.
Nu worden ze van elk bewierookt, aangebeden,
Als telgen, voortgeteeld uit hemelsch zonnezaad.
Ai wisch de tranen van de kaken. Moeder, laat
Ons held're blijdschap niet beneveld van uw tranen.
90 Deez' kennis zal uw zoon den weg ten hemel banen,
Langs vaders heirbaan, op het lang bereden spoor.
Fadton.
Dat 's recht. Nu groeit mijn hart. De vader reed me voor:
Zou een rechtschapen telg van haren stam veraarden?
Nu schuwe ik d'aarde van omlaag, en volg de zonnepaarden.
95 Zij voeren mij zoo hoog, dat Epafus zich schaam',
Als hij den aardboOm hoort gewagen van mijn naam.
Brengt lauwerblaän. Bekranst mijn hoofd met vaders lover.
Klymene.
Mijn zoon, het was mijn schuld : mij kwam een zwakheid over.
Een donk're inbeelding viel mij, als een mist, op 't hart.
100 Maar laat ons Febus' hof bespiegelen. Hier tart

Een onwaardeerb're kunst den rijkdom van de stollen.
't Vernuft van Mulciber heeft net natuur getroffen
Naar 't leven, daar het oog zijn godheid in aanschouwt.
76. Duizenden am een: 'tzelfde als „duizend tegen een", wat echter
beneden den treurspeltoon zou wezen.
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De pijlers dragen 't hof ten hemel. Klinkklaar goud
105 En barnsteen gloeien hier en schitteren, als vlammen.
Het sneeuwwit elpenbeen geeft dak. Op held're krammen
Van diamanten draait de valdeur, dat het kraakt.
Daar zien we hoe de zee op strand haar golven braakt,
En met hare armen al den aardkloot weet t'omvangen,
i 10 Waarover 't rijk gewelf des hemels werd gehangen.
De blauwe ZeegoOn, op den Oceaan gesneén,
De grijze Tritons, en god Proteus, nooit in een
Gedaante, en ander spook in 't zeeschuim, niet te temmen,
Op walvisch, en dolfijn, en schulp het diep bezwemmen.
115 De blanke Doris voert haar dochters aan den rei.
Het aardrijk draagt er stad, en bosch, en allerlei
Gedierte, en ongedierte, en akkergoOn, en vlieten,
En bergen, dicht voor 't oog, of die allengs verschieten.
De starrenhemel drijft omhoog, gerust en blij.
120 De hemelteekens staan gemaald op elke zij.
Zonnelingen.
De kunst van Mulciber is hier in top voltogen.
Faeton.
Nu hope ik vader zelf t'aanschouwen met mijne oogen.
Klymene.
Hij is voorhanden: maar gij moogt in dezen staat
Hem niet genaken. Fluks verander uw gewaad.
125 Gij en uw zusters moet uw lichamen beslingeren
Met regenbogen, schoon geweven met haar vingeren,
Vol zonnestralen, rijk van kleuren, in het oog
Zoo hemelsch geschakeerd, gelijk de regenboog
Ons toestraalt, als het licht der zonne door wil breken.
130 Nu, kinders, rept u. Wilt gij vader Febus spreken,
En hem behagen, neemt te hulpe al wat gij kunt
De kleeding maakt den man. Elk spoede zich. Zoo munt
Het kroost der goden uit. Zoo ziet men jonge loten
Den goddelijken stam gelijken, daar ze uit sproten.
135 Bezwaait mijn leden met deez' blauwe wolk, bezaaid
Met gouden starren, van stroomjofferen genaaid.
Zonnelingen.
Als vader nu verschijnt, om mondgemeen te worden ?
137. Mo n dgeme e n: van de woorden met gemeen samengesteld, is
handgemeen schier alleen in gebruik gebleven.
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Dan wil ik voorttreen. Gij, mijn dochters, past met orden
Te volgen, Faetuze in 't midden van u drij,
140 Lampete en Febe, naar heur orde aan elke zij,
Gelijk een halve maan, om uwe moeder hene,
Of vader u hierop genadiger beschene.
Faeton.
Vergeet ge Faeton?
Klymene.
Gij zult mijn slinke hand
Bekleen, beneden mij. Men houde driewerf stand,
145 En kniele driewerf neer, wanneer we God genaken,
Doch langzaam, niet te dicht. Hij is te sterk in 't blaken,
En stralen uit zijn troon, dies slaat het aanzicht neer.
Genaakt ootmoedig : want Gods majesteit is teer,
En lijdt geen schimp noch hoon. Verwacht een gunstig teeken ,
150 Waarmee de Godheid u gewaardigde te spreken.
Maar luistert. 'k Hoor een galm en vroolijk zanggeluid.
De hemelsche Uren treen ten hemelrei vooruit.
Vertrekken we aan een zijde, en matigt uw verlangen.
De vader Febus zal, op deze lofgezangen,
155 Ten troon verschijnen, en verhooren ons verzoek.
Nu luistert toe, en houdt u stil om dezen hoek.
REI VAN UREN.

I. Zang.

160

i65

Verheffen we eenstemmig met lofgedicht
Den oorsprong van licht en leven,
Hoog verheven,
De godheid, der starren luister en licht,
Die rondom zijn aanschijn zweven,
Aangedreven
Van een dankbaar hart, vol vreugd,
Voor 't genot van al zijn deugd.
Nu laat ons god Febus vieren,
Besteken, en versieren
Met laurieren.

1 45. En kniele driewerf nee r: dit klinkt meer Roomsch dan
Heidensch.
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I. Tegenzang.
Het opperste rijkshoofd op 's hemels troon
Verheerlijkt hem naar zijn waarde,
En vergaarde
Oneindigen zegen in zijnen zoon,
De blijdschap der welige aarde:
Want zij baarde
Jaarlijks vruchten uit haar schoot,
En verzaadde 's menschdoms nood,
Gekoesterd door Gods vermogen,
Die neerstraalt voor alle oogen
Uit den hoogen.
II. Zang.
De nachtegaal, enkele stem en pluim,
Gemoet hem alree van onder
In 't bijzonder,
En smeekt God, dat hij toch de kimmen ruim,
En oprijz', gelijk een wonder,
En doorgronder
Van al wat de nacht verbergt.
Hij, tot opstaan aangetergd,
Zal eind'lijk te voorschijn komen,
De slaapzucht en de droomen
Innetoomen.
II. Tegenzang.
Hij zal haast verschijnen in zijne pracht
Van purper, met goud doorslagen,
Voortgedragen
Op eene klaar blinkende feniksschacht,
Gekroond, op Jupijns behagen.
Het zal dagen
Uit karbonk'len van zijn kroon,
Zes paar even rijk en schoon.
Zoo zwaait hij een toorts van geuren,
Voor wierook uit te keuren,
Schuw van treuren.
III. Zang.
Zoo zet hij zich op een smaragdentroon,
Die d'eeuwigheid kan verduren.
Dagen, Uren,

199. Versta : te verkiezen boven wierook.
XI.

VONDEL
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En Jaren bewaken het schoonste schoon.
Lent', Zomer, Herfst, en de sture
Koude en gure
Winter, wreed van aangezicht,
Houden wacht om 't heilig licht,
Dat zich hoog in 't goud zal zetten,
En staven gouden wetten,
Zonder smetten.
III. Tegenzang.
De nacht verdwijnt, om den morgenstond
Te wekken. De rozeknoppen
Zoet op droppen,
Verlangen den dauw met hunn' open mond
Te drinken, als 't licht komt stoppen
's Hemels toppen ,
Met zijn kracht, en heerlijkheid,
En ontzagb're majesteit,
Van godheen en menschentongen,
Ter dankbaarheid gedrongen,
Toegezongen.
HET TWEEDE BEDRIJF.
FEBUS. KLYMENE. FAETON. ZONNELINGEN.

Febus.
D E nanacht duurt nog: mensch en dier en vogel rusten,
Op bed, in hol, en boom, langs d'oosterlingsche kusten:
De nachtegaal alleen, die zingende volhardt,
225
Getuigt dat hem deez' naam met recht geschonken werd,
Dewijl hij, eer mijn toorts de schaduwen komt storen,
Voor dag, voor dauw, zijn stem schakeerende elk laat hooren,
In 't Indiaansche rijk, dat vorst noch winter kent,
230 Maar eeuwig bloemen draagt: en daar de blijde lent'
Gedurig kwinkeleert, de rozen nimmer sterven,
De zomer eeuwig riekt, de levendige verven
Van goud en purper, op de vogelpluim gesprengd,
En tot tapijt gewrocht, getuigen wie haar mengt,
235 Verdrijft en wrijft, en weet zoo hemelsch to gebruiken,
223. Mensch en dier en vogel: De dieren in hun algemeene beteekenis worden bij onze schrijvers veelal onderscheiden in vier soorten:
menschen, dieren, vogelen en visschen. — 224. Oosterlingsche
kusten voor „kusten der Oosterlingen".

FAETON.

83

Dat alle kunstenaars en kunstpenseelen duiken,
Het licht aanbidden, en uitroepen: al ons werk
Is doof, en niet dan schijn. De zon, de kunst te sterk,
Blijft overwinnaar in deez' renbaan, daar wij sliepen.
240 Zoo klonk Io Pean, toen alle tongen riepen:
Men loof den schutter, die den Python vellen kost.
Men off're stieren. Een heeft duizenden verlost,
De lucht, en 't land, en al het Aziaansch geweste
Gevaagd van zulk een stank, en vloek, en helsche peste.
245 Alle akkers lagen vuil, onvruchtbaar, en verrot.
Dat heerlijk heldenwerk vereischte alleen een god.
Geen sterf'lijk mensch dorst ooit eens droomen, eenmaal denken
Dat gruwzaam landgedrocht te naderen, te krenken,
Het dekte heuvels met zijn krullen, wijd gespreid.
250 Men zag de beemden en de bergen afgeweid
Van zwart en blauw venijn. De doorne en distel wiesen
Alle oogsten over 't hoofd, en staken fel, als spiesen.
Het onkruid overwon het uilgelezen zaad.
Gansch oosten schreide. Ik nam mijn trotsch geweer te baat,
255 Mijn' koker, zwanger van geslepe en spitse pijlen,
En schoot, en trof. De draak ontwaakte, en eerst aan 't
[kwijlen,
Daarna aan 't schuif'len en schuimbekken, sprong op sprong,
Nam tevens al 't vergif op zijn driepunte tong,
En spalkte blikken op, gelijk een barrenoven.
260 Mijn vleugels voerden mij gezwind en snel naar boven,
Zoo hoog, dat hij vergeefs de groene gal uitbraakt.
Toen weder op hem afgestegen, hem genaakt,
En eer de leste pijI gespild was, en verschoten,
Gaf 't gruweldier den geest. Daar lag het uitgegoten,
265 Zoo lang gelijk het was. Toen zong al 't veidgespan,
En danste, en blies klaroen, en bromde : Io Pean.
Bewierookt, kroont en kranst Apollo, den verpletter
Des schrikkelijken draaks, gesmoord in bloed en etter.
Maar laas d'ondankbaarheid der menschen is zoo groot,
270 Dat elk Gods weldaad, en het redden uit den nood,
Vergeet, in stede van altaar en kerk te stichten,
Om door godsdienstigheid ons godheid te verplichten:
Dies vinden wij geraa.n het Pythisch feest in zwang
Te brengen, naar den naam van d'overwonnen slang.
275 Wat jong'ling zich den bong te hand'len laat behagen,
259. B a r r en o v en voor barnoven, d. „een oven, waarin men
bernt of brandt". — 265. 't Veldgespa n voor „de veldbewoners". —
275. Germanisme, beide wat uitdrukking en constructie betreft, bijna op
eene lijn te stellen met het hedendaagsche : zich i e t s goed te la ten
smaken.
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Of overwinner blijft, in 't rennen met den wagen
Door 't stuivend stof, of snelst den loopprijs wint te voet,
Dien zal men kransen met den groenen lauwerhoed,
En met klaroen en zang ten offerdisch geleiden.
280 Maar wie genaakt ons dus eerbiedig, eer we scheiden?
Klymene.
Genade Apollo. God Apollo, zijt gegroet.
Zijt anderwerf gegroet, en driewerf, hemelgloed,
En eenig oog, waarop de goon en menschen staren.
Men eere u billijk met gezangen, en altaren,
285 En offeranden: want wij Leven door uw kracht.
Waar gij uw aanschijn dekt, is 't eeuwig eeuwig nacht.
Febus.
Wie groet ons onverwacht door haren sluier hene?
Ontdekt uw aanschijn. o mijn wederzon Klymene,
Genaak ons vrij: en gij, getrouwe hoftrouwant,
290 Ontvang deez' fakkel, die te klaar schijnt, uit ons hand.
Ook willen we ons perruik wat matigen in 't pralen:
Zoo mogen we ongekwetst uw aangezicht bestralen ,
Mijn schoone, in 't lauwerbosch, gelijk een tegenzon ,
Gekust en weergekust, toen liefde een god verwon,
295 En geen omhelzen, geen liefkoozen hem verveelde,
Totdat ge uit uwen schoot vier lieve kinders teelde
Waarin de blozendheid van hunnen vader bloost,
De godheid, licht gekend in zijn natuurlijk kroost.
Wij wenschen hen te zien in heerlijkheid voltogen.
Klymene.
300 Zij knielen schaamrood en beschaamd voor vaders oogen.
Febus.
Getrouwe gemalin, genaak ons: blijf niet schuw.
Dat ik u wellekome, omhelze, en kusse. Nu
Mijn kinders, kust deez' hand, waarmede ik moeder trouwde,
Een trouw, die wettig mij in eeuwigheid nooit rouwde.
305 Wat oorzaak drijft u hier, zoo hoog in 't oostpaleis?
Wat heeft uw hart beweegd tot zulk een zware reis?
Klymene.
De smaad, onschuldig van oom Epafus geleden.
304. Die wettige trouw is hier al vrij kluchtig te pas gebracht.
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Febus.
Veraart mijn broeder dan van vaders aard en zeden,
Die, ieder even na, geen recht tot klagen geeft?
Klymene.
310 De smaad, dus lang geleen, is zeker t'onbeleefd.
Febus.
Wat stof wordt hem besteld, dat hij onze afkomst lastert?
Klymene.
Hij scheldt uw Faeton uit haat en nijd een basterd,
En deze uw dochters een onwettig snood gebroed.
Dat staat me op hartewee, en tranen. Vader, moet
315 Dit langer duren, 'k zal van rouw mijn hart verteren.
Febus.
Durft Epafus zoo trotsch mijn hemelsch zaad braveeren?
Dat lijde ik nimmermeer. Hoe wordt zijn geest dus vlug?
Niet hooger, Epafus. Zie om. Ai zie terug.
Hoe heet de maagd, en hij, die haar met kracht schoffeerde,
320 In eenen dikken mist, toen ze in een koe verkeerde,
Al wordt ze, in koeieschijn, bewierookt aan den Nijl?
Wie and'ren t'onrecht kwetst, wordt met den zelven pig
Naar recht en reden weer in 't hartepunt getroffen.
Wat mag die booswicht, een gevloekte basterd, stoffen!
325 Een die zichzelven niet wil kennen, wordt gekend
Van and'ren, die hij met zijn lastertonge schendt.
Hoe dus? 'k zie d'oogen van mijn kind'ren overloopen.
Schept moed: uw vaders hart staat voor u alien open.
Hij kent u allen voor zijn zaad en wettig bloed:
330 En twijfelt ge aan mijn woord, en kunt ge op dezen voet
U niet verzeek'ren: eischt al wat ge zoudt begeeren
Ten onderpand. Mijn noon, eisch onbeschroomd. Wij zweren
Bij Pluto's jammerpoel, het heiligst, daar de Gam
Hun eed bij staven: 'k zweer u heilig bij mijn kroon
335 En hoofd, al wat ge wenscht zal wader u niet weigeren.
3m. D us lang g e l e e n: d. i.: „zoo lang verduurd, of uitgestaan". -320. To en ze in een koe verke er de: Id, of Isis, gelijk de moeder
van Epafus heette, wend in een koe veranderd, als de lezer in de Herscheppingen zal kunnen vinden. — 333. B ij Pluto's jammerpoel: bij
den Styx : deze was de eed der Goden, en onschendbaar.
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Fadton.
Heer vader, gun me en laat me op uwen wagen steigeren,
En eenen enk'len dag uw paarden voeren om
Den aardkloot. Epafus zal voor deez' glorie stom
Verbluft en schaamrood staan, en zeil en bloedvlag strijken.
340 Zoo rake ik boven wind. Zoo moet die stoffer wijken.
Klymene.
Och zoon, wat eischt ge? zijt gij van verstand beroofd?
De vader ziet u met den nek aan, schudt het hoofd
Wel driewerf achtereen, gaat hene, en stampt van toren.
Nu is het uit met ons. Hij weigert u te hooren.
345 Hij staat verbaasd van schrik, om dien gestaafden eed.
Helaas, wat gaat ons aan? van bangheid breekt me zweet
En bloed uit. Schrik bevangt en schudt uw moeders leden.
Waartoe vervoerde ik u? daar komt hij herwaarts treden,
Verbolgen en bedroefd, om zulk een stouten eisch.
Febus.
350 Och Faeton, mijn zoon, indien ge een aartspaleis,
Een oostersch errefleen verzocht, naar stip en orden;
Of woudt ge uw lichaam met een kleed van licht omgorden,
Het waar' u toegestaan. Nu kwetst me naberouw.
Gij overschrijdt uw perk. Beraad u met mevrouw,
355 Uw lieve moeder. Eisch onoverwinb're standers,
En moedigheid in 't veld: een goudmijn, of iets anders,
Een koningsdochter, die geen gade in schoonheid kent:
Maar wat gij eischt, bewaar uw eigen element.
Het lot van sterf'lijkheid is u te beurt gevallen.
36o Gij kent mijn wagen niet, noch mijne paardestallen,
NOch paarden, noch de baan, die mij te rijden staat.
Jupijn, die werelden met zijnen bliksem slaat,
Kan zelf de wielen niet bestieren noch regeeren:
En wie is machtiger dan 't hoofd der Hemelheeren?
Fadton.
365 Heer vader, 'k hou me vast aan uw gezworen eed.
Febus.
Och eed, te reuk'loos voor een reuk'loos kind gereed!
Zal nu een God zijn eed verloochenen en schennen?
Lichtvaardig weifelen? wie zal zich niet gewennen,
Op zulk een voorbeeld, voort te varen los en valsch,
370 Om dien gestaafden eed te halen door den hals?
Vrouw moeder, zie uw zoon, is 't mooglijk, om te zetten.
Zie toe, hij zal uw huis met eenen slag verpletten.
Beweeg hem of te staan van zulk een dol verzoek.
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Klymene.
Wat gaat u over, zoon? wilt gij uws vaders vloek
375 U laden op den hals, en Epafus verblijden ?
Hoe zou hij groeien in uw ondergang en lijden !
Verander van beraad. Gij zijt een sterf'lijk mensch.
Zonnelingen.
Heer broeder, geef gehoor : ontsla u van dien wensch,
Heer vader van dien eed. Och of ge lager draafde.
Faeton.
380 1k hou mij aan den eed dien vaders mond mij staafde,
En keer me aan moeder noch aan zusters 't minste niet.
Zonnelingen.
Zoo helpt ge moeder en uw zusters in 't verdriet.
Faeton.
'K wil vaders, moeders en der zust'ren eer verheffen.
Klymene.
En komt het ongeluk uw hoofd, mijn kroon, te treffen,
385 Zoo stort ge met uw hoofd voorover in het slijk.
Gij zijt mijn troost op aarde, en uwer zust'ren wijk,
En vrijburg. Kunt ge uw lot, dat heerlijk is, gebruiken,
Geen morgenrozen op haar steel zoo schoon opluiken,
Als ik, en gij, en uw drie zusters. Geef gehoor.
Faeton.
390 Het lust me, 't vall' hoe 't vall', het vaderlijke spoor,
Het gouden zonnespoor te volgen, en te zwaaien
Rondom den hemelkloot, al zou er 't hoofd of draaien,
En d'oogen in het hoofd van schemeren in 't licht.
Klymene.
Och zoon, god Febus laat van rouw zijn aangezicht
395 Neerhangen op de borst: en wordt ge niet bewogen?
Aanschouw deez' borsten. Och, gij hebt ze jong gezogen,
En zoogt me met de melk het bloed van 't zuiver hart,
Waaronder ik u droeg, veel maanden lang, met smart:
En deze uw zusters zijn met u de borstgenooten,
400 Gedragen onder 't hart, waaruit gij zijt gesproten,
Van eenen zelven stam, een godheid. Zie haar aan.
374. W a t gaat u over: wij zien Vondel in dit stuk bij herhaling deze
uitdrukking bezigen in den zin van „w at komt u over", of „wa t g a a t
u aan?"
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Zij schreien. Vader zelf, een God, vaagt traan op traan
Van 't aanschijn, dat nu zweemt naar 's hemels regenbogen.
Een wolk van droefheid houdt zijn helderheid betogen.
405 Heer vader,, geef uw zoon toch reden van 't gevaar,
Het onweer, dat hem dreigt : misschien of hij bedaar'.
Febus.
Mijn waardste zoon , gij ziet uw moeder, rood bekreten ,
Uw zusters doodsch van schrik. Wat durft ge u nog vermeten ?
De zonnebaan loopt eerst zoo steil en recht omhoog,
410 Van 's aardrijks kimmen naar den starrelichten boog,
Dat zelfs de paarden, in den koelen uchtend, weigeren
Het spoor te houden, en bezwijken onder 't steigeren.
De renbaan, midden aan het hemelsche gewelf,
Ligt zooveel hooger van den aardkloot, dat mij zelf
415 Het hart in 't lichaam beeft, en popelt onder 't varen,
Wanneer ik neerzie naar den aardboOm, en de baren.
In 't einde helt de weg voorover,, en begeert
In 't nederrijden een gematigdheid, volleerd
Op 't onbekende spoor : en Tethys , vol verlangen ,
420 Gewoon mij 's avonds in haar open schoot t'ontvangen,
Bestorf, nit vreeze dat ik niet met paard en wiel
Voorover nederplompte, en in haar golven viel.
Klymene.
Och zoon, hoor vaders les. Laat zijnen raad u raden.
Zonnelingen.
Och broeder, geef u niet op doodelijke paden.
Febus.
425 Nu let eens hoe de kloot des hemels eeuwig draait,
En ommezwindelt met zijn kringen, dicht bezaaid
Van starren. Durft ge u in die wielingen begeven ?
Dan moet men tegen stroom , dan tegen wind opstreven,
Niet zonder doodschrik, voor het breken van een rad,
430 En wagenbreuk, indien het rijtuig berst en spat.
Genomen 'k gunde u los op mijne beurt te reizen;
Wat ging u aan, indien de wagen kwam te deinzen?
Men eert daar geenen God, in kerken en in steen.
Het zonnespoor loopt door gedierte en ondier heen.
402, 403. Vondel laat hier, gelijk mede aan 't slot van dit treurspel
vs. 1552, Febus tranen storten, wat niet overeenkomt met den aard der
Goden. — 423. La at zijnen raad u rad en: Vondel bezigt nergens la te n
als hulp-, maar altijd als bedr. w.w. — 434. volgg. Zeer vernuftig is hier
partij getrokken van den loop der zon in den Dierenriem.
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435 De weg is afgemerkt, om nergens af te dolen.
Hier loeit de Stier; daar bruit de Leeuw uit zijne holen.
Ginds dreigt u Schorpioen, met zijnen langen arm,
En Kreeft, die d'armen buigt recht averechts. Vecht en scherm
Eens tegen Schutters, fiks om recht in 't hart te raken.
440 Wat dunkt u? waar 't niet nutst dien hemeltocht te staken,
En stil gebleven in uw eigen element?
Ook zijt ge 't mennen van mijn paarden niet gewend,
Die vreeslijk vier en vlam uitblazen onder 't rollen.
Wanneer ze, hart van bek, geraken aan het hollen ,
445 Dan luisteren ze nach naar voerman, nOch naar toom.
Klymene.
Och zoon, bedenk u, en ontsla mijn hart van schroom.
Zonnelingen.
Ai wil toch moeder en uw zusters niet bedroeven.
Klymene.
Helaas, mijn hart bezwijkt, genepen als met schroeven.
Febus.
Mijn zoon, bedenk u nog. 't Is nog bedenkenstijd.
450 Bedien geen lastig ambt, dat gij niet machtig zijt.
Verkies het veiligste. Eischt ge een pand, uwe eer ten goede,
Waarbij het blijkt dat gij gewis uit onzen bloede
Gesproten zijt, opdat geen lastertong u tart;
Mijn zoon, ik toon het u. Dit vaderlijke hart,
455 De vaderlijke vrees getuigt het. Hoor uw vader.
Uw ongeval raakt hem en moeder, niemand nader.
Bezie uw vader stijf in 't hart door d'oogen heen.
Daar kwetst me Faeton , uw moeders druk meteen.
Gij kunt bij dezen tocht niet winnen , maar verliezen.
460 De hemel, aarde en zee staan open. Gij moogt kiezen,
Te kusse en keure gaan. Dit eenig bidde ik af.
Gij eischt geen godsgeschenk, maar een gewisse straf.
Waarom omhelst ge mij? dat smeeken is verloren.
Wij hebben eenwerf bij den jammerpoel gezworen.
465 'k Ontzegge uw eisch niet, schoon mijn hart inwendig wroegt,
Maar wenschte alleen dat ge u in 't eischen wijzer droegt.
Klymene.
Ik zorg, ik zorg gij zult dien stouten tocht beklagen.
Febus.
Waar blijven d'Uren? voort, spant in, spant in den wagen.
De Dageraad breekt aan. De morgenstar verschijnt,

90

FAtTON.

470 En jaagt de starren voor. De bleeke maan verdwijnt.
Men brenge een balsemglas. Genaak, mijn zoon , zoo blijke
Mijn liefde. Dat ik u het aanzicht overstrijke,
En voor de gloende vlam beschutte. Nu, mijn zoon,
Aanvaard mijn fakkel. Laat mijn diamanten kroon
475 U kronen: kan ik ze u betrouwen zonder tranen!
Onnooz'le jonge knaap, geef 't vaderlijk vermanen
Ten minste nog gehoor, hoe blind u d'ijver port.
Gebruik de zweep, doch schaars, en houw den teugel kort.
Zij loopen willig uit hun aard, als snelle stroomen.
480 Men kan ze in 't rennen pas met arbeid innetoomen.
Vermijd te rijden langs den weg, die regelrecht
Door vijf starriemen loopt, en voor u open ligt:
Naardien mijn heirbaan breed en dwars valt, nochtans binnen
Drie hemelriemen blijft. Gebruik verstand en zinnen.
485 Vermijd de zuidas, en het noordsche Berespoor.
En volg mijn held're streek. Hier reed uw vader voor.
Zal aarde en hemel elk van pas uw warmte deelen,
Houd niet te hoog, noch ook te laag met uw gareelen:
Want rijdt ge hoog, zoo steekt uw toorts den hemel aan :
490 En rijdt ge laag, zoo ziet gij d'aarde in kolen staan.
De middelweg alleen is veilig, hoe men rijde.
Vermijd de Slang aan d'een, 't Altaar aan d'and're zijde.
Blijf binnen uw bestek van wederzij vooral.
Al 't overig bevele ik 't hachelijk geval,
495 Dat helpe en hoede u voort, in 't op- en nedervaren,
Beware u beter dan ge u zelven kunt bewaren.
Klymene.
Och zoon, onthoud deez' les, en vaders wijzen raad.
Febus.
Gij ziet nu hoe de nacht in 't westen ondergaat,
Nu toef niet 'anger: want de schaduw is gescheiden.
500 De dageraad verschijnt. Men mag niet langer beiden.
Aanvaard den teugel: doch laat ge u van vader raki,
Zoo laat, het is nog tijd, den zonnewagen staan.
Gij hebt het vasteland nog onder uwe zolen,
En zit nog niet. Laat mij den wagentocht bevolen,
505 Daar gij t'onnoozel dus, ter kwader tijd, naar haakt.
Zie met gerustheid aan, eer uw bederf genaakt,
Dat ik den aardboOm met mijn hemelsch vier verlichte.
Fadton.
Heer vader, met verlof, 'k bedanke u. Gij verplichte
Mij eeuwig door dien raad. Dit eenige is mij bee:
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510 Zend mijn vrouw moeder, en haar schoone dochters mee
Al sluim'rende in een wolk, naar Padus. Dat's mijn haven.
Daar ligt het vroolijk hart van Faeton begraven.
Ik hoop ze aan d'oevers daar t'ontmoeten , en sla voort.
Nu moeder, zusters, dat's u voor door deze poort.
REI VAN UREN.

515

520

525

I. Zang.
Wat is de kinderliefde krachtig,
En ouderliefde koud en kil!
Wie kan dit onderling geschil
Beslechten , en haar beide eendrachtig
Vereenigen ? wie dit vermag
Kan vier en water t'zamen mengen :
Dat zelf Natuur niet zou gehengen.
Zij strijden fel, als nacht en dag,
Als vier en ijs, en kool en kegel.
Men kan geen rechtuitstrijdigheen
Vereenigen. Dat blijft een regel
Die vast gaat. Zet ze tegen een.
Gij ziet haar op elkander afsteken,
Gelijk de deugden bij gebreken.

I. Tegenzang.
Nochtans had Faeton verlangen
530
Te zien zijns vaders aangezicht.
Hij zocht het alverkwikkend licht,
Met moeilijke en zware gangen :
Doch 't was om zijnen vader niet,
Maar om genot van hem te trekken ,
En schande met deze eer te dekken,
535
Het eenig wit, dat hij beschiet.
Het sproot geenszins uit vaderliefde ,
Maar om t'ontgaan de bitt're smart
Van Epafus , wiens tong hem griefde,
540 En trof in 't binnenst van zijn hart.
Zoo duurt de min in 't kinderoordeel
Niet langer dan 't genot en voordeel.
II. Z a n g.
Zoo zal het westen 't heldere oosten
Gaan aandoen , over zee en zand ,
523. Kool en kegel: heeft hier, wel beschouwd, dezelfde beteekenis
als vier en ijs. — 524. Rechtuitstrijdigheen: gewoon tegenstrijdigheen.
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Om purper, goud, en diamant,
En zich Charibd en Scijl getroosten.
Gewinzucht ziet geen rampen aan,
Geen hitte, noch bevrozene assen,
Geen waterhonden haar verbassen,
Geen storm, noch bulderende Orkaan.
Zij vreest geen wilde menschenvreters
De winst verzacht den arrebeid,
En veilt en vent zich om wat beters.
De liefde scheidt, daar aanwinst scheidt.
Hier worden d' ouders uitgezonderd.
Dat is een stem, die eeuwig dondert.
II. Tegenzang.

560

565

570

De vader Febus, rijk van schatten,
Die d'eerste kroon in 't starlicht spant,
Bemint zijn zoon, als 't rijkste pand,
Dat aarde of hemel kan omvatten.
Hij wacht geen voordeel van den zoon :
Nog bleek zijn trouw en liefde in 't scheien
Men zag de zon van droefheid schreien.
Deez' liefde zag op winst noch loon.
Zij zag alleen op 's jong'lings beste,
En vreesde een dreigende ongeval.
Hoe raakt hij nog , van 't oosten aan 't weste ,
Behouden in den avondstal?
Hij treedt zijns vaders hart met hoeven.
Hoe menig sneuvelde onder 't proeven !
Slotzang.

575

580

Nu laat ons in de zonnezalen ,
Behangen met tapijt van stralen ,
Klymene en hare dochters gaan
Bedienen, daar ze liggen aan
Den disch, gedekt met lekkernije
Van nekterdrank, en ambrozije;
En haar, gedurende den tocht
Van Faeton, alle achterdocht
Benemen, of hem iets mocht deren
De hemel mag geen vreugd ontberen.
De blijdschap kwam hier nooit to vroeg.
De rouw komt altijd tijds genoeg.

546. G e t r o o s ten: in de oude uitgave staat : getro ffe n. — 555. U itgezonderd voor „op zij geschoven".
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HET DERDE BEDRI JF.
KLYMENE. FEBUS. ZONNELINGEN.

Klymene.
DE zorg der Goden wil mijn zoon op weg geleiden.
Het viel mij, als een steen op 't hart, dat hij in 't scheiden
Den vader smeekte mij en zijne zusters naar
585
De kust van Padus heen te zenden, om ons daar
t'Ontmoeten. Wat mocht hem bewegen dit zijn haven
Te noemen? wat wou dit : daar ligt mijn hart begraven?
En waarom ligt zijn hart begraven aan dien stroom ?
590 Dit voorspook spelt niet goeds, en baart me schrik en schroom.
Waartoe den watervliet van Padus uitgekoren ,
En Ethiopie ['t gewest, daar hij geboren
En zijne zusters, eerst uw klaarheid stralen zag ,1
Verlaten , en uitheemsch verhuisd ? een ieder plag
595 Naar zijn geboorteland naturelijk te haken.
Deez' landstreek voedde hem, dat kan hij niet verzaken.
Ook paalt het zuiden zooveel nader aan uw hof,
Den oorsprong van zijn heil; hetwelk tot grooter lof
En zegen strekt , dan van zijns vaders grens te dwalen ,
600 Een vreemden nagebuur te zoeken, in de palen
Van 't donker westen, eens zoo wijd van uwen troon.
Of schijnt de middagzon in 't hoofdpunt niet zoo schoon,
En al te krachtig op het hoofd der zuiderlingen,
Dat hij den avond kiest, en westwaarts uit moet springen?
605 1k kan, hoe 't zij , geenszins dit vatten en verstaan.
Zijn afscheidsrede jaagt mij schroomte en doodschrik aan.
Febus.
Ai moeder, zet uw hart gerust, en wil niet schrikken.
Ik weet deze afscheidsrede in hare vouw te schikken.
Uw zoon ging niet verdwaald noch blindelings te keur,
610 In 't kiezen van dien stroom in d'avondstreek. De geur
En adem van dat land verkwikt mijn heete stralen
En paarden, nat van zweet en moede, in 't nederdalen;
Wanneer de dagvaart, om den halven hemelkloot,
Is afgelegd , die streek ontvangt me in haren schoot :
615 Gelijk een blijde bruid den bruigom placht t'ontvangen
Met opene armen, en een onverzaad verlangen.
Hij weege, wien het luste, al 't aardrijk in een schaal;
586, 587. Om ons.... t'ontmoeten: om ons te gemoet te komen. -592 , 593. Daar hij geboren en zijne zusters: Germanisme, voor
„daar hij en zijn zusters geboren zijn". — 584. Uitheem s c h: naar elders.
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Deez' landstreek overweegt de landen altemaal
In schoonheid, waar mijn zon het gansche jaar hare oogen
620 En aanschijn nederslaat, uit 's hemels gouden bogen.
Waar 't wonder zoo uw zoon verlangde naar dit land,
Dat d'eerste landskroon van alle and're landen spant ?
De landstroom Padus, die ten berg of neer komt spoelen ?
Is machtig 's jonglings brand in zijne kil te koelen,
625 En hem te wasschen, daar zijne afgeronnen kar
Te water ondergaat, begroet van d'avondstar.
Klymene.
Och, had hij zich dien tocht niet durven onderwinden r
Febus.
Schep moed, gij zult hem daar in 't nederdalen vinden.
Klymene.
Hiertoe verleenen hem de Goden heil en spoed.
630 Dat ik hem kranse met zijns vaders lauwerhoed.
Febus.
Wat oefenspelen laat de jong'ling zich behagen ?
Klymene.
Te vliegen over 't veld door bosch en groene hagen
Naar dassen , hert en hinde, en allerhande wild.
Febus.
Hij zweemt naar vaders aard, die macht van pijlen spilt
635 Op wereloos gedierte, ook vreeslijke everzwijnen
Den zwijnspriet placht te bièn, in ruigten en woestijnen :
Gelijk zijn moei Diane, in het heetste van haar jacht,
Alle and're wellusten om deze lust misacht :
En deze uw dochters, hoe besteden zij hare uren ?
Klymene.
640 Aan sieren, teekenen, bootseeren, en borduren,
En dans, en maatgezang, en spel, fluiteklank,
Ontsteken aan 't geluid van blijden vog'lezank.
Ter liefde van de kunst, geen moeiten haar verdrieten.
Alle even afgerecht en fiks op starreschieten.
644. De vrouwlijke Heliaden of Zonnelingen waren — evenals de manlijke, zonen van Febus en Rhode — neer ervaren in de sterrenkunde.
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Febus.
645 Zoo volgen ze den rei des zangbergs, rijk van toon:
Daar spant Melpomen, die de treurrol speelt, de kroon
Der negen zusteren, en kan mijn hart beroeren,
Als zij Prometheus komt ten treurtooneele voeren,
En klinkt hem door Vulkaan, op 't bare noordsche strand,
65o Met eenen spijker van geslepen diamant,
Aan eene strandklip, vastgeketend ongenadig.
Klymene.
Aan welk een gruweistuk was d'arme man misdadig?
Febus.
Hij was vol geest, en in bootseeren uitgeleerd
Van menschenbeelden.
Klymene.
Och ellendige, mij deert
655 Uw jammer om een kunst wel waardig te benijden.
Al waar' 't een misdaad, z'is veel minder dan dit lijden.
De straf en misdaad staan hier zeker t'ongelijk.
Febus.
Maar neen, dat was het niet. Hij kwam het hemelsch rijk
En heilig vier te na. Dat kon geen God gehengen:
66o Want om het leven in zijn kleien beeld te brengen,
Genaakte hij mijn zon met eenen berketak,
En, eer ik ommezag in 't steigeren, ontstak
De vierdief 't berkenhout van achter aan den wagen,
En bracht het leven in zijn vrouwebeeld, de plagen
665 Ter wereld door de vrouw, de bron en 't eenig zaad
Van alle schelmerij. Verdiende zulk een kwaad
Een zachter straf dan deez'? wie uitspat buiten orden,
En 't vier te na komt, dient zoo streng gestraft te worden.
646, 647. Toespeling op den regel:
Omne genus scripts' gravitate tragoedia vincit,
door Vondel zelven, in de opdracht voor Lucifer vertaald:
Hoe hoog men drays in stifi en loon,
Het treurspel spant alleen de kroon.
648. Vondel laat Febus hier als een ziener spreken; tenzij men aanneme,
dat, reeds in de dagen van Facton en lang v6Or Eschylus, een treurspeldichter het lot van Prometheus zou hebben bezongen. — 649. Op 't bare
no o r ds c he strand: het bare of bar r e strand is het „naakte, dorre
strand", waar niets op groeit.
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Zonnelingen.
Vrouw moeder, best dat wij 't bootseeren laten staan.
Klymene.
670 Hoe wil mijn Fadton deez' zonnevaert vergaan ?
Mij dunkt, ik hoor Promeet nog schreien aan zijn keten.
Febus.
Hij schreide jammerlijk, verlaten en vergeten
Op 't nare bare strand, daar 't eeuwig stormt en ruischt.
Jupijn, te recht vergramd, met zijn vergramde vuist
675 Bijwijlen afstijgt, en met gloeiendige vingeren
Den rooden bliksem zwaait, en schrik'lijk onder 't slingeren
Den stouten vierdief roost, maar niet tot asch verbrandt.
Klymene.
Helaas, hoe kon hij dit uitharden in dien stand ?
Febus.
Het rustte hier niet bij. De dondergod beschikte
68o Dat d'arend door de borst hem in de lever pikte
Bij dag, de lever 's nachts hergroeide en telkens wies,
Zoo boette d'aanwas 's nachts het dagelijksch verlies.
Dat leert den zonnevloek zich aan de zon vertasten.
Klymene.
Genade, o Febus, och wie zal mijn hart ontlasten?
685 Nu zorge ik Fadton kwam uwe zon te na.
Febus.
Hij steeg met mijn verlof te wagen. Wordt er scha
Geleden op dien tocht, mij past dat ik 't verdadig.
Zonnelingen.
Och vader, vader, och zijt broeder toch genadig.
Febus.
Mijn hart hangt over hem nog eveneens als 't plag
Klymene.
690 Ai sterk dit met een pand, dat ik betrouwen mag.
Febus.
1k zal het sterken, u aan d'oostpoort trouw geleiden,
En met juweelen rijk beschenken, nu wij scheiden.
Deurwaarsters, Uren voort, en haalt ons voor den dag
675. Gloeiendige: gloeiende.
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't Juweelen koffer, 't schoonst dat menschenoog ooit zag ,
695 Gewrocht van Mulciber. Men mag de stof waardeeren
Maar kunst beschaamt de stof. Hij wou me dit vereeren,
En wij vereeren 't u, en uwe docht'ren mee.
Het puik van diamant en perlen, daar de zee
En Ganges moed op draagt, ligt in deez' doos gesloten.
700 Sluit d'oostpoort open. Nu mijn liefste dischgenooten,
Gij smaaktet ambrosie, en dronkt nectar, godendrank,
Dat kan u sterken: en gij zult den ondergank,
Aan Padus' oever, stil gevoerd van oostenwinden,
In eene koele wolke, al sluimerende vinden,
705 En t'avond uwen zoon, God geve zonder smart,
Gelijk het wordt gevvenscht van 't vaderlijke hart.
Nu kust me, o rozenmond Klymene, mijn getrouwe,
En gij mijn dochters; dat de westersche landouwe
U vroolijk wellekoom'. Wij willen t'elkemaal,
710 In 't nederzinken van den avondzonnestraal,
U daar bezoeken. Weest tevreden. Spaart uw tranen
Ons zorgen zullen u den weg ter eere banen.
Nu treedt door d'oosterpoort. Wij geleiden uwe reis.
Dat hene is d'uitgang van het oostersche paleis.
JUNO. FEBUS.

Juno.
715 Wat wolk is ginder snel naar 't westen heengevlogen ?
Wat vier ontsteekt de lucht ? mijn pauwestaart, vol oogen,
En schoon van veder, ziet geschonden en gezengd.
Wat komt ons over ? suft ge in 't hof alleen? Gehengt
Gij zonder toezicht dat uw paarden henenrollen?
720 Of kennen zij hun spoor ? of is u 't hoofd op hollen ?
De zonnewagen stijgt met kracht naar 't hoofdpunt toe,
En steekt mijn lucht op 't hoofd. Uw paarden zijn de roe,
Den teugel en 't gezag des meesters lang ontwassen.
De brand wordt ree gevoeld van beide 's werelds assen.
725 Hoe gaat dit ? zijt ge tong en spraak nu tevens kwijt,
En tevens doof en stom ? spreek op : 't is sprekens tijd.
Febus.
'k Hadde eenen enk'len dag besloten stil to vieren,
En liet een ander in mijn plaats den wagen stieren.
qoi. Zie blz. 92, vs. 574-576. — 715. De wolk, waarin Klymene en haar
dochters, ingevolge Faetons verzoek — zie vs. 51o, 511 — waren weggereisd.
VONDEL XI.
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Juno.
Een ander in uw plaats te zetten, zonder last ,
730 En God Jupijns verlof? deez' reukeloosheid past
Een dronken Boksvoet, of Sileen, die licht kan Bolen.
De zonnewagen is u veel te hoog bevolen.
De zegen en de vloek der wereld hangt er aan.
Febus.
Ik hoopte dat die tocht ten beste zou beslaan.
Juno.

735 Op eene losse hoop al 's aardrijks heil te wagen ?
Met eere mocht ge wel uw vader oorlof vragen ?
Had hij dit reuk'loos stuk bezegeld met zijn stem,
Zoo bleeft ge buiten last, en schooft de schuld op hem.
Febus.
Men hope dat de tocht ten beste mag gedijen.
Juno.
740 En wien betrouwdet gij den toom in 't henenrijen ?
Febus.
Aan eenen, mij niet vreemd, doch traag op zijn verzoek.
Juno.
Zoo waren eischer en bestemmer even kloek.
Febus.
Wie zoude eens droomen dat hier onheil uit kon rijzen ?
Juno.
Zoo spreken dommen, geen voorzichtigen, geen wijzen.
Febus.
745 Van achter zien we dit met andere oogen aan.
Juno.
Zoo staan ze u in den nek. Zij plachten voor te staan.
Febus.
't Verstand is altijd niet op 't snedigste geslepen.
732. T e hoog b e v olen: te duur, te sterk aanbevolen. — 741. Tr a a g
voor „eerst na lang aanhouden zijnerzijds en met tegenzin". — 742. B es t emm e r voor „toestemmer, inwilliger". — K1 o ek : in den zin van 't H. D.
k lug, „verstandig". Juno spreekt natuurlijk hier ironisch.
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Juno.
De plompheid blijkt. Hier is te dapper misgegrepen.
Febus.
Wie zijnen misgreep ziet, kan 't beteren hierna.
Juno.
750 Dat 's niet genoeg. Hoe boet men d'algemeene schã?
Febus.

Een ouder had ik best gezet in mijne stede.
Juno.
Zoo kost ge een wulpschen? want dit schijnt aan uwe rede.
Febus.
Men denke een jongen moet ook leeren door een proef.
Juno.
Wat was dit voor een wulp ? o Proefstuk, al te droef!
Febus.

755 Men noemt hem Faeton, gewonnen bij Klymene.
j u n o.
Hoe, reisde uw zoon zoo wijd van 't zuiden herwaarts hene ?
Febus.
Om zijnen vader zelf te groeten in 't paleis.
Juno.
Betrouwt ge een stouten knaap de beurt van uwe refs ?
Febus.
Ongaarne , alleen uit dwang. 1k kon het niet ontzeggen.
Juno.
760 Ontbei, ontbei, hij zal het schendig laten leggen
Febus.
Ik stond te hoog en dier verplicht aan mijnen eed,
En kon hem zijn verzoek, dat mij in 't harte sneed,
Niet weig'ren, zonder snood het heiligste t'onteeren ,
Den jammerpoel, waarbij alle oppergoden zweren.
76o. 0 ntbei: als wij zouden zeggen : „pas op !" of : „wacht maar !"
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765 Gij zwoert dan reukeloos, en stondt het reuk'loos toe ?
Helaas, veel nutter hem met eene vlammeroe
Ten hove uit naar 't gewest, van waar hij kwam, gedreven,
Dan dien vervloekten eisch den ruimen toom gegeven.
Al 't aardrijk ten bederve, en hem ten zwaren val,
770 Waarvan de hemel, aarde en zee gewagen zal.
Febus.
Zoo hij te vallen kwam, gewis het zou me treffen.
Juno.
Wie, boven zijnen staat, verwaand zich durft verheffen,
En steken overdwaals den Goden naar hun kroon ,
Verdient, ten spiegel van verwaanden aard, ten toon
775 Te staan op een schavot, zoo hoog als s' hemels tinnen.
Febus.
Hij won den halven weg : dat's meer dan eerst beginnen.
Juno.
Maar in het einde van deez' renbaan blinkt de prijs.
Febus.
hem. Volhardt hij op deez' wijs,
Zoo mag men 't jeugdig hoofd met eere lauwerieren.
BE onderrechtte

Juno.
780 En mist de dagvaart, pas zijne uitvaart dan te vieren.
Febus.
Zoo moest hij blijven, in zijne allereerste proef.
Juno.
Een droeve wagenbreuk ! nooit schipbreuk viel zoo droef.
Febus.
Den oogst verzengen is nog d'akkers niet verbranden.
Juno.
Een watervloed verdelgde en dompelde alle landen :
785 Nu staat een viervloed elk te vreezen dezen dag.
Febus.
Tot nog toe hoort men schaars van onder het gewag.
X786. Versta: „tot nog toe komen er niet veel klachten van de zijde der
aardbewoners".
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Juno.
Ontbei, d'ontvonkte brand zal haast den slaper wekken.
Febus.
Vergader wolken. Laat de lucht bijtijds betrekken.
Juno.
Deez' heete brand verteert de wolken dor en droog.
Febus.
790 Uwe Izis spanne voor de zon Naar regenboog.
Juno.
Zij smelt van hitte, en durft het in den brand niet wagen.
Febus.
De Waterstorter kon de hitte licht verjagen.
Juno.
Zijn watervat is leeg van vochtigheid en dauw
Febus.
De hemelheer verkwikk' den landman en den bouw.
Juno.
795 Men mag geen noodlot noch zijn palen overtreden.

De bovenzee verschilt van 't water daar beneden,
Gelijk het aardsche vier van 't hemelsche element,
Febus.
De nood houdt steek noch stijl, maar let op 't heilzaam end.
Juno.
Dat stond u toe, zoo hadt ge u dit niet onderwonden ,
Boo Of hem aan uwe zij genet, en ingebonden.
Nu is hij meester van deez' dagvaart, u betrouwd.
Een jongen speelt met vier to zorgelijk en stout.
Indien de knaap alleen zich aan uw fakkel brandde,
Zoo mocht ge deelen in dien rouwe en schade en schande:
805 Nu lijdt de wereld, of de halve wereldkloot,
Tenzij 't geluk dit schutte en uitblussche in zijn dood.
792. De Waterstorter: d. i.: „de Waterman, a qua ri u s", een der
beelden aan den Dierenriem. — 804, 805. Versta : „indien alleen aan den
knaap een ongeluk overkwam, dan zou niemand lijden behalve hij en gij,
als zijn vader ; maar nu lijdt de halve wereld".
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Zoo 't hooger loopt: men zal den raad der Goden dagen,
Om raad te schaffen, voor het hollen van den wagen.
Merkuur is bij de hand. Mij dunkt, ik hoor mijn lucht,
810 Die, ademloos en droog van keel, ten hemel zucht.
REI VAN UREN.

815

820

825

830

835

84o

1. Zang.
Wij passen op ons ronde,
Gedurig op de wacht,
Verzuimen geene stonde,
Voltrekken dag en nacht
Het ambt, ons hoog bevolen.
Wat dwaalt, of nimmer dwaalt,
Dit uurwerk mag niet dolen.
Geen zonnewijzer faalt
In 't merken van zijn streken.
Al hoort men klok noch klank,
Ons stomme tongen spreken,
En roepen: gaat uw gank.
Verzuimt geene oogenblikken.
Het leven rent voorbij.
0 menschen, kost ge wikken
En wegen uw getij,
Dat nimmer weer zal keeren,
Gij zoudt den tijd waardeeren.
I. Tegenzang.
Toen wij met onze handen
De paarden onder 't juk
Van Febus' wagen spanden,
Onwillig en met druk,
Uit angst voor 's jong'ling leven,
Begonnen zij 't gebit
Het mondstuk weer te streven,
Al pruisende, en verhit.
Zij trappelen en steigeren,
Noch worden ze getoomd,
Nadat zij 't driemaal weigeren,
Weerbarstig en beschroomd.
Dat voorspook, dat ontstellen
Schijnt Faeton niets goeds

809. Mijn lucht voor „de lucht". — 817. D it uurwerk: namelijk „het
ambt haar bevolen, het regelen der getijden". — 835. Weer te
streven: min verkieslijk voor te weerstreven. — 836. Pruisende:
„morrende, tegenstrevende". KILIAAN vertaalt pruyschen met bullire,
servere, cum murmure..
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Maar eenig ramp te spellen,
Al dorst hij, zoo vol moeds,
Opzitten, minst verlegen.
Het wagen ging voor 't wegen.
II. Zang.
De wulpschheid acht geen raden,
Ziet recht noch reden aan,
Kiest zorgelijke paden
Op ingebeelden waan,
En eigen welbehagen :
Dat is een God bij Naar,
Te trotsch om raad te vragen
In hachelijk gevaar.
Haar dunkt, zij kan niet dwalen,
En past op niemands gunst :
Maar zeil in top te halen,
Opzitten is min kunst
Dan in behouden haven
Te raken, en weer of
Te zitten na het draven.
Zoo delft d'onwijze een graf
Voor 't reukeloos venneten:
Dan is 't te spa gekreten.

II. Tegenzang.
Wij tellen d'oogenblikken
Van dezen bangen dag,
En sidderen en schrikken.
Men hoort allengs gewag
Van 't ongelukkig mennen
Des wagens, hemelhoog
870
Gevoerd op hoef en pennen.
De vader houdt het oog
Gedurig, en van tranen
Besprenkeld, naar den zoon,
Die, tegen zijn vermanen
875
En d'eer, hem aangeboOn,
Volhardde een staat t'aanvaarden,
Die boven 't menschdom stijgt.
Indien hij met zijn paarden
88o Behouden 't westen krijgt,
Het einde, daar de prijs leit,
Dat's meer geluk dan wijsheid.
865

846. Hoogst gelukkige woordspeling; Fadton verkoos liever te wagen ,
dan het waagstuk in overweging te nemen.
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HET VIERDE BEDRIJF.
DE HEMELRAAD. JUNO.

Hemelraad.
0 Bedgenoot van God Jupijn, vorstin der Goden,
Wij komen haastig hier ten hove aan, opontboden,
885
Gedagvaard van Merkuur, den oppersten heraut,
Wiens hand de hemel zijn geslangde roe betrouwt.
Helaas, wij voelen al wat oorzaak ons zoo schichtig
Verdagvaart: en gewis die reden is gewichtig,
En van een groot belang: nu wachten we uit uw mond
890 Te hooren op wat hoop deez' dagvaart wordt gegrond.
Juno.
De nood, de hooge nood eischt raad, en daad, ook spoedig.
De zonnevoogd, waarvan Natuur dus overvloedig
En mild en minnelijk tot nog gekoesterd werd;
Terwiji hij in zijn ambt, als voedsterheer, volhardt,
895 En al wat groeit, gevoelt en reden kan gebruiken,
Gedurig zegent, mensch en dier en boom en struiken,
De vier getijden, om den ronden wereldkloot,
Ons vruchten offeren, uit hunnen vollen schoot;
Die zonnevoogd, wien gij de dagtoorts liet bevolen,
900 Betrouwt deez' toorts zijn zoon, die zet al d'aarde in kolen,
In eenen lichten brand, schoffeert, en blaakt en schendt
Alle elementen door een eenig element.
Al wat geschapen werd, vergeet nu stijl en orden.
Dit wonderlijk heelal wil haast een baaierd worden,
905 En storten overhoop in eenen mengelklomp.
Wat schijnt de wereld nu? een hoofdelooze romp,
Een lichaam zonder hoofd, dat nog wat tegenspartelt,
En wacht den lesten snik, ter dood toe afgemarteld.
Indien het Godendom nog langer stil blijft staan;
910 Wij mogen alle wel gepaard ten grave gaan.
De zonnelijktoorts schijnt het lijkhout aan to steken,
Het lijkhout van Natuur, die, dood en gansch bezweken,
Tot asch verbrandt. Men hoeft slechts d'asschen uit den haard
Te scheppen, en alleen haar overschot, vergaard
915 En uitgegoten in de doodbus, t'overdekken
Met eenen zerk. Dan mag al 't Godendom vertrekken.
Hun hooge heerschappij nam eind'lijk eenen keer.
Natuur heeft uit: verwacht geene offerhanden meer.
897. Vie r get ij d en: eigenlijk kenden de ouden er maar drie, Lente , Zomer
en Winter, waarover de Horae of Uren, die wij zooeven hoorden zingen ,
het toezicht hadden. In 't eerst waren er slechts twee.
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Hemelraad.
Wat stem is dat? Jupijn, bewaar ons. Wij verschrikken.
920 Bewaar ons, God Jupijn. Wij smelten, ja verstikken
Van angst en heeten gloed. Kon 't hoogste goed in 't lest,
Het zegenrijkste goed, verand'ren in een pest,
Een doodelijken vloek van Goden en van menschen?
Zoo mogen wij de zon in eeuwigheid verwenschen
925 En vloeken. Stond ons dit te wachten van de zon?
Sticht God dien wereldbrand? of God, of Faeton,
Een reukeloos, een dwaas, een wulp, een dolle basterd,
Van God en menschen waart verdoemd, en waart gelasterd?
Wat voerde Faeton tot zulk een stout bestaan?
930 Wat voerde hem zoo blind tot zulk een gruwel aan?
Juno.
Dat moogt ge denken. 't Is doch d'aard der basterdzonen
Doorgaans naar hoogen staat te streven, scepters, kronen,
En tullebanden, en wat heerlijk bromt en praalt
Zich t'eigenen, om door dien staatsglans rijk betaald
935 Te zetten 't arme lot, hun toegesmakt van boven,
En langer niet, als een verschoveling, verschoven,
Verstooten, met den nek bij grooten aangezien,
Te duiken, maar verwaand den trotschten spits te bi'en
En, zonder wedergade, een grooten naam te dragen,
940 Al zou 't zich al wat leeft in eeuwigheid beklagen.
Hemelraad.
Gij hebt hier Febus, zoo wij merken op, gehoord?
Juno.
Maar d'onschuld viel te slecht.
Hemelraad.
Wat reden bracht hij voort,
Verschoonde hij dit stuk, onmoog'lijk te verweren?
Juno.
Hij had het toegestaan op Fattons begeeren,
945 Onwillig en beducht, maar stond te vast verknocht
Aan zijnen hoogen eed. Hij hoopte dat de tocht
Ten beste zou beslaan, indien de zoon de streken
919. Wat stern is dat? versta: welke jammerkreten hooren wij? —
920. V er stikke n: in de oude uitgaaf staat: verschrikken, wat kennelijk een schrijf- of drukfout is. — 942. d'Onschuld viel te slecht:
d. i.: „de verontschuldiging was te zwak".
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Des hemels gadesloeg, en nergens kwam t'ontbreken,
Gelijk de vader ried, en waarschuwde, eer het rad
950 Ter zonnepoorte uit reed.
Hemelraad.
Een wulpsche jongen vat
Mich reën, noch onderwijs. Geen jonkheid laat zich raden.
De zonnewagen hangt met eene vracht geladen,
Die last lijdt, zoo het rad zijn spoor vergeet, en schokt.
Wat raad ziet Febus nu?
Juno.
Hij zit versuft, verstokt.
955 Van blinde liefde tot dien dwazen zoon gedreven,
Is hem, tot zijn bederf, de toom te ruim gegeven.
Hemelraad.
Hoe zit de Hemelraad met Febus nu bezwaard.
De Goden hadden hem alleen de zonnevaart
Bevolen 't gansche jaar, door twee paar jaargetijden.
960 Dat hemelsch uurwerd kon geen schimp noch uitstel lijden,
Ook niet een eenig uur, noch min een etmaal lang.
Dat uurwerk staat niet stil. De wijzer gaat zijn gang.
Juno.
Zoo slecht was Febus niet. De zon verzuimt geene uren,
En hierom liet hij haar van dezen stuurman sturen.
Hemelraad.
965 Deez' macht stond niet aan hem, neen zeker, maar die staat
Eerst in te willigen van al den hemelraad.
Juno.
Die was in zijnen zin al t'ongereed te zoeken.
Hemelraad.
Wie eigenwijs den raad van velen wil vervloeken,
Moet op zijn zelfs gevaar gevoelen hoe 't beslaat.
Juno.
970 Dat is wel billijk : maar nu lijdt de gansche staat
Der wereld bij een hoofd, dat eerst natuur zou stutten.
957. B e z w a a r d: de oude uitgave heeft bewaar d, wat kennelijk een
drukfout is. — 967. Versta: „dat zou hem te lang naar zijn zin geduurd
hebben".

FAETON.

107

Hemelraad.
Wat raad ? hoe zou men best den dollen voerman schutten ?
De wagen is te wijd van honk en d'oosterpoort.
Juno.
De pijl, getroffen van de pees, moet immer voort.
975 Het treffe Wien het treff ? men kan de vlucht niet keeren.
Hemelraad.
Laat Febus' boog dan dit met schade en schande leeren.
Juno.
Dat vreest, dat voelt hij nu, bekommerd en verbaasd :
Doch reedste raad is nutst. Wat raad is allernaast ?
Hemelraad.
Jupijn, der Goden hoofd , te hooren uit den hoogen.
Juno.
980 Hier komt de snelle Faam trompettende aangevlogen ,
Met haar klaroen, die niets verzwijgt, maar alles meldt.
Wij zullen hooren hoe het westwaarts is gesteld :
Dan kan men Jupiter met zekerheid berechten,
Om tegen onzen schijn en schaduw niet te vechten.
DE FAAM. JUNO. HEMELRAAD.

Faam.
985 De hemel hoede ons, en de wereld voor altoos.
Juno.
Hoe dus, Godin? hoe dus verbaasd en ademloos ?
Hemelraad.
Bedaar een poos, bedaar.
974 . Ge t r offen van de p e e s: de uitdrukking schijne bij den eersten
opslag wat vreemd, zij is volkomen juist; de pees, zoodra die losgelaten
wordt, t r eft den pig van achteren en dringt dien met geweld vooruit. -986. Go din: het is mogelijk, dat Vondel zoo geschreven hebbe; doch 't zou
mij niet verwonderen, als wij bier B odin hadden te lezen. Immers schijnt
het niet zeer overeenkomstig met den bekenden aard der Goden-koningin,
in een vergadering als deze, den titel van Godin te geven aan een Godheid van zooveel minderen rang. Ook noemt de Faam zichzelve, vs. Paw,
postbodin.
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F a a m.
Het is geen tijd van zwijgen.
a kome in aller ijl van 't westen oostwaarts stijgen.
Juno.
Hoe ging het op de reis met wulpschen Faeton?
F a a m.

990 Dat vraag eens. God behoe de wereld en de zon.

Juno.
Die heeft een wagenaar. Hij zal ze wel bewaren.
F a a m.
Een dollen wagenaar, te wagen onervaren,
Een die al 't aardrijk waagt, op 't zorgelijk zonnespoor.
Hemelraad.
Dat 's lang gelegd, en klaar. De vader reed hem voor.
995 De baan werd afgemerkt met held're beeldestarren.
Het is geen doolhof, waar de zinnen in verwarren :
F a a m.
Een rechte doolhof voor dien onbedreven gast,
Een brein, dat, wulpsch en dom, op geene merken past,
En zich te veel vermeet.
Juno.
Hoe voer hij toch ten leste ?
F a a m.
IOW 'k Geleidde hem van 't ooste in 't zuiden en naar 't weste.
Belieft het u, zoo gunt uw postbodin gehoor.
De paarden trappelden en brieschten eerst, om door
Den draaiboom van de kim in 't open veld te raken,
En Tethys, onbewust wat rampen haar genaken,
1005 Ontsloot haar neef het hek. De hengst rijdt ongepord.
Het veld in, trapt de lucht. De donk're nevel wordt
Gebroken van zijn borst, De paarden nu aan 't zweven,
Van hunne vleugelen gevoerd en opgeheven,
Spoen, rijdende uit het oost , den oostenwind voorbij.
1o05. Haar n e ef: min juist: Tethys had wel een dochter gehad, die
Klymene heette; doch deze was de vrouw van Japetus en de moeder van
Atlas, Prometheus, Epimetheus en Menetius. De moeder van de Klymene
uit ons treurspel is niet bekend. — De he n g s t: versta: „de hengsten".
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1010 De vracht viel lichter dan voorhenen , en, dat zij
Niet merkten, 't juk begon den ouden last te missen :
En recht gelijk een schip op 't water, door 't vergissen
Des zeemans, niet genoeg geballast, heen en weer
Geslingerd wordt, en danst op 't ongestuimig meer;
1015 Zoo schokt de wagen, op en neder, en ter zijden.
De rossen rieken 't fluks, en rukken voort, en rijden
Ter bane uit, en de hoef vergeet den eersten draf.
Hij schrikte zelf, en mende , een voorspel van zijn straf,
Den teugel niet, gelijk hem vader trouw vermaande.
1020 Al blonk het spoor, nog zag de menner op 't gebaande
Hen niet te breidelen. De Vierstar voelde aired
Deez' hitte d'eerste reis, en poogde zich in zee
Te dompelen, hoewel 't haar eeuwig is verboden.
De Slang, dicht aan den Beer geplant, van 't hoofd der Goden,
1025 Ontdooide, door dien gloed tot gramschap aangetergd.
De Noordboer neemt de vlucht, opdat hij 't leven bergt.
De droeve Faeton, zoo diep in d'aardsche delling
Van boven ziende, zat gedoodverfd uit ontstelling,
En al te sterk een dag van 't onverdraagzaam licht
1030 Verduistert door dien glans zijn schemerend gezicht.
Nu wenscht de zoon dat hij zijn vader nooit eens kende,
En slechts, als Merops zoon, ontslagen van ellende
Te leven. Och, hij ziet te spade eens achterwaart
Een lange streek, en voor een Langer, om zijn vaart
1035 Te staken. Och, hij ziet dan westwaarts, dan ten oosten,
En niet dat hem in nood beschermen kan, en troosten,
Noch weet den teugel niet te houden, noch t'ontslaan.
De hemel jaagt hem schrik met stargedrochten aan.
't Venijnig Scorpioen steekt van zich in zijn lijden.
1040 De jongen laat, verbaasd van schrik, den teugel glijden.
101 7 . De hoef vergeet den eersten draf: dichterlijk voor „de
paarden verlaten den regelmatigen draf, waarmede zij hun loop begonnen
hebben". — 1021. D e Vier star: niet d e vuurster; maar „het Viergesternte", de vier sterren om 't lijf van den Grooten Beer, die in een
vierkant staan, en die, om de Noordpool draaiende, altijd boven den horizon
blijven. — 1024. De Sian g: Vondel bedoelt hiermede niet het sterrenbeeld,
dat gewoonlijk met dien naam genoemd wordt, maar dat van „de Draak",
'twelk dicht bij den Grooten Beer is geplaatst. — 1027. D e 1 li n g: dal,
diepte. — 1031. Gewrongen en min sierlijk voor „nu berouwde 't hem, ooit
met zijn vader kennis te hebben gemaakt". — 1032. Als Merops zoon:
Merops was Koning van Cea en met Klymene gehuwd. Beter ware, na
al wat vs. 301 en volgg. gezegd is, zijn naam achterwege gebleven. —
1037. Noch wee t: dat noch had wei gemist en door e n of hij vervangen
kunnen zijn. — 1040. volgg. Men vergelijke hiermede Vondels vertaling van
hetzelfde verhaal in de Herscheppingen, IIe Boek. De philosofen, en o. a.
Lucretius, in zijn Vijfde Boek, verklaren deze fabel als verzonnen naar aanleiding van een onmatige hitte en droogte, die het aardrijk geteisterd had.

1 10

FAtTON.

De paarden voelen 't, en, van muilprang nu ontsnoerd,
Aan 't henenstreven, waar de drift hen henenvoert,
Zien spoor noch onspoor aan, verbijsteren, verwarren,
En steigeren van losse ook naar de vaste starren,
1045 Dan weder hoog, dan laag, daar vier en lucht zich mengt.
De wolken rooken. 't Paard wordt van de vlam gezengd.
Het aardrijk splijt, en weide en beemt verbrandt tot asschen.
De bosschen branden, en alle akkers en gewassen.
De steden lijden last. De bergen staan in brand.
1050 De stroomen drogen uit. De kil verkeert in zand.
De visschen liggen bloot, en ademloos bezweken.
De dolfijn durft het hoofd niet uit de baren steken.
Hemelraad.
Jupijn, beschut ons. Zie den nood der wereld aan.
Juno.
Hoe wil deez' zonnevaart ten leste nog vergaan?
F a a m.
1055 De voedzame Aarde hief haar aangezicht naar boven.
En, van een koorts bereen, riep 't hooge hof der hoven
Aldus om bijstand aan: o opperste Jupijn,
Verdiende ik zulk een straf, zoo kort deez' smart en pijn :
Doorschiet me met uw schicht: laat mij alleen verwerven
1060 Door uwen bliksem, en geen ander vier, te sterven.
Mijn keel is heesch. De tong slaat nauwelijks geluid.
Mijn vlechten zien gezengd. 1k asem dampen uit.
Beloont men eind'lijk dus mijn last, geleen in 't baren,
Den zuren arbeid, en het zweet van zooveel jaren?
1065 Mijn boezem jaar op jaar doorsneen van schaar en ploeg?
Bestelde ik mensch en vee niet vrucht en voer genoeg,
Uw outer wierook? 'k ben te vrede, en lij geduldig,
Maar aan wat misdaad zijn de brongodinnen schuldig,
De stroomgodinnen, en de godheen van de zee?
1070 De zee zinkt lager. Ja, de viervloed dreigt alree
Den hoogen hemel in een zee van vier te zetten:
Want d'asschen rooken. Al de watergoOn trompetten:
Waak op. De brand steekt op, en flakkert fel en snel.
De hoop is uit, tenzij Jupijn fluks orden stell'.
Juno.
1075 Merkuur, verdaag Jupijn. Wij wachten hier ter stede.
Hemelraad.
Hij heeft de tijding weg. Jupijn genaakt alreede.
0 groote koningin, u voegt het uwen heer
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Te prikkelen in nood tot hulp, en tegenweer.
Belieft het u, houd aan, en stel den nood voor oogen.
1080 Geene uitkomste is er dan door Jupiters vermogen.
JUNO. JUPITER. HEMELRAAD.

Juno.
Mijn bedgenoot, mijn heer, wat raad in dezen stand ?
Jupiter.
Wij staken, reis op reis, een land, een rijk in brand,
En hof en toren, ook mijn eigen koor en kerken.
Wij spaarden heilig noch onheilig, onder 't sterken
1085 Van 't hoogste recht, om streng door aangejaagden schroom,
Ten spiegel van elkeen, 's yolks boosheid bij dien toom
Te houden : maar nu blaakt de dolle zonnewagen
Den ganschen aardboOm, en bezaait met pest en plagen
De wijde wereld, van het een aan 't ander end.
1090 Nu worden schuldige en onschuldige geschend.
Wij hooren het gekerm van allerhande troepen
Van volken, die van oost en west om noodhulp roepen.
Zij schreien hemelhoog, in dien verlaten staat.
Juno.
Op dat geschreeuw verschijnt de breede Hemelraad,
1095 En wacht op uw gebod en uitspraak in 't bijzonder.
Nu bliksem , het is nood. Nu bulder, balder, donder,
En weerlicht. Stort nu al uw sluizen tevens uit.
Hemelraad.
Tenzij uw majesteit dien blinden voerman stuit,
In zijnen wulpschen tocht, het is er omgekomen.
Jupiter.
1100 Wat raad, o Hemelraad ? wat best ter hand genomen ?
Juno.
Zit aller Goden hoofd in zijnen troon verbluft
Van achterdocht en schroom ? zoo 't hoofd der Goden suft,
Wie zal dien wereldbrand uitblusschen ? wie ons redden ?
Dit komt van basterdbloed, van vuile onechte bedden.
1105 Klymene, had Lucijn, in uwen arrebeid ,
1096. Fraaie klanknabootsing; ware 't niet de bitsche Juno, die sprak,
wij zouden zeggen, dat zij in een vrouwemond wat kras luidt. —
1105-1110. Men lette wel op, dat deze regels een zelfverwijt behelzen.
Immers Lucina — de godin-vroedvrouw — en Juno zijn eene en dezelfde
persoon.
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U niet gered; toen gij, bestorven, afgeschreid,
Om noodhulp jammerdet naar 's hemels hooge poorte;
Had zij dit basterdzaad gesmoord in zijn geboorte,
En vrucht en moeder, op een oogenblik, verdaan,
1110 De wereld zou nu niet in lichte vlamme staan.
Hemelraad.
Deez' naklacht kan ons nu geen raad noch uitkomst geven.
Jupiter.
Neen zeker, dit's te spa. Is iemand meer bedreven
En wijzer, laat hem raftn. Men sla een middel voor.
Wat ons belangt, helaas, wij zien hier nauw'lijks door.
Juno.
1115 Zoo moest uw adelaar veel scherper zien van boven.
Gij trefte menigmaal de boozen, dat ze stoven,
Als asschen in den wind. Sla toe. Verdelg. Sla dood.
Jupiter.
Wien doodslaan? Febus' zoon? De vader is te groot.
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Juno.
Wat gaat u over? Spreekt Jupijn nu voor een basterd ,
Een onverlaat, een vloek, een booswicht, waart gelasterd ?
Jupiter.
Wie dezen zoon kwetst, kwetst den vader in den zoon.
Juno.
Dit is een nieuwe spraak, onze' ooren ongewoon.

Jupiter.
'k Waardeere en weeg den zoon naar 's vaders staat en
[waarde.
H emelra ad.
Verschoonde uw bliksem wel het snood gebroed van d'Aarde ,
1125 De bergopstapelaars, de reuzen, die met kracht,
Langs hunne storrembrug, niet schroomden dag en nacht
Te stormen op uw burg, om 't Godendom t'ontblooten
Van wapenen, en u en tevens ons te stooten,
Te bonzen uit den stoel, van eere en majesteit
1130 T'ontluisteren? al zaagt gij d'Aarde rood beschreid,
Zij moest hare afkomst, van gebergt' bestulpt, zien smoren.
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Jupiter.
Der reuzen vijandschap verwekte 's hemels toren
Tot noodweer: maar onnooz'le en wulpsche Faeton
Vergrijpt zich zonder haat , in 't voeren van de zon.
1135 Hij haat geen Goden , noch beoorloogt hen uit boosheid.
Deez' misdaad spruit alleen uit stoute reukeloosheid.
Juno.
En zoo al 't aardrijk bij deez' reukeloosheid lijdt ?
Jupiter.
Hij lijdt zelf eerst, en schreit , en is de toom al kwijt.
Hemelraad.
Laat hem met reden dan deez' reukeloosheid boeten.
Juno.
1140 Ja tree en trap hem: trap dit basterdbloed met voeten.
Och Isis, tochtig dier, van schaamte en eer beroofd,
Uw tocht naar stieren kost mijn trouwen wachter 't hoofd:
Nog wordt ge, langs den Nijl, op 't outer aangebeden,
Bewierookt en gediend in kerken en in steden.
1145 Wat rechten basterden en boelen niet al aan!
Sla Faeton, of 'k wil hem met den donder slaan,
U zelf ontwapenen, en uw geweer ontwijden.
De Godheen staat geen schimp van basterden te lijden.
Jupiter.
Niet hooger , Juno. Draag den oppersten ontzag.
1150 Men waarschuw' Febus eerst.
Juno.
Ja, waarschuw met den slag

Dien stouten schelm, niet waard in 't leven te gedoogen.
Hemelraad.
En waarom schijnt uw hart met Febus' rouw bewogen?
Jupiter.
De last der zonnevaart, het licht, werd hem betrouwd,
En zijn voorzichtigheid. Hij koestert, onderhoudt
1155 De menschen en het vee. Beneem zijn hoofd dien luister,
Zoo wordt het eeuwig nacht; zoo ligt de wereld duister,
En woest; zoo wordt voor ons geen offervee geslacht.
1142. M ij n t r o u w en w a c h t e r: Argus: — men herinnere zich het aan.
gemerkte op vs. 58 en 320, dat ki en Isis dezelfde zijn.
VONDEL XI.
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Juno.
De Faam beweegde ons hart met eene zelve klacht
Van d'aarde, een moeder en voortbrengster aller dingen:
1160 Want zonder d'Aarde, een bron van vruchtbaarheid, ver[gingen
De menschen, dieren, en wat lucht en adem schept.
Vertroost ze, o vader. Al het aardrijk roept, en klept
De brandklok, schreeuwt zich heesch, te berste, en uit
[den adem.
Al wat Natuur uit liefde en zorge trouw omvadem,
1165 In haren ruimen schoot, verwacht den jongsten snik.
Hemelraad.
Ontwaakt ge niet, verwacht den lesten oogenblik.
De hemel zal terstond in lichten brand geraken,
De dagtoorts varen in de starrelichte daken,
En 't hemelsche gespan: dan zult ge noodweer bien,
1170 Maar veel te spade naar uw hielen ommezien.
Jupiter.
Een wulpschheid straffen, wat te dartel, en vermeten?
Juno.
Gij klonkt Prometeus aan een steenrots, met zijn keten
Gebonden, en doorpikt van uwen adelaar
Zoo diep in 't harte , en niet gepijnd een eenig jaar,
1175 Maar eeuwig, om een tak aan 't zonnerad ontsteken.
Hemelraad.
Gij vaagde 't aardrijk van zijn smetten en gebreken,
En smoorde al 't menschdom, in een hoogen watervloed:
Wat suft ge nu, om slechts met eene handvol bloed
Te blusschen deze zee van vier, eer ze in koom' breken?
Jupiter.
11

8o Het is geraden eerst den vader zelf te spreken,

Of hij bestemmen kan ter straffe van den noon.
Juno.
Zie toe, beschut uw recht. Het geldt uwe eer en kroon.
JUPITER. FEBUS. JUNO. HEMELRAAD.

Jupiter.
Hoe laat nu Febus 't hoofd zoo droef en treurig hangen?
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Febus.
Der Goden koning heeft de tijding al ontvangen.
1185 Verschoon het dat de zoon zijns vaders les niet houdt.
Juno.
De zonnewagen was den vader zeif betrouwd
Van al den Hemelraad, doch eerst op ons behagen;
Geenszins om dit heelal, op eenen sprong, te wagen,
Op uwen wagen, in dien blinden wagenaar.
1190 Nu loopen hemel, aarde en zee en lucht gevaar.
Hoe kon het Godendom en menschdom dit verwachten
Van zulk een God als gij? nu steigeren de klachten
Van onder door de lucht naar onzen hoogen stoel.
Wij zaten evenwel dus lang nog stil en koel.
1195 Nu perst de nood het recht te scherpen uit den hoogen.
Febus.
Genade, o vader. Och verschoon uit mededoogen
Dien ongebaarden knaap: het is zijne eerste proef.
Jupiter.
Wat raad? ons rijkskroon hangt aan eene paardenhoef
Febus.
Ook 't leven van mijn zoon, nog jong en onervaren.
Jupiter.
1200 Hoe sluit dit? zal men, om een eenigen te sparen,
Het al bederven, en de wereld zien vergaan?
Febus.
Hij is nog niet gerold ten ende van zijn baan,
En zal afzitten, na deez' dagvaart, in het weste.
Jupiter.
Dat is onmogelijk. Het loopt met hem op 't leste.
1205 Onze ooren worden door 's yolks moordgeschrei verdoofd.
Hij tuimelt om en weer, en over hals en hoofd.
De zonnewagen moet en is alreede aan 't storten.
Het waar' u nutter hem de vleugels snel te korten,
En door een korte dood te helpen uit deez' pijn,
1210 Dan langer 't leven uit te zetten, of den schijn
Van 't leven: want dit kan geen naam van leven dragen.
1188, 1189. Wage n. ... wage n. ... wagenaar: deze woordspeling
moge nbch welluidend nbch gelukkig geacht worden, zij is in zooverre te
rechtvaardigen, dat zij , in den mond der driftige en boosaardige Juno
gelegd , sarrend ironisch klinkt.
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Febus.
'k Heb Python, oorzaak van der sterfelijken plagen,
Doorschoten, en geveld, gezuiverd berg en vliet:
Gedenkt het aardrijk nu aan Febus' weldaad niet?
1215 'k Genas der menschen kwaal door vonden van arts'nijen,
En kracht van kruiden, om het krankbedde in zijn lijen
Te zalven. Ik verdreef zoo lang de nare schim,
En voerde met mijn licht de blijdschap op de kim
Der wereld. 'k Werd alom bewierookt, aangebeden,
1220 En toegejuicht van 't yolk, op 't land, en in de steden.
De dichters zetten op mijn harp een blijden toon:
En noemt men nu een fell een misgreep van mijn zoon
[Geen boosheid, maar alleen een reukeloos vermeten]
Een gruwzame euveldaad? wordt al mijn deugd vergeten?
1225 0 vader Jupiter, 't believe uw majesteit
Mij aan te trekken een natuur van sterf'lijkheid
En zoon en vader met uw donderkloot te schieten:
Want dus te leven, zou een godheid zelf verdrieten.
Jupiter.
Indien ge raad weet, schut het hollen van uw zon.
Febus.
1230 Geen wil ontbreekt me, indien men 't onheil schutten kon.
Jupiter.
Wat wilt ge dan? gij ziet den Hemelraad verlegen.
Febus.
Laat Juno door een berst van wolken en slagregen
De lucht verkoelen, en het brandende aardrijk mee,
Jupiter.
Geen wolken trekken naar den hemel uit de zee.
1235 Men ziet den hemel met geen donk're wolk behangen.
De gloed verteert al 't vocht. De starren zelfs verlangen
Naar eenen druppel nats. De bron, die eeuwig sprong,
Staat stil. De WatergoOn beginnen met hun tong,
Bijkans van dorst verstikt, het drabbig slijm te lekken.
1240 Een zware storting, bui noch regenvlaag kan strekken
Tot koelnis van dien gloed. Al d'aarde tot den grond
Gelijkt een oven. Uit haar kele en drogen mond
1212. Python: de slang, door Febus gedood.-1217. D e n ar e schim:
de schaduwe, de duisternis. — 1241. Koelnis: verkoeling, een zeer goed
woord, hoezeer nu buiten gebruik.
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Vliegt gloeiendige damp, en pest, en heete wasem.
Tenzij men haar verkwikk', zij geeft den lesten asem.
Hemelraad.
1245 Hier geldt geen lang beraad. De wereld hangt beklemd.
Jupiter.
Wij willen dat ge finks der Goden raad bestemt.
Febus.
Hoe kan ik stemmen het bederf van mijn beminden,
Om een lichtvaardigheid, een reuk'loos onderwinden ?
Jupiter.
Gij zult het stemmen, om dien algemeenen nood.
Febus.
1250 Och Faeton, hoe kan ik stemmen in uw dood ?
Jupiter.
Hetzij gij stemt, of zwijgt, men kan uw zoon niet sparen.
Febus.
Zoo straf eerst Epafus, te trotsch in uit te varen.
Uw Epafus gaf stof tot deez' vermetenheid.
Jupiter.
Zie toe met wien gij spreekt, en kwets geen majesteit.
Febus.
1255 Verschoon mijn ongeduld. De rouw gebruikt geen reden.
Jupiter.
De brand wint aan, slaat voort, en steigert van beneden.
Hemelraad.
Wij voelen 't, doch vergeefs, tenzij gij d'oorzaak bluscht.
Febus.
Hij rolt al neder , en genaakt de westerkust.
De zonnekloot zal haast te water gaan, en zinken :
Jupiter.
1260 Zoo wij met eenen straal hem in den afgrond klinken.
J u n o.
Ja klink dien basterd, en zijn moeder in een poel.
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Febus.
Och zwijg. Mij dunkt dat ik dien slag op 't hart gevoel.
Juno.
En beter dat het een gevoel, dan wij te gader.
Febus.
Och zoon, in welk een staat verlaat ge uw lieven vader !

Juno.
1265 Hoe menig vader lijdt in zijnen zone alleen ?
Hemelraad.
Nu Febus, houd eens op van 't ijdele gesteen.
Jupiter.
Gij zult besluiten, of de Hemelraad zal sluiten.
Febus.
Ik wensch den donderkloot op deze borst te stuiten.
Jupiter.
Bestem het, Febus : of wij stemmen zonder u.
Juno.
1270 Vaar voort. Dit duurt te lang. Waarom dus traag en schuw
Het vonnis vastgesteld ? de Hemelraad moet scheiden.
Febus.
Zoo scheide ik eerst, ga hene , en wil dien slag verbeiden.
Juno.
Ja schei vrij : het is tijd. Wij zijn dit kermen moe.
Hemelraad.
Nu vader Jupiter, hij stemt het zwijgend toe.
1275 De hemel stikt van smook, en opgestegen dampen.
Jupiter.
Getrouwe schildknaap, voort : verschijn : gij wordt met
[stampen,
Dat al de hemel dreunt, gedagvaard hier ten hoof.
Te wapen, wapen voort. Hier valt een vette roof
Voor u te strijken. Voort : gehoorzaam 't hoog vermogen.
1276. Ge tr ()law e schildknaap: hiermede wordt de „arend" bedoeld,
die den bliksem van Jupiter voerde. Zie vs. 1280 en den volgenden Reizang•
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1280 Daar komt mijn arend met den bliksen aangevlogen,
En alle eerbiedigheid. Nu rep de vleugels vlug.
Wij willen voor de poort beschrijden uwen rug,
En, zonder omzien, fluks dit bloedig treurspel sluiten :
Dat zal op Faetons en Febus' borst afstuiten.
REI VAN UREN.

1285

1290

1295

1300

I. Zang.
Gelukkige Adelaar,
0 vorst der voog'len, die, geheven
Van d'aarde, door den hemel zweven,
Neem nu ons klachten waar.
Gij kunt met scherpziende oogen
Den brand van aller stralen bron,
Het steken van de middagzon
In 't hoofdpunt zelf gedoogen.
Gij schroomt geen wederlicht
Noch gloed des bliksems. Uwe veeren
Alle and're pennen snel verteren,
Genaken ze u te dicht.
0 schildknaap van den vader
Jupijn, vol majesteit en kracht,
Betoom de snelheid van uw schacht.
Genaak het westen spader.

Verschoon den jongen knecht.
Gena, gena, geen recht.

1305

1310

1315

I. Tegenzang.
Betoom uw snelle vlucht.
Waarom zoo heftig toegeschoten
Met bliksemschut, en donderklooten,
Door 't gloeien van de lucht?
Wat lust u roof te halen
Op Febus' afkomste, op het bloed
Van Jupiter, wiens torengloed
Geen grenzen kent, noch palen?
De zon heeft nooit ontdekt
Aan Juno Jovis' snoeperijen,
Boeleeringe, en ontuchtig vrijen,
Noch hare wraak gewekt.
Jupijn, nu t'ongeduldig,

1294-1296. U w e v e e r en, enz. : stoute beeldspraak , waarbij v e e r en
en penn en voor de „vogels" zelven genomen worden , zoodat de zin is :
„gij, o vogel, weet handig alle andere vogels, die u te dicht genaken , te
verslinden".
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1320

1325

1330

1335

1340

1345

1350
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Te streng in 't straffen van een zaak,
Meedoogenwaardig, vlamt op wraak
Des jong'lings, al t'eenvuldig
Een God, die 't al beheerscht,
Bestraff' zich zelven eerst.
II. Zang.
Had Faeton Jupijn
Gewelkomd aan den disch, geladen
Met menschenvleesch, aan spit gebraden,
En, onder schoonen schijn
Van heusch onthaal, besloten
Bij nacht den grooten dondergod
Al stil te stooten door den strot,
Daar hij van slaapnat lag begoten;
Gelijk het wreede dier
Lykaon hem zoo helsch onteerde,
En hierom in een wolf verkeerde,
Gestraft door 't hemelsch vier :
Wij zouden dus niet kermen
Om Faeton, die nauw'lijks leeft,
En ree de dood geladen heeft,
Te bergen, en beschermen.
Hou dragende, en vaar slim !
Zoo wint de zoon de kim.
II. Tegenzang.
Apollo voelt nog hoe
De felle pig der dart'le liefde
Hem onlangs in het harte griefde.
Deez' wonde is nauw'lijks toe.
Hij voelt, hetwelk ons deerde,
De nasmart en kwetsuur, geleen
Om Peneus' dochter, toen ze in een
Laurierboom snel verkeerde.
Hij staakte al 't zanggeluid,
En hing de harp aan lauwerboomen,
Om 't lieve pand zijn liefde ontnomen,
En zag er deerlijk uit.
Och treffen donderslagen
Den zoon, alleen van hem bemind ;

1318. Al t'eenvuldig: al te eenvoudig, teonnoozel.— 1328.Slaapnat: ongewoon luidend woord, doch even wettig en goed als slaapdrank
slaapbol, slaapkruid, enz. — 1337. Hou dragende, en vaar slim:
d. i. : ,,haast u langzaam", en 't wordt tot den Arend gezegd. — 1345. P en eus'
dochter: Daphne.
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Hoe zal het vaders hart zijn kind,
Dat hemelsch pand, beklagen !
Och Adelaar, verschoon,
Verschoon toch Febus' zoon

1 355

Slotzang.
De schildknaap, zwanger van Gods donder
En bliksem, acht ons klachten niet.
Het aardrijk wacht den slag hier onder.
De vogel streeft al voort, en schiet
Voorover naar de westerstreken.
Hij achterhaalt den zonnetoom.
Indien Jupijn kome uit te breken
Met donder, zal men stroom op stroom,
Stortregens uit de lucht zien bruisen
En koelen deze wereldkoorts,
Dien brand van kerken, hoven, huizen,
En Febus hooren hoe zijn toorts
In 't water kist. Vertoeft niet langer.
Daar berst de lucht, van weerlicht zwanger.

1360

1365
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HET VI JFDE BEDRIJF.
DE FAAM. FEBUS.

Faam.
K blaas klaroen van vreugd. Nu weer Io Pean
Gezongen, dat het klinke, en 't hemelsche gespan
Den weergaim zevenwerf terugkaats' hene en weder.
De dolle wagenaar wordt met een ruk de veder
1375 De slagpen uitgerukt. Een heele wereldplaag,
Een wreeder Python kreeg een zwaarder nederlaag.
Men eere Jupiter in kerken en in koren.

I

Febus.
Och Patton, helaas, ter kwader uur geboren
Tot zulk een ongeval, ter schande van mijn naam!
1380 Koom herwaart aan : ontvouw me, onwellekome Faam,
Hoe deerlijk Faeton, mijne afkomst, kwam te sneven.
Faam.
De dondergod kwam op zijn arend nederstreven,
En zag den wagenaar neerhangen, doodsch van schroom,
1369. Kist: nabootsing van het geluid , dat een brandend voorwerp
maakt , als het in 't water gedompeld wordt.
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Op 't hollend rad, ontbloot van zweep, en toorts, en toom,
1385 Berookt, gezengd, gebraan van hitte, en afgeronnen.
Hij had de westkim en den avond schier gewonnen,
Wanneer Jupijn, van toorne ontsteken, bruit en bruist,
Den rooden bliksem vat, in zijne rechte vuist,
En driemaal wikte van zijn oortip, driemaal mikte,
1390 Zoo vreeselijk dat zelf de Hemelschutter schrikte.
Ten leste schoot hij toe. De donder sloeg geluid.
Zoo bluschte 't eene vier terstond het ander uit.
De bliksem sleepte een streek van weerlicht, blauw als zwavel
En rood, na in zijn vlucht. De slag werd op den navel
1395 Der aarde zelf gevoeld. De zonnepaarden staan
Verbaasd, en steig'ren op elkand'ren blind'lings aan.
Zij schudden 't juk af van den nek, een wijl aan 't rooken,
En spatten buiten hun gareelen, nu gebroken.
Hier ligt de breidel, daar de dissel van zijne as
1400 Gesprongen, ginder speek en rad. De wagen was
Gerabraakt van dien slag, en lag gestrooid aan stukken.
Febus.
Och Faeton, uw val zal wader eeuwig drukken.
Helaas, waar bleef mijn zoon ? hoe was 't met hem gesteld ?
F a a m.
Het gouden haar gebrand. De groote schoonheid smelt,
1405 Gelijk een wassen beeld, het vier te na gekomen.
Hij stort voorover, dat zelfs hemeldieren schromen,
Gelijk een held're star omhoog bij nacht verschiet,
Eerst hangt, en twijfelt of zij vallen wil of niet.
Hij plompt in d'Eridaan, van zulk een slag gebroken :
1410 Die spoelt den rook af van zijn aanzicht, onder 't smoken.
De Watergodheen van Hesperie, begaan
Met hem, begraven 't lijk. De moeder ziet het aan,
Met hare dochteren, en missen hun beschermer.
Zij lezen 't grafschrift, fluks gehouwen op den marmer.
1415 Hier rust de voerman van zijns vaders rijke zon.
Itaalje is 't kerkhof van den stouten Faeton.
Febus.
Och Faeton, mijn hart ligt in uw hart begraven ?
Dat komt van al te hoog te reukeloos te draven.
Hoe voer Klymene in 't eind, bezweken door dien rouw?
1389. En driemaal wikte van zijn oortip: om namelijk den bliksem
te slingeren, moest Jupiter de natuurlijke beweging doen van zijn gewapende vuist op de hoogte van zijn rechteroor te brengen. — 1390. D e
Hemelschutter: „Sagit tari us, de schutter uit den Dierenriem".
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F a a m.
1420 Zij smelt van groot misbaar in tranen, d'arme vrouw,
In wie de liefde noch het sterven tegensportelt.
De drie gezusters, met de voeten diep geworteld
In d'aarde, worden met een dorre schors bedekt.
De moeder ziet de schors, die over 't aanzicht trekt,
1425 En kust de stervenden, tot stervens toe beladen.
Zij grijpt het vloeiend haar, maar grijpt een handvol bladen.
Zij poogt de popelschors te rukken van de borst :
Maar 't is te spa, en zij t'onmachtig bast en korst
Te rukken van den buik. Zij ziet de poez'lige armen
1430 Verkeerd in takken. Och zij kon ze niet beschermen.
De tranen biggelen, als brandsteen, in de zon.
Daar ligt nu al uw hoop gesmoord in Faeton.
Febus.
Och, kon Klymene niet de schors van 't lichaam rukken ?
F a a m.
De dochters schreeuwden : wee, o wee, hoti op van plukken,
1435 Verschoon ons. Moeder, och, hoe scheurt ge ons zoo verwoed ?
Gij breekt de takken; op de takken volgt het bloed,
Als uit een versche wonde. Och, leer uw leed gedoogen.
De boomschors sluit terwijl den mond, en luikt hare oogen.
Toen kwam er Cycnus bij, de koning over 't rijk
1440 Van Ligurije, in aard neef Faeton gelijk:
Deez' klaagde en jammerde om zijn bloedverwanten droever,
Waarop de stroomgalm, langs den Eridaanschen oever,
Hem telkens antwoordde: en dus klagende op het ruim,
Verandert al zijn vel en haar in zwanepluim,
1445 Het lichaam in een zwaan. Toen vloog ik herwaarts hene.
Febus.
Och Faeton, mijn zoon, och bedgenoot Klymene,
Och dochters, Cycnus och, och heilloos bliksemvier !
Gij Hemeluren, brengt mijn rouwesluier hier.
De vreugd is uit. 't Is tijd mijn aangezicht te dekken.
1450 Deez' rouwesluier kan een regenboog verstrekken,
Waarachter Febus' glans der sterfelijken oog
Ontschuilt, en 't yolk misgunt mijn stralen van omhoog,
Om hunne ondankbaarheid. Het lust me nu te treuren,
De lokken uit het hoofd te trekken, 't kleed te scheuren,
1431. Brandstee n: 'tzelfde als „barnsteen". — 1445. Het verhaal van
de Fa am is grootendeels letterlijk gevolgd naar OVIDIUS Metam. 319 sq.
en 335 sq. Men vergelijke het met de overzetting
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1455 Te huilen door 't gewelf des hemels zonder end.
Och dochters, popelbosch, och Faeton, geschend,
Gebliksemd, och mijn zoon. Och waart ge nooit geboren!
Was mij dit ongeluk, dit hartewee beschoren?
Is dit rechtvaardigheid ? is 't hemelsch hof zoo dra
1460 Verkeerd in een gerecht van wrake en ongena?
JUPITER. HEMELRAAD. FEBUS.

Jupiter.
Wij komen uwen rouw meedoogende beklagen :
Hemelraad.
En wenschen u geduld en kracht om dit te dragen,
Zoo kloek en ongestoord, gelijk een godheid voegt,
Die onbezweken aan der Goden wil genoegt.
Jupiter.
1465 Dat's recht en billijk , en Jupijn zijne eer gegeven.
Hemelraad.
Men kan noch mag den wil der Goden wederstreven.
Jupiter.
Wat onherstelbaar is, wordt met geen rouw geboet.
Hemelraad.
Hij mat vergeefs zich af, wie hier nog tegen wroet.
Jupiter.
Het tegenworstelen kan lijden slechts bezwaren.
Hemelraad.
1470 Gij steldet menigmaal uw harp en taaie snaren
Op eenen rechten toon : nu stel uw droefheid maat,
Ten spiegel van elkeen, en schuw dit ongelaat.
Jupiter.
Gij kunt met artsenije een anders smart verzachten.
Hemelraad.
Genees u zelven nu, en wil geen raad misachten.
1 472. Dit on gela a t voor ,deze onvoegzame wijze van u aan te stellen".
Zoo ook vs. 1527.
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Jupiter.
1475 Wie zijnen rouw voedt, voedt eene open wonde in 't hart.
Hemelraad.
Genees uw hartkwetsuur, zoo raakt ge uit deze smart.
Jupiter.
Met jammeren wordt niets gebeterd, niets gewonnen.
Hemelraad.
Men vindt geen einde aan 't werk, dat telkens wordt begonnen.
Jupiter.
Gij schudt het hoofd, en kunt tot geenen troost verstaan.
Hemelraad.
1480 Ai, zit niet langer stom : de vader spreekt u aan.
Jupiter.
Wie kan u helpen, zoo de rouw naar niemand luistert?
Hemelraad.
Leg af den sluier, die uw helderheid verduistert.
Jupiter.
Rijs op, rijs op. Gij valt den rouw te streng en straf,
Febus.
Ik legge in eeuwigheid, ik zweer 't, den rouw niet af.
Hemelraad.
1485 Ai, zweer niet reuk'loos. Laat u raden en gezeggen.
Febus.
Zwijgt stil : het is geen tijd den sluier af te leggen.
Jupiter.
Gij kunt de wereld weer verheugen in den druk.
Febus.
Wat wereld, die nog lacht in Febus' ongeluk ?
Hemelraad.
De wereld zonder u kan lust noch leven scheppen.
Febus.
1490 Zij kan, tot mijn verdriet, met lust de brandklok kleppen.
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Jupiter.
Uit hoogen nood, geenszins uit lust tot uw verdriet.
Hemelraad.
Dat onweer is voorbij : dat's over : dat's geschied.
Febus.
Het onweer in mijn hart begint eerst op te steken.
Jupiter.
Wij vlogen t'zamen hier, om dezen slag te breken.

Febus.
1495 Wie komt er ? die mij trof met zulk een donderslag?
Jupiter.
Met uw bestemminge, en een onderling verdrag.
Febus.
'k Heb Faeton's bederf, een moord, niet willen stemmen.
Hemelraad.
Het hollend zonnepaard was anders niet te temmen.
Febus.
Nu is het zonnepaard getemd en neergeleid.
1500 Wat eischt men meer van mij ? 'k Verdroeg dat onbescheid.
Jupiter.
Dat gij uw ambt bekleedt, en 't weder op laat klaren.
Febus.
Ik heb dat lastig ambt bekleed een rij van jaren;
Van 's werelds aanvang, en nooit dag, nooit uur gerust,
En word dus snood beloond. Zoo u de moeite lust,
1505 Of iemand anders ; laat hem dezen last aanvaarden,
En, leerende den aard, de kracht der zonnepaarden,
Gevoelen of deez' knaap verdiende dus geschend
Te liggen, die te slap den wagen heeft gemend :
En is Julpijn belust den gloenden vlammeteugel
1510 Te houden; dat hij leer' met bliksemen den vleugel
Van Febus' lieven zone, om zulk een stout bewind,
Te korten : dat hij leere een wader van zijn kind
Berooven. Faeton, och, waart ge nooit geboren !
'k Heb mijnen Faeton, mijn Faeton verloren.
1515 Och Fatton, hier staat de bliksem, die u trof.
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Ik wellekomde u flus met blijdschap in mijn hof:
Nu zijt ge een stinkend lijk. Waar zijt ge toe gekomen?
Uw zusters om uw graf, verkeerd in popelboomen,
Beschreien uwen val, en onverdiende dood.
1520 De moeder, die u dacht te vangen in haar schoot,
Gelijk eene avondzon in 't zinken nog t'onthalen,
Zag u neertuimelen, en zulke schoone stralen,
De stralen van uw jeugd, verdrinken in den vliet.
Zij hoorde u plompen in het water. 0 verdriet,
1525 Mijne afkomst ligt er toe. Kan Febus dit vergeten?
En wordt mij mijnen rouw, die billijk is verweten?
Gelijk een ongelaat, dat geenen vader past?
En durft de Hemelraad mijn onverzetb'ren last,
Mijn al te lastig pak, met schimpen nog bezwaren?
1530 Verscheur uw rouwgewaad, en sluier. Trek uw haren,
Eerst stralen, uit uw hoofd. De vierde hemel schrei',
En voere in eeuwigheid hierna de rouwlivrei,
Getuige van mijn rouw, al d'aarde, in rouw gezeten,
In nare duisternis verlaten, en vergeten,
1535 Gevoele wat het is, en in heeft, mijnen zoon
Te moorden, mijne zon te raken aan haar kroon.
Ik zwere in eeuwigheid geene oogen toe te lichten,
En wil voor godheen, noch Jupijn, noch niemand zwichten.
Jupiter.
Nu zoon, al hoog genoeg. Bedaar en vaar niet voort.
1540 Gij hebt mijne onschuld, en uws vaders recht gehoord.
't Gebieden staat aan mij: nog koom' ik ned'rig smeeken,
En dale uit mijnen troon zoo laag. Nu hoor me spreken.
Gij hoort den Hemelraad, die u ootmoedig bidt.
Gij ziet hoe 't menschdom droef in duisternisse zit,
1545 En zonder vier en licht. Wat nog in d'oogen blikkert,
Is 't overschot des brands, dat nog een weinig flikkert,
En flonkert uit zijne asch. De wereld ligt onteerd.
Zij schijnt haar eersten vorm te derven, en gekeerd
In d'oude woestheid, en een baaierd, eerst geworden.
1550 Herstel 't gerabraakte, en den wagen in zijne orden.
1521. Onthalen: ontmoeten, ontvangen. — 1526. Wordt mij mijnen
r o u w.... v e r w e t e n: dit mijnen had hier in elk geval mijn moeten
zijn; — maar onzeker is 't, hoe Vondel hier geschreven heeft. Immers de
eerste uitgave, die van 1663, bij de Wed. de Wees, heeft: w o r t m e
mij n en r o u, wat vermoeden doet, dat de zetter hier een onduidelijk handschrift heeft voor zich gehad. Wellicht moest er staan: en wort no c h
my mijn rou, of en wort my nu mijn rou, of iets dergelijks. —
1531. De vierde hemel: wat Vondel met dien vierden hemel meent
is mij niet duidelijk: gewoonlijk toch wordt aan het verblijf der Goden de
naam van de „derde hemel" gegeven.
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Herspan de paarden, nog verbijsterd, en gezengd.
Wisch of uw tranen, en den dauw, die 't oog besprengt.
Wij smeeken u gij wilt u naar onz' bede neigen,
Of wacht den tweeden slag. Gehoorzaam, eer we dreigen.
1555 Jupijn gedoogt geen schimp, noch al het godendom.
Rijs op: wij volgen u. Rijs op, de dag is om.
Hij gaat. Elk spieg'le zich aan 't graf, dat jong en oud zeit:
Itaalje is 't kerkhof van de reukelooze Stoutheid.
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VAN DEN WELEDELEN EN GESTRENGEN HEERE

CORNELIS DE GRAEFF,II
Vrijheere van Zuidpolsbroek, Burgemeester en Raad t'Amsterdam &c.

GRAFSCHRIFT.
NUNC SERVAT HONOS SEDEM TUUS.

Et doopkoor, eerst genoemd de vont ,
Die kinders Christende en herbaarde ,
Beschaduwt Polsbroeks gulden mond
Met zijnen grafzerk onder d'aarde.
Nu zwijgen burgermeesterdom,
De vrijheerschap, en zoo veel gaven.
Alle ambten staan nu stil en stom
De staatseer scheen met Graef begraven.
Bestulpte 't graf gebeente en naam:
Nu zweeft deez' staatwijze op zijn faam.

H
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II. Over Cornelis de Graeff zijn in het achtste deel dezer uitgave op
blz. 250 en 251 eenige levensbijzonderheden medegedeeld. Hij werd 9 Mei
1664 in de Oude Kerk to Amsterdam begraven, waarbij hij 3 1/2 uur beluid
werd met „de groote klok".
1557. Zeit:lees:zegge. — Ter gedachtenisse enz. Nunc ser vat honos
sedem tuu s: d. „thans bewaart uwe eer haar zetel". Zie Aen. VII, 3.—
2-3. Uit deze plaats kan men opmaken, dat de Graaff begraven werd ter
plaatse, waar vroeger de doopvont had gestaan. — 2. Christ en d e: d.
„tot Christen maakte, in de Christen-gemeenschap opnam". 't Woord is, in
den zin van „doopen", in 't Eng. nog in gebruik gebleven. — 1o. St a a tw ij z e: staatkundige, in staatswetenschap volleerde.
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Vogt."'

Oen trouwhartige Marije
Had voltrokken haar voogdije
En het zusterlijke bloed
Als haar eigen opgevoed ,
Scheidde ze getroost van d'aarde.
Houdt de faam en deugd in waarde.

T
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VAN

LEOPOLDUS
BI J DEN RAABSTROOM.
VICTOR AB AURORAE POPULIS, & LITTORE RUBRO.

U blijkt het klaar hoe 't hoog beleid
Veel meer dan 's menschen brein kan vatten,
Der dwingelanden onbescheid
Belet in 't woeden uit to spatten :

N

III. Dit vers komt voor op een zilveren gedenkpenning; op de eene zijde
staat het gedichtje en op de andere: „geslagen ter gedachtenis van Maria
de Wolf, in den Heere gerust, den 14 Juni 1664, oud 52". Maria de Wolf
was een dochter van Hans de Wolf, Vondels zwager, gehuwd met Clemensken van den Vondel.
IV. In het jaar 1664, waren Proskits, Babotsch, Vijf-kerken, Neutra en
Lewens in handen der Keizerlijke troepen gevallen; doch Nieuw-Serinwaar
door de Turken veroverd. Gelukkig werd het leger van Keizer Leopold
versterkt door de hulpbenden, hem in 1662 op den Rijksdag beloofd, en
door een afdeeling Fransche troepen. Het bevel over deze vereende krijgsmacht was opgedragen aan den beroemden Raimond, Grave van Montecuculi. Deze, in den jare 1608 in 't Hertogdom Modena geboren, was in
's Keizers dienst getreden, eerst als musketeer, vervolgens als dragonder, en
had alle rangen doorloopen. In 1645 door de Zweden, op wie hij aanmerkeVi ctor a b a u r o r m, c a e t.: d. i.: „overwinnaar der volkeren van 't
Oosten en des rooden strands". Zie Aen. VIII, 686.
VONDEL XI.
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Want toen de Turksche Rijksvizier,
Door zijnen menschenroof in Meeren
Gemoedigd, zwoer met zwaard en vier,
Den Roomschen Adelaar de veeren
Te korten, in zijn voile vlucht,
Dat die, als stof, voor wind verstoven,
Bestond hij trotsch, uit blinde zucht,
[Wat durf verwaandheid zich beloven !]
Ook tegen alle krijgsgebruik,
Langs eene brug van leer en koorden,
Te rukken over borst en buik
Des Raabstrooms, daar langs de boorden
Het gansche kruisheir hem verwacht.
Nog wint hij echter d'overzijde,
En sloopt de heirwacht, die met kracht
Dien beer den overtocht benijdde.
Hier bliksemt Oostenrijk naar toe,

lijke voordeelen behaald had, gevangengenomen, hield hij zich gedurende
zijn tweejarige gevangenschap bezig met oefeningen in wijsgeerige, staat-,
wis- en rechtskundige werken, en met zooveel roem en vrucht, dat hem
het voorzitterschap van het geleerd Genootschap „Naturae curiosorum"
werd aangeboden. Zijn geheugen en gemak van voordracht waren zoo
ongemeen, dat hij geheele werken uit het hoofd kon opzeggen en over
alle onderwerpen het woord voeren. Uit zijn gevangenschap ontslagen en
tot Luitenant-Generaal Veldmaarschalk benoemd, had hij in 1646 en 1648
nieuwe bewijzen van zijn krijgsbekwaamheden gegeven en meermalen
's Keizers legers Of doen zegevieren Of uit grooten nood gered. De vrede
van Munster had hem een wijl rust geschonken; doch het uitbreken der
vijandelijkheden tusschen Zweden en Denemarken hem, toen laatstgemelde
mogendheid door den Keizer werd bijgestaan, opnieuw gelegenheid verschaft, lauweren te plukken. Overal was hij overwinnaar gebleven. Het
was na het herstellen van den vrede in het Noorden, dat Montecuculi, die
steeds in rang gestegen was, met het opperbevel in den oorlog tegen de
Turken bekleed werd. Op den 'sten Augustus 1664 won hij, bij het klooster
van St.-Gothard aan de Raab, een beslissenden slag op den vijand, en
dwong hem, den vrede te vragen. Deze overwinning verwierf hem, behalve
aanzienlijke eerambten, ook de orde van 't Gulden Vlies, hem door
Filips IV gezonden.
5. D e T u r k s c h e Rijksviz i e r: Mustafa Bassa Kiuperli was de zoon
van Achmet Kiuperli, die in 1661, na herhaalde veroveringen, in Zevenbergen en Weissenburg behaald, als Groot-Vizier gestorven was. Uit
belooning voor de diensten, door dezen aan het Rijk bewezen, had de
Sultan Mustafa in die zelfde waardigheid van zijn vader doen opvolgen. —
6. Meeren: 't H. D. Mahren, in 't Lat. Moravia. — 13. Tegen alle
kr ijgsgebruik: het verwijt klinkt een weinig zonderling. Weken de
Turken van de gewone tactiek af, toen zij bijwijze van brug een soort van
touwladder sloegen over de Raab, waar zij op 't breedste is, zij hadden
gelijk; want de overtocht gelukte er door. — 15, i6. Borst en b u i k des
Raab str o oms: de rivier, waar zij 't breedste is.

DE GEZEGENDE ADELAAR VAN LEOPOLDUS. 13 [

25

30

35

40

45

Doch moet geperst wel tweewerf wijken,
En na zes uren, worst'lens moe,
Staat in beraad het kruis te strijken
Uit nood voor Achmets halve maan:
Maar Raimond, van Gods hand gesteven,
Vermaant ze tegen dien orkaan
Door kling en kogel aan te streven.
Hij draaft ze zelf in 't harnas voor,
Op 't zesde paard, en rept de handen.
Hij moedigt ze, op zijn bloedig spoor,
Op Gods erfvijand los te branden
De regimenten volgen hem,
Met nedervellen en met sloopen.
Trompet noch trom verdooft zijn stem.
Zoo wint men door den drang een open,
En jaagt den vijand in den stroom,
Wiens keel, gestopt van doode vloeken
En levenden, nu los van toom,
Uit nood een and're kil loopt zoeken.
Zoo bruist Janitzer, en Spahij,
En Tarter, eri Albaner henen,
Komorre en zijne vest voorbij,
Den Donau af, tot vreugd van Weenen,
Daar Leopoldus juicht en leeft,
Nu d'opperste den Roomschen koning
Zoo zegenrijk gehandhaafd heeft,
Op 't jaargetijde van zijn kroning.

25. A chme is halve ma an voor „de legermacht des Groot-Viziers",
hier nog Achmet genoemd, ofschoon deze, als op vs. 5 gezegd is,
reeds overleden was. — 30. Op 't zesde p a a r d: d. i.: „nadat hij zes
malen van paard had moeten verwisselen". — 38. Wiens keel: de figuurlijke voorstelling — zie vs. 15 en 16 — wordt volgehouden. — 43. Komorr e :
nu meer Komorn genoemd.-48.0p't jaargetijde van zijn kroning
voor „op den jaardag zijner kroning". Zie Vondels gedicht op die plechtigheid, in het achtste deel dezer uitgave, bl. 15.
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ADAM IN BALLINGSCHAP.

Qbant in 64reinsocOcip,
OF

ALLER TREURSPELEN TREURSPEL.
Prima malorum causa,
[De eerste oorzaak aller rampen.]

AAN

DE KUNSTBEMINNENDE HEEREN
VADERS VAN HET OUDEMANNENHUIS EN WEESHUIS,
VOORSTANDERS VAN HET RECHT GEBRUIK DER TOONEELSPELEN.

U zal het tooneel met recht een toestel van boschloof en
spelonkschaduwe, naar zijnen oorspronkelijken naam ovrivi i ,
eischen, gelijk het van overouds in Grieken, eerst onder
herders, die op het land, in de schaduwe der boomen, hunne
veldlieden, om eenen bok, bij beurte opzongen, welk zanggebruik
allengs van het platteland in de steden overgevoerd werd, daar
men d'oude Sater [een schimpspel, eindelijk afgeschaft] in de
lommer van eene spelonk en laan en prieel, bij de springader
van eene levendige bron, vertoonde , van welk vertoonen de
Nederduitschen den naam van hun tooneel ontleenen, en niet van
een tonneel, gelijk of men de speelstellage eerst op tonnen bouwde.
Niemand kreuke om dit toestel van het paradijstooneel zijn voorhoofd, noch worde oud en grijs voor den tijd van schrik en verbaasdheid: want d'aanschouwer zal geene dertele saters en geile
boksvoeten met moedernaakte nimfen zien huppelen, neen zeker:
en om de nauwgezetten kort uit den droom te helpen, men zal
het paradijstooneel zien gebootseerd naar het paradijs, van den
oppersten en eersten hovenier, in het oosten, aan d'Eufraat geplant, tot een lustprieel, en gezegend verblijf voor Adam en Eva,
die hier, in het zuivere gewaad van onnoozelheid en Erfrechtvaardigheid, met engelen, aartsengelen en hemelsche geesten verkeerende,
op hunne bruiloft den allerhoogste, die hen te zamen voegde,

N

Tegen Vondels Adam in ballingschap , i'erschenen drie gedichten van
personen, die het heiligschennis achtten, Adam en Eva ten tooneele te
brengen. Een van Jan Pietersz. Beeldhouwer, getiteld: Adams Antwoord ,
een van J. Steendam en een van Meynarda Verboom. — R. 5. V eldlieden:
veidliederen. — 5. Zoo staat er in den tekst; doch de zin loopt niet rond;
er schijnt een woord, als bijv. „plaats had, geschiedde", te zijn uitgevallen.
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eenen hemeldans toedansen. Toen Lucifer voorheen de Godheid
naar de kroon stak, was het tooneel louter hemel: nu is het enkel
paradijs, daar d'erfvijand van God en het menschelijk geslacht
heimelijk uit den afgrond opdondert, om d'eerste bruiloftsstaatsie
te steuren, door de hofslang, waarom wij met recht mogen roepen:

0 pueri, fugite hinc : latet anguis in herbs :
0 jeugdig paar, verziet u ras:
De paradijsslang schuilt in 't gras.
Doch het is vergeefs gewaarschuwd: de bezeten slang zal het
helsche vergift der hoovaardij in hunne harten schieten, onder
deze woorden: Gij zult Goden gelijken, goed en kwaad zveten;
en de vroolijke bruiloftszang wil veranderen in eene droeve
rouwklachte, hun gelukzalig leven, nauwelijks begonnen, in eene
bittere armoede, en eeuwige ballingschap, buiten het paradijs, en
versteken van de vrucht des levens. Het docht me niet onstichtig,
maar leerachtig Adams ballingschap, het treurspel aller treurspelen, tooneelwijs t'ontvouwen, naar het voorbeeld van wijlen,
onsterflijker gedachtenisse, zijne Excellentie Huig de Groot, gezant
der krone en koninginne van Zweden, die, nauwelijks over de
grens van zijne kindsheid getreden, deze stof in Latijn heerlijk
aan den dag brocht, en door dit proefstuk zoo vroeg voorspelde
wat men namaals te verwachten hadde van hem, wiens naam
de Groot zoo loffelijk met de daad overeenkomt. Indien d'aanschouwers, na het spelen, met een vroolijk handgeklap eenstemmig toonen, dat hun dit behaagt, zullen we deze moeite niet
kwalijk besteed achten, en ondertusschen den kunstbeminnenden
heeren vaderen der godshuizen het handhaven van 't recht gebruik
der tooneelspelen, ter eere van stad en burgerij, bevolen laten.

Uw E. E. dienstwillige
J. V. VONDEL.

BERICHT
BETREFFENDE DEN STAAT VAN DEN EERSTEN MENSCHE,
VOOR EN NA DEN VAL,
EN EENIGE OMSTANDIGHEDEN OMTRENT DEZE STOF.

E

En overoude historieschilderij, van eenen doorluchtigen Apelles

geteekend en geschilderd, en in alle deelen volkomen, zulks
dat'er niet aan ontbreekt, noch in 't welschikken, teekenen,
en schilderen der beelden, elk op hunne plaats, naar de gelijkR. 7. Zie VERG. , Ed. III : 93. — 16. Onstichtig: onstichtelijk.
Aan den dag brocht: het treurspel van de Groot, Adamus exsul.-2.
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matigheid der leden, noch in het leggen der verven, noch aan
naakten en gekleeden, noch aan het uitbeelden der hartstochten,
noch sieraden, en alle andere omstandigheden, van de kunst
vereischt; zoodanig eene historie-schilderij is machtig d'oogen en
aandacht des rechtschapen kenners en kunstbeminners te bekoren
en ontvonken, in het onverzaad bespiegelen van dit goddelijke
wonderwerk: want hoe d'aanschouwer hier langer op blijft staroogen, en dit nauwkeuriger beziet en doorziet, hoe hij altijd hier
meer in vindt dat bespiegelenswaardig is, en verwondering baart;
naardien alle dingen hier vaststaan, naar den eisch der natuur
volwrocht en uitgevoerd, en het eene het andere niet bezwijkt:
Eveneens ontvouwt zich de heilige leer der overoude katholieke
waarheid, gegrond op de getuigenissen der profeten en apostelen,
en heilige vaderen: want dewijl de Kerk van den Heiligen Geest
onfaalbaar geregeerd wordt, en met recht alleen dien titel voert,
dat ze is DE KOLOM EN GRONDVEST DER WAARHEID, ZOO kan in
hare leer niets gevonden worden, hetwelk onzuiver is, gelijk
d'onroomschen zelfs haar dit recht en deze eer toestaan, gedurende
d'eerste vier of vijf achtereenvolgende eeuwen, sedert het jaar
der verlossinge. Onder andere leerstukken, bij haar geloofd en
standvastig verdedigd, is dat van den staat van den eersten
mensch, voor en na den val, gewichtig en van overgroot belang,
dewijl dit, recht opgevat en verstaan, dient tot eene grondvest
van andere leerstukken, hierop gebouwd, en ter eeuwige zaligheid noodwendig, dies zal het niet ondienstig zijn den paradijshandel, voor het opschuiven van het paradijstooneel, beknopt en
godvruchtig t'overwegen.
De Schepper aller dingen schiep Adam naar zijn beeld, heilig,
wijs, rechtvaardig, oprecht en volkomen. Deze volkomenheid,
waarmede hij geschapen was, en zonder welke gaven wij menschen, na Adams val, geboren worden, bestond in eene overnatuurlijke schenkage: want de mensch, natuurlijk uit vleesch en
geest bestaande, en hierom, naar zijne natuur, ten deele met
dieren, ten deele met engelen in gemeenschap getreden, helt, ten
R. 2, 3. Der hartstochten, noch: dit derde noch had hier gevoeglijk kunnen wegblijven en met o f verwisseld worden: tenzij gelezen
behoort te worden: „n o c h aan si era d en", wanneer de zin goed rond
zou loopen. — 5, 6. T e b e k o r en en ont v o n k e n: over het weglaten van
het woordje te bij een tweede werkwoord is reeds meer gesproken. Men
ziet hier, dat Vondel zulks niet alleen in poezie, maar ook in proza geoorloofd achtte. — IT. Het eene het andere niet bezwijkt: reeds
hebben wij bij Vondel talrijke voorbeelden aangetroffen van b e z w ij k en
in den zin van „verlaten, afvallen" en men kan er meer uit andere schrijvers
vinden aangehaald, door HUYDECOPER , Proeve, Deel III, blz. 89-91. Hier
beteekent het wat wij thans zouden uitdrukken met het woord „begeven". —
31, 32. Eene overnatuurlijke schenkage: een zoodanige gift, als die
den mensch, in zijn tegenwoordigen staat, van nature niet eigen is.
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opzichte van het vleesch, en de gemeenschap met de dieren,
eenigszins over tot het goed des lichaams en der zinnen, waartoe
genegenheid en zinnen hem drijven: ten opzichte van den geest,
en zijne gemeenschap met engelen, helt hij over naar het geestelijke en verstaanbare goed, waartoe verstand en wil hem drijven.
Uit deze verscheidenheid of strijdigheid van overhellen rijst in
eenen zelven mensch een zekere strijd, en uit dien strijd en
onderlinge worsteling een geweldige bezwaarnis en hachelijkheid
van zich wel te dragen, naardien d'eene overhelling d'andere
hindert en tegenstaat.
De goddelijke voorzienigheid, om, in den beginne der scheppinge, een geneesmiddel te vinden voor de ziekte van 's menschen
kwijnende nature, uit den aard der stoffe gesproten, beschonk
den mensch met eenerhande uitmuntende gave van Erfrechtvaardigheid, waarmede, als met eenen gouden toom, het meerder
het minder deel mocht intoomen, en het meerder deel in gehoorzaamheid onder God lichtelijk ingetoomd worden. Aldus luisterde
het vleesch naar den `geest, om tegen zijnen wil niet uit te
spatten, ten ware de geest tegen God kwam in te spannen:
evenwel stond het in de macht van den geest tegen God in te
spannen of niet.
Dat deze volkomenheid van den eersten mensche overnatuurlijk, of hem deze overnatuurlijke gave, gelijk een gulden handvest,
geschonken was, blijkt uit de getuigenissen der heilige boeken en
oude leeraren. De koninklijke profeet beschrijft het scheppen des
menschen aldus: Vat is de mensch dat ge hem gedenkt, of

's menschen zoon dat ge hem bezoekt ? gij verminderdet hem luttel
min dan d' engelen, gekroond met heerlijkheid en eere, en gesteld
over de werken van uwe hand. Adams heerlijkheid en val wordt
beschreven in eenen anderen harpzang: Toen de mensch in eere
was, verstond hij het niet, werd bij het redelooze vee geleken, en
is het gelijk geworden.
Hieruit blijkt dat d'eerste mensch met overnatuurlijke gaven
gesierd was, dewijl de profeet met verwonderinge bespiegelt dat
de mensch bijkans met de nature der engelen gelijk staat: ten
tweede, dat hij d'andere gaven, den eersten mensche in den
beginne geschonken, noemt heerlijkheid en eer, die ongetwijfeld
iets uitwendigs, en hem bijgevoegd beteekenen. Zoo zegt ook
Ecclesiasticus: God schlep den mensch van aarde , en bekleedde
hem naar zijnen aard met deugd. Hier ziet het scheppen op de
natuur; het kleed der deugd op de bijgevoegde gaven. Hierop
ziet ook Christus' gebloemd verhaal van den mensche, onder
moordenaars gevallen, eerst van zijn kleed geplonderd, toen vol
R. 5. Het verstaanbare g o e d: het „intellectueele", tot welks genieting „verstandsbewustzijn" noodig is. — 26-29. Psalm VIII : 5 . — 39, 40, Ecclesiastic. XVII : I, 3,
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wonden geslagen; daar men met den naam van het kleed verstaat hoe d'eerste mensch van zijne overnatuurlijke gaven beroofd,
de natuur des menschen, na het plonderen, vol wonden geslagen
werd. De Heilige Oudvaders bestemmen deze zetrede. Sint Jan
Guldemond zegt dat Adam en Eva, hoewel ze naakt waren,
nochtans door d'Erfrechtvaardigheid niet naakt stonden: Want
(zegt hij) zij waren met eene heerlijkheid van boven komende , bekleed.
Hier blijkt hunne Erfrechtvaardigheid, bij een kleed geleken, dat
van boven daalde, opdat we verstaan mogen hoe deze niet sproot
uit de beginselen der nature, maar boven den staat der nature,
onzen eersten ouderen geschonken werd. Sint Ambroos zegt:
Adam was niet naakt, toen onnoozelheid hem bekleedde. Dezelve
bevestigt dit elders aldus: Adam was, voor zijn overtreden, met

een gewaad van deugden bekleed, maar door het overtreden, gelijk
uitgefilonderd , zag zijne naaktheid, dew ijl hij het aangetogen gewaad verloren hadde. Dit zouden wij breeder met redenen sterken,
maar vermijden de langheid. Ondertusschen ontschuldigt dit gewaad der Erfrechtvaardigheid, als in 't voorbijgaan, ons treurtooneel, daar Adam en Eva niet naakt, maar met een zuiver
kleed van deugd en onnoozelheid te voorschijn komen. Ook
vloeien de heilige bladen, zelfs in 't nieuwe verbond, alom over
van deze gebloemde wijze van spreken, die op zulk een geestelijk kleed slaat: gelijk ook de gelijkenis van den bruiloftsgast
zonder bruiloftskleed, bij Christus ingevoerd, en het feestgewaad,
den verloren zone aangetogen. Paulus zegt: trekt den heer Jezus
Christus aan : elders: is 't dat wij niet naakt, maar bekleed gevonden worden : elders: wij willen niet ontkleed , maar overkleed
worden. Sint Jan gedenkt de vrouw met de zonne bekleed:
elders: de witte zijde, beteekenende de rechtvaardigheid der
Heiligen. Hij raadt de naaktheid met witte kleederen te dekken,
en vertoont ons zeven engelen, bekleed met zuiver lijnwaad,
R. 4. Zetrede: thesis, s tel ling. — 4, 5. Sint Jan Guldemond:
Joannes Chrysostomus. — 17. L a n g h e i d : eenvoudiger, en beter dan 't later
in gebruik gekomen, en eigenlijk van 't H. D. overgenomen : la n g w ij 1 i gh e i d. — 20. T e v o or sch ij n k o m e n: de verontschuldiging is geestig
gevonden en laat zich goed lezen; hoe zij echter den schrijver of het
Schouwburg-bestuur bij het vertoonen van 't stuk te stade kon gekomen
zijn, of hoe het de kleerenmaker van het tooneel zou hebben moeten aanleggen, om een goed patroon voor dat „gewaad der Erfrechtvaardigheid"
te vinden en er Adam en Eva zoodanig mede te kleeden, dat hun optreden
geen keurigziende oogen kwetste, is niet te begrijpen. — 25, 26 Rom.
XIII: 14, waar de Staten-Bijbel heeft: maar do et aan den Heere Jesum
Christum. — 26, 27. Corinth. V: 3: Zoo wij ook bekleed en niet
naakt zullen gevonden worden. — 27, 28. i Car. V: 4. — 28. De
vrouw met de zonne bekleed: Openb. XII : i. - 29. De witte zijde:
Openb. III : 4, 5, is; Iv: 4 ; V : 1 1 ; VI : 9, 13; XIX : 14. In geene dier
plaatsen wordt echter van z ij d e , wel van 1 ijnwaad, d. i. : „linnen",
gesproken.
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omgord met gouden gordelen. De bruid bekleedt hij met fijn lijnwaad, de rechtvaardigheid der Heiligen. Laat ons voortgaan.
Adam en Eva, dus heerlijk met deze overnatuurlijke gave der
Erfrechtvaardigheid begenadigd, leidden een gelukzalig leven naar
lichaam en ziel, geene steurnis onderworpen, en opgetogen in
geestelijke wellusten van hemelsche bespiegelingen, gelijk Gods
huisgenooten. De groote Gregorius zegt dat de mensch in den
paradijze gewoon was met Gode in gesprek te treden, en door
eene inwendige zuiverheid en heerlijk gezicht met hemelsche
geesten te verkeeren.
Maar gelijk er buiten den eeuwigen God niet bestandigs is, en
zelfs een groot deel der engelen in den hemel niet genoegden
met het lot, hun toegeleid, en boven het peil, hun van d'Almogendheid gesteld, bestonden te steigeren, waarom zij van God buiten
het hemelsche paradijs gesloten werden: zoo ging het op d'aarde,
daar d'erfvijand des menschelijken geslachts listig toeleide, om
door de hofslang, van hem bezeten, eerst de vrouw, en door de
vrouw den man te bekoren tot het overtreden van Gods gebod,
hetwelk eindelijk den Satan gelukte. De gemelde Gregorius zegt:

Toen Adam de Godheid ontviel, waarvan zijn hart gepropt was,
bezweek het licht des verstands, en alle blijdschap in den paradijze
genoten. Mozes zegt: d'oogen van hen beiden werden geopend, en
kennende dat ze naakt waren, vlochten vijgebladeren. Hier openbaart zich de Herkentenis van dit jammerlijke treurspel aller
treurspelen, waarop dadelijk volgt de schrikkelijke Overgang van
hun geluk in eene Ilias van ontelbare rampzaligheden naar lichaam
en ziel, voortgevloeid over hen en alle hunne nakomelingen,
spruitende uit het verlies der Erfrechtvaardigheid, door het overtreden van het gebod des Allerhoogsten. De Katholieke Kerk,
zegt van wijlen beer Vossius, in zijne Pelagiaansche historie,
heeft altijd geoordeeld, dat Adams eerste zonde, door Gods
rechtvaardig oordeel, alien zijnen nakomelingen toegerekend werd,
en wij, uit kracht van dit oordeel, verstoken van Erfrechtvaardigheid, den gewissen dood en afgescheidenheid van God onderworpen zijn. Apostel Paulus zegt: Gelijk door eenen mensch de
R. 9. Heerlijk g e z i c h t: hier schijnt, in verband met het voorafgaande
i n w endige z u i v e r h e 1 d bedoeld te worden een „gezichtsvermogen",
zoo voortreffelijk bij Adam, dat het hem in staat stelde de geestenwereld
— later voor den gevallen mensch onzichtbaar — te onderscheiden.
7. — 30. V o ssius: t. w.: Gerardes Joannes. — 30. Z ij n—20-3.GensI: e
Pelagiaansche historie: de Historic Pelagiana van genoemden schrijver, een werk, dat in zijn tijd niet weinig geruchts maakte en hem geen
geringe onaangenaamheden berokkende. Vondel vertaalt hier den titel zeer
letterlijk; doch P elagiaansche his t ori e zou echter niet zoo zeer beduiden wat bedoeld wordt, t. w.: „een geschiedenis der begrippen van
Pelagius", of wel: „een geschiedenis, overeenkomstig die begrippen geschreven."
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zonde ter wereld kwam, en door de zonde de dood, zoo is ook de
dood over alle menschen gekomen, in wien zij alien zondigen.
Elders: Gelijk door de misdaad van eenen de verdoemenis over
alle menschen kwam &c. Dezelve zegt elders, dat we uit der
nature kinderen van toren, dat is Gods toren onderworpen zijn.
Tegen deze ontwijfelbare waarheid der erfzonde en strafschuld
van Adam en het gansche menschelijk geslacht, op de heilige
boeken en getuigenissen der oude vaderen gegrond, en in d'eerste
driehonderd jaren, en sedert doorgaans in Europa, Azie en Afrika
van oostersche en westersche kerken bezegeld en vastgesteld,
kantte zich Pelagius, een Schot, en Kloosterbroeder, geregeld en
ingetogen van wandel, hetwelk zijne dwalinge te grooter nadruk
gaf, bij menschen meer voorzien met de simpelheid der duive,
dan met de voorzichtigheid der slange. Hij, die in drie boeken
de Heilheilige Drieeenigheid verdedigde, openbaarde zich, omtrent
vierhonderd jaren na het jaar der verlossinge, in Afrika, toen
Rome en Italie van de Goten overgerompeld werden, hetwelk
hem kans en gelegenheid gaf om stouter het onkruid alom onder
de tarwe te zaaien, en de zielen met zijnen bedrieglijken angel
en lokaas te vangen; want, gelijk het spreekwoord luidt, in
troebel water is het goed visschen. Pelagius was loos en doortrapt van aard, veranderde menigmaal van verblijf, en leerde,
zoo Hieronymus zegt, heimelijk hetgeen hij in 't openbaar loochende.
Zes en meer kerkelijke vergaderingen zweetten, om den inbreuk
en kanker van zijne valsche leeringe te keeren, namelijk drie te
Karthago, een Diospolitaansch, een Milevitaansch, een Arausikaansch, zonder meer andere te noemen. Zijn aanhang beschimpte
reukeloos en lichtvaardig de jammerklacht der vrouwen, in arbeid
en barensnood, kermende: och hadde Adam nooit in den appel
gebeten! &c., gelijk de voedster in Euripides Medea klacht:

Och had float 't eerste schifi door Cyaneesche rotsen,
Naar 't land van Kolchis been, het zeegevaar gaan trotsen,
En nooit de scherpe bijl, in 't bosch van Pelion,
Den pijn geveld, ()plat men Argo bouwen kon.
Maar gelijk d'eerste schakel van dwalinge vele andere schakels,
en een lange keten van dwalingen nasleept, zoo ging het hiermede ook: want uit kracht van het loochenen der erfzonde,
stelde Pelagius der nakomelingen misdaad alleen in 't navolgen
van Adams voorbeeld, achtte dat Adams misdaad Adam alleen
R. 35 blz. 137 tot R. 2 blz. 138. Rom. V: 12. - 3, 4. Rom. V: 18. —
5. Onderworpen zijn: Ephes. VI:3. — 17. Overgerompeld: het
augment ge, dat het welluidendheidsgevoel onzer voorvaderen toch in de
uitspraak deed wegsmelten, is later ook bij 't schrijven van 't woord weggelaten.
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en niemand anders kwetste, de natuur geen erfgebrek gevoelde,
maar elk voortgeteeld werd in dien staat van volkomenheid,
waarin Adam vOOr den val stond. Hij oordeelde den dood uit de
noodwendigheid der nature te spruiten, en niet bij schuld der
ouderen over het gansche menschelijk geslacht te vloeien, en
Adam zelf, schoon hij nooit het gebod overtrad, moest sterven:
veel min stond hij toe, dat wij door Adams misdaad den eeuwigen
dood verdienden, waaruit hij besloot dat de kinders niet behoeven
gedoopt te worden, niettegenstaande de geheele Kerk de noodwendigheid des doops vaststelde uit Christus' woorden: Tenzij
iemand wedergeboren worde uit water en den H. Geest, zoo kan
hij in Gods rijk niet komen. Pelagius, om geene erfmisdaad toe
te staan, en te bekennen dat wij in reatu, gelijk de Latijnen
zeggen, dat is, strafschuldig geboren worden, ontkende stoutelijk
dat door den doop de vlek van erfmisdaad der kinderen afgewasschen, en zij door dit waschbad der wedergeboorte, uit de
macht der duisternisse, in het licht van Gods rijk overgevoerd
worden. Hierbij berustte het niet, maar men trad tot het geschil
van de noodwendigheid des invloeds der genade van den H. Geest,
en het vermogen van den vrijen wille des menschen, en van de
nature. Pelagius ontkende de noodwendigheid der genade, tegen
het gevoelen der Grieksche en Latijnsche vaderen en geheele
Kerke, en, om zijne dwalingen te bewimpelen, verstond alleen
hierbij de natuurlijke gaven, zonder welke wij niets vermogen te
werken, doch wankelde ondertusschen wel viermaal in zijne drift,
en hield geenen eenparigen voet. De rechtzinnige leeraars dreven
tegen hem dat hij door deze drift de natuur, die gekrenkt was,
te hoog zette, en de genade ontluisterde: dat de vrije wil en de
leer der wet, gelijk hij leerde, niet genoeg waren, maar boven
deze d'invloed der genade vereischt wordt. Pelagius lette luttel
dat Christus den H. Geest belooft dengenen die hem aanroepen,
en door d'instellinge der heilige Geheimnisteekenen de zwakheid
der nature noodig achtte t'onderstutten, en de Geheimnisteekens
hierom met recht van d'oude vaderen genoemd worden vaten
der genade, en werktuigen van 's menschen rechtvaardiginge:
immers hij droeg zich hierin zoodanig dat Vincent Lirinenzer met
recht van hem getuigt: Niemand heeft voor dien heilloozen Pelagius

zich zulk eene kracht van vrijen wille durven aanmeten, dat hij
hiertoe in het goed, tot elk bijzonder werk, Gods genade niet noodwendig achtte. Het orakel der waarheid wederspreekt hem met
deze uitgedrukte woorden: Zonder mij kunt gij niet bedrijven :
R. Io-I2. Joh. III:5. — 36. Vincent L i r i n en z e r : Vincentius van Lerins
was te Tulle geboren en hanteerde eerst de wapenen. Later omhelsde hij
den geestelijken staat en werd monnik in 't klooster Lerins in Provence,
waar hij onderscheidene werken schreef. Hij leefde omstreeks de helft der
vijfde eeuw. — 41. Joh. XV : 5.
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en Paulus zegt dat God in ons werkt het willen en volbrengen.
Doch om ons niet dieper te dompelen in de barningen der geschillen, bij hem verwekt, en deze wijdloopendheid hier niet
voegt, willen wij dit afkorten, en ondertusschen ons, naar den
raad des gemelden Lirinenzers, houden aan hetgeen Dat overal,

dat altijd , en van alien geloofd wend.

INHOUD.
Od stelde Adam en Eva in den paradijze, huwde ze te
zamen, en gebood ze bij straffe des doods niet te eten van
den boom der kennisse van goed en kwaad: maar de hofslang, listiger dan alle dieren, en van den satan bezeten, bekoorde
eerst Eva de verboden vrucht te smaken, en door Eva haren
man Toen zagen ze eerst uit hunne oogen, en kennende hunne
naaktheid [want zij stonden beiden van het kleed der onnoozelheid en Erfrechtvaardigheid beroofd,] vlochten vijgebladers om
zich te bedekken Ondertusschen verscheen het streng gerecht
des Allerhoogsten, en bestraft ze die, zich tevergeefs, d'een na
d'ander ontschuldigende, ter straffe verwezen, en uit den paradijze
in ballingschap gedreven werden.
Het treurtooneel is in den paradijze. Het treurspel begint voor
den morgenstond, en eindigt met den avondstond.

G

PERSONAGES.
LUCIFER. Vorst des afgronds.
ADAM.
EVA.
REI VAN WACHTENGELEN.
GABRIEL.
Aartsengelen.
RAFAEL.
MICHAEL.
ASMODE.
Helsche geesten.
BELIAL.
URIEL. Gerechtsengel.

R. 1. Phil. II : 13. — Inhoud. 4. B e k o o r d e voor „verzocht, verleidde,
haalde over". — 5. De verboden vrucht te smaken voor „te proeven".
Het woord wordt thans niet meer in dien zin gebezigd.
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ADAM IN BALLINGSCHAP.
HET EERSTE BEDRIF.
Lucifer.
K, eerst geheiligd om de kroon van 't licht te spannen,
En nu van 't eeuwig licht in duisternis gebannen,
Kome uit den zwavelpoel opdond'ren van beneen,
En, zonder mijnen ban en hanpaal t'overtreen,
5 Hier boven spoken: want hoe gruwzaam en verwaten
d'Erfvijand mij misschiep, nog wordt me toegelaten
Met u, mijn Helleraad, gedagvaard hier ter vlucht,
Te heerschen over zee, het aardrijk, en de lucht.
Dat past den grootvorst van de wereld, en zijn luister,
m Afkeerig van den dag, en krachtiger bij duister:
Waarom hij ook den nacht tot dezen optocht kiest:
En schoon de nanacht nu allengs het veld verliest,
Nog kan de hater van het licht in schaduw duiken,
Van nachtspelonk, of haag, of lustbosch, boom en struiken.
15 Waar ben ik hier? men hoort den schellen nachtegaal,
Den voorboo van de zonne en held'ren morgenstraal.
'k Hoor levenwekker met een morgenkoelte opkomen,
En lieflijk klateren door klatergoud en boomen.
Men hoort vier sprongen uit een bron en waterval
20 Van eenen heuvel zich uitspreien overal.
Dit tuigt ons klaar genoeg wat bodem wij betreden.
Hier vloeit d'Eufraat. Hier bloeit de hof in 't Oostersch Eden,
Het rijk van Adam en zijn gade aan hem getrouwd.
Hier moest ik schuilen met mijn schildwacht in een woud,
25 Of donker lustprieel, of mirtegalerije,
Dan achter uitzien, dan van voren, dan ter zije,
En letten hoe men best berokkene eenig kwaad:
Want ik, veraard van 't goed, dien vloek der vloeken haat,
En wenschte hem, wien niets kan in zijn wezen deren,
30 In zijn geschapenheen te schenden en schoffeeren.

I

I. Geheiligd: in den oorspronkelijken zin van 't woord, voor „uitgekeurd." — 6. d'Erfvijand: God. — 17. Levenwekker: „de
westenwind", meer bij Vondel met dien naam genoemd. — 18. K 1 a t e rgoud: men moet aannemen dat de dichter aan sommige boomen in
't Paradijs niet alleen „g ouden appels", maar ook „g ouden bladeren"
toeschrijft, (ofschoon die van den boom des levens — zie vs. 177 maar
van zilver zijn) of dat hij hier het goud bedoelt, 'twelk de Paradijsstroomen aanvoerden. — 28. Dien vloek der vlo ek en: God zelf,
als uit het h e m van den volgenden regel blijkt.
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Zoo wordt het helsche rijk van Lucifer gebouwd,
Dat eeuwig duren zal. Geen aanslag is te stout
Voor mij, die niet ontzag den hemel aan te randen.
Zoo neemt mijn wraakzucht al de wereld op haar tanden,
35 En rukt dit groot heelal uit zijnen winkelhaak,
Dat 's hemels as nog eens van mijne heirkracht kraak'.
Het lust me hem voortaan gedurig werk te geven,
En, schoon de bliksem mij ten troon hebbe uitgedreven,
Te laten blijken wat ik, na dien val, vermag.
40 Al schoot ons macht te kort daar boven: 't hoog gezag
Moet aanzien dat ons nog die macht is bijgebleven
Zijn willekeure in al zijn werk te wederstreven.
De naam van almacht is een titel zonder daad,
Een krachtelooze klank van roemzucht. Wist hij raad
45 Om eenig wezen gansch van iet tot niet te brengen;
't Was uit met mij: men zou me in wezen niet gehengen,
Min laten in 't bezit van 's afgronds heerschappij:
Daar ligt zijn macht te laag, al schijnt mijn macht in lij
Te leggen. Loeft men aan, gewis het kan niet feilen
50 Wij zullen in den wind dien hoek te boven zeilen,
En drijven dan ruim schoots de rijke haven in
Waarnaar men stevent. Al 't geluk hangt aan 't begin:
Aan d'uitkomst hoeft men niet te twiflen door mistrouwen.
Laat vrij al 't hemelsch hof van zijne tinne aanschouwen
55 Dat wij niet slapen, als'er roof te halen is.
Hij zette uit achterdocht, om 't rijk der duisternis
In toom te houden, bier een schildwacht uit van engelen,
Die zouden Adams hof beschutten, en zich mengelen
In onraad en gevaar, dies dienen wij bedekt
60 Te werken, eer men hen tot tegenstand verwekt.
De koning van den hof, onnoozel, zonder wapen,
Mag op deze eng'lewacht gerust en veilig slapen:
Want, zonder zulk een wacht, 't waar tijd om, zonder schroom,
36. Van m ijne heirkracht kraak': deze woorden, met opzet zoo
hard gekozen, doen, vooral door hun plaatsing aan 't slot van den zin, een
treffende uitwerking. — 37. Hem: God. — 48 volgg. Deze zeetermen —
en wel op een tijd, toen de zeevaart nog niet bestond — klinken vrij
zonderling en anachronistisch in den mond van Lucifer; maar men bedenke
altijd, bij de lezing van dichtwerken, waarin personen uit de voorwereld
sprekende worden ingevoerd, dat het schier onmogelijk is, aan de zoodanigen uitdrukkingen of zelfs woorden in den mond te leggen, waar geen
anachronisme in gelegen is. Zoo vinden wij b. v. vs. 55 't woord r o o f,
dat geen oppervlakkigen lezer stuiten zal, — en toch, er waren nog geen
roovers; zoo vs. 57 het woord schildwacht, — en er waren nog
geen s c h i 1 d en; zoo vs. 77 het woord wins t, — en er was nog geen
sprake van winnen of verliezen. — 58. Die zouden Adams hof
besc hut t en: volkomen Latijnsche constructie, voor „om Adams hof te
beschutten."
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Of Adam, of zijn gade, in hunnen eersten droom,
65 Te wekken met den slag, of door een helschen wasem
En smook van pekstok hun het leven en den asem
Te nemen, hem ten schimp, die menschen 't leven gaf.
Zoo zou de lusthof hem gedijen tot een graf,
Ik, om de lijken heen, met pek- en zwavelkransen,
70 Hier onder 's levens boom, in 't rond triomfe dansen,
En brullen dat het aarde en hemel overklonk:
Doch dit 's een pons to vroeg. Men moet den tweeden spronk
[Want d'eerste is ons mislukt,] zoo reukeloos niet wagen,
Maar zachter toetredn, en gelegenheid belagen
75 Van waar, en hoe men best den Schepper bij den dag
In eenig schepsel, groot of kleen, bestormen mag.
Alle afbreuk strekt tot winst. Men moet allengs bij trappen
Beginnen, en van laag opsteigeren en stappen.
Wie stadig steigert, raakt ten leste daar het stuit.
So Een rijp beraad draaf voor: dat wint een slag vooruit,
Laat zien wat kans, wat stof d'opgaande dag wil geven.
De zon, aan 't rijzen, zal den lusthof verf en leven
Bijzetten, Adam met zijn gade, hand aan hand,
Doorwandelen den hof, die, heerelijk geplant,
35 Hen luttel min ziet dan aartseng'len begenadigd,
En uit Gods vollen schoot, naar lijf en ziel, verzadigd.
Men sla het onderling gesprek van verre ga,
Bespie wat middelen den schepselen tot scha
En afbreuk dienen. Let, in eenen hoek gescholen,
90 Wat hun verboden werd, en wat hun wordt bevolen,
Op lijf- en zielstraf: want de hoogste is niemands vriend
Dan die zijn hoovaardij ten roem en aanwas dient;
Eene oorzaak, waarom gij, mijn hemelsche eedgenooten,
Als wederspannigen, ten afgrond zijt gestooten,
95 En zoo verstooten, en veranderd van gestalt,
Dat in der eeuwigheid geen wederkeeren valt.
Naar boven, daar de poort en draaiboom blijft gesloten.
Maar laat ons schuilen, eer het licht kome opgeschoten
In 't heldere ooste, en uit het welig rozendal
MO Heer Adam, met zijn bruid gewekt, op 't aanzicht vall',
En zijnen leenheer loof, die hem 't bezit van Eden
Te leen geschonken heeft, en, onder zijne treden,
Den boomgaard zegent. Houdt u stil, alsof gij sliept,
En slaat deez' laan in, daar de schaduw meest verdiept
79. Men geve acht op de schilderachtige uitwerking, welke in dezen
regel de herhaalde st-klanken teweegbrengen. — 91. D e hoogste: wederom
„God", van wien Lucifer hier beweert, dat Hij niets gedoogt, dan wat tot
verhooging zijner eigene eer dient.
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105 In 't oog van 't lieve paar, van d'eng'lewacht zoo blijde
Te groeten, daar ze treen, gekleed in witte zijde
Van erfrechtvaardigheid, geslingerd om hun leen,
En ook zoo fijn van draad, dat door de zijde heen
De schoonheid van het lijf uitschijnen kan, en gloeien:
110 Gelijk we door den dauw het rijzend licht zien groeien.
Uit deze schaduw kan men best den hof bespien.
Zij komen: duikt, 't is tijd, zoo kunnen ze ons niet zien,
Wij hen, en hun gesprek, en wezen, en gebaren
Al stil beluisteren, en gaslaan door de blaren.
115 Hij zwaait een mirt; zij riekt een roos, versch afgeplukt,
En nog geloken. Al 't geboomte neigt en bukt
Eerbiedig neder, waar ze aandachtig henentreden.
De hemel luistert naar hunne aandacht en gebeden.
ADAM. EVA.

Adam.
120

125

130

Daar rijst het alverkwikkend licht,
Dat, laag gedaald benetn de kimmen ,
De schaduwen en bleeke schimmen
Verdrijft van 's aardrijks aangezicht.
De vog'lezang, aan 't licht ontsteken,
Begint met eene morgenwijs,
Den grooten zegenaar ten prijs,
Aan alle kanten uit te breken.
Ai laat ons beurtewijs den toon
Der vog'len, vroeg aan 't kwinkeleeren,
Navolgen, en 't geluid schakeeren,
En strengelen tot eene kroon.
Ik wil u voorgaan met gezangen!

105. Het is een gelukkige greep van Vondel, den aartsvijand voor te
stellen als zelfs zich niet kunnende weerhouden om aan zijn opgetogenheid
over het gelukkige paar lucht te geven. — 1(16, 137. Gekleed in witte
zijde van erfrechtvaardigheid: vergelijk hier wat in het „Berecht"
voorkomt blz. 136 en het aangeteekende aldaar. — 115. Z ij riekt e en
roos: zoo in den „Palamedes", vs. 299 :
1k boor geblaf van honden, die ons rieken.
In beide gevallen zouden wij thans r u i k en zeggen; doch 't blijkt dat Vondel,
zoowel rieken als smaken — onverschillig bezigde, zoo om de werking
v a n het zintuig als om de werking o p het zintuig uit te drukken. Vs. 700
vinden wij rieken wederom in de nu gebruikelijke beteekenis van „reuk
geven", genomen. — 118. Aand acht : voor „godsdienstige overpeinzing". —
123. Aan 't li cht o nt stek en: voor „opgewekt, aangevoerd door het
rijzende morgenlicht". — 129, 130. E n 't geluid, enz. bevallige en hoogst
dichterlijke wijze om uit te drukken , hoe de vogels hun gezang paren, om
de grootheid van hun Schepper te verheffen.
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Gij moogt me volgen, rijk van lof.
Maar nu, mijn liefste, van wat stof,
Van waar den zang best aangevangen ?
Eva.
Van wien toch beter dan van God,
De bron, en springadr aller dingen ?
Kunt gij van iet wat lievers zingen ?
Hij is uitdeeler van ons lot.
Hef aan, mijn liefste, op 't hoog behagen :
Ik volg uw voorzang keer om keer,
Opdat de galm den beurtzang leer'
Aan dal, spelonken, bosch, en hagen.

1 35

1 40

Adam.
Van u beginnen wij met reen,
Zoodra de zon ter kimme uitrijze,
Algoede, almachtige, en alwijze,
Der dingen oorsprong, eenig een.
Wij zagen, toen onze oogen zagen,
U eind'loos schooner dan de zon,
Een schijn gelijk, die in een bron,
Den mensch gelijkt, o bron der dagen !
Wij zagen die ons 't wezen schonk,
En uit het roode klei bootseerde,
Een ziel inadmde, en haar vereerde
Met eenen glans, die uit u blonk.
Gij dommelde uwen held'ren luister.
In onze ziele, een majesteit
Van vrijen wille, onsterf'lijkheid,
En reden, nooit bewolkt noch duister.

1 45
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Eva.
Geloofd zij God, die u verscheen,
En was, en is, en eeuwig dure.

160

144. Uitrijze: om 't rijm, voor uitrijst. — 147. Toen onze oogen
z a gen voor „van toen wij 't eerst konden zien". — 147 , 15o. Vondel
bedoelt, dat de Godheid zich aan het menschenpaar vertoond had, zich in
den mensch weerspiegelend, gelijk de mensch 't in een bron doet : hij
keert hier op verheven wijze het beeld om, in 't Bijbelverhaal gebruikt. —
152. Rood e klei: de naam Adam werd in Vondels dagen nog vrij
algemeen afgeleid van een Hebreeuwsch woord, dat die beteekenis had, en
blijkbaar was Vondel van meening, dat onze eerste stamvader dienvolgens
ook donkerkleuriger van gelaatsvel was dan zijne Europeesche nakomelingen. (Doch zie verder op vs. 313.) — 153. Inaamde voor „inblies", en
niet voor ,,inzoog", waarvoor 't nu genomen wordt. — 16o. Dure voor
duurt.
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Gij zweemt naar d'edelste nature,
En hebt met aardschheid iets gemeen.
d'Alwijze wist twee ongelijken,
De ziel en 't lichaam door een band
Te binden met zijn sterke hand ,
Een band, die nimmer zal bezwijken.
Adam.

170

175

i8o

De godheid plantte dezen hof,
Tot een gerust verblijf des menschen.
Hier groeit al wat een hart kan wenschen.
Hier vindt mijn bouwlust bouwens stof.
Hier springt de bron, die twee paar stroomen
Uitlevert, en den hof besproeit,
Waar zij langs bloeiende oevers vloeit,
En laaft de wortels van de boomen.
Hier bloeit de boom, die 't leven voedt,
En geesten koestert in onze wren
Door 't ooft, gedekt met zilv'ren blären,
Dat 's menschen graagheid eeuwig boet.
De dauw, die 's morgens valt van boven,
Is zuiver man en lekkernij
Op onze tong. Hoe zouden wij
Dien oorsprong alles goeds niet loven !
Eva.

185

I 9°

Geprezen zij de zegenaar,
Die 's menschen hart zoo mild verzadigt,
En met zijn rijkdom begenadigt.
Wat uit hem vloeit, is wonderbaar.
Hij stortte hier een vollen horen
Van overvloeden voor ons uit.
't Is God al wat de hof besluit.
Hij sluit voor ons geen schattrezoren.
Adam.

195

Nu kenne ik eerst het heil van 't goed
Der meegenootschap, nu gij blijde
U weet te voegen aan mijn zijde.
Wat valt mij uw genootschap zoet !
Wat 's eenzaamheid bij 't lief genieten
Van uwe tegenwoordigheid !
Mijn hulp, indien ge van mij scheidt,

161, 162. Het is een schoon denkbeeld, de vrouw haren God te laten
verheerlijken in 't edelste dat in de gansche natuur voor haar bestaat.
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Zou 't leven mij dan niet verdrieten ?
Mijn zuster, dochter, of mijn bruid,
Hoe zal ik u, mijn liefste, noemen?
Het paradijs strooit palm en bloemen :
Voor uwe voeten groeit het kruid.
Eva.

205

210

Wat u, mijn lief, alleen vermaakt,
En anders niet, zal mij behagen,
Van dat het eerst begint te dagen,
Totdat de zon haar dagvaart staakt.
Gevolgzaamheid, bescheid, en stilte,
Een vroolijk hart, een blijde geest
Voegt d' eerste bruid, op 't eerste feest.
Dat God mijn hart in 't uwe smilte.
Adam.
Wachteng'len, volgt ons spoor. Heft vroolijk aan : ontvouwt,
Bij beurte op eene rij, den oorsprong alle y dingen.
De galm van 't paradijs schept lust u na te zingen
Hoe dit heelal uit niet zoo heerlijk wierd gebouwd.
REI VAN WACHTENGELEN.
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I. Zang.
God schlep den baaierd, woest en duister.
Natuur had maar een aangezicht,
Lag vormeloos, en zonder luister.
Toen sprak de Hoogste: 't werde licht :
En daad'lijk werd het licht geboren,
Een lichaamlooze schemering,
Die nog geene oogen kon bekoren,
En evenwel haar rondenkring
Voltrok, in tweemaal twalef stonden,
Rondom den Minden baaierd heen,
Daar 's werelds zaad in lag gewonden,
En elke hoofdstof ondereen.
0 licht! wij komen u begroeten,
Als d' oudste dochter aan Gods voeten!
I. Tegenzang.
Dezelve hand, die 't licht aanleide,
De waat'ren boven 't hoog gespan
Des hemels van de laagte scheidde,
En sloot ze binnen hunnen ban,
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Opdat het menschdom zich, van onder
Zijne oogen slaande in 's hemels boog ,
Om 't wateren gewelf verwonder,
Dat op Gods almacht drijft omhoog ;
Een hoofdstof, wuft en ongebonden,
Gehoorzaamt hem, die haar beriep
Omhoog uit grondelooze gronden,
En uit kristal een hemel schiep,
Om in dien kreits, rondom te vloten.
Zoo werd de tweede dag gesloten.
II. Zang.
Maar d'aarde lag nog diep gezonken
In 't water, dat haar aanschijn dekt.
Toen scheidde d'opperste 't verdronken,
En droog en vocht. De vloed vertrekt.
Zoo stond het water op de stranden
Gestuit. Men zag alom in 't rond
De driftige en de vaste landen,
En berg en duin op zee gegrond.
Hij kleedde d' aarde in kruid en loover,
Bezaaide haar met vruchtbaar zaad.
Hier zweefde Levenwekker over,
En zette ze in 't gebloemd gewaad
Te pronk, gelijk we haar aanschouwen
0 groote schoonheid der landouwen !
II. Tegenzang.
De hemel eischte ook zijn sieraden,
Als d' almacht daar de toorts ontstak,
De zon, die met robijnen raden
Haar heirbaan volgde, en niet ontbrak
Uit Oosten helder op te dagen;
Waarna de maan haar ronde sloot;
Gestarnt de schaduw voor kwam jagen,
En dansen om den hemelkloot.
Zoo leert men jaren onderscheiden,
En maanden; en het aardrijk kreeg

233. Opda t: zeker was het Vondels bedoeling niet, te zeggen, dat God
met het scheiden van Licht en water geen ander doel had dan 's menschen
verwondering op te wekken , maar opdat moet hier gelezen worden in
de beteekenis, die het meer, ook bij onze bijbelvertalers , heeft, van :
„waarvan het gevolg was , dat". — 241. Vlot en: 'tzelfde als vlieten, en
waarvan het frequent. vlotten, voor ,,drijven" nog in gebruik is. —
258- Levenwekker: hier vooral is het woord op gepaste wijze gebruikt. —
263. V o o r.... jagen: in de beteekenis van „v o o r tj age n, wegdrijven".
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Zijn warmte in beemden, bosch, en weiden,
Terwij1 de zon neerdaalde of steeg,
Om 't leven van natuur te kweeken.
Men ziet iet god'lijks in dit teeken.
III. Zang.

275

280

De tweepaar hoofd- en wereldstoffen
Ontvingen reede haar beslag:
Het licht des hemels is getroffen:
Maar wat verwacht de vijfde dag
Van d'oppermacht? de visch en vogel,
Die 't vocht bezwemt, en d'open lucht
Met scherpe vinne en vluggen vlogel,
Bewaart zijn streek, en lichte vlucht.
Daar weem'len walvisch, en dolfijnen:
Hier stijgen adlers hemelhoog,
Die zelf de zon, te sterk in 't schijnen,
Braveeren met hun scherpziende oog.
De zee en lucht begint te leven.
Natuur heeft elk zijn wijk gegeven.
III. Tegenzang.
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De zesde dag verwekt de dieren,
Die, 't hoofd omlaag, het gras betreen,
Of d'oogen slaan naar 's hemels vieren,
En gaslaan wat hun viel te leen
Van God, den eigenaar der dingen,
Die om den mensch den hemel schiep,
Ook lichaamlooze hemelingen,
Die hij tot 's menschdoins dienst beriep
In 't paradijs, daar twee te gader
Gewettigd zijn van d'eerste macht,
Die hun verscheen, gelijk een vader,
Hen trouwde, en minzaam t'zamenbracht.
Gezaligd paar in 's aardrijks hoven,
Verwacht een schooner hof daar boven.

27z. De tweepaar hoofd en wereldstoffen: men zoude thans bij
voorkeur schrijven „het tweepaar stoffen," doch Vondel schijnt het woord
tweepaar op te vatten als een adjectief of als een geheel vormende met
het daarop volgende hoofd- en wereldstoffen. — 276. Bezwemt:
schoon min gebruikelijk, is bezwemmen even goed als b e w o n e n en
bewandelen. — 280. Adlers voor adelaars: een min gewone samentrekking , die echter in 't H. D. nog gebruikelijk is. — 285-287. De di e r e n ,
die.... d'oogen slaan naar 's hemels vieren: hiermede worden,
in tegenstelling van de „viervoetige dieren", waar vs. 286 op zinspeelt,
de „menschen" bedoeld, die naar zon, maan en sterren kunnen opzien.
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HET TWEEDE BEDRIJF.
GABRIEL. RAFAEL. MICHAEL.

Gabriel.
I J zweefden zacht en stil den blanken Melkweg neer,
De morgenzon voorbij, die, schijnende uit het meer
300
Van 't oosten zuidwaart aan, met haren gouden wagen,
Den middag kronen ging. Toen wij deez' springbron zagen
Vier aders leveren aan 't aardsche paradijs,
Naar 't hemelsche genoemd, en daar de bruiloftswijs,
305 Tot vreugd van d' eerste trouw, met vroolijke eng'letongen,
Voor bruidegom en bruid, zal worden opgezongen;
Zoo streken wij terstond de vleugels hier ter stee:
Gelijk een arendsvlucht, die wijd, van over zee,
Of uit de starren strijkt in top van hooge cederen,
310 En dan zichzelve dekt en schaduwt met haar vederen.
Wat heeft de Godheid hier een hemelschdom geplant!
Hoe roken wij den geur van 't melk- en honigland,
En blanke lelien, en versch ontloken rozen!
Hoe flonk'ren d'oevers hier van bdellion, turkooizen,
315 Karbonk'len, onyxsteen, en flikk'rend diamant!
De grond is een tapijt van bloemen. Geene hand
Van geesten kan zoo rijk borduren en schakeeren.
Wat vogels steken hier in kostelijke veeren!
Daar staat d' eenhoren, die zich spiegelt in de bron.
320 Hier volgt de zonnebloem het aanschijn van de zon,
310. S c h a d u w t: hier voor „beschaduwt", en evengoed; ofschoon
't woord schaduwen zelden anders meer gebezigd wordt dan door teekenaars, als kunstterm. — 313-332. Men moet deze regels, waarin Vondel
wederom, krachtens een recht, dat wij hem op vroeger ontwikkelde gronden
wel moeten vergunnen, de schildering van den verheven toestand van
Adam in 't Paradijs met beelden doorweeft, uit een later orde van zaken
ontleend — in verband lezen met hetgeen vroeger, inzonderheid vs. 152,
gezegd is. Vondel heeft eenmaal zich Adam voorgesteld als donkerrood,
zelfs eenigszins bruinvervig van kleur, zooals hij dan ook op de meeste
schilderstukken van die dagen was afgebeeld: — bijgevolg moest insgelijks,
waar zich de dichter een koningshof voorstelde, alles rondom Adam die
bruinroode livrei dragen: vandaar noemt hij bij voorkeur, onder de bloemen, naast de lelie (Eva's beeld), de rozen en gele zonnebloemen, — onder
de gesteenten, de turkooizen en karbonkelen, — onder de vruchten, de
bruine muskadel en de oranjeappels, — onder de toespijs, de kaneel, —
onder de dieren, den bruinen eenhoren en de purpervervige lammeren. —
314. Bdellion: zoo ook in den Lucifer:
Hier warden onykssteen en bdellion gevonden.
Door b d elli on wordt verstaan wat Gen. II: 12, alsook Num. XI: 7
bedola wordt geheeten. Sommigen houden 't niet voor een gesteente,
maar voor een boom.
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En schijnt in 't harte ontvonkt van levendige stralen.
Wat vogels zingen daar alle engelsche koralen
Met hunne kelen na! hoe welig hangt dit ooft!
Hoe zwilt deez' muskadel! d'oranjeboom belooft
325 Den mond verkwikkend sap. Men ziet het vee gedijen
Bij keur van geurig kruid, en duizend lekkernijen.
De rug van 't dertel lam, gedost met eene yacht
Van gloende purperverf, getuigt door zijne dracht
In welk een beemd het weidt, en draagt livrei en wapen
33o Van koning Adams hof, ter heerschappij geschapen.
De boom zweet honigdauw. De beek geeft room en wijn.
De boomschors is kaneel. Hier valt de zonneschijn
Gematigd, niet te heet, noch koel: hetzij de stralen
In top staan, 't zij het licht verrijze of koom' te dalen.
335 d'Alzegenaar stort hier zichzelven tevens uit,
En waart in dier, en erts, en steen, en plant, en kruid,
Doch meest in Adam, heer van 't edelste geweste.
De hemel gaf zijn hart aan 't aardrijk hier ten beste.
Rafael.
Aartsengel Gabriel, doorluchtigste gezant,
34o Deez' lusthof, die de kroon van 's aardrijks hoven spant,
Behoeft geen eng'lelof en gaat het al te boven.
Het lofbazuinen kan zijn schoonheid slechts verdooven.
De Godheid wandelde in de lommer van deez' blaftn,
En liet, na'et planten, in den hof Naar stappen staan.
345 God heiligde den grond, zoo zegenrijk betreden,
En schonk deez' streek den naam van wellust, dat is Eden,
Daar geen volkomenheid ontbreekt, in 's menschen oog.
Gabriel.
Mijn leidstar, Rafael, die in den hoogsten boog
Des hemels werd gewijd in 't zevental, wilvaardig
324 Zwilt voor zwelt, als boven smilt voor smelt. — 331. Honigd a u w: dat zou eene ziekte zijn; doch de bedoeling is eenvoudig, dat er
honig uit den boom d a u w t of „afdruipt". — 335, 336. Men beschuldige,
bij 't lezen dezer regels, Vondel niet van pantheisme: hij bedoelt alleen,
met een herinnering van 't Ovidiaansche:
Mens agitat molem et magno se corpore miscet ,

te zeggen, dat de Godheid al 't geschapene bezielt en zich daarin openbaart. — 349, 350. Hier laat Vondel, tegen zijne gewoonte, w iI v a a r di g
op rechtvaar dig, alzoo twee samenstellingen van gelijken uitgang, op
elkander rijmen. Misschien dat er vroeger voor een dier beide woorden ern
ander stond, b. v. (in vs. 349) ,, 't z e v e n t a 1 w el w a a r dig", of (vs. 350)
„Gods lof w aa r di g", en dat de dichter het bij 't overlezen veranderde,
iets wat doorgaans de regels bederft, in plaats van ze te verbeteren.
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350 De Godheid naar den mond te zien, en Gods rechtvaardig
Besluit te sterken; het wordt tijd dat wij gelijk
Den koning groeten, met den intree van zijn rijk,
En zijne koningin, en, onder 't heusch bejegenen,
Hun heil toewenschende, de twee gelieven zegenen
355 In 's allerhoogsten naam, en kronen blij van geest.
Dan zult ge, aan mijne zij, het heerlijk bruiloftsfeest
Bekleeden. Pas het paar, als ik 't gebie, te kransen
Met eeuwig lauwerier, gebracht van 's hemels transen,
Doorvlochten met robijn en hemelsch diamant.
360 Laat 's hemels rei den disch met zijn gewijde hand
Voorzien van dierbaar ooft, gewassen aan die takken,
Dat 's menschen leven voedt, en tegen het verzwakken
De zenuw stijft, en sterkt; het bloed in eenen staat
Bewaart op zijn gewicht, en ingeschapen maat;
365 Als olie van d'olijf de vlam, die, zonder zwichten,
Niet ophoudt, even klaar te branden, en te lichten
De zon ga haren gang, en merke tijd en uur:
Deez' boomvrucht kweekt en sterkt het wezen van natuur,
Alle eeuwen uit en in, erfvijand van 't bederf'lijk.
370 Zoo leeft de mensch, als God en d'engelen, onsterf'lijk.
Gods veldheer Michael blijft mid'lerwijl de wacht
Bevolen van den hof, om 't goddelijk geslacht,
Het menschdom, ga te slaan, zoo ver het God gehenge,
Opdat geen helsch gespan zich in de bruiloft menge,
375 En bruidegom en bruid, versteken van zijn hulp,
Den dood niet drinken uit een paarlemoeren schulp,
Waarin men druiven perst, en rijpe muskadellen,
Die aan de wijnrank, mild van sap, uit weelde zwellen,
Kortom, een ieder lette op zijn ontvangen last.
Michael.
380 Gezant des hemels, ik verschijn geharrenast
Met hellem en rondas, uit diamant geklonken,
En dit tweesnedig zwaard, daar vier en gloed en vonken
Uit sprongen, toen ik 't heir van Lucifer besprong,
En uit Gods tronen in den diepen afgrond drong.
385 Al kwam hij brullende van onder opgedonderd,
Daar 's aardrijks navel wat God vloekt houdt afgezonderd
Van 't koesterende licht, dat al wat leeft verkwikt:
Wij staan voor geen geweld verbijsterd noch verschrikt.
Gebie slechts : 't lust me hem nog eens op 't spits 't ontvangen,
390 En 's afgronds wapenroof in 's hemels kerk te hangen.
361. Dierbaar voor „kostelijk", 't Fr. „précieux."
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Gabriel.
Wel aan, belieft het u, bewaak den hof rondom.
Eerst volg een pons, totdat ons Adam wellekom,
Wij 't rijk gezegend paar bekransen met laurieren,
En onverwelkbaar loof. Men zal de bruiloft vieren,
395 Daar 's levens boom bedekt den klaren waterspronk,
Waaruit terstond een leeuw met zijn leeuwinne dronk,
En zooveel dieren, als op Adams wenk verzamen,
Bij hem geteekend, elk met hun bijzond're namen.
Mij dunkt, daar ziet men bruid en bruidegom gepaard
400 Genaken, hand aan hand. Zij komen herrewaart.
Hoe lief en aangenaam is zulk een trouwgenootschap !
Ik wensch Gods zegen hun 't ontvouwen met mijn boodschap.
Een rei wachteng'len volgt van achter op hun spoor,
En streelt met blijden zang 't aandachtige gehoor.
ADAM. GABRIEL.

Adam.
405 Ai zie , mijn liefste, wat geluk zal ons gemoeten?
Daar komt het hemelschdom met zijne zuiv're voeten
Den grond van dezen hof bezwieren uit de lucht.
Zij laten eene streek van goud in hunne vlucht
Van boven na. Ai zie , wat zijn dat schoone pennen,
410 Hun vlug ten blanken rugge uitwassende, om te rennen
In wind en starren, op des oppersten geboOn !
Zij brengen gaven mede, en meer dan eene kroon
Van lauwerbladn. Wat wil d'almachtige openbaren,
Die , schoon ons een getal wachtengelen bewaren,
415 Nog hooger geesten uit de starren nederzendt?
Godheilig hemeltal, de Godheid best bekend,
Weest wellekom; hetzij 't u lust om laag te zweven,
En uit te spannen, om 't gewest, daar menschen leven
Eens door en door te zien; het bovenste en 't beneen
420 Te zien afsteken op elkand're en tegen een,
Om klaarder 't onderscheid van 's hemels rijke schatten
En 's aardrijks minder goed in uw verstand te vatten;
Hetzij u d'opperste met een bijzond'ren last
Hebbe uit zijn troon gestierd: gelijk 't hem eeuwig past
425 Den schepselen een wet naar zijnen wil te zetten;
Gij zijt ons welkom, meer dan welkom. Onbesmetten,
Die d'onderwereld uw gemeenschap waardig kent,
Gij moet ons bei, naardien 't geluk u herwaart zendt,
407 . Be z w i e r en voor „overzwieren, overzweven", evenals vroeger
bezwemmen voor „doorzwemmen".
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Gezelschap houden, 't licht in onze duisternissen
430 En 't hemelsch paradijs om 't aardsche een weinig missen,
Indien des menschen bede op eng'len iet vermag.
Gabriel.
0 stedehouder van het opperste gezag
Op aarde, zijt gegroet , eerste oorsprong der geslachten,
En stam der spruiten, daar de werelden op wachten:
435 0 vorst, die God alleen voor uwen leenheer houdt,
De Godheid, op wiens macht en goedheid gij betrouwt,
God, die u paarde door zijn hemelsche genade
Met deze uw eigen ribbe, uw vleesch, en wedergade,
Zend ons van boven, om u hell in dezen staat
440 Te wenschen in zijn naam, opdat de dageraad
Der wereld schooner rijze en opluike in u beiden,
De bruiloft innega, op 't goddelijk geleide,
En d'eendracht u getrouw verbinde door den band
Van 't onderling verbond, bezegeld hand aan hand,
445 En gij, o zuster, bruid, en dochter van uw hoeder,
GenArijke Eva, licht der maagden, groote moeder
Van zoo veel levenden, als d'aarde uit uwen schoot
Van verre alreede ontmoet, volschoone bedgenoot
Des schoonsten bruidegoms, gij morgenstar der vrouwen,
450 Wat wil uw naam en faam zich wijd en zijd ontvouwen,
Indien d'alzegenaar, die u zoo hoog verheft,
En dus te prijk zet, in deze' echt zijn oogmerk treft!
Gedoogt nu dat we u beide, in 's hoogsten naam, bekransen,
Terwijl de hemelen al juichende om u dansen.
455 Ontvangt deez' kronen, gij die dus gelukkig paart.
Een grooter kroon wordt u in eeuwigheid bewaard.
Adam.
Gij komt ter goeder ure ons eeren hier beneden.
Gabriel.
Wij komen door Gods last uw bruiloftsdisch bekleeden,
Daar 's levens boom den disch met zijne schaduw dekt.
Adam.
460 Geloofd zij d'opperste, die zijn genade strekt
En uitbreidt wijder dan de held're zonneglansen
Zich spreien overal, uit zijn turkooizen transen.
Wij nemen uwen wensch en zegen dankbaar a' n.
De rijkste vader stort in zijnen onderdaan
465 't Gendrijk hart uit, door ontelbaar tal van goeden.
De vrucht van 's levens boom is machtig ons te voeden
465. Go eden: hier voor „gunsten, weldaden". Vergelijk Lucifer, vs. 294.
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Met alle lekkernij, die lijf en ziel vernoegt.
Hij heeft me deze gade uit liefde toegevoegd,
Opdat ik haren troost en noodhulp zou genieten.
470 Zoo kan geene eenzaamheid mij kwetsen noch verdrieten.
Het hart der godheid ligt hier voor ons beide bloot.
Gabriel.
Gelukkig leeft ge met uw lieve trouwgenoot ,
Gelijk een koning, zij als koningin van Eden.
Adam.
Gij Reien, volgt, terwij1 wij door den lusthof treden,
475 Ons spoor met feestgezang. 't Gevogelt zingt u voor.
De dieren luisteren, en geven u gehoor.
REI VAN WACHTENGELEN.

480

485

490

495

I. Zang.
Wie kan zijn gretig oog verzaden
Aan 't paar, ter bruiloftsfeest bereid,
Bekleed met zuivere gewaden
Van hemelsche Erfrechtvaardigheid?
Gewaden , niet van vrouw Nature
Gewrocht, neen zeker, neen o neen:
De stof van 't kleed is veel te pure,
En niet te vinden daar we treén.
Dat kleed viel hun ten deel van boven.
De godheid schonk dien bruiloftsschat
Hun beide uit liefde in d'aardsche hoven.
Och dat geene aardschheid dit beklad,
Noch vuile vlek het schende in 't pralen.
Geen blankheid mag het hier bij halen.
I. Tegenzang.
Deez' zuiverheid sproot uit geen zonne,
Die daag'lijks opgaat voor 't gezicht,
Maar uit der hemellichten bronne,
Eerste oorzaak van al 't zichtb're Licht.
De godheid, uit genft bewogen
Tot mildheid, wou zijn beeld bekleen
Op 't heerelijkst; het alvermogen
Het puik van 's hemels schat besteen

477 volgg. Wederom een geniaal denkbeeld van onzen dichter, om dat
geestelijk kleed, 'twelk aan Adam en Eva van God verstrekt was en
voor geen menschenoog zichtbaar wezen kon, door Engelen te doen
beschrijven.
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Aan 't menschdom bij hem uitgekozen.
Nu wijken zuiverheid en geur
Van witte lelien en rozen
Voor deze bloem. Nu wijkt de kleur
Van bloemen, en alle and're stoffen.
De godheid heeft haar wit getroffen.
II. Zang.
De mensch, uit lijf en ziel bestaande,
Twee deelen, ongelijk van aard,
Gevoelt geen strijd, geen overslaande
Gewicht: want elk van bei bewaart
Den evenaar. d'Een wil als d'ander.
De reden onderworpt zich God,
Het lijf de ziele, wijs en schrander.
Verloor de mensch deez' gaaf, dit lot.
En moest hij bij zijn kracht volharden,
Natuur kon hem niet houden staan.
Men zag het bruiloftskleed aan Harden,
En al die schoonheid gansch vergaan,
Daar Cherubijnen zelfs om blaakten.
Nu dekt een wolk van glans de naakten.
II. Tegenz,ang.
Gelijk de keel en harpesnaren,
Gespannen op een zelven toon,
Een schoon geluid in d'ooren baren,
Dat eng'len trekt uit hunnen troon,
Zoo baart d'eenstemmigheid, in 't paren
Van lijf en ziele, aan een getrouwd ,
Een lieflijkheid, die door alle wren
De geesten streelt en onderhoudt.
Dus leeft de mensch gerust op d'aarde ,
Gelijk een God, in voile vreugd.
Och of de Godheid hem bewaarde
In eene zelve lente en jeugd.
Zoo kon de bruiloft eeuwig duren.
Een band verbindt de twee naturen.
Toegang.
Engelschheid en dierschheid mengen
In den mensch zich ondereen.
Om deze overeen to brengen
Wou de vader hier beneên

518. Een wolk van g Ian s: schijnbaar een paradox; doch inderdaad
een hoogst dichterlijke en stoute voorstelling van het schitterend gewaad der
reinheid, waardoor 's menschen naaktheid voor 't hemelsch oog was bedekt.
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Met een handvest hem verrijken,
Die den ongelijken trek
Van de worst'lende ongelijken
Vreedzaam houdt in hun bestek.
Eert uw handvest, o gelieven,
En bewaart uws waders last,
Zoo kan u geen vijand grieven.
Houdt u buiten leed en last.
HET DERDE BEDRI JF.
ASMODE. LUCIFER.

545

Asmode.
D Oorluchtste keizer van den jammerpoel, vol rampen,
En 't rijk der wereld, wij verschijnen op uw stampen,
In schaduw van den boom, geladen en vermast
Van heerlijk ooft, waardoor de kennis groeit en wast.
Gebie al wat ge wilt uw dienaar toebetrouwen.

Lucifer.
550 0 Asmode, nu help ons 't rijk des afgronds bouwen.
wij zoeken hulp en steun aan uw doortrapten raad,
Uit lust ter wrake van dien onverdienden smaad,
En 't schendig ongelijk in 't opperhof geleden,
Daar Michael, bestormd, en wettig aangestreden,
555 Het heir der hemelen met zijnen donderslag
En bliksemstralen dreef ten troon uit van 't gezag,
Ons eeuwig toegestaan. Nu willen we, als bandijten,
Gedurig tegen 't rijk van dien erfvijand wrijten,
Niet voor de vuist, en door een openbaar geweld,
560 Naardien zijn heirkracht ons to machtig valt in 't veld,
Maar door bedrog, en list, en heimelijke lagen.
Zoo kan het kleenste dier het allergrootste plagen.
Nu giet dien aanslag eens in een rechtschapen vorm.
Asmode.
Het allerreedste is dat men listig hem bestorm,
565 In zijn volschapen beeld, wiens glans zoo hemelsch flonkert.
Indien ge 't kroost, dat naar den vader zweemt, verdonkert,
Zoo keert hij 't aangezicht van deze ongelijkenis.
Gij weet hoe hun dit ooft zoo scherp verboden is,
537. E en han dv est: hier voor „voorrecht, privilege". — 547. V e rm a st: overladen, topzwaar. — 55o. A sm o d é: deze booze geest wordt
niet in de Kanonieke Boeken der H. Schrift vermeld; doch speelt een rol
in de vertelling van Tobias III: 8. Zie voorts hierachter het aangeteekende
op vs. 1419.
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Geraakt de zoon 't verbod des vaders t'overtreden,

570 Zoo steekt hij zich in schuld, door tranen, noch gebeden,
Noch geene middelen te zoenen, hoe men schreit.
Lucifer.
Dat waar de misdaad van de hoogste majesteit
Te kwetsen trots hervat, in d'aardsche heerschappije.
Asmodd.
Met reden. Vangen we aan van beeldeschenderije,
575 Naardien het afgebeelde in zijnen oppertroon
Te zeker zit. Dus wordt de parel van zijn kroon
Gerukt, en in het slijk getrappeld en geschonden.
Lucifer.
Wij nemen 't in beraad. Maar weet ge ook and're vonden
Te vonden, om allengs en niet zoo plotseling
580 Ons t'openbaren? want de hemel sloot een ring
En wacht van eng'len om deez' beide, die nu paren,
En vroolijk bruiloften. Gij hoort door loof en blaren
Den blijden bruiloftsgalm, en schellen vog'leklank,
Uit telge, en tak, en hage, ontvonkt aan eng'lezank,
585 Het feest inluiden. Men is bezig met bereiden
En dekken van den disch. Wachtengelen geleiden
De gasten, en de bruid en blijden bruidegom.
Ook waart hier Michael, het hoofd der hofwacht, om
Te waken, dat geen wrok van helsch gespook hen store.
590 In 't kort men houdt er wacht, van achter, en van yore.
Bandieten worden licht verraden, en ontdekt.
Asmod e.
Bandieten dienen op te waken, ongewekt
Van hunnen vijand, en geen vast verblijf te zoeken,
Noch licht en open lucht. De schaduwen, en hoeken,
595 Spelonk, en onweg, bosch, en galerij, en haag
Bedekken allerbest het nachtspook, dat bij daag
Ongaarne wordt gezien. Het moet zichzelf bewaren.
Lucifer.
Hoe kunt ge werken, en uw aard hier openbaren?
Asmode.
Men trekke een grijns aan van het een of 't ander dier.
574-577. Hier geeft Vondel in 't voorbijgaan een veeg. — 595. Onweg
voor ,,ongewone, ongebrnikte weg, weg, die geen weg is.".
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Lucifer.

600 Een vogel, die de lucht met zijne pen bezwier,
Gelijkt den geesten, die op hunne vleugels zweven.
Verkies den adelaar, der voog'len vorst, in 't streven
Alle anderen te kloek, en die met zijn gezicht
En oogstraal niet ontziet het stekend middaglicht
605 Te tarten. d'Adelaar zou zijnen roof ontdekken
Van verre, indien hij moest verhit ten oorlog trekker'.
Hij is gewapend met den bek en scherpen klauw.
Of kies een elefant. Zijn lichaam valt niet nauw
Om in te schuilen, en bedekt te loopen mommen.
6io Hij is in reengebruik de kloekste van de stommen,
En machtig met zijn snuit een boom te slaan in 't zand,
Of Adam, in de lucht geslingerd, op den tand
Te vatten, zoo 't hem niet van geesten wordt verbonden.
Asmod é.
Dat 's waar: de godheid waakt omlaag voor d' ondergoden,
615 En zijn stadhouder, vorst en hoofd van 't aardsche rijk.
Geen dier is menschen in zijn kloekheid zoo gelijk,
En ons zoo nut, om stil een aanslag uit te werken,
Dan een geschubde draak, voorzien van schoone vlerken.
Hij is in vliegen en omzweven uitgeleerd.
620 Zijn tong, om 's menschen spraak te volgen, gebootseerd,
Zou geestig weifelen, en liegen, en bedriegen.
Dat waar de rechte valk om van mijn hand te vliegen,
En deze onnoozelen te grijpen in hun vlucht.
Lucifer.
Spreek zachter. Zie eens om en weérom, dat geen lucht
625 Uw stem ontdekke, en zij dien grooten aanslag merken :
Want hoe gij werkt of niet, men dient bedekt te werken,
En hen te vangen, eer men onraad kan vermoën.
Asmode„
Wat dunkt u van den draak?
Lucifer.
De slang is schalk en koen,
Twee eigenschappen, niet onaardig uitgekoren.
630 De schalkheid is dit dier natuurlijk aangeboren,
618, 619. De slang wordt hier voorgesteld als van vleugelen voorzien
en het is ook overeenkomstig de overlevering, dat zij eerst na het gepleegde bedrog, en tot strafe daarvan, van vlerken beroofd en tot kruipen
veroordeeld werd.
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Gelijk de stoutheid. Zoo deez' beide gaan gepaard
Wordt d'aanslag uitgevoerd, die zulk een langen staart
Van jammernissen, door alle eeuwen , na zal sleepen.

Asmode.
Zij dienen beide niet al teffens aangegrepen.
635 Men moet omzichtig gaan, en spreken een voor een.
Lucifer.
De vloek en zegen in hun allebei gemeen.
Zij trekken eene lijn : wat d' een begeert, wil d'ander.
Asmode.
Zoo een van beide in wille en opzet dan verander,
Zal d'ander volgen op het spoor van zijne ga.
Lucifer.
640 Indien de vrouw zich met den man hierop berg,
Is 't vrucht'loos aan de vrouw dit stout bestaan t'ontginnen.
Het reedste is eerst het hart van haren man te winnen.
De vrouw volgt lichtelijk het voorbeeld van den man.

645

Asmode.
Indien men op het hoofd geen voordeel winnen kan ,
Zoo moet men door de vrouw den man zien om te zetten.
Lucifer.
Zij zal haar lippen traag aan deze vrucht besmetten.
Asmode.
Een dart'le snoeplust kan haar brengen tot vergrijp.
Lucifer.
Het overtredn smaakt rauw.

Asmode.
De vrucht is versch en rijp,
En lekker op de tong, bekoorlijk in hare oogen.
650 Zoo wordt gevoelen, smaak, meteen 't gezicht bedrogen,
Drie zinnen tevens door een appelbeet alleen.
Lucifer.
Zoo wordt mevrouw eerst, maar de heer niet overstreén.
64 1. Aan de vrouw dit stout bestaan t'ontginnen voor „eerst
pogingen aan te wenden om de vrouw tot het waagstuk over te halen". —
650. Gevoelen: gevoel.
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Asmode.
De vrouw moet voortreen, als de zwakste van hun beide,
En bieden hem de vrucht.
Lucifer.
En zoo hij haar uitzeide
655 Zijn mond te zetten aan het aangeboden ooft?
Asmode.
Ontvouwt ze wat al goeds deez' appel hem belooft,
Hoe kan hij laten eens op haar verzoek te proeven ?
Lucifer.
Om eenen appelbeet den oppersten bedroeven,
Door 't reuk'loos overtreen van zulk een streng verbod,
660 En een gewissen dood te sterven, om 't genot
Van eenen mond vol saps, leert dat den mond niet spanen
Van doodelijk venijn?
Asmode.
Zoo zij 't verzoekt met tranen,
Hij slaat zoo kleen een bee de jonge bruid niet af.
Ook tergt verbod de' lust. Het dreigen van de straf
665 Ontvonkt de' lust. Gij weet hoe lust u kon verrukken.
Lucifer.
Maar 't menschdom spiegelt zich aan 's engels ongelukken.
Asmode.
Hij is te bijster op meer wetenschap belust.
Lucifer.
Wat zaken zijn hem niet naturelijk bewust,
Ook boven zijn natuur?
Asmode.
Nog zal hij 't zeil niet strijken,
670 Maar willen Gode zelf in wetenschap gelijken.
Lucifer.
Den allerhoogsten niet te wijken, was de bron
En eenige oorsprong, daar ons onheil uit begon.
Asmod e.
Zoo dient men langs dien kant hem listig aan te randen.
654. Uitzeide: weigerde. — 66i. Spanen: spenen.
VONDEL XI.

II
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Lucifer.

Begin, en voer het uit. Zie toe, beleg uw banden
675 Aan alle kanten vast, opdat hij 't niet ontspring'.
Is u een spook of tien te weinig en gering,
Men zal een regiment oppressen hier ter stede.
Asmodé.
De schalke Belial, mijn schildknaap, houdt zich reede.
'k Zal hem berechten hoe hij best ter menschejacht
68o De netten spanne, om al het menschelijk geslacht,
Met eenen zelven slag, in 't eerste paar te vangen.
Lucifer.
Het rijk des afgronds zal met smook en lofgezangen
U eeuwig eeren, zoo gij 't heldenstuk volvoert.
Al wat de vleermuisvlerk in lucht en zwavel roert
685 Verlangt te deelen in den rijkdom van dien zegen,
En vaart op helsch getoet den overwinner tegen,
Zoo moedig, dat de stoel des hemels, op 't geschal
Aan 't wankelen, verschrikt van 's menschdoms zwaren val.
Maar dit 's een pool te vroeg: deez' hofstorm moet eerst
[voorgaan.
690 Vang rustig aan van 't hoofd, en zie niet om. Laat doorstaan.
Verschalk den bruigom eerst, en dan de nieuwe bruid.
Spreek Belial: daar komt hij aan, en vlamt op buit.
BELIAL. ASMODE.

Belial.
Mijnheer, ik zocht u, in de lommer van deez' hoven,
Daar gij op 't stampen kwaamt van onder opgestoven,
695 Hoe luid de roep toch van den grootvorst Lucifer?
Wat blijdschap hoort men hier?
Asmod e.
Deez' bruiloft wordt niet ver
Van hier gehouden: maar wij zijn 'er niet geroepen.
Belial.
Wat bloeit deez' lusthof schoon! hier valt genoeg te snoepen.
Het paradijsooft drupt den gapende in den mond.
700 De lucht van kruid en bloem riekt heilzaam en gezond.
De boomen bloeien door al 't jaar, als uit gewente.
Natuur smilt lief'lijk vier getijden in een lente,
Niet anders dan of zij hier eeuwig bruiloft houdt.
686. Helsch g e to,e t: gelukkig gekozen antithesis van „hemelsch maatgeluid".
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Asmode.
De grootste hovenier, die dezen lusthof bouwt.
705 En plant, is zelf belust gedurig hier te waren.
Hij sloot het huw'lijk der gelieven, die nu paren.
Wij zijn beraán deez' vreugd te storen, hem ten spijt.
De vorst, die 's menschen heil en 's hemels eer benijdt,
Begeert dat gij dit paar gelieven helpt verrukken,
710 Qm stout door snoeplust dit verboden ooft te plukken.
Zoo krijgt al 's hemels eer en 's menschdoms heil een krak.
De gansche wereld hangt alleen aan dezen tak,
En 't misbruik van dit ooft, indien ze zich vergapen,
Vergrijpen aan deez' vrucht.
Belial.
Hoe nu? is al 't geschapen
715 Niet even goed, en schiep de schepper eenig kwaad ?
Asmodé.
Geenszins : natuur is goed : in 't overtreen bestaat.
De kwaadheid : tegens 't hoog verbod zich iets vermeten
Dat 's kwaad. Het leven wordt gehandhaafd door het eten :
Maar tegen d' eerste wet iet eten baart den dood.
Belial.
720 Ik vatte uw voorstel : maar hoe krijgen wij hen bloot,
Terwijl ze 't bruiloftsfeest met hun genooden vieren ?
Asmodé.
Gij moet u in een slang, de looste van de dieren,
Vermommen, en hun stil genaken van ter zij.
Belial.
Wordt d' eerste bruiloft met zoo schoon een mommerij
725 Vereerd, het wil de bruid en bruigom eeuwig heugen :
En wat is mommerij? een geblankette leugen,
Wat anders inderdaad, wat anders in den schijn.
Ik wil de bruiloftsschaal vermengen met venijn.
De verf van 't blozende ooft zal lekker lokaas strekken,
730 En met haar glans den worm, die binnen steekt, bedekken.
Zoo een van beide zich aan deze vrucht vertast,
Geraken ze alle beide aan mijnen angel vast.
Asmodé.
Gij kunt ze plotseling niet vatten en bekoren ;
Zij moeten eerst uw rede en schijnschoon voorstel hooren.
7oi. G e w e n t e: gewoonte. — 7o9. V e r r u k k e n: hier voor: „verleiden,
van 't spoor voeren". — 721. Hun genooden : hier de engelen.
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Belial.
735 't Gehoor moet voorgaan, en de rede hun den schroom
Benemen, om allengs wat nader aan den boom
Te treden, voet voor voet; dan met de hand genaken
Den appel, die het oog bekoort, den mond tot smaken
Verlokt. Zoo wordt de dood onwetende gekust,
740 En niet ontmomd, eer 't vier der snoepkoortse is gebluscht.
Asmod 6.
Gij weet uw oogmerk net en op een punt te treffen.
Belial.
Dan zal 't vernederen kort volgen op 't verheffen.
Asmodé.
Zoo heeft het Lucifer in zijnen vat geleerd.

Belial.
En wij met hem, tot in den zwavelpoel verneerd.
Asmod 6.

745 De grootvorst vindt geraftn den man eerst om te zetten.
Belial.
Die ziet te scherp, en zal door grijns en schoon blanketten
Der logen henezien. De vrouwekunne is zwak
En simpel, als een duif. Wij moeten met gemak
Te werk gaan, en den man door 't vrouwebeeld genaken.
Asmod 6.
750 Het waar' de kortste weg den man in 't hart te raken.
Belial.
Geweer te spillen op een sterk en scheutvrij held
Is ongeraden. Hier geldt loosheid , geen geweld.
Men moet het steenen hart vermurwen door gebeden ,
En vrouwelippen. Dus laat was en klei zich kneden ,
755 Door gloed en vochtigheid : en Adam, dus geeerd,
Is van de hoogste hand uit aarde gebootseerd.
Asmod 6.
Zoo woudt ge door de rib des mans den man bewegen ?
Belial.
Met reden : want zij heeft hem naast aan 't hart gelegen,
Gelijk zijn eigen ribbe, en treden ze in gesprek,
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760 En noodt ze haren heer, het hart zal dezen trek
Terstond gevoelen, en, zijns ondanks, onverslagen
Den snoeplust van de lieve en jonge bruid behagen,
En innewilligen hare allereerste bee.
Asmode.
'k Beken gevolgzaamheid is voedster van de vree.
Belial.
765 Zoo ziet ge in 't paradijs verzamen d'eensgezinde.
De doffer volgt de duif, het hart de trouwe hinde,
De leeuw de boschleeuwin. d'Een ga sleept d'andre voort:
En waar valt weerstand, als de liefde een lief bekoort.
Doch eer we ons in de leest van draak of slang versteken,
no Wat dunkt u? zoo wij Naar in eng'leschijn verspreken,
Gelijk een bruiloftsgast; naardien de bruiloftsdisch
Van eng'len wordt bekleed.
Asmode.
In eng'leschijn? dat's mis.
Wat wonder waar het Eve in eng'leschijn te leiden
En zetten naar uw hand? zij kan niet onderscheiden
775 Dat uw begeerte met de wet des hemels strijdt,
En wordt ontschuldigd : want geen heilige engel wrijt
En worstelt tegen 't hof, van waar hij wordt gezonden.
Zoo bleef uw zege wel de helft en meer geschonden.
Belial.
Wij mommen best dan met de grijns van slang of draak.
Asmode.
780 Indien ge door deez' grijns de menschelijke spraak
Met aangenamen toon kunt zonder valschheid treffen.
Belial.
Kan zij de valschheid van mijn voorstel niet beseffen,
Het zal niet haperen aan een oprechten klank,
Die min een menschestem, en meer een maatgezank
785 Van engelen gelijkt. De slangetong te rekken,
Gelijk een taaie snaar, en op een toon te trekken,
77o. Verspreken: voor „bepraten". — 779. Slang of draak: deze
beide benamingen zijn bij onzen dichter synoniem, als uit verschillende
plaatsen zou kunnen worden aangetoond. Ik bepaal mij hier met te wijzen
op de vraag, door Asmode in vs. 628 gedaan, en het antwoord van Lucifer
daarop. Ook bij onze Bijbelvertalers wordt met beide benamingen de Duive
aangeduid. Zie o. a. Openb. XII: 9 en 13 en 2 Km-. XI: 3.
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Natuurlijk als een galm, die uit den hemel daalt,
Dat is de ziel met kunst door d'ooren heen gehaald

Asmod e.
Gelukt u dit, gij zult de zinnen haast betooveren,
790 En door den ingang van 't gehoor het hart veroveren.
Belial.
De vog'lezang zou zelf een woesten zeeorkaan,
Betooveren, en houdt de wilde baren staan.
Ik wil het menschdom haast dien hemelsprong verleeren ,
En hind'ren zijn natuur omhoog te triomfeeren,
795 Te hoopen op den stoel, waaruit de haat ons schupt.
Een wraak, die eeuwig al zijn zaad in de oogen drupt.
Asmodé.
De bruiloftsgasten, die vol vreugd den hof doorwaren,
Gedenken luttel met deez' mare omhoog te varen:
Belial.
En niemand minder dan d'aartsengel Gabriel.
Asmod d.
Boo De feestschaal gaat rondom. De bruiloft wordt met spel
Bazuin en zang vereerd. De blijdschap laat zich hooren.
Dus lange zien we nog geen kans voor ons geboren.
Belial.
Indien 't gelukken wou dat bruid en bruidegom
Zich, onder 't hofbanket, door hunnen lof rondom
8o5 Een poos vertraden, en de bruid, langs deze zije
Getreèn, den bruigom in een groene galarije,
Aileen verwachtte, dan waar 't tijd haar mond te noon
Op deze boomvrucht, hun bij zielstraf streng verboOn.
Asmodé.
Hier sla geluk toe: want 's bespieders kloeke vonden
810 Staan aan gelegenheid van plaatse en tijd gebonden,
En aan 't gemoeten van naturen: zonder dit
Schiet d' oudste schutter mis, en buiten 't rechte wit.
Belial.
Mislukt het nu, men mag een and'ren tijd beramen.
795. Schupt voor s c h op t, waarvan het een verschillende dialectvorm
is. — 811. Aan 't gemoeten van naturen: d. i.: „aan 't aantreffen
van dengene, dien men zoekt in een geschikte stemming".
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Asmode.
Indien het moog'lijk zij hen, midden in 't verzamen,
815 En onder 't bruiloftsfeest te lokken in ons net,
Dat wint den hoogsten prijs. Het lust me d' eerste wet
Door 't allereerste paar t'ontwijden, en te breken.
Zoo wordt de pauwestaart des menschdoms neergestreken.
Laat Gabriel deez' maar verkundschappen omhoog.
Belial.
820 Wat zou het paradijs een keel naar 's hemelsch boog
Opsteken ! welk een damp al 's hemels glans bezwalken!
Asmode.
Wij triomfeeren, eer wij 't lieve paar verschalken.
B elia l.
Wij winnen met de hope aired de zege in 't veld.
De moed geeft tien vooruit.
Asmode.
Maar d'overwinnaar stelt
825 Den overwonnen wet.
Belial.
Wat galm komt hier gedrongen?
Asmode.
Daar wordt het bruiloftslied gelieven toegezongen ,
Waaronder Gods bazuin haar beurt houdt. Sta wat stil,
En laat ons luisteren wat hierop volgen wil.
Belial.
De hemel overstraalt den hof met rijker glansen.
Asmode.
830 De gastcn vangen aan den hemel toe te dansen.
Een dans van eere en prijs, op born, schalmei, en fluit.
Hier komen ze aan. Schuil weg. Bespie dien vetten buit.
REI VAN WACHTENGELEN. ADAM. EVA.

835

I. Zang.
Dansen we, Gods naam ter eere,
Die gelieven t' zamenvoegt,
Zoo gezaligd, en vernoegd.
Laat ze beide, keer in keere ,
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In het midden van den rei.
Op kornet en hofschalmei,
Harpen, fluiten, luiten, veélen,
En de bevende orgelkelen,
Trippelende zwei in zwei,
d' Eene ronde in d' and're mengelen,
Tegen stroom, en dan voor stroom,
Binnen menschen, buiten engelen,
Luister scherp naar wet en toom.
Laat ons op de pennen zweven,
Dan, van bloemwerk ondersteund,
Met de voeten kringen weven,
Dat de paradijsgrond dreunt.
Nu, voor 't reppen van de voeten,
Laat ons dit volschapen paar
Eerst eerbiedig gaan begroeten:
Want het voegt de bruiloftsschaar
Dat ze eerbiedig oorlof vragen.
Vangen we aan op hun behagen.
I. Tegenzang.
O gelukkige gepaarde,
Bruigom met laurier bekranst,
En gij bruid, daar 't al om danst,
Wat in hemel en op aarde
Zich in uw geluk verblijdt,
Gunt uw gasten dat ze om strijd,
Gode en u ter eere, trippelen,
En rondom u hene hippelen.
Laat ons dus den bruiloftstijd
Vieren : want den feestgenooden
Voegt geen stilte, op 't hooge feest,
Maar een dans, van God geboden.
In den hemel zweeft geen geest,
Of hij slijt met lof te zingen
En een godsdans d' eeuwigheid,
Voor den schepper aller dingen,
Endeloos in majesteit.
Laat ge u dit verzoek gevallen,
Treedt zelfs voor, wij vangen aan,
Hand aan hand, dus met ons alien
Eenen ring om u te slaan,

841. Z w e i voor z w a a i. — 846-849. Deze bevallige voorstelling van de
engelenreien , zwevende op hun vieugels , en zich vasthoudende aan bloemfestoenen, is geheel in den geest van den tijd. — 857. Met la urier b ekranst: zie vs. 358.
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Op den galm der feestschalmeien.
Zet de wijs in voor de reien
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II. Zang. Adam.
Laat ons dan den feestdans leeren
En den trant
Van den grooten heer der heeren,
En den hemel nabootseeren
Met verstand.
Volgt de vaste en wufte lichten
Op hun spoor.
Dat 's op d'aarde een hemel stichten.
Elke star bewaart haar plichten
In Gods koor.
Zeven losse dansen binnen
't Vaste vier,
Dat rondom, om prijs to winnen,
Zeven telt aan 's hemels tinnen,
In hunn' zwier.
Dat ik dan de zon uitbeelde,
Gij, mijn bruid,
't Maanlicht, 't welk me nooit verveelde.
Scherpe prikkel van mijn weelde,
Dans vooruit.
II. Tegenzang. Eva.
'k Laat den voordans aan mij leenen.
Volg me na.
Worde ik heel of half beschenen,
Of is al de glans verdwenen
Van mijn ga :
'k Zal me troosten in het dwalen
Voor een wijl,
Totdat uit uw rijke stralen
Ik weer licht bij u mag halen,
Naar dien stijl.
Komt uw aanschijn mij belonken
Half of gansch,
'k Zal van zuiv're liefde ontvonken,
Om den luister, mij geschonken,
Schoon van glans.
Houd den voortrant naar 't betamen
Hoog en laag.
Laat ons scheiden, en verzamen,
Daar we aan d'eerste kennis kwamen
Blijde en graag.
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Toezang. Rei.
Onder drie paar hemelingen,
Die rondom
Die volschoone bruidegom,
Alle in ongelijke kringen,
Licht van zijne toorts ontvingen,
Op hun streek,
Een de morgenstar geleek.
Dan weer d'avondstar in 't wijzen :
Want zij danst hem voor in 't rijzen,
Of volgt trouw zijn hemelbaan
Achteraan

920

925

930 De dans heeft zijn beslag : nu weer ten disch gelegen,
Daar Gabriel u noodt op 's hemels verschen zegen.
HET VIERDE BEDRIJF.
EVA. ADAM.

Eva.
Aar staan we, in 't paradijs, of daar de starren blaken ?
Wat trek verrukt mijn geest omhoog? Mijn voeten raken
Geene aarde. d'Aarde ontzinkt den voeten in 't verschiet.
935 De goddelijke galm van 't heilig bruiloftslied
Ontknoopt den band, die ziel en lichaam hield gebonden.
De ziel, op hemelschheid verslingerd, en verslonden,
Gevoelt geene aardschheid, en, verkeerd in zuiv're vlam,
Zoekt d' eerste bron, waaruit zij haren oorsprong nam.

W

Adam.
940 Mijn lief, waar hene? toef: gij moest me niet ontzweven.
Eva.
Ik worde krachtig naar de bron des heils gedreven,
Die mijnen brand alleen kan koelen. Laat me gaan.
Adam.
Uw element is hier. Uw liefste spreekt u aan.
925-929. Versta deze regels aldus: „onder de dansende wezens die gij,
Adam, bij de planeten hebt vergeleken, evenals u zelven bij de zon, is er
een, die beurtelings de morgen- en de avondster voorstelde en u altijd
voor- of nalichtte." Bedektelijk willen de Engelen hiermede zinspelen op
den naam van „Venus" (aan gemelde planeet gegeven, doch die hier
natuurlijk niet te pas kwam), en alzoo te kennen geven, dat „de liefde"
altijd met het bruidspaar was. Het denkbeeld is zeer gelukkig; doch de
bedoeling springt niet zoo dadelijk in 't oog.
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Eva.
Nu kome ik weder tot mij zelve, en bij mijn zinnen.
Adam.

945 Het voegt de Cherubijns en gloende Serafinnen
Zoo hoog te zweven, daar zij, met gebogen knieen
Op 't aanschijn vallende, de majesteit ontzien
Te naderen, en haar met wierookschalen eeren.
Eva.
Gelukkig zijn ze, die met engelen verkeeren.
950 De made bruiloftsdisch vereerde ons hemelspijs,
En manne en druif, gegroeid in 't aardsche paradijs,
Die al het ander ooft door lekkernij verdooven :
Maar 's engels rede ging al 't bruidsbanket te boven.
Hij schoof de nevels van het menschelijk gezicht,
955 En toonde ons welk een stad de Godheid in het licht
Hier boven bouwde, daar, de balling uitgesloten,
De redelijke ziel, den lichame ingegoten,
Haar burgerrecht verwacht, indien ze zonder smet
Den allerhoogsten eert, naar d' ingestelde wet.
Adam.
960 Die stad is van den grond tot in den top voltogen.
Eva.
Zoo alle leden eens veranderden in oogen
Van hemelsche adelaars, uit liefde tot deez' stad,
Nog zagen d'oogen zich aan dit gezicht niet zat.
Adam.
Van welke zijde zou het oog 't gezicht ontginnen?
Eva.
965 d'Aartsengel moest zich op die rede eerst zelf bezinnen.
Adam.
Men kan niet bouwen eer de grondslag is geleid.
Eva.
't Gesteente geeft den grond een grooter heerlijkheid.
De jaspis, de saffier, smaragden, en berillen,
964. Van welke zijde zou het oog 't gezicht ontginnen? d. i.:
„van welke zijde zou men best een aanvang maken met de beschouwing
(van die volmaakte stad)?" — 967-988. Vergelijk hierbij de beschrijving, die
Openb. XXI: 18.20 gegeven wordt van 't Hemelsche Jeruzalem.
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Sardonyx, sardius, en ametisten willen
970 Chalcedon, chrysoliet, noch genen chrysofraas,
Noch hiacinten, noch den moedigen topaas
In 't pralen wijken. Elk is moediger in 't pronken.
Adam.
De muren steig'ren hoog, en dicht aaneengeklonken
Uit louter jaspis, net op een vierkante maat.
Eva.
975 De poorten, elk een perle, en elke schoone straat
Met klinkklaar goud gevloerd, gewillig doorgang geven
Aan alle geesten, die hier hene en weder zweven.
Adam.
Hier rijst geen tempel, noch gewellefd tempelwerk:
Want d'onbepaaldheid van Gods wezen is de kerk,
980 Waarin hij wordt gediend van nimmertelb're geesten,
Die hem aleluia op endelooze feesten
Toezwaaien, en den lof voortwentelen, zoo lang
De juichende eng'legalm beantwoordt het gezang.
Eva.
Hier colt geen zonnekloot ten ende van haar bane,
985 Noch 't ongestadig licht der wisselbare mane
Verlicht deez' groote stad, daar 't eeuwig schijnend licht
Van 't alvernoegende en verzadende aangezicht
Den schoonsten dag verleent, een dag waarnaar wij menschen,
(Och of die dag verscheen) uit al ons harte wenschen.
Adam.
990 Hoe lief'lijk ruischt me in 't oor de versche waterval,
Die uit den hoogsten troon, nog klaarder dan kristal,
In 't midden door de straat, zoo helder henevloeide,
En 't hout des levens, dat in 't midden wast, besproeide 1
Wat gaf deez' boom al 't jaar, in een gezonder lucht,
995 Van d'eene in d'and're maand, een kostelijke vrucht I
Eva.
d'Aartsengel onderhield ons met die bruiloftswijzen,
En hoopte 't menschdom eens in 's hemels paradijzen
Te wellekomen, op een blijder bruiloftsfeest..
Adam.
Terwijl we hier beneen, van eenen zelven geest
1000 Gedreven, onderling elkandere beminnen,
Laat ons, van dag tot dag, een trap ten hemel winnen,
En steigeren van 't laagste in 't opperste geluk.
990. De versche waterval: zie Gen. II: io.
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Eva.
Gebied me wat u lust. Ik reken het geen juk
Mijn lusten onder uw gebo6n van zelf te buigen.
Adam.
1005 Laat onze afzetsels jaar op jaar ons trouw getuigen.
De liefde wordt door liefde ontvonkt en opgewekt.
Gij ziet hoe minzaam duif en doffer trekkebekt.
De zwaan bekoort de zwaan, die bruisende aan komtzwemmen.
De sterke leeuw laat zich van zijn leeuwinne temmen.
IOW Het veil omhelst den olm. Men ent de plant op plant.
Een trek van liefde zet het al naar zijne hand.
Wat leven voelt, wil zich met eene weerga mengen.
Natuur schept lust in haars gelijken voort te brengen,
d'Aanstaande wereld wordt uit uwen schoot verwacht.
1015 Gij zult, als moeder van het menschelijk geslacht,
Aartsvaders, koningen, wetgevers, helden baren,
Heldinnen, dochters en schoondochters eerlijk paren
Met uwe neven. 'k Zie uw naam aired geeerd ,
Waar gij de ledigheid der aarde alom stoffeert
1020 Met zooveel zielen, als de velden bloemen dragen.
Ai laat, op zulk een hoop, mijn wensch uw ziel behagen.
Eva.
Zoolang het aardrijk in den arm des hemels hangt,
En d'aarde, zijne bruid, haar vruchtbaarheid ontvangt
Van zulk een bruidegom, die haar met duizend oogen
1025 Van starren aanlonkt, en bestraalt uit 's hemels bogen,
Zoolang zal mijne min met d'uwe gaan gepaard,
En elke dienst en kus blijft mij een weerkus waard.
Adam.
Het zij met uw verlof, dat ik in deze streke,
Aan d'eene zijde, een poos met God den schepper spreke,
1030 En in mijne eenzaamheid bedank' voor uw genot.
Verschoon me een oogenblik.
Eva.
Mijn liefste, ga met God.
BELIAL. EVA.

1035

Belial.
Geluk, o bruid, aanstaande moeder
Der eeuwen: heil in d'echte staat.
De hemel zij en blijve uw hoeder,
De bruidegom uw toeverlaat.

1005. Onze a fz etsels voor „onze kinderen, nakomelingen". —
d' eene z ij d e voor „ter zijde, in een afgezonderde plaats".

io2g. A a'n
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De roos en lelie luiken onder
Uw voeten schooner op. 0 bloem
Der schoonste bloemen, wereldswonder
Van alle schoonheen die haar roem
En vlag voor uwe schoonheid strijken,
Nog schooner moet ge namaals prijken.
Eva.

1 045

1050

Wat stem genaakt me uit dichte bladeren
En schaduwen? wie komt me hier
Met zulk een gloed van liefde naderen?
Zoo gij een geest zijt, of een dier,
Ontmom, vertoon u. Laat me kennen
Wie mij dus minnelijk begroet.
Hetzij gij zweeft op lucht en pennen,
Of d'aarde treedt met uwen voet;
Ontwolk u, dat de zon hier doorschijn.
Of zijt ge mensch, koom vrij te voorschijn.
Belial.

1055

1060

1065

1070

Ik ben een schepsel, schoone jonge
Genootschapt van uw bruidegom,
Begaafd met eene menschetonge
En sprake. Alle anderen staan stom,
Misdeeld van uwe held're reden.
'k Beken mijn kleenheid onder u,
Al zit ge hooger, ik beneden
Aan uwe voeten, blijf niet schuw:
Misgun geen slange u heil te wenschen.
'k Bemin den ommegang der menschen.
Zoo nest'len minzame ooievaren
Rondom u, in geboomte en lucht.
De dolfijn steekt uit zoute baren
Het hoofd, door een verborgen zucht
En heimelijken trek gedreven
Naar menschen, en het vrouwebeeld.
Gij ziet deez' vogels om u zweven,
En hoe de dolfijn d'oevers streelt
En strijkt met zijnen staart, en vinnen
Uit liefde om 's menschen hart te winnen.

1052. Schoone jonge: even wettig als j on ge schoone; doch minder
goed te keuren, omdat het dubbelzinnig klinkt en men er: „schoone knaap"
uit ion kunnen verstaan. — 1053. G en oo tschap t voor „in genootschap
opgenomen", hier: „te feest genoodigd".
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Het zou den wilde eenhoren lusten
In uwen zuiv'ren maagdeschoot,
Nog van geen hand gerept, te rusten,
Gaaft gij uw aanschijn voor hem bloot.
Die snelvoet geeft zich niet gevangen
Dan aan een maagd, en smilt en schreit,
Als hij u ziet, van groot verlangen,
Om zulk een schoone, hem ontzeid ,
Zoo prikkelt min zijn maagdedriften.
Zijn hooren kan venijnen schiften.
Eva.
Waartoe de dieren dus geprezen ?
Belial.

1085

1090

Opdat ge niet, dus bijster schuw,
Van menschbeminners, hoeft te vreezen.
Ik zoeke geen genot bij u,
Maar lout're gunst. Gij zijt het waardig,
Gezegende overschoone bruid.
Mijn macht is kleen, mijn hart dienstvaardig
Voor u ten beste. Ik noode u uit
Op dezen boom, waarin de prijs leit
Van alle wetenschap en wijsheid.
Eva.

1095

I [00

Zwijg stil, en wacht u mij te nooden
Op ooft, dat wetenschap belooft.
Deez' appel werd mijn mond verboden,
Dies nood me op geen verboden ooft.
De Godheid sprak : gij moogt wel eten
Van alle boomen in den hof:
Maar schuw de kennisvrucht vermeten
Te plukken. Schuw deez' misdaad, of
Gij zult den dood onfaalbaar sterven,
En u en al uw zaad bederven.
Belial.

1105

Is 't waar ? zou God, zoo hoog gezeten,
Almachtig, goed, oneindig wijs,
Wel spreken : gij zult geenszins eten
Al wat er groeit in 't paradijs ?

1072-1081. Het hier gezegde berust op hetgeen de overlevering vermeldt
aangaande den Eenhoorn, een dier, , welks bestaan nog immer twijfelachtig blijft. Vondel vergeet echter,, bij deze sierlijke beschrijving, dat op
de vraag, aan w i e de Eenhoorn zich al of niet gevangen wilde geven, in
het Paradijs nog moeilijk uit de ondervinding kon geantwoord worden.
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Eva.
Wij plukken allerhande vruchten,
En eten ze ook : maar God gebood
Dien boom in 't middenperk te vluchten,
Gelijk , de pest, en bare dood.
Wat zou me lusten uit te spatten,
Den dood met hand en tand te vatten 1
Belial.
0 simp'le duif, deez' wet is strijdig
Met recht en reden. Geef gehoor.
Hoe, toont de Godheid zich zoo nijdig ?
Ik bidde, o simp'le, keer uw oor
Zoo schuw niet of van nutte raden ,
En dezen eed'len feniksboom.
De wijsheid schuilt in deze bladen.
Men moet een jonge vrouw den toom
Niet korten. Laat ze welig weiden.
Haar lust en God zijn niet gescheiden.
Deze appels kennen geen venijnen.
Zij smilten lief'lijk op de tong,
Verheugen 't hart, als hemelwijnen.
Zij houden 't menschdom eeuwig jong :
En 't is nu bruiloft, daar Gods reien,
Uit lust om u te prijk te zien,
In uwe schoonheid zich vermeien.
Wat wellust zou men u verbiën !
Wat zou men u zoo nauw bestippen !
Dit ooft verlieft op uwe lippen.
Eva.
Men mag zich aan geen kwaad vergapen.
't Verboön te smaken is een smet.

1135

Belial.
De schepper heeft niet kwaads geschapen.
Hoe zijt ge alre6 zoo nauwgezet?
Dit 's bijgeloof. Waar wil dit henen !
Geen spijs noch drank besmetten 't lijf,

1117. Feniksboom voor „boom, die, als de Feniks, niet alleen fraai en
uitstekend boven allen, maar ook eenig in zijn soort is." — 1130. B e s t i pp e n : letterlijk : „door het zetten van een stip, bepalen", overdrachtelijk :
„beperken, binden". — 1134-1137. Vondel zinspeelt hier kennelijk op de
argumenten, Welke de Protestanten aanvoeren tegen de onthouding door de
Roomschgezinden van vleeschspijzen op vastendagen.
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En minst de ziel. Houd op van stenen.
Pluk stout, en nuttig uw gerijf.
Eva.
1140

1145

Ai zeg me eerst, die mij dus durft nooden,
Waarom is mij die boom verboden ?
Waarom is aan deez' vrucht te smaken
De dood gehecht? waarom verbiedt
De hovenier haar aan te raken,
Op lijf- en zielstraf, schuilt'er niet
Venijnigs, onder schoone verven?
Belial.

1150

Ai simp'le duif, betrouw mijn woord
1k zweer het u, gij zult niet sterven.
Gebruik wat oog en mond bekoort :
En wilt ge u op mijn eed betrouwen ,
'k Zal d'oorzaak van 't verbod ontvouwen.
Eva.
Het zou me lusten dit te hooren.
Ontvouw me Gods geheimenis.
Belial.

1155

1160

1165

1170

Verkeerden al deez' bladn in ooren
Zij mochten 't melden: want het is
Verboden Gods geheim te melden.
'k Zal 't evenwel, op mijn gevaar,
Al zou 't me zelf het leven gelden,
U openbaren, mag het maar
Bij u berusten. Schut mijn schade ,
En houd me buiten ongenade.
De nijdigheid wil niet gedoogen
Deez' lekk're vrucht uw mond te biên,
Opdat ge niet, uit andere oogen,
Met oogen des verstands zoudt zien,
Haar zelve in wetenschap gelijken,
Veranderen in een Godin,
En Gode in geene wijsheid wijken.
Die fijke schatten schuilen in
Deze appels, die ter kennis leiden,
Om goed en kwaad vaneen te scheiden.

1139. U w g e r ij f: „hetg-een u gerieven, u tot nut en voordeel strek
ken kan".
VONDEL XI.
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Dit 's d' oorzaak van het streng verbieden.
Deze appelschel beschaduwt God :
Tast toe, eer 't iemand koom' bespieden.
Ik schud den boom, om zulk een lot,
Een Godheid, in uw mond te storten.
Ai zucht niet. Staak dit droef gezucht.
Wat wilt ge uw lust aired verkorten ?
Bespiegel deze hemelvrucht,
Dien gouden appel, mild van sappen,
Hij schenkt u hemelsche eigenschappen.
Eva.
Och eed'le boom, hoe durf ik wagen
Uw ooft te plukken I eed'le boom,
Gezaligd door het appeidragen,
Hoe klopt mijn hart, uit schrik, en schroom !
O blozende appel, 'k zie u schieten
Een straal van goud, en levend rood.
Die zonder smet u mocht genieten !
'k Genake u bevend. Zou de dood ,
Een worm zich in dien boezem bergen ?
Houd op, houd op mijn lust te tergen.
Waarom mijn lust van ooft onthouden ?
Wat schaadt een beet ? onnooz'le schuld,
Een snoeplust wordt licht kwijt geschouden.
Ik pluk. Gedoog het met geduld,
O schepper, zoo 'k mijn hand bederve,
De halve misdaad is begaan.
O blozendheid ! o schoone verve !
Beli a 1.
Nu schoone, zet den mond hieraan ,
Ai proef eens. Staat ge nog verlegen ?
Nu eet, dat u de hemel zegen.
Uw bruigom komt hier aangetreden,
En schijnt in zijnen geest verrukt.
Wordt hij op dit banket gebeden,
Dien rooden appel, versch geplukt ;
Hoe kan zijn mond de bruid ontzeggen
Deez' vrucht te proeven op haar woord ?
Ik helpe uw rede zoo beleggen,
Dat, schoon het ooft hem niet bekoort,
Hij zal, om niet uw gunst te grieven,
U innevolgen, en believen.

11 79. Bespiegel voor „beschouw met aandacht". — 1208. I k helpe
uw rede zoo b elegg en voor „ik help u, zoodanige gepaste woorden en
gronden kiezen".
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ADAM. EVA.

Adam.
Hoe wel bekomt het mij, gerust in eenzaamheid
En opgetogen, met de hoogste majesteit
Te spreken mond aan mond, en een genadeteeken
1 2t5 Van haren uitstraal op het voorhoofd, onder 't spreken,
t'Ontvangen, dat mijn ziel, in eenen and'ren staat
Herschapen, uitroept : heer, houd op : ik ben verzaad
Van uwe goedheid, al te machtig, en milddadig,
En uitgestort! houd op, en zijt uw knecht genadig.
1220 Nu keere ik weder naar mijn bruid, mijn halve ziel.
Waar mag ze steken? wat bespieg'linge onderhiel
Haar mid'lerwij1? ik zie ze in schaduwe gezeten
Bij dien verboden boom. Wat 's dit? wie brocht haar eten?
Dit voorspook spelt niet goeds. Ik zie mij doof, en stom.
Eva.
1225 Genaak, mijn liefste. Hoe? is nu de bruidegom
Afkeerig van zijn bruid ? Ik wacht u met verlangen.
Adam.
Hoe staat het hier? hoe dus? wat lust heeft u bevangen ?
Mijn lief, wie noodigde u ter feest op deze wijs ?
Eva.
Gods appelboom verleent mij schaduwen en spijs.
Adam.
1230 Wat spijs? een spijs zoo hoog van God geboon te schuwen ?
Eva.
En hierom luste 't mij te min daar van te gruwen ?
't Verbod ontstak de' lust. Mijn bruidegom, mijn troost,
Bezie dien appel eens. Ai zie hoe schoon hij bloost.
Indien de schel het oog uitwendig kan vermaken,
1235 Gedenk hoe liefelijk het binnenste moet smaken.
Adam.
Och smaak! een koude koorts rijdt over al mijn leen.
Mijn haar rijst overend. Och lief, waar wil dit heen!
1215. Uitstraa1: een zeer goed gevormd, doch verouderd woord en voor
't welk men thans gewoon is „afstraling" te bezigen naar 't H. D. Abglanz. -1219. Uitgestort: overvloedig. — 1224. 1k zie mij doof, en stom voor
„wat ik zie maakt mij doof en stom". — 1228: F e es t: hier meer bepaald
voor „feestmaal, fes tin". — 1235. Gedenk: voor „overdenk, ga na". —
1236. Och smaak: versta: met terugslag op 't laatste woord, dat Eva
gezegd heeft; „wat „smaken!"
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Wat wordt mijn hart beklemd ! dat God dien appel schende,
Den boom uit d'aarde rukke. 0 jammer , o ellende!
1240 Is dit aired de vrucht, de vreugd van 't bruiloftsbed ?
Ontheiligt ge zoo snood des allerhoogsten wet?
Eva.
Nu bruigom, zijt gerust. 'k Versta wel wat de wet zeit,
En beter dan gij meent. Wat steurt uw nauwgezetheid
Zich om een appelbeet? dit's louter bijgeloof.
A d am.
1245 Helaas, wat hoor ik nu! och waar' ik stom, en doof,
En blind : ontbrak het mij aan oogen, en aan ooren,
Zoo zoude ik in dien staat, 't is droef, u zien noch hooren.
Eva.
Niet hooger, bruidegom. Hier is geen kwaad begaan.
Ontvang mijne eerste gave, en tast dien appel aan.
1250 Geloof en volg uw bruid, en proef, en na het smaken
Zoo oordeel met verstand en kennisse van zaken.
Adam.
Zoude ik, u volgende, den oppersten versmaän?
De hemel hoede mij voor zulk een stout bestaan.
Men kan niet straffeloos deez' hofwet overtreden.
Eva.
1255 Wat hofwet? deze wet is strijdig tegen reden.
Adam.
Gods reden overtreft al 't menschelijk vernuft.
Eva.
Een die rechtschapen is wordt niet zoo licht verbluft
Van ijd'le vreeze. Ik smaak wat kennis in deez' spijs leit.
Adam.
God vreezen is 't begin van kennisse en van wijsheid.
1260 Wie hem gehoorzaamt, en zich onder zijne wet
Gewillig buigt, is vrij van zulk een lastersmet.
Ik merke alreede hoe zich d'engelen dit belgen.
1238. Schende voor „verderve". — 1251. Van zaken: zoo staat er in
de uitgave van 1664, bij de wed. A. De Wees; die van 1698, bij J. De
Wees, heeft: der zaken. — 1257. Rechtschapen hier in zijn letterlijken
zin voor: „volkomen, zonder gebrek geschapen, perfectos".
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Eva.
'k Geloof een engel schudde een appel van deez' telgen.
Ik ving dit boombanket in 't vallen met mijn hand,
1265 Niet als een gruwel, maar een heilgenadepand.
Wat laat ge tranen langs uw kaken nedervloeien?
Wilt gij de' lust van uw beluste bruid besnoeien,
Haar norsch bejegenen met eenen wederzin ?
Dat 's zeker nog te vroeg, dat brengt geen vriendschap in,
1270 Dat hebt ge ook niet beloofd, toen gij mij eerst aanschouwde,
De huw'lijksgod mijn hand in d'uwe vlocht en trouwde,
En 't huw'lijk zegende. Ben ik uw vleesch en been,
Zoo draag u, als een man, en laat ons lotgemeen
Te gader leven. 'k Noode u op Gods eigen gaven.
1275 Zoo zal uw kennis trotsch tot aan de starren draven.
Zoo wordt ge in wetenschap en wijsheid God gelijk.
Gebruik uw vrijen wil, en toon mij d'eerste blijk
Van liefde, in 't volgen van mijn allereerste bede.
Zij lijdt geen weigeren. Gevolgzaamheid baart vrede.
Adam.
1280 0 welk een strijd ! wat 's dit een wichtig hoofdgeschil?
In wetenschap God zelf gelijken, eigen wil
Te volgen, zonder op het ooftverbod te letten :
Of onder God staan, en het juk van zijne wetten
Te dragen, als een slaaf, uit vreeze voor de straf?
Eva.
1285 Wat sammelt ge ? gebruik wat ons de hemel gaf,
Uw vrijen wil, en 't goed, u heden aangeboden.
De Godheid heerscht omhoog : hier heerschen aardsche Goden.
Adam.
O welk een strijd ! hier staat het vrouwebeeld; daar God.
Hier vleit me hare bee : daar dreigt me een streng verbod.
1290 Zal ik de liefde en gunst van mijne vrouwe ontberen,
Of d'opperste genade in ongend verkeeren ?
Een onweer barnt' er in mijn geest. Wat baart de keur
In zulk een onderscheid al angst ! wat stelle ik veur,
De vriendschap van mijn vrouwe, of's hemels gunst te derven?
1295 Durf ik in mij het beeld, dat God gelijkt, misverven,
Mijn ziel ontluisteren, om zulk een snood genot?
1271. De huw'lijksgod: een wat al te mythologischklinkende uitdrukking, in den mond van Eva. Schreef Vondel die gedachteloos neer? of bedoelde hij: „God, door het huwelijk"? — 1277. D'eerste blijk: hier wordt
blijk yr. gebezigd. — 1293. Wat stelle ik veur: veur staat hier in de
plaats van „voorop".
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Neen, neen, van mijne vrouw gescheiden, rustig God,
Den oorsprong van mijn heil omhelst en aangehangen.
'k Heb van zijn milde hand alre8 te veel ontvangen,
1300 En wachte oneindig meer uit zijnen vollen schoot.
Ik kies het leven voor de barelijke dood.
Mevrouw, wat vergt ge mij ! ik laat me niet misleiden.
'k Getroost me niet van God, maar eer van u te scheiden :
Indien ik een van bei moet kiezen. Dit sta vast.
Eva.
1305 Zoo breekt ge alreé den band des huw'lijks, zonder last,
Ja tegen 's hemels wil, en durft het huw'lijk schennen,
Om eenen appelbeet, en geeft uw aard te kennen,
Dien trouweloozen aard, gelijk een jonge wulp.
Nu Adam, dat gaat wel. Ga heen : gij hoeft geen hulp
1310 Noch vrouwetroost : gij kunt genoeg met dieren leven,
En kent ze, hoofd voor hoofd, en kunt ze namen geven.
Gij keert u aan geen vrouw, en acht ze uw vleesch en been
Niet langer : want uw hart verkeert in ijs en steen.
Welaan, ik ben 't getroost, maar komt ge uw vrouw te zoeken,
1315 En vindt ze niet : dan moogt gij huilen, schreien, vloeken,
Maar 'k zwere 't zal u niet gebeuren haar te zien,
Noch Eva acht u waard voortaan den mond te bien,
Ik neem den hof, en al de dieren tot getuigen
Van uwen wreev'len aard. De wreedste leeuwen buigen
1320 Zich onder hun leeuwin. De tijger brandt van min,
En ziet niet lievers dan zijn lieve tijgerin
Naar d'oogen en den mond. Zij drinken uit eene ader
En eten eene spijs, en wandelen te gader:
Maar Adam acht zijn bruid, zijn jonge weérga, niet.
1325 Leef lang. Gedenk dat gij uw vrouw nu 't leste ziet.
Adam.
Och och, waar gaat ze hene ? Och, woudt ge een luttel beiden !
Mijn liefste, houd nog stand.
Eva.
Wij zijn alree gescheiden.
Wat houdt ge mij? laat los. Zoo leeft ge vrank en vrij.
Bemin eene and're, die gij meer bemint dan mij.
1330 Gij kwaamt al slapende aan een bedgenoote, en vrouwe,
En naamt ze zonder liefde, en scheidt nu zonder rouwe.
1301. D e barelijke do o d: baarlijk is „wezenlijk, openbaar", en vandaar: in eigen persoon". — 1329. B emin e en e an d'r e: dat zou Adam
voor 't oogenblik nogal moeilijk zijn geweest; maar de woorden vinden
hun verdediging in vs. 133.
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Wie zonder min vergaart, kan scheiden zonder smart,
Een and're ribbe ligt u nader aan het hart.
Dat d'opperste u een vrouw, naar uwen zin, bootseere.
1335 Gebeurt dit, als ik 't wensch, bemin ze, en houd ze in eere :
Belief ze meer dan mij : of zoo u dat bezwaart,
Blijf liever eenzaam, als voorhene, en ongepaard :
Zoo zult ge een vrouwehart niet kwetsen, en bedroeven.
Adam.
Och zwijg, mijn liefste, zwijg. Gij nijpt mijn hart met schroeven.
1340 Hoe kan ik Gode en u behagen in deez' zaak 1
De hoogste wijsheid vindt in trouwbreuk geenen smaak.
Zij voegde ons t'zamen. Laat ons dan te zamen leven.
0 vader, kunt ge uw zoon een struikeling vergeven,
Dat ik een oogenblik mijn wederga behaag',
1345 Zoo zie dit over. Dit 's een overgaande vlag.
Men moet een zwakke zacht en minnelijk bejegenen,
Met alle eerbiedigheid. Gij kunt den appel zegenen,
En scheiden het vergift, gesproten van 't verbod.
Nu geef den appel hier, zoo deelen wij een lot.
Eva.
1350 Zoo leert men goed en kwaad met kennisse onderscheien.
Wel waarom schudt ge 't hoofd ?
Adam.
Ik hoor de bruiloftsreien
Een klacht aanheffen, die den bruiloftsgalm verdooft.
Eva.
Mijn lief, hoe ziet ge dus bestorven om uw hoofd ?
Schep moed, mijn lief: gij hoeft te schrikken noch te schromen.
1355 Ik hebbe alleen dien last op mijne ziel genomen.
REI, VAN WACHTENGELEN.

1360

I. Zang.
Helaas, wat baat een eng'lewacht,
Zoo 't alziende oog van boven
Den mensch niet gaslaat naar zijn macht !
Hoe ligt de stamheer van 't geslacht
Met al zijn zaad verschoven,
En in der eeuwigheid beroofd
Van zulk een heilkroon, hem beloofd I
0 feest van weinige uren !
De hemel zelf gevoelt dien krak,
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De staat van deez' naturen
Hadde eeuwig kunnen duren :
Maar och zij droegen zich te zwak
In Gode te behagen.
0 tijd van bitter klagen 1
I. Tegenzang.
Had Adam zich aan 't Engelsdom
Gespiegeld, dat hoovaardig,
Terwij1 't in voile weelde zwom,
Nog hooger dan zijn staatpeil klom
En, wrijtende en kwaadaardig,
Den milden leenheer trotsen wou,
Hij leefde vrij van naberouw.
Tenzij nu Gods genade
De hand reike aan 't gevallen paar,
Dat, bij de slang te rade,
Aan 't omzien kwam te spade;
Wie rukt het uit zijn jammer, daar
Het ligt in schande en schennis !

Hoe dier staat lust naar kennis!

1385

1390

1 395

1400

II. Zang.
Men mag nochtans naar kennis staan.
Wij hemelgeesten dringen
Uit kenniszucht al hooger aan,
En volgen Gods verborgen baan,
In onz' bespiegelingen :
Want in den ronden spiegelkloot
Der Godheid ligt de wereld bloot,
Wil d'opperste openbaren
Aanstaande zaken, in dien schijn
Alsof ze alreede waren
In wezen, voor het baren;
Kon Adam dan een helsch venijn
Uit zucht ter kennis trekken?
Dit staat u naakt t'ontdekken.
II. Tegenzang.
De Godheid kent zich zelve, en eerst
De kennis is dan heerlijk,
En van de schuldvlek allerveerst.
De Godheid, die het al beheerscht.

1 397 . Dit staat u na a k t t' on td ek k en: versta: „dit verschil (tusschen
ecn geoorloofd en ongeoorloofd streven naar hoogere kennis) behoort gij
wel duidelijk te onderzoeken en te onderscheiden".
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Zal niemand hierom deerlijk
Van zijn gena verstooten : want
Hij heeft den kennisboom geplant:
Maar die ze uit trotschheid zoeken
Door middelen, van hem verboOn,
Dat zijn verkeerde kloeken.
Hoort Adam nu vast vloeken.
Nu spant vorst Lucifer de kroon.
Och Adam, hooge ceder,
Hoe ploft ge dus ter neder!
HET VI JFDE BEDRIJF.
LUCIFER. ASMODE.

Lucifer.
Zoo yang de rouwklacht aan. Geen zang heeft zulk een aard.
Asmodd.
Hoe wakker heeft deez' wacht zijn hofwacht nu bewaard!
Lucifer.
Het gaat naar onzen wensch. Wij zijn dien hoek te boven.
1415 0 Asmodd, het rijk des afgronds wil u loven,
En innehalen, op de schorre nachtklaroen.
Ons hof wordt met tapijt van spinrag, en feestoen
Van dorre blaan bekleed, om 't zegefeest te houwen.
Wij kronen u ten vorst der oostersche landouwen.
1420 Gij steurde 't eerste feest der levenden, en zult,
Ten God der bruiloften van 't oosten ingehuld,
Gemachtigd worden, 's nachts het bruiloftsbed t'ontsteken
Met geile vlammen, en des bruigoms hals te breken,
Daar hij gewonden ligt in d' armen van zijn bruid.
Asmodd.
1425 Dat 's meer dan ik verdiende. Op uwen zegen sluit
Mij d'ijz'ren kroon om 't hoofd. Zij roeste, uw naam ter eere.
Lucifer.
Waar steekt deez' jonge bruid, met haren nieuwen heere?
1419-1424. Volgens de Rabbijnen zou A sm odee beteekenen: „de verstoorder". Mede naar hunne voorstelling zou hij als de overste der duivelen
moeten worden aangemerkt. In de vertelling van Tobias zien wij hem,
overeenkomstig hetgeen hem hier wordt voorspeld, de bruigoms van Sara,
Reguels dochter, achtereenvolgens verworgen. — 1426. Z ij r o este: voor
„zij blijve mij voortdurend versieren".
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Zij dropen achter af, van schaamte en schrik gepraamd,
En slopen in een hol, mistroostig en beschaamd,
1430 Om hunne naaktheid : want nu zien ze eerst uit hunne oogen,
Of andere oogen, loos beguicheld en bedrogen.
Zij weven schaamrood, om de schamelheid t'ontgaan
Van hunne naaktheid, een groen web van vijgeblaan
Om 't middenlijf: want wij hen bij de lokken sleurden
1435 Door braam, en doornehaag, en distelpunt, en scheurden
De witte zijde van hunne eerste onnoozelheid.
Dit zijn de slippen, vuil van stof, en rood bespreid
Van slijk en sprenk'len bloeds. Zij jammeren en krijten.
Men hoort ze elkandere de schuld der misdaad wijten,
1440 En vloeken. Eden galmt van jammerlijk misbaar.
Mistroostige Adam krabt zijn aanzicht, rukt het haar
Met lokken uit zijn hoofd, en wekt de hofgeschallen,
Uitschreeuwende: waartoe, waar ben ik toe vervallen!
Ik gaf mijn bruid niet, maar mijn vijandin gehoor.
1 445 Mijn vleesch heeft mij verradn. 1k volgde een heilloos spoor.
Een vuile snoeplust was de pig die Eva griefde,
En mij al teffens. Och, dit komt van vrouweliefde.
Ik ben van mijne ribbe en eigen vleesch verraan.
De vrouweliefde komt mij al te dier te staan.
1450 Ik wou de vlag, in top gezet, uit trots niet strijken,
En Gode in wijsheid en in wetenschap gelijken.
De hoovaardij heeft mij bedorven en bekoord.
Het spook des afgronds klampt mij met geweld aan boord.
1k voele en voere alree een oorlog in mijn leden.
1455 Het vleesch wil anders dan de geest. Verstand, en reden,
En wil, geteisterd van dien onverwachten smak,
Gevoelen al te spade een vreeselijken krak.
'k Gevoel de jammeren van buiten en van binnen.
Hoe kan men zulk een scha herhalen en verwinnen!
Lucifer.
1460 Zoo wordt mijn wraak verzaad. Nu triomfeert de hel.
Dat mijn erfvijand zich nu were, en wetten stell',
Om zulk eene inbreuk van erflasteren te keeren:
Wij passen Langer op geen hinderdam noch beeren
Van wetten, en belofte, en vrees'lijk dreigement.
1432. Schamelheid: 'tzelfde als „schaamte". — 1436. De wit te zijde:
terugslag op hetgeen vs. Io6 is gezegd. — 1442. De hofgeschallen:
hierdoor kan men, naar verkiezing, „de geluiden van den hof", gelijk bijv.
„het geschrei der vogelen, het gebrul der dieren, het geruisch der wateren",
enz., of wel: „de echo's, de wedergalmen", verstaan. — 1464. En b elo ft e:
de uitgave van 1698 heeft no ch b elo ft e.
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1465 Natuur ligt onder, plat getreden, en geschend.
Al 't menschelijk geslacht is mijn, en errefeigen.
Het past niet langer op beloften, noch op dreigen.
De wil helt over van 't geboden goed tot kwaad.
'k Wil kerken zaaien, en altaren, hem ten smaad.
1470 Men zal mijn beelden daar met menschenoirren eeren,
En goud en wierook, en bij 's afgronds godheid zweren,
Uit schrik voor straffe. Ik schuif nu glimpelijk en valsch
Den oorsprong van het kwaad van mij op 's vijands hals.
Laat al de wereld vrij van Adams erven krielen :
1475 Uit zestig eeuwen bergt hij pas een handvol zielen.
Zoo stijge ik, na mijn val, op eenen hooger trap.
Zoo veel vermag de lust, een mondvol appelsap.
Maar duiken we eene poos. Wij zullen met onze ooren
Den grooten ommezwaai van 't eeuwig treurspel hooren,
1480 Uit Adams eigen mond. Nu loopt de treurrol af.
Hij komt tot kennis van zijn misdaad door de straf,
Die d'overtreders op den hiel treedt. Hij loopt herwaart,
Bestorven om het hoofd, en doodsch, dan weder derwaart.
De beeldevormer zag 't wanschepsel aan, en riep :
1485 Helaas, nu rouwt het mij dat ik ooit menschen schiep.
ADAM. EVA.

Adam.
0 duistere spelonk, ik docht in uwe naarheid
Mijn smet, en naakte schaamte en schande, voor de klaarheid
Des hemels, en den glans van 't aldoordringend licht,
Te dekken, maar vergeefs. Geen hol, geen bosch is dicht.
1490 Ik word verraden van het wroegende geweten,
Dat overtuigt me. Een worm, te diep in it hart gezeten,
Het overtuigen van 't beschuldigde gemoed,
Doorknaagt mijn ingewand. Waar zet ik mijnen voet,
Om rust te vinden voor het barnen van mijn zinnen?
1495 Och welk een onrust kraakt en knerst gedurig binnen
In mijnen boezem! hoor, hoe giert het hene en weer,
Getrokken van 't gewicht der misdaad, keer om keer.
Hoe is mijn staat verkeerd ! ik dwaal, gelijk de blinden,
En zoeke d'oude rust, en kan ze nergens vinden.
1500 Zij vlucht gestadig voor en voor, en wil niet staan.
1465. Geschend: voor geschonden of geschonnen.— 1469. Kerk en.... en altar e n: dit en hetgeen in de volgende verzen voorkomt, is
een voorspelling van den lateren dienst der „afgoden", die, naar de begrippen in Vondels dagen (als reeds meer gezegd is), geen bloote vindingen waren van 's menschen verbeelding, maar werkelijk bestaande booze
geesten, die de persoonlijkheid en namen van godheden aanschoten.
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Wat grijp ik naar de lucht? hier is geen vatten aan.
Waar blijven d'engelen, de blijde feestgenooden,
De wachters van den hof? helaas, zij zijn gevioden.
Nu zwijgt de bruiloftsgalm. De vog'lezang zit stom.
1505 Geen reien juichen meer voor bruid en bruidegom.
De hemelsche bazuin houdt op het feest te groeten.
De helsche horen houdt nu aan met vreeslijk toeten.
Eva.
Wat komt u over? zijt gij zinneloos, of dwaas?
Adam.
Ik zie de spokerij, en hoor het nachtgeraas
1510 Rondom mij hene. Zie de razerijen klimmen
Van onder op, en hoe ze ons dreigen, en begrimmen :
De nevel, die 't gezicht benevelde, verdwijnt.
Nu zien we een ommegang van spook, dat ons verschijnt.
Ik kan de rampen en het Teed, bij u gebrouwen,
1515 Niet overzien, veel min op eene rij ontvouwen.
Eva.
Zoo schuift ge uw eigen schuld alleen op mijnen hals.
Adam.
0 oorzaak van mijn val, en zooveel ongevals,
Hier uit te spruiten I och dit komt van echtgenooten I
Op zulk een voorwaarde is ons huw'lijk niet gesloten.
Eva.
1520 Met wat beding heeft dan uw hand mijn hand getrouwd?
Adam.
Dat gij mijn noodhulp trouw uw man handhaven zoudt.
Eva.
Het voegt den man zijn vrouw godvruchtig voor te treden.
Adam.
Laat deez' gevloekte boom getuigen wie eerst Eden
Durf schenden, en zich aan 't verboden ooft vertast.
1513. E en ommegang van spook: spook wordt hier als collectief
door gespook genomen. — 1518. Dit komt van echtgenooten:
versta : „dit komt van een echtgenoot te hebben". — 1524. V e r t a s t: in
vezelfde beteekenis als „vergrijpt".
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Eva.
1525 De zwakke vrouwekunne is van een lust verrast.
Adam.
En uw vervloekte lust mij bitter opgebroken.
Eva.
Het voegt een manshoofd zich te houden onbesproken,
En stand te houden, zoo het vrouwebeeld bezwijkt.
Adam.
Gij smeet mij overstag.
Eva.
Rechtschapen vroomheid wijkt
1530 Om smeeken, noch gevlei, noch dreigen van een vrouw.
Schep moed : ik blijve uw troost, in 't nijpen van den rouwe,
Gelijk voorhene in weelde en 't opperste geluk,
En zal u nimmermeer bezwijken in den druk.
Adam.
Het is vergeefs getroost, deez' schade al t' onherhaalbaar
Eva.

1535 Wat raad? de schepper schiep ons beiden niet onfaalbaar,
Maar faalbaar, en van een bouwvallige natuur.
Adam.
Dus sleept de wellust van een oogenblik, een uur
Een lange keten na van rampen en verdrieten.
Het lust me langer niet het leven te genieten.
1540 'k Verbeeld me, waar ik ga en sta, een bange dood.
Zij grimt me leelijk aan. Och, open uwen schoot:
Ontvang me, o aarde : want de lust is mij benomen.
Ontvang me wederom. Ik ben van u gekomen.
Dit lichaam komt u toe. De ziel verhuize, en zoek'
1 53 1.1 533. Ik.... zal u nimmermeer bezwijken: zoo zegt ook
Badeloch:
'k Zal u om lief noch leed bezwijken noch begeven,
zie Gijsbrecht van Amstel vs. 171o. — Opmerking verdient het, dat het
woord hier zes regels vroeger — vs. 1528 — onz. gebezigd wordt. —
1 534. Deez' schade al t'onherhaalbaar: een onherhaalbare
schade ware, naar hedendaagsch taalgebruik , „een schade, die niet herhaald,
en alzoo niet voor de tweede maal geleden kan worden". Doch de bedoeling
is, gelijk ieder begrijpt, „een schade, waar geen v e rh a a 1 op is, een
onherstelbare schade".
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1545 Een heimelijk verblijf, daar een verdiende vloek
Haar henevoere : want zij heeft des hoogsten zegen
Misbruikt. Wat toeft de dood ! het leven is me tegen,
De nare duisternis veel liever dan de dag.
Mijn schande ligt te naakt. Zoo 't mij gebeuren mag
1550 Te sterven; keer het niet. Laat u mijn dood behagen.
Geen reden port u op het tijdig lijk te klagen :
Want tijdig sterft hij, die niet meer te hopen heeft.
Al is mijn leven kort, 'k heb nog te lang geleefd,
Na zulk een heilverlies, en kan niet meer verliezen.
1555 Wat slag van sterven staat mij 't reedste nu te kiezen ?
Van eenen hoogen berg afspringen zonder schroom,
Of plompen in d'Eufraat, en drijven met den stroom
En maalstroom recht in zee, ten aze voor de visschen ?
Ai vrouw, wat houdt ge uw man? gij mocht me nutter missen
1560 Dan houden: want de zon, die 't hoofd haast onderhaalt,
En naar de westkim spoedt, is lang voor mij gedaald.
Mijne oogen schuwen 't licht. Ontsla me. Ik overleefde
Het zegenrijke lot, mij toegelegd, en streefde,
Van hoovaardij vervoerd, te welig en te steil,
1565 En boven 't menschelijke eens vastgestelde peil :
Zoo moest ik billijk in 's doods afgrond nederstorten.
Eva.
Waartoe vervalt ge? wilt ge u zelven 't leven korten,
En mij, een droeve weeuw, verlaten ? ben ik niet
Uw eigen vleesch en been?
Adam.
Ja 't vleesch, dat mij verried,
1570 Verleidde. 0 valsche tong, met slangegift bestreken !
Eva.
De slang verleidde mij, door hare looze treken.
Adam.
Gij zijt de looze slang, die mij den doodsteek gaaft.
Eva.

1575

Waar blijft uw hoog vernuft, dat naar de starren draaft ?
Waar is het helder licht van uw verlichte reden ?
Indien mijn tranen, en ootmoedige gebeden
U niet bewegen, zoo vergun me, op mijn geklag,
Dat ik aan uwe zijde, en teffens sterven mag :
Want 't lust me zonder uw genootschap niet te leven.
'k Ontken geenszins dat ik dit misdrijf ,heb gesteven,
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1580 Mijn snoeplust u vervoerde in dezen droeven staat.
Zoo laat ons t'zamen dan de schuld van zulk een kwaad
Ook boeten. Woudt ge door de doodschuld mij behagen ?
'k Zal haar verdiende straf gewillig leeren dragen.
Daar is mijn hand. 1k ben de dood getroost. Vaar voort.
L585 Nu suf niet langer. Tree mij voor. Nu sta uw woord,
Als een rechtschapen man. Geen dood zal mij vervaren,
Te ploffen van een rotse, of in de zoute baren
Te plompen, hand aan hand. Ik trouwde deze hand.
Adam.
Och liefste, 't is mijn schuld. Mijn troost, mijn waardste pand,
1590 a wil mijn leven, u ter liefde, nog verlengen.
Wisch af deez' tranen, die de bleeke blaan besprengen
Van uwe kaken. Zet uw edel hart gerust.
Schoon hier geen levenslust meer overschiet, nog lust
Mij 't leven, om uw gunst, en aanschijn. Mijn getrouwe,
1595 Gij zult niet, in den schijn van eene weduwvrouwe,
Den eersten bruiloftsdag beschreien, en alleen,
En doodsch, en hangends hoofds, op eenen kouden steen
Gezeten, klagen dat uw man, van rouw verwonnen,
De handen aan zichzelf mistroostig heeft geschonnen.
1600 'k Wil mijn mistroostigheid intoomen, en al stil
Verwachten 't uiterste, en wat hierop volgen wil.
Eva.
Wat hoore ik daar? een storm begint hier op te steken,
De donk're en zwang're lucht onstuimig uit te breken.
De bladers ruischen uit vier hoeken hene en weer.
1605 De bulderende wind smijt bosch en boomen neer.
Het aardrijk davert, dreunt, en loeit, en huilt van onder.
Het bliksemt blik op blik Op 't weerlicht rolt de donder
De donderklooten door de wolken slag op slag,
En d'avondschaduw jaagt den ondergaanden dag.
Adam.
1610 Hoe beeft het hart van schrik ! hoe sidderen mijn leden,
Van eene kille koortse en doodschrik hard bereden !
Mijn haren rijzen. Al het bloed trekt snel bijeen.
d'Alziende rechter, om het gruwzaam overtreen
Van zijn gewijde wet, te trotsch getergd tot toren,
1602-1609. Deze regels leveren een prachtig voorbeeld van schilderachtige en klanknabootsende poezie. — 1607. Het bliksemt bl ik op blik:
blik is „licht, straal", en bliksemen is een frequentat. of intens. van
blikke n. De hier gebezigde uitdrukking beteekent dus hetzelfde alsof men
thans zeide : „het weerlicht is niet van de lucht af".
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1615 Genaakt. Waar vluchten wij? hij komt, en laat zich hooren,
Mijn liefste, vlucht met mij ten bosch in, daar nooit zon
Haar aldoordringend licht en stralen schieten kon.
Geen web van vijgebladn kan onze naaktheid kleeden.
De hartekenner ziet, van boven tot beneden ,
1620 Van top tot teen, niet heels aan lichaam en aan ziel.
Hoe kort treedt 's hemels straf het misdrijf op den hiel!
Duik onder, liefste: ik zal u met mijn schaduw dekken.
O lust! o appelboom! o schande I o lastervlekken!
O bosch, bedek ons, zoo uw schaduwe iet vennag!
1625 Het hoog gerecht verschijnt. 0 droeve bruiloftsdag!
URIEL. ADAM. EVA.

Ur ie 1.
O Adam, Adam, hoor. Waar loopt ge u nu versteken,
In nare schaduw? meent ge in schaduwe uw gebreken
En smet te schaduwen voor Gods alziende licht?
Geen diepe nachtspelonk, geen hol, hoe naar en dicht,
1630 Kan u verbergen, voor d'oneindigheid, gevonden
In hemel, aarde, en zee, en grondelooze gronden.
'k Verdaag u in Gods naam. Verschijn, verschijn terstond.
De Vader, die u schiep, en aan zijn wet verbond,
Verdaagt u. Waarom vlucht ge uw schepper, uwen vader?
Adam.
1635 0 stem, 'k gehoorzame u. Vergeef me: ik kome u nader.
De voorboO van uw komste, in 't godgeheiligd woud,
Het schrikk'lijk onweèr, dat uw majesteit ontvouwt,
Verbaasde hem, die, naakt geschapen, zich moet schamen,
Uit ootmoed en ontzag, die 's menschen plicht betamen.
Urie 1.
1640 Wie openbaarde u toch deez' naaktheid, al te naakt?
Heeft ook uw mond de vrucht der kennisse gesmaakt?
Beken de misdaad vrij. Ontzie ze niet te noemen.
Verschoon uw schuld niet : want hier baat nu geen verbloemen.
O trouwelooze, durft ge alleen om 't ooftgenot,
1645 Op doodstraf u verboOn, ontwijden 't hoog gebod?
Adam.
Het is mijn schuld niet, maar de liefelijke woorden
Der vrouwe, mij van u ter hulp gegund, bekoorden
Mijne ooren en het hart; de boomvrucht en haar verf
x628. T e s c ha d u w e n: sierlijk voor „te bedekken". Vergelijk ook
vs. 31o.
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Mijne oogen, en den mond, helaas, tot mijn bederf,
1650 Te smaken : uit de vrouwe is mijn bederf geboren.
U r i 8 1.
0 vrouw, ter noodhulp van uw wederga gekoren,
Wat voerde uw zinnen tot deez' wederspannigheid ?
Eva.
Een slang, Gods schepsel, heeft mijn simpel hart verleid,
Den appel in den mond gesteken na 't bekoren.
U r i 8 1.
1655 0 hofslang, listig dier, gevoel nu 's hoogsten toren.
Gij zult voortaan, gehaat van allerhande vee
En dieren, op uw buik voortkruipende, geen vreë
Noch rust gevoelen, en, in uw spelonk gedreven,
Het gansche leven lang, bij aarde, uw voedsel, leven !
1660 Het hoog gerechte zal een onuitbluschb'ren haat
Ontsteken tusschen u, en tusschen 't vrouwezaad,
Dat u het hoofd verplet : hoewel gij, bits in 't wrijten
En wederstreven, dit durft in de hielen bijten.
0 vrouw, die uwen man bedriegelijk verried,
1665 Gij zult geen einde zien van 't nakende verdriet,
In dracht en barensnood ; en een slavin verstrekken
Van Adam, uwen heere, en zijnen wil voltrekken :
En gij, die hare stem gehoor gaaft boven God,
In 't smaken van de vrucht, en schenden van 't verbod,
1670 Zult zweeten onder 't juk des arbeids, vol misnoegen.
Het aardrijk, nu gevloekt, vergeldt den last van 't ploegen
En zaaien menigwerf met onkruid, stroo en kaf.
De doorne en distel stikt het zaad, dat d'akker gaf,
Totdat ge, nat bezweet, verkeert in stof en aarde,
1675 Begraven in den schoot der moeder, die u baarde.
Opdat ge mid'lerwijl gevoelt in 't aardsch gekwel
Hoe d'opperste het recht beneén genade stel,
Zal uwe wederga nakomelingen baren,
God uw gezondheid en beschaamdheid nog bewaren,
1680 En 't lichaam dekken met de warme schapevacht.
1669. In 't sm a k en van de v r u c h t: zie het aangeteekende op den
inhoud, blz. 140. — 1677. Stel voor stelt. — 1679. Het woord be waren
voegt hier beter bij 't voorafgaande gezondheid, dan wel bij beschaam dheid; de bedoeling is: „om uw gezondheid te bewaren en aan uw schaamtegevoel te gemoet te komen"; maar Vondel heeft hier, ongelukkig, in de
plaats van zich op eigen wiek te bewegen, een regel van de Groot willen
vertalen, en vertalende is hij nooit zoo gelukkig in zijn uitdrukkingen, als
wanneer hij ze zelf schept.
13
VONDEL XI.
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Nu fluks ten hove uit: fluks gij Cherubijnewacht,
Gods hoftrouwanten, komt, en past u trouw te kwijten.
Verjaagt de ballingen, verjaagt dit paar bandijten
Ten paradijze uit. Gaat bewaakt den gouden boom
1685 Van 't leven. Houdt gestreng de' dert'le' lust in toom,
Met scherpe zwaarden, die van gloed en vlamme blaken,
Opdat geen ballingen de vrucht des levens smaken.
Eva.
O Welk een brand ontsteekt het gansche paradijs,
En weidt de boomen af! nu zwijgt de bruiloftswijs.
1690 Nu schrikken tevens al de vogels en de dieren.
Zoo past het u en mij de bruiloftsfeest te vieren
Met deze fakkelen. Och lief, waarheen? Waarheen?
Adam.
Het is geen dralens tijd. De geest, die ons verscheen,
Schijnt geen Uriel, maar God zelf, wiens wet wij braken,
1695 Om boven 's menschen peil te steig'ren in de daken
Des hemels, boven God, in wijsheid, en in macht.
Een reukeloos bestaan heeft ons ten val gebracht.
Helaas, wie onderstut mijn twijfelende stappen?
Mijn weergade, onderstut me in droeve ballingschappen.
1700 De beenen sidderen. Het is hoog tijd te vlien.
Wij scheiden, zonder hoop van immer u te zien,
O lusthof paradijs! o schoot van ons geboorte!
Wat baat het ommezien! ons wordt geboon deez' poorte
Te ruimen, om een dorre en dorstige landouw
1705 Te zoeken, in ellende. 0 knagend naberouw,
O zweetende arbeid, o eindelooze ellenden!
Geleidt me, volgt me na, met heele kommerbenden.
Hier heeft de zomer uit. De winter klampt me aan boord.
Gods slagzwaard volgt ons op de hielen. Spoen we voort.

1683. Ban dijten: 't woord staat hier, evenals vs. 591 en 592, voor
„lieden, die in den ban gedaan zijn, die een b a n-vonnis tot hun last hebben". — 1701. Van immer u te zien: „van immer u weer te zien". —
1706. Zw eetende arbeid voor „zweetbarende arbeid".
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OP HET GELUKKIG ONGELUK
VAN PRINS

o0cot gltaurits 53411 al4013attpv
DOOR ' T BREKEN DER BRUG TE FRANEKER MET ZIJN PAARD IN 'T WATER
VALLENDE , DEN 6den VAN LOUWMAAND MDCLXV.
VOLVITUR IN CAPUT.

D

E Friesche brug ontzegt Nassauschen Bucefal,

En Maurits zwaar van deugd en dapperheid te dragen.
Zoo plompt hij met zijn stoet in 't water van de' wal.
Der vorsten zon verdrinkt. Nu zal het nimmer dagen.
V. Willem Frederik, Stadhouder van Groningen, was op den 3i gten October
1664, ten gevolge van 't afgaan van een zadelpistool, dat hem de kaak wegschoot, overleden, en 't lijk zou in 't begin des volgenden jaars met groote
staatsie te Leeuwarden begraven worden. Vorst Joan Maurits, uit Den Haag
derwaarts gereisd, om de plechtigheid bij te wonen, was van daar teruggekeerd, en trok op 6 Januari 1665 door Franeker, toen een houten brug
aldaar, op het oogenblik, dat hij er zich, te paard, en met een talrijken
stoet, op beyond, onder den last bezweek: ten gevolge waarvan hijzelf
met een vijftal ruiters in 't water stortte. Al spoedig gelukte het aan de
omstanders, die hier in grooten getale waren samengevloeid om den beroemden Vorst te aanschouwen, de vijf edellieden uit de niet zeer diepe
gracht tie redden; maar hun meester, die achterover, en dus onder zijn
paard in 't water geraakt was, was verdwenen, en zijn dood, tusschen
een zestal woelende en trappelende paarden, scheen onvermijdelijk. Het
gelukte eindelijk een der zijnen, half in 't water gedaald, 's Vorsten paard
op zijde te trekken, hem bij 't been te vatten, en zoo op den vasten wal
te sleuren. Hij leefde nog, doch zonk terstond op de knieen ineen, 't welk
de omstanders deed gelooven, dat hij door den val te erg gewond was,
om verder te gaan; doch hij had geen letsel van eenig belang bekomen,
en zijn beweging strekte alleen om God voor zijn merkwaardige redding
te danken, terwijl bij 't oprijzen zijn eerste vraag was, of er niemand was
omgekomen. Hij werd alstoen op Martena-Huize, de woning der weduwe
van Joachim Andreae, heengeleid, waar hij adergelaten en te bed gebracht
werd; terwijl reeds den volgenden dag de Prinses-weduwe Albertina Agnes
hem uit Leeuwarden bezoeken kwam. Langzaam was zijn herstelling, doch
de tijd werd hem gedurende zijn verblijf te Franeker, door de trouwe zorg
zijner gastvrouw en de bezoeken van de Franeker Hoogleeraren en vele
Friesche edelen, op aangename wijze verkort. Aan de brug werd, na haar
vernieuwing, de naam van „Prins Mauritsbrug" gegeven, dien zij sedert
V olvitur in caput: d. i. letterlijk: „hij buitelt op zijn kop ," doch
hier beteekent het: „hij wordt over 't hoofd in het water gewenteld." Zie
Aen. I, 120. — I Nassauschen Bucefal voor „den Bucefal (het paard)
van den Vorst uit het Huis van Nassau."
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ANDER.
SOL IN AQUARIO.

Choon vier in 't water sterft, nog leeft hij, heet van gloed;
Met God, in zijne borst van ijver aangesteken:
Beschut voor smoren, en den slaanden paardevoet.
De zon van Nassau staat nu in het Waterteeken.

S

ANDER.
EREPTUS AB UNDIS.

ier

rijst hij, God ten prijs, ter kimme uit, om den dag
Aan 't heilig Roomsche rijk met zijnen glans to schenken.
Hij leeft in d' oude, die de nieuwe wereld zag.
Wie God vertrouwt, hem kan geen hoef noch water krenken.

H

behoiiden heeft; terwijl in den gevel van het zoogenaamde Blauw-Weeshuis,
in de nabijheid daarvan gelegen, het voorval op een steen werd afgebeeld,
waarvan het opschrift, in 1795 door de omwentelingsmannen uitgewischt,
later door de zorg van den waardigen Hoogleeraar de Crane werd hersteld.
Ander. Sol in aquario: d. i. „de Zon in den Waterman;" het woord
sol slaat hier terug op den laatsten regel van 't voorgaande gedicht en zet
als 't ware de gelijkenis voort. — 1. Ster ft voor „gebluscht, uitgedoofd
wordt." — 4. Overzetting van het motto. — Ander. Er eptus a b undis:
d. i.: „uit de golven gered." Zie Aen. I, 600. — i. God t e n prijs: hier
letterlijk: „code prijs gevende". Immers de plaat stelt hem voor op het
oogenblik, dat hij, op zijn beide knieen gevallen, God voor zijn redding
dankt. — 2. Aan 't heilig Roomsche r ij k: men herinnere zich, dat
Joan Maurits Vorst des Roomschen Rijks was, bij Vondel een betere aanbeveling dan zijn betrekking tot de Prinsen van Oranje. — 3. Die de
nieuwe w e r eld zag: als Gouverneur van Brazilie.

1) Zie over het verhaalde ongeval AITZEMA , V. 406; DE CRANE , Oratio 13 y 18 ;
De vrije Fries, 1838, bl. 138, 139; VAN KAMPEN , Levens van beroemde
Nederlanders , Deel II, bl. 386-392: vooral op bl. 390 den roerenden brief,
door Joan Maurits, na 't gebeurde, aan zijn zuster, de Gravinne van Stirumy
geschreven.
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Op Zenuttfien $34n Grptflotn.'
Aarde roos van Erpekom,
Stut van moeders ouderdom,
Band van vriendschap van 't geslacht
Gij verwelkt als (sic) 't onverwacht.
Uwe vermaak was 't groene hand (sic),
Nu ontbeert het u met smart.

W

5

Op Ott qtystnb Ii3ooroper"
VAN DEN

ZEESTRI JD.
NON ILLI IMPERIUM PELAGI, SIEVUMQUE TRIDENTEM
SED MIHI SORTE DATUM.

E Zeevaart, een Andromeda, gebonden,
Geketend, vreesde, op 't vrijgevochten strand,
Het zeegedrocht van 't koningmoordend Londen,
Dat in zijn' balg veel schepen had verslonden:

D

VI, Op Tanneken van Erpekom. Dit gedicht komt voor op een
zilveren gedenkpenning, waarop aan de voorzijde afgebeeld is een vrouw
met een waaier in de hand, staande in een landschap, met het onderschrift:
„Tanneken van Erpekom, geboren den 26 en October, anno 1619, en gestorven den 25en Februarius, anno 1655, in Amsterdam."
VII. Koning Karel II, aangehitst door den jeugdigen en roemzuchtigen
Lodewijk XIV, die thans over Frankrijk regeerde, bovendien verbitterd op
Non illi imperiurn, c a e t.: d. i.: „niet hem (of haar), maar mij is het
rijk der zee, en de machtige drietand door het noodlot toegewezen". Zie
Aen. I. 143. — r. De Zeevaart, e en Andromeda: Vondel stelt hier
(zie ook b. v. VrFje Zeevaart onder Tromp, vs. 26-31, Vrije Zeevaart naar
Oosten , vs. 3-21) de Vrije Zeevaart voor onder het beeld der schoone
Andromeda, die, gelijk Ovidius zulks voorstelt in het Vierde Boek zijner
Herscheppingen, aan een rots, die in zee uitstak, vastgebonden, ten offer
moest strekken aan een zeegedrocht, doch door Perseus, den moedigen
zoon van Danae, gered werd. Wie van deze fabel meer verlangt te weten,
en 't Latijn niet machtig is, zal haar in Vondels overzetting te zijner tijd
kunnen nalezen, en daardoor beter begrip bekomen van het beeld, hier
door den dichter gekozen, en in al zijn bijzonderheden volgehouden. —
3. 't Konin gm o or d e n d Londen: merkwaardig is deze uitdrukking;
immers wijt hier Vondel, altijd vol eerbied voor de koninklijke waardigheid,
den oorlog niet aan Koning Karel II, maar aan de partij van hen, door
wie diens vader was omgebracht.
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Maar Perseus, of de zeemacht van ons land ,
Op 't vliegend paard, der Staten vloot, gestegen,
Verscheen in 't end, ten troost en toeverlaat
Der bleeke maagd , om onderstand verlegen.
Het schrikdier week voor 's ridders blanken degen
Naar 't krijtestrand , van roofzucht nooit verzaad.
Het braakt vast gal, dat al de baren groenen,
En bruist en bruit, gelijk een noordsche orkaan.
De ridder volgt , en weet van geen verzoenen.
Hij dreigt het in te varen, en harpoenen.
Gelukt dien held dat loffelijk bestaan,
Maatroos zal 't haast aan stukken ommedeelen ,
En zieden het al zingende tot traan,
Daar duizenden van kop'ren donderkelen,
En alle zeetrompetten onder spelen,
Tot blijdschap van den vrijen Oceaan.
Zoo wordt de maagd ontketend aan de haven.
Dan giet de zee haar schoot vol rijke gaven.

„ill
pinntbettnijt o

s

Choone Lelie, laat ons minnen,
Nu de zon schijnt van omhoog.
Wilt ge u al te lang bezinnen,
Gij zult haast aan 's hemels boog

de Staten, en inzonderheid op Jan de Witt, had, reeds in 1663, onderscheidene schepen en vaste plaatsen , den Nederlanders in andere werelddeelen behoorende , doen bemachtigen , zonder zich te kreunen aan de
klachten , daarover bij hem ingebracht. De Staten-Generaal, of liever de Witt ,
die hen 't besluit liet nemen, zonder dat zijzelven 't wisten 1), zonden hierop
de Ruyter uit de Middellandsche Zee, waar hij zich beyond, naar Kaap Verde ,
waar hij de ons ontroofde sterkten hernam , en naar de Kust van Guinea ,
waar hij insgelijks ons gezag herstelde. Karel II deed middelerwiji een
aantal Nederlandsche schepen opbrengen, die, welke zich in de havens
van zijn Rijk bevonden, in beslag nemen, en onze retourvloot uit Smirna
door een smaldeel aantasten. Deze aanvailende handelwijs deed de Staten
oordeelen, dat de tijd gekomen was, om maatregelen van wedervergelding,
ook in Europa, te gebruiken, en het besluit hiertoe werd op den 31 Januari
genomen , terwijl een vloot werd uitgerust onder het bevel van Wassenaar.
VIII. Minn e d euntj es. Dit gedichtje en de op bl. 199-202 volgende
dragen in de oude uitgave den datum : „MDCLXV den 29 in Wijnmaent.”
6. ' t V li egend pa a r d: volgens Ovidius was wel het vliegende paard
Pegasus uit het bloed van Medusa gesproten, toen haar Perseus het hoofd
had afgehouwen, en nam deze het dier met zich op zijn tocht; doch toen
hij het zeemonster bevocht, zweefde hij niet op het ros, maar op hielvlerken, door de lucht. Andere schrijvers over de mythologie laten hem
echter den Pegasus berijden.
1)

Zie WAGENAAR,

Vaderl. Hist. XIII, bl.
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MINNEDEUNTJES.
5

Jo

Mist en onweer op zien komen,
En voor donderslagen schromen:
Want wie traag zijn lief bemint,
Vangt in 't end een handvol wind.
Min, een roover, stout in 't kampen,
Zeilt me na met kracht en spoed
In de zee van mijn gemoed:
Als hij mij aan boord komt klampen,
Baat geen wederstand noch strijd.
Och, ik raak mijn vrijheid kwijt.
ANDER.
E dertele Sater,
De boksvoet vast hippelt,
Langs d'oevers van 't water,
En beitelt, en trippelt
Met alle zijn vrijsters,
Die zingen als lijsters.
Het veld is vol vreugd.
0 vroolijk leven! o zoete jeugd!
0 wreede vriendinne,
Wie kan u bewegen?
Hoe trouw ik u minne,
In hagel en regen,
Gij vlucht even vlugge,
En biedt me den rugge.
Ik jammer ontsteld:
Geen klachten baten: mijn leven smelt.

D
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ANDER.
KORIDON.
Oom hier, o goelijk meisje.
Gij ziet de velden groenen.
Vergun me slechts een reisje,
Dat ik uw mond mag zoenen,
En uw wangen, uit lust en verlangen.
Ai koom wat nader:
Want uwe moeder en was niet vroeder,
Zij kuste vader.

K
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De duiven trekkebekken.
De dieren in de weiden

4. Beitelt: 'tzelfde als buitelt.
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MINNEDEUNTJES.
Een lijn te zamen trekken.
Wie kan de liefde scheiden
Van het leven, de jonkheid gegeven
Om te gebruiken?
Liefde moet bloeien. Door liefde groeien
De boom en struiken.

ateircisous.

T

5

Oen Narcis het water kliefde,

Met de stralen van zijn oogen,
Hij op zijnen schijn verliefde,
En, van minnegloed bewogen,
Om te blusschen den waterbrand,
Riep: ai trouw me toch hand aan hand.

Zijne hand, zoo blank en teeder
Bood hij aan den schijn op trouwe,
Die bood hem de hand ook weder:
JO Doch vergeefs, dies hij, vol rouwe,
Schreide: waarom versmaadt ge mij,
Die u vierig uit liefde vrij.

I5

Als geen trouw hem mocht gebeuren,
En hij zijnen wensch moest derven,
Ging de vrijer liggen treuren,
En verloor zijn schoone verven.
Al de schoonheid, zoo groot van roem,
Werd veranderd in eene bloem.

i. Narcis: zie over Narcissus, — die, toen hij zijn eigen beeld in 't
water zag, op zichzelven verliefde en vandaar zijn naam gaf aan alle ingebeelde en met hun eigen schoon ingenomen pronkers, — het Derde Boek
der Herscheppingen van Owplus.

HIPPOMENES.

201

ipponteites.
TRAHIT SUA QUEMQUE VOLUPTAS.
Ippomeen, door d' ingebeelde
Schoonheid, toomeloos van weelde,
Schatte 't leven niet te dier
Om te blusschen 't minnevier
Met de weermin van Atlante:
Dies hij zich in 't renperk kantte
Tegens haar op Venus' woord.
Zij, door appelglans bekoord,
Koos den appel onder 't blaken.
Zoo kwam elk zijn wit te raken.

H

5

I0

ANDER.
DUXIT SUA PRIEMIA VICTOR.

H
5

io

Ippomeen, ontvonkt van gloed,
Waagt, daar and're in 't renperk sneven,

Om de schoone Atlante 't leven.

Venus geeft hem raad en moed.
Hij, den schicht der schoone ontronnen,
Wellekomt ze, en kust haar hand,
Het gewenschte minnepand,
In het minneperk gewonnen.
Zy wint d'appels, hij zijn lief,
Elk zijn gading en gerief.

ANDER.
OMNIA VINCIT AMOR.
Lieg met snelle zwaluwvlogels:
Ren de winden zelfs voorbij,
En de kracht van bussekogels:
Min acht kogels, wind, noch vogels,

V

Trahit s u a q u e m q u e voluptas: d. i.: „ieder wordt door zijn bijzonderen trek gedreven". Zie VERGILIUS, Ed. II, 65. — 1. Hippo m e en: zie
het Tiende Boek der Her scheppingen. — Ander. Duxit s u a praemia
victor: d. i.: „de overwinnaar won zijn prijs". Van wien de woorden zijn,
weet ik niet. — Ander. O m n i a vincit amor: d. i.: „de liefde verwint
alles". Zie VERGILIUS Ed. X. 69.

202

5

10

HIPPOMENES.
Als zij let op haar getij.
Hare loosheid zal niet feilen
't Allersnelst voorbij te zeilen,
Door een appel twee of drij.
Kloeke minnaars suffen nimmer.
Zoo verkloekt men 't Joffrentimmer.

Concorbee.
Ls d'Eenhoren ziet de Maagd,
't Liefste dat zijn oog behaagt,
Blijft hij in gedachten hangen,
Raast in 't end van minnesmert,
En, die nooit gevangen werd,
Geeft zich in haar schoot gevangen.

A

5

der 6ruifofie
VAN DEN E. BRUIDEGOM,

PETER DE WOLF,
EN ZIJNE E. BRUID,

CLEMENTIA VAN DER VECHT.IX
HIS UNUS AMOR.

I.
Oen Natuur zich kwam vermeiden
Door een' zegenrijken hof,
Zij Clementia zag weiden
Met gezang in 's hemels lof,

T

IX. Volgens het Puiboek ondertrouwden 3 November 1665 te Amsterdam
Pieter de Wolff, geboren aldaar en oud omtrent 19 jaren, „winkelier, ge8. Door een appel twee of d r ij : Hippomenes wierp namelijk, toen
hij met Atalante den wedloop hield, om haar op te houden, achtereenvolgens drie appelen in het renperk. — Concordes, 1— 4.Vergelijk den inhoud dezer
regels met de plaats in Adam in Balhngschap, vs. 1070 — 1077. Waarschijnlijk
had Vondel dit sprookje omtrent den Eenhoorn onlangs hier of daar gelezen , en daaruit aanleiding genomen om dit versje te schrijven, 't welk
hem naderhand 't denkbeeld ingaf, de voorstelling in zijn Treurspel te pas
te brengen. Wij hebben hier in elk geval weder een voorbeeld bij velen,
hoe, wanneer hem eenmaal een voorbeeld voor den geest speelde , hij
daarvan gaarne bij meer dan eene gelegenheid gebruik maakte. — Hi s
unus amor: d. i.: „een gelijke liefde bezielt hen".
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Onder schaduwe van bladen,
Daar een lucht door hene blaast,
Die de kruiden en de zaden
Met haar' lauwen adem aast.
II.
Op het onvoorziens gemoeten
Van der dingen voedsterin,
Neeg de maagd aan hare voeten,
Daar ze stand hield, blij van zin.
Met een Koren, rijk van vruchten,
Terwe, olijf, en druif, en ooft,
Van de zonne, in zomerluchten,
Overstraald, en gaar gestoofd.
III.
Jonkvrouw, sprak Natuur ten leste
Waarom leeft ge alleen voor u,
En geen jongeling ten beste ?
D' allerwijste was niet schuw
Met een Bade zich te paren,
En te bezigen den tijd,
In de lente van de jaren,
Eer 't gewenscht seizoen verslijt.
IV.
Wilt ge naar de lessen hooren
Van de Wijsheid, volg de reen.
Gij zijt voor u zelf geboren
Slechts ten deele, en niet alleen,
Maar een ander ook ten goede.
Alle vrekheid is gebrek,
In het oordeel van den vroede,
Schuw van ergernis en vlek.

assisteerd met Hans de Wolf, zijn vader, wonende in de Warmoesstraat,
en Clementia van der Vecht, van Amsterdam, oud omtrent 20 jaren, geassisteerd met Anna de Wolf, haar moeder, weduwe van Jacob van der Vecht,
wonende op den N. Z. Voorburgwal." Zijn vader, Hans de Wolf, was eerst
gehuwd met Cornelia Block, daarna met Agnes Block, de bekende vriendin
van Vondel in zijn laatste jaren. De moeder van de bruid was Anna de
Wolf, een zuster van den zooeven genoemden Hans.
Hij hertrouwde later met Susanna van Hoeck, die 10 Oct. 1693 overleed.
Pieter de Wolf overleed 1 April 1691 op zijn heerlijkheid Wulvenhoeck
en werd 6 April te Amsterdam begraven.
8. A as t voor „voedt." — 20. D'allerm/st e: „Salomon". Intusschen
hij paarde zich niet alleen in d e 1 en te van de j a r en, noch met e en
enkele gad e; — men kan 't echter ook opvatten, als bedoelde Vondel hier
„d'allerwijste jonkvr o u w".
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V.

35

40

45

50

55

Leer u zelve mededeelen.
Stut het menschdom, en den staat.
Men wordt rijk door aan te telen
Zijns gelijken. Telg en zaad
Groeizame en gezielden minnen.
Hoor hoe vroolijk zingt het woud,
Daar gevogelt, heet op 't winnen,
Trekkebekt, en nesten bouwt.
VI.
Elk bedankt de gloende rozen,
Na genot van kleur en geur.
Zie daar aan een ente blozen
Een paar appels, rood van kleur,
Als uw mond, en roode kaken.
Word niet eens van schaamte rood.
Zie hoe d'ente door dat blaken
Uwe hand tot plukken noodt.
VII.
Woudt ge liever dat een minner
U deze offerde, als een gaaf,
Krans hem eerst ten overwinner,
Met een lauwerkrans, heel braaf
Van uwe eigen hand gevlochten.
Welkoom hem met eenen zoen,
En verlicht den aangevochten,
Om de vriendschap aan te voen.
VIII.

Peter, achter eene hage

60

Neergedoken, hoorde 't aan,
Kwam gesprongen uit de lage,
Om zijn snoeplust te verzaän.
Liefste, sprak hij, kunt ge lijen
Dat ik u het kussen verg,
Daar Natuur voor mij komt vrijen,
Gun me een kus, en denk geen erg.

IX.
Zij bestorf, in 't eerst bezweken,
Als een roos haar verf verschiet,
36, 37. Telg en zaad enz.: construeer: groeizame en gezielden
(planten en dieren) minn en telg en zaad (begeeren zich voort te planten.) — 66. Als een roos haar verf verschiet: hier moest staan:
als een r o o s, die haar v e r f; doch een fout als deze begaat Vondel
meermalen.
65

TER BRUILOFTE VAN P. DE WOLF ENZ.
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Doch verhoorde in 't end zijn smeeken.
D' eene ontvangt 't geen d' ander biedt.
Kus om weerkus, zonder veinzen,
Lust om lust, en vreugd om vreugd.
Dieper gingen hun gepeinzen.
't Eerste groen het hart verheugt.
X.

75

80

Toen de minnaar triomfeerde
Mocht men hooren hoe de hof,
Vol gevogelt, kwinkeleerde,
Op deez' rijke bruiloftsstof.
Al wat groeide wou zich kwijten.
Vrouw natuur borst vroolijk uit,
Spreidde eerbiedig bloemtapijten
Voor de voeten van de Bruid:
XI.

85

En de Bruigom speelde op 't fluitje,
Dat het door den boomgaard klonk:
Bruiloftsgasten, ziet mijn Bruidje
Mij bestralen met een lonk.
Ziet hoe deze Goedertieren
Eenen Wolf temt en zijn aard.
Helpt den Huw'lijksingang vieren.
Dit 's een blijde bruiloft waard.
XII.

95

Leeft gelukkig, trouwgenooten,
Toont uwe afkomst aan de maan,
Eer haar horens staan gesloten
Negenwerf na 'et ondergaan.
Toont ze een dochter, of een zoontje,
Groeiende van 't sap der Vecht
Kust het dan voor mond en koontje.
Dat's de kroon der wettige echt.

85. Go e der ti er en: vertaling van den naam Cle m en ti a door de
Bruid gedragen.
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SUIKERLIED.

guiatreitb.
COURANTE LA BARE.

I.
Et lust den Feestgenooten blij
De zoetigheid, van elk gewenscht, te prijzen,
Te loven dat al d' aders rijzen,
Verslingerd op het puik van lekkernij.
Het Godendom en menschdom haakt
5
Naar lief'lijkheid, met matigheid gesmaakt,
En, als een dauw, gestort op lekk're tongen.
Wie 't zoet vergaart,
Door lust gedrongen,
Is veel zegens waard.
10
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II.
De tafelschenker van Jupijn
Schaft Nectar op den disch van 't hoofd der goden,
Ter feest verzadmt door zijn geboden,
Daar ze al verheugd en god'lijk vroolijk zijn.
De nectarschaal gaat rustig om.
De vreugd groeit aan in 't juichend godendom.
Deez' hemeldrank van goden en godinnen
Verheugt den geest,
En hart en zinnen,
Op het hemelsch feest.
III.
Zoo gaat het naar den hemelstijl:
En hier beneen, in 't wentelen der jaren,
Ontziet men niet met lust te varen
Ter wereld uit naar suikerzoet Bresijl.
Daar ijvert elk om suikerriet
Te snijden, in het wildemans gebied,
Te malen, en te zieden, en te schepen,
En naar ons wijk
Door zee te sleepen
Uit het suikerrijk.

Courant e la bare: een zangwijze, reeds lang voor dien tijd zeer bekend; immers zij komt telkens bij STARTER, ja in vroegere liedeboekjes
voor. Door c our ante wordt een soort van dans tusschen twee personen
aangeduid, die toen in zwang was. — 24. T e r w e r el d uit: een uitdrukking, nog steeds in zwang, voor: „naar 't eind van de wereld", of voor:
„waarheen ge maar wilt".

SUIKERLIED.
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IV.

35

40

Men voert den honigkorf in 't veld,
Daar boekweit bloeit, om honigraat te winnen.
De Bijeman hangt al zijn zinnen
Aan 't honigwerk, dat hem met zoet vergeldt.
De wakk're honingbij, getroost
Ten arbeid, zweet om in den honigoogst
Het lief'lijk sap uit bloem en tijm te trekken
Met zijn gebroed.
Dat honiglekken
Al het zuur verzoet.
V.

45

50

Wie twijfelt of het zoet behaagt,
Stel dit geschil aan 't oordeel der getrouwden,
Die zegenrijk dien wijnberg bouwden,
Belust op sap, dat rouw van 't harte vaagt.
De hoop op 't zoet bekoort de jeugd.
De nasmaak van de bruiloft jaren heugt.
Kandijs in wijn, wie kan dien drank versmaden?
Zet aan den mond.
Drinkt onbeladen.
Drinkt het hart gezond.
VI.

55

6o

Wij loven d' allerzoetste wet.
Ai kreukt het hoofd niet belgziek met een rimpel.
Wij zingen slecht en recht en simpel,
Eenvoudig heen, doch niet te nauwgezet.
Men looft de vrucht, die 't leven voedt,
Een appel, of een vijg. Ai smaakt en boet
Uw lust. Zij wordt van hooger hand geschonken.
Zij brengt geluk.
Wat baat het pronken?
Toef niet lang, maar pluk.
VII.
De papegaai, die scherrep let
Op zingen, en de bruiloftsgalmen hoorde,
Riep, toen 't banket zijn hart bekoorde:
Ai deelt me mee van 't lekk're bruidsbanket,

41. K an d ij s voor „K a n d ij sche suiker , suiker van Kan di a". Tegenwoordig zegt men meer algemeen k and ij. — 59. P r o n k en wordt hier
gebezigd in den zin van : „als bruid te pronk zitten". De zin van dezen en
den volgenden regel is alzoo : „blijf niet langer de bruid, maar word vrouw".
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SUIKERLIED.
Opdat ik vroolijk bruiloft hou.
'k Zal 't bruiloftslied dus zingen in mijn kou,
Zoodra de zon haar licht begint te geven:
0 jonge vrouw,
Lang moet ge leven.
Hebt ge nu berouw?

iDt
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BERGEN IN NOORWEGEN.x
STETIT ACRI FIXA DOLORE.

En kon den helschen wrok en aard
Van Haat- en nijd en hare werken
Nooit levendiger zien en merken,
En welk een gruwel afgunst baart

M

X. De nadeelen, ter zee geleden, gevoegd bij de ontevredenheid van
velen over de wijze, waarop de jonge Prins van Oranje buiten de zaken
gehouden werd, en de onrustige bewegingen, die hiervan in verscheidene
steden het gevolg waren, hadden een vrij algemeene neerslachtigheid
teweeggebracht, vooral bij de Staatsgezinde partij, waartoe de Amsterdamsche Regeeringsleden behoorden, en welke ook onze dichter was toegedaan. Schoorvoetende was die partij er toe overgegaan, om, na het
afsterven van Wassenaer, het opperbevel over de vloot in Tessel op te
dragen aan Cornelis Tromp, toen zij weder op haar besluit terugkwam, bij
't vernemen, dat de Ruyter, die, achter Ierland om, en zonder bemerkt
te zijn geworden door de Engelsche vloot, die voor Bergen in Noorwegen
lag, met zijn smaldeel behouden voor Delfzijl ten anker kwam. Op voorstel
van Amsterdam, werd nu het opperbevel weder afgenomen aan Tromp,
en aan de Ruyter gegeven, die wel met de vloot in zee stak, doch door
onderscheiden omstandigheden verhinderd werd, iets uit te voeren. Eerst
beletten stilte en tegenwind onze vloot die der Engelschen, waarover thans
de Graaf van Sandwits het bevel voerde, op te zoeken, en vervolgens
zeilden zij elkander voorbij, zonder het over en weder te bemerken. Sandwits
wachtte de Smyrnasche en Oostindisehe retourschepen af, die, achter
Hitland om, naar 't vaderland keerende, uit vrees van hem te ontmoeten,
te Bergen, in Noorwegen, waren binnengeloopen. De Britsche gezant aan
't Hof van Denemarken zocht Koning Frederik III te bewegen, zich van
deze schepen meester te maken en den buit met Koning Karel II te deelen.
Volgens sommigen, zou Frederik aan dien voorslag hebben gehoor gegeven;
doch in dat geval nam hij zijn maatregelen slecht. Immers, toen Sandwits
een poging aanwendde, om de koopvaarders in de haven van Bergen aan
S te tit a cri fixa dolor e: d. i. : „daar stond zij als van bittere smart
versteend". Zie Aen. VII, 291.
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Dan bier, daar zij niet schroomt te tergen
Te kwetsen 't recht der Majesteit ,
Door stout bestaan en snood beleid ,
Gebleken voor het Noordsche Bergen.
Daar grimt ze, uit eene halve maan
Van schepen, hecht aaneengesloten,
En braakt vast vlam en donderklooten
Ter kele uit , als een krijgsorkaan.
De noodweer prikkelt Batavieren
En Fred'riks sloten van omhoog
Te groeten uit dien waterboog
De havenschennende banieren.
Het Brittenlandsche zeegeschrei,
Gemengd in rook en vlam en zwavel,
Verheft zich, als uit 's afgronds navel,
En antwoordt op dien oorlogsrei.
De Nijd zwoer Smyrnes oogst te sleepen
En d'Indiaansche geur en lucht
Naar nieuw Algiers, daar 't hof nog zucht
Op 't lijk van Jork, om 't hart benepen.
Het hout en ijzer knerst en kraakt.
Zoo bulderen de stormen 's winters.
De roofvloot berst en springt aan splinters.
Vergift en gal is 't wat ze braakt.
In 't end bezwijkt het valsch betrouwen.
De schenen branden voor dit vier,
Dat gloeit te heet. Voort voort, van bier.
Hakt af, hakt af uwe ankertouwen.

te tasten , werd het smaldeel , dat, onder bevel van Tiddyman , daartoe
was afgezonden, met verlies door hen teruggeslagen , en beloofde de bevelhebber van Bergen hun zijn bescherming tegen de Engelschen ; terwijl
de Ruyter, eerlang met 's Lands vloot voor Bergen gekomen , de retourschepen onder zijn geleide terugvoerde.
8. Het Noordsche Bergen: in tegenstelling met Bergen in Henegouwen , Bergen bij Alkmaar, en Bergen-op-Zoom. — 21, 22. Smyrnes
o o gst.... en d'Indiaansehe geur staan hier, als men begrijpen kan ,
voor „de retourvloot uit de Levant en uit de Oost". — 23. Nieuw A lgiers: Londen , waar onze zeelieden , iu den laatsten zeeslag gevangen ,
bitter slecht behandeld werden , als in enge kerkers zittende , waar hun
niet meer dan een stuiver daags tot onderhoud werd verstrekt. Zie WAGENAAR , lead. Hist. XIII , bl. 170. — 24. ' t L ij k van Jork: wat met deze
uitdrukking wordt gemeend , verklaar ik niet te begrijpen. De Hertog van
York, 's Konings broeder — later Jakobus II — was in den zeeslag tegen
Wassenaar verwinnaar geweest en vol leven. 't Kan zijn, dat er een valsche
tijding van zijn dood rondgeloopen en Vondel misleid heeft.
14
VONDEL XI.
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Nu vlucht het zeegeweld te spa,
Gelijk een waterslang, wiens leden
Van raden werden overreden ,
35
De roofvloot sleept de lenden na.
Geene aardsche macht bepaalt de baren
En handelvrijen Oceaan.
Zoo moet het koningsmoorders gaan.
40Zoo moeten havenschenders varen.

a deb
AAN

JEZUS CHRISTUS.

Artsrechter, in 't gerecht, daar allerhande volken
Verschijnen moeten, als de jongste dag verschijnt,
En gij ter vierschaar zit, op eenen troon van wolken ,
Waar voor de duist're nacht der wereld snel verdwijnt ;
5 Zie neder, en bestraal ons met genadige oogen:
Want wij misdadigen geenszins in 't zuiver licht,
Hetwelk geen smet gedoogt, van ver genaken mogen,
Noch duren konnen voor uw heilrijk aangezicht.
Gij schiept den mensch eerst na uw beeld oprecht, eenvuldig.
Volkomen, onbesmet, en heilig, u ten prijs:
JO
Maar Adam, om zijn schuld gebannen, en strafschuldig,
Verloor de handvest, hem verleend in 't paradijs,
En alle menschen, in hem schuldenaars gerekend,
Verdienden ongenft, met eenen door de schuld
15 Bij elk voor zich begaan, en boven aangeteekend.
Wat raad, o schuldheer? neem in 't uiterste geduld
Met uwen schuldenaar, en straf hem niet rechtvaardig,
Gelijk de schuld verdient, maar matig het gerecht.
Beslecht het ongelijk door middel, en gewaardig
Den schuldigen gend, van ouds hem toegezegd.
20
Gij, 't zaad der vrouwe, hebt de slang het hoofd vertreden,
De macht des doods verplet, en, als een middelaar,

A

39. K oningsmo or d e r s: nog altijd wijt Vondel den krijg, niet aan de
Britsche Regeering, maar aan de partij der Independenten. Uit gehechtheid
aan het Huis der Stuarts, zoo vaak door hem bezongen, en uit ouden haat
tegen de Puriteinen, zocht hij zich wijs te maken, dat de oorlog uit hun
vijandschap, en niet — gelijk de waarheid was — uit de hebzucht en
trouweloosheid van den ellendigen Karel II ontstaan was. — Gebed enz.
13. In hem: hoewel i n wel eenigen nadruk vorderde , is hier, door de
plaatsing der woorden, hem, 't welk tegenover all e m en s c h e n krachtig
moest uitkomen, geheel toonloos geworden.

GEBED AAN JEZUS CHRISTUS.

2II

Den mensch met God verzoend, den bitt'ren dood geleden,
En strekte een offerhande op 't bloedig Kruisaltaar.
25 Getrouwe voorspraak, houd ons woord bij uwen vader.
Opdat hij ons aanschouwe uit zijne majesteit
In u, den liefsten zoon gekend, en niemand nader.
Bekleed ons met een kleed van uw rechtvaardigheid.
Dat d'invloed der genade alle ongetoomdheid teugel,
En wij, u dienende naar 's hemels nieuwe wet,
30
Gerust gehandhaafd, en beschaduwd van uw vleugel,
Ter heilpoorte intreen, vrij en rein en onbesmet,
Daar u van Engelen en allerhande tongen
Het Alleluja wordt met blijdschap toegezongen.

Op bt boorettcOtist eif6tefainst
VAN

HOMERUS,XI
DOOR SCHILDER JOAN DEN EZEL.
Ten huize van Willem Spiering.
VIRUM VOLITARE PER ORA.

D

E naam van Ezel past wel Midas, geenszins eenen,

Die dus Homeer herschiep, na menig honderd jaar,
Gelijk een wonder, uit de wolken elk verschenen,
Bekranst met lauwer, en bewierookt op 't altaar
5 Te Smyrne. Dit 's de man, van kenners aangebeden,
En waardig dat, om d'eer van zijn geboortestad,
Te velde kwamen drij en twee paar trotsche steden,
Toen hij op zijn waardij geschat wierd, niet volschat.
Al d'oude wijsheid, en wat geest en kunst vermogen,
XI. Met Joan den Ezel is hier bedoeld Jan Hals, die blijkens aanteekeningen, door Dr. A. Bredius in Oud-Holland , VI, bl. 3o4, medegedeeld,
den bijnaam droeg van „den Gulden Esel".
In de nalatenschap van Willem Spieringh, Raad en Vroedschap der stad
Delft, die 23 Januari 1689 te Delft overleed, be yond zich onder meer
schilderijen ook het hier bezongene.
25. Ho u d ons w o o r d: d. i.: „weer onze voorspraak, doe het woord
voor ons, bescherm ons." — Op de doorluchtige afbeeldinge enz. Vir um
voli tar e per or a: d. i.: „over de tongen der menschen zweven". Zie
VERGILIUS , Georg. III, 9. — 5. T e Smyr n e: Smyrna was eene der steden
van Griekenland, die aanspraak maakten op de eer, Homerus het licht te
hebben geschonken. Zie vs. 7.
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Ulysse's dwaaltocht, en de bloedige Ilias
Zien dezen blinden doch verzienden held ten oogen
En aanschijn uit, gelijk hij zelf in 't leven was.
Hier baren teekeninge en overleg haar krachten,
Uitbeeldende 't geen met geene oogen wordt gevat,
15 's Mans opgespannen en aldoordringende gedachten,
Gelijk de boekstaaf deze, in 't veld van ieder blad,
Nog uitdrukt en bewaart, na zes-en-twintig eeuwen.
De donk're winkbrauw dekt het schoon doorschijnend licht
Met schaduw. 't Voorhoofd suft voor nijd noch ijdel schreeuwen.
20
Men ziet een grootschheid, die voor geen grimassen zwicht.
De kleeding, niet te rijk, het haar, in 't ruig gewassen,
De baard, met geen ivoor gestreken en geploegd,
(Al eigenschappen, die 's mans bezigheden passen,
Ontkennen niet den aard en 't wezen, dat hem voegt,
25 Die d'eerste vinder was der heldenpoezije,
En haar voltooide, dat ze alleen den prijs behoudt.
Waar vinden wij een lijst tot deze schilderije,
Opdat de Fenix blinke, als diamant in goud.
d' Egyptische omgang placht met Isis' beeld te brommen :
30 Hier draagt een Ezel meer dan Isis heiligdommen.
10

Zer 6ruirofie
VAN

JACOB LEEUW,
EN JONKVROUWE

CHRISTINE DE FLINES.XJI
ILLUM TURBAT AMOR , FIGITQUE IN VIRGINE VULTUS.

D

E Liefde dale nu, genegen,
Dees feest te voën, met vollen zegen

XII. Jacob Leeuw, zoon van Ameldonc Leeuw en Maria Rutgers, huwde
1 1 April 1666 met de achttienjarige Christine de Flines, dochter van
Gilbert de Flines en Rebecca de Wolf (een dochter van Hans de Wolf en
Clementia van den Vondel). Zij was 31 Mei 1668 bij de Mennisten Vlamingen
gedoopt.
so. Ulysses' dwaaltocht: de „Odyssee". — 13. Bar en voor „aan
den dag leggen." — 29. Bromm en voor „bluffen, braveeren".
De hier uitgedrukte meening was in Vondels dagen de heerschende,
zelfs onder de geleerden en, moge thans de wetenschap weigeren aan
Homerus den hier gegeven lof toe te kennen, de Poezie blijft nog dat
vroegere gevoelen toegedaan. — Ter bruilofte enz. Illum t u r b a t a m o r,
c a e t.: d. i.: „de liefde brengt hem van zijn streek en hij houdt den blik
gevestigd op de maagd". Zie Aen. XII: 72.
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En dauw van luchtviolen, om
Gelieven binnen 't heiligdom
Des huwelijks, bestuwd van reien,
Op 't licht der bruiloftstorts te leien,
Daar 't endlijk op een scheiden gaat,
En overgang van staat in staat.
De maagdekunne is flauw en teeder.
Christine slaat haar oogen neder,
TerwijI de schaamte 't aanschijn verft
Met schaamrood, en de roos besterft
Op bei de kaken, al de leden,
Van schaamte en bloode vrees bestreden,
Angstvallig sidd'ren, 't hart bezwijkt,
En zij een marmerbeeld gelijkt,
Of een benevelde Avondstarre.
Is 't vreemd? wat anders is 't van verre,
Wat anders, onder d' oogen van
Den bruidegom, in echtgespan
Te treën, den overgang te wagen :
Van oudren, vader, moeder, magen
Te scheiden. Och geen mirtetak
Kan scheiden, zonder zucht en krak,
Van zijnen stamme, in 's levens lente.
Hoe lastig valt eene ongewente!
En och, verschoon dee'z flauwe bruid.
Waarom ? zij valt den Leeuw ten buit.
Die naam alleen baart schrik in d'ooren.
Maar zijt getroost, o uitgekoren,
Ter goeder ure dus gepaard.
De liefde kan den leeuwenaard
Herscheppen Vraag het d'oude tijen.
Men zag den leeuw een jonkvrouw vrijen,
Aanlonken, streelen, mond en wang
Eerbiedig kussen, door bedwang
Van Liefde. Zet dan hart en zinnen
Gerust : deez' Leeuw zal leeuwen winnen,
Bij beurten een leeuwin en leeuw,
Een wonderteelte van onze eeuw.

3. LuchtvioIen voor „bloemen , welke de Liefde in een hooger streek
dan de aarde geplukt heeft". — 9. Flauw: zoo hier als in vs. 27 heeft
fl a u w de beteekenis van „beschroomd, angstvallig". — 18. Wat anders
is 't van v erre voor „de zaak op een afstand beschouwd , eer het gewichtige oogenblik daar is, schijnt zoo hachelijk niet". — 26. Ongewente:
ongewoonte. — 34. Men zag den leeuw een jonkvrouw vrijen:
dit slaat op de bekende fabel ook door La Fontaine bezongen, onder den
titel van Le Lion Amoureux , en waarin verteld wordt hoe de Leeuw, uit
liefde voor een jonge maagd , zich de tanden afvijlen en de nagels korten liet.
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Verlies van vader en van moeder
Verwint ge door die' trouwen hoeder,
Uw toeverlaat, en hartetroost.
Gij zult, wanneer de zon in 't oost
U zegent uit haar gouden wagen,
Den eersten nacht u niet beklagen.
Zoo gaan u heele scharen voor,
Ai volg ze op 't welig bruiloftsspoor.

Op ben trotartnning
VAN

CHRISTINE DE FLINES,
TR OUWENDE MET

JAKOB LEEUW.
Amson, wonder van zijn eeuw,
Temt met kracht een jongen leeuw :
Maar Christine met haar hand
Legt nu Leeuwen aan den band,
Daar zij nimmer uit zal springen.
Zwakheid kan de sterkheid dwingen.

S

5

3-5. Men zou verwachten dat Vondel na gezegd to hebben dat Christine
een leeuw aan band lag, er bij zou voegen, dat hij er niet uit zou springen;
doch hij laat die quaestie in 't midden en zegt, dat zij het nimmer doen
zal. Het gekozen beeld moge waar blijven, de uitdrukking is gewrongen
en niet helder.
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Scena ut versis discedat fontibus, utque
Purpurea intexti tollant aulcea BRITTANNI.
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U den hemel lof geschonken.

Nu eens rustig omgedronken,
En met 's lands triomftrompet
Eenen hoogen toon gezet
Op de neerlaag van deez' plage,
Gansch Europe , uit nieuw Karthage,
Toegezworen, in 't bestaan
Van den ganschen oceaan,
Waar zijn zeekasteelen drijven,
Trotsch een zeewet voor te schrijven,
Als een zeegod, Wiens gezag
Alle volken overmag.
Nooit beschaduwt Xerxes 't water,
Noch Antoon en Kleopater
Met zoo stout een overmoed,
Dronken van geluk en spoed,

XIII. Was de fortuin op zee ons ten vorigen jare allesbehalve gunstig
geweest, thans scheen zij ten onzen voordeele gewend, en merkwaardig
voor Nederland, roemrijk voor de Ruyter en Tromp was de vermaarde
zeeslag, die van den i iden tot den 'Oen Juni tegen de Britsche zeemacht
werd geleverd. Bloedig werd de schande der nederlaag bij Lestoffe gewroken; en, lieten ook de wakkere Vice-Admiralen Cornelis Evertsen en
Abraham van der Hulst, de Schout-bij-nacht Stackhouwer en een aantal
onzer bevelhebbers, matrozen en soldaten al strijdende het leven voor hun
vaderland, aan des vijands zijde sneuvelden de Admiralen Barclay en Mings ,
werd de Admiraal George Ayscue gevangengenomen, de Engelsche vloot
verstrooid, een twintigtal hunner schepen vernield, zes in Holland opgebracht. Geen wonder, dat, bij de algemeene vreugde over deze glansrijke
overwinning, ook de tonen der dichters zich lieten hooren. Jan Vos, Oudaen,
een aantal anderen bezongen die, en ook Vondel besnaarde zijn Tier, ja
gaf weder gelegenheid , zijn ongemeen vernuft te doen bewonderen, dat hij
in staat was, hetzelfde onderwerp twee malen, en telken reize op onderscheiden wijze, te bezingen.
Scena ut versis, c a e t: d. i. volgens Vondels eigen vertaling : „hoe
het tooneel omkeere van aanzicht verandere, en de Britten, in tapijt geweven, de purpere tapijt oplichten". De toespeling zit voornamelijk in den
eersten regel en in het woord Britten.
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Als 't geweld van Groot Brittanje
Elk braveerde op 's rijks campanje,
Toen held Monk, en Askue
Kwamen bruisen over zee,
20
Daar de vloot der Vrije Landen
Ankerde op de Vlaamsche stranden:
Maar zij hadden op dat spoor
Geenen dronken Bacchus voor,
25
Licht gewapend voor den schreier
Met den grooten berkemeier,
En Silenus, die nog nat
Avrechts op den ezel zat :
Neen bilo, zij vonden gasten,
Mars, die, vliegende op de masten,
30
Met de witte koningsvlag,
Tot een schrik van 't Britsch gezag,
Neer kwam stijgen, toen hun rompen
't Hoofd met stoppen en met pompen.
Bovenhielden, en half dood
35
d'Amiralen van de vloot
Zagen bij den hals gegrepen.
Robbrechts hulp met nieuwe schepen
Stuitte geen verbaasde vlucht,
40 Na vier etmaal, daar de lucht
Zwart hing van salpeterwolken,
Alsof d' afgrond, uit zijn kolken
Opgedonderd, dol van spijt,
Wekte een nieuwen reuzestrijd.
Tromp schijnt scheutvrij, en veranderd,
45
Moedig op den leeuwestanderd,
Zevenmaal van kiel op kiel.
Toen de nood hem overviel
Kwam held Ruiter aangeschoten,
50
Streven door de donderklooten,
Als een salamander, fier
Ongezengd in 't oorlogsvier,
Onder bliksems van kortouwen ,
Met een ongeschokt betrouwen.
Drijwerf dond'ren ze op het meer
55
Door Brittanje hene en weer,
Met grofzwang're schutgevaarten,
Tot met ingekrompen staarten
Alle waterhonden vlug,
25. Schreier: schreier staat hier voor „schreeuwer". — 27. Noch
nat: d. i. „nog beschonken". — 38. Robb re c h t s hulp: die van Prins
Robbert of Ruprecht.
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Na de vierde maal, den rug
Biedende, zich zeewaart deilen,
En met uitgezette zeilen
Henedruipen, zonder moed,
Door een zee van Engelsch bloed.
Askue, nu lang verlaten,
Brengt op 't hof der Vrije Staten
Zelf de tijding uit den slag:
En de witte koningsvlag
Wordt in 't hofgewelf gehangen.
Tromp, met voile vreugd ontvangen,
Tuigt hoe Stuarts Waterroos
Zonk in 't water voor altoos.

OVER DEN ZEESTRIJD DER DOORLUCHTIGSTE

HEEREN STATEN,
DOOR DEN WELEDELEN EN GESTRENGEN HEER

MICHAEL RUITER,
Lieut. Amiraal der Vrije Nederlanden.
ARMA VIRUMQUE CANO.

1. Zang.
Aat d' oude dichters hun papieren
Met droomen, kluchten en versieren
Stoffeeren, en het eerste schip,
Dat uit Thessalie dorst varen,

L

71. S t u a r t s Waterr oos voor „het koninklijke wapen, als zinnebeeld
van 's Konings gezag over de zeemacht, in de vlag gevoerd". — Men merke
op, dat hier voor de eerste maal in een gedicht van Vondel de vijandelijkheid van Engeland niet aan de „Britsche koningsmoorders" verweten, maar
Karel Stuart zelf, hoezeer dan nog maar zijdelings, in de zaak betrokken
wordt. Vondel was toch, in weerwil van al zijn gehechtheid voor het
koninklijke Huis van Engeland, te verstandig om niet te bemerken, en te
eerlijk, om niet te erkennen, dat de oorlog voornamelijk aan het drijven
der Hofpartij geweten moest worden. — Zegezang enz. Ar m a virumque
c an o: d. i.: „ik zing den held en zijn wapenbedrijf". Zie den aanhef der
Ends. — 2. Versieren voor „versieringen." — 3, 4. Het eerste schip,
d a t uit T h e s sal i e dorst v a r e n: „het schip Argo, dat uitzeilde op den
tocht om het Gulden Vlies te bemachtigen".
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ZEGEZANG OVER DEN ZEESTRI JD ENZ.
Naar Kolchos sturen op de baren,
Door 't zeegevaar der logenklip,
Om eene schapevacht te halen :
Het lust me in d'oorlogsvloot te pralen,
Die, trots op Ruiter, uit Goeree
En Tessel, zulk een slag durf wagen,
Om 't schuim der Brittenlandsche plagen
Te vegen uit de vrije zee.
Het lust me met triomftrompetten
Een onversierden toon te zetten
Op zulk een heerlijk watervier,
Ontsteken, daar de beide stranden
Den zeeschrik Karel zagen branden,
Ten prijs van Hollandsch zeebanier.
Laat Londen 't yolk met logens paaien :
Het hoort ons roode hanen kraaien.
I. Tegenzang.

25

3

35

Dat 's recht. Van 's werelds aanvang troflen
Nooit heldendichters rijker stoffen
Omhoog te streven, en in lij
Te leggen oud Athene en Rome.
Schoon Perseus eenen zeedraak toome,
In enk'len schijn en schilderij;
Wij vliegen hier, zoo d'ouden razen,
Op geene vliegende Pegazen.
De waarheid hoeft geen logendicht,
Noch valsche verven, schoon in 't blaken.
Zij teekent 's lands geschiede zaken,
Zoo klaar gebleken als het licht.
Men mag deez' zege aan 't licht vertrouwen.
Men zal ze in raadhuismarmer houwen,
Ter eere van den vrijen staat,
Doch eerst ten prijs van 't hoofd der heeren,

6. 't Zeegevaar der logenklip: d. i.: „der logenachtige, versierde
klip", de Cyaneesche rotsen. — 17. Den zeeschr i k KAREL : „het schip
the Royal Charles". — 19, 2o. Men weet dat: „den rooden haan
ergens in steken" zooveel beteekent als: „ergens den brand in steken". De
zin van deze regels is alzoo: „laat men te Londen valschelijk uitstrooien dat
men de zege behaald heeft, de Engelschen weten wel beter en hun verbrande schepen zijn hun tot getuigen van hun neerlaag." — 23, 24. In 1 ij
te leggen oud Athene en Rome: d.i.: „den roem van Athene en
Rome te doen achterliggen, te verduisteren". — 25-28. Wederom de steeds
volgehouden vergelijking tusschen den strijd van onze vloot met dien eens
vijands, en den strijd van Perseus met het monster. — 3o. V a ls che
v e r v en s c h o on in 't blak en: schitterend blinkende, doch bedrieglijke
verven". — 34. In raadhuismarmer voor ,,op het raadhuis, in marmer."
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Door welks gena wij triomfeeren,
Als zij Brittanje nederslaat,
En dwingt de koningsvlag te strijken.
Een macht betoomt alle aardsche rijken.
II. Zang.
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De Turksche keizers schepten hope
De zon van 't aangestreen Europe
Te dooven met hun halve maan,
Toen Stuart uit zijn ballingschappen
Verwaand den rijkstroon op kwam stappen,
Ten doodschrik van den oceaan.
't Is droef dat een besneen zich kittel'
Met een, die trotsch in zijnen tittel
Zich noemt beschermheer van 't geloof,
Op 's rijks triomfboog , stout in 't roemen ,
Zich durf den Britschen zeegod noemen,
Verhit op Christenlandschen roof.
't Is droef, het droefst dat menschen hoorden ,
Hoe hij in 't wreed gevangensmoorden
Falaar en Nero's overtreft.
Maar 't hoogste hof blijft niemand schuldig,
Al hoort het eene wijl geduldig
Des y olks geschrei, dat zich verheft
In top naar 's hemels hooge stoelen.
Nog wil hij ze al de voeten spoelen.
II. Tegenzang.

65

Wordt Gods gezalfde een zeevrijbuiter ?
Zie toe, zie toe : een eenig Ruiter,
Die Afrika van wederzij
Van Britten , Turk en Moor, op stelen
En stroopen beet, uit strandkasteelen
Kon dondren, komt u weder bij.

38. Z ij: slaat op 't voorafgaande gen a. — 45. V e r w a a n d: moedig,
fier. — 51. Zich durf den Britschen zeegod noemen: Karel II had
namelijk een penning laten slaan met het opschrift : nos penes imp erium; en een anderen met de woorden: et pontus ser viet. — 54. In
't wreed gevangenmoorden: reeds vroeger, Havenschenderij,
vs. 23, is aangemerkt, hoe schandelijk de Engelschen hun gevangenen
behandelden. — 55. F a 1 a a r: Falaris, een gruwzame dwingeland der oudheid. — 6o. De voeten s p oelen is synoniem met: „over boord werpen . ' —
63-66. Versta: „die, aan beide zijden van Afrika — aan de Noord- en Westkust namelijk — de Engelschen, de Turken en de Barbarijsche Mooren, alien
even heet op stroopen en rooven, met geweld uit hun sterkten wist te verdrijven". — 66. Komt u weder bij: iemand b ij k omen is: „iemand op
't lijf vallen".
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De hemel heeft hem uitgezonderd,
Terwijl ge uw bondgenooten plondert,
En, in gevloekten roof verarmd,
Op uwen hals haalt duizend vloeken.
Hij komt u op den Theemsstroom zoeken,
Die averechts 't geloof beschermt.
Gedenk hoe gij den Staat der landen,
Die u herstelde, en op zijn handen,
U 't scheep geleidde uit 's-Gravenhaag,
In uwe hope hebt verslonden,
Ter schennisse der vreeverbonden.
Verdiende ons noodhulp zulk een plaag?
Gij zult uw straf rechtvaardig dragen.
Zij staan niet stil, die and'ren jagen.
III. Zang.
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De stam van Stuart moet zich schamen.
Deez' wist nooit middelmaat te ramen.
Hij lijdt onnoozel, zonder schuld,
Op Puriteinsche hofschavotten,
Van bittere Engelschen en Schotten,
Of leers onschuldigen geduld.
Gij spiegelt traag u aan een ander,
Misbruikende den oorlogsstander,
Geheel Europe tot verdriet,
En eerst uwe eigene onderdanen,
Gedompeld in een zee van tranen
En Christensch bloed, dat gij vergiet;
Daar Monk, uw heiland, en Berklaien
Uit zee uw krijtstrand overschreien;
Daar Monk, gewenkt van Askud
Om noodhulp door 't besproken teeken,
Uit nood hem in den nood laat steken,
Eer 't zeekasteel verzinkt in zee,
Met honderd dubb'le zeekortouwen.
Wat kan de hoogmoed schootvrij bouwen!

67. Uitgezonderd: uitgekozen , uitgekipt. 74 , 75 . Voor : „die u,
Karel II, in uwe regeering herstelde, en, u als op de handen dragende ,
u uitgeleide deed uit 's-Gravenhage , naar het schip , dat u bij Scheveningen wachtte". — 78. 0 ns no odhulp voor „o nze hulp in uw en
n o o d". — 81, 82. Versta , met het oog op hetgeen volgt : „deze (Karel
Stuart), ofschoon hij had moeten leeren door hetgeen den zijnen overkomen
is , heeft nooit den middelweg weten te bewandelen". — 84. Puri tei nsche hofschavott e n: dit ziet op het onthoofden van Maria en van
Karel I. — 93. Monk, uw heiland: in zooverre als hij zijn kroon aan
Monk verschuldigd was. — 96. Noodhulp: zie vs. 78.
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III. Tegenzang.
Waar voerde ooit Ruiter zoo rechtschapen
In zijnen schild het e'elste wapen,
Voorzichtigheid en krijgsbeleid ,
Het oog in eene hand van boven ,
In 't midden van lien gloenden oven ,
Gesterkt van Gods almogendheid.
Deez' zeeheld gaf de maat en wetten
Aan zooveel stemmen van trompetten,
Kortouwe en donderbusse, in een,
Als naar de zangkunst, hecht gesloten,
En rolde, op korte en lange noten,
Den oorlogsgalm op 't water been.
Meerminnen meermans Tritons hooren
Den bas en bovenzang der koren
Van Mars, gestegen in de mars,
Die met de koningsvlag kwam dalen
Al juichende, op de zeekoralen
In 't houte' en ijz're' krijgsgekners,
En twijfelen der oorlogskansen.
Nu zwijgen d'oude harnasdansen.
Toezang.
Geluk en heil, doorluchtste Staten,
Met zulk een zege, zonder ga ,
Behaald , tot heil der onderzaten
En 't Christendom, door Gods gena.
Zoo moet ze uw vloten vrij geleiden
Aan alle kusten oost en west,
Zoo lang de dag den nacht zal scheiden.
Zoo dempe uw vier deez' waterpest,
Deez' helsche poelslang van de Britten,
Terwijl we in uwe schaduw zitten.

115. Mars, g es t e g e n in de mars: zie hetzelfde beeld, doch zonder
de woordspeling, gebezigd in den Zeetriomf hierboven, vs. 3o.

222 UITVAART VAN ABRAHAM VAN DER HULST.

eiartart
VAN DEN ONSTERFELIJKEN ZEEHELD

ABRAHAM VAN DER HULST,xiv
ONDERAMIRAAL VAN HOLLAND EN WESTFRIESLAND, ONDER DEN
ZEERAAD T'AMSTERDAM.

Furor iraque mentem
Precipitant, pulchrumque mori succurrit in armis.
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Oor vier en vlam, en rook en kogels
Vloog Hulst, een slagpen aan de vlogels
Van Michael, den grooten held,
Die 's lands geleden hoon herstelt,
In 't barnen van de krijgsgevaren,
En wekt me, niet om taaie snaren
Te trekken op een' lagen toon,
Maar d' oude dichters naar de kroon
Te steken met de zeetrompetten
Van zulke helden, die de wetten
Aan 't eiland stellen, dat, te stout
Op zeekasteelen, hoog gebouwd,
De vrije zeevaart met vrijbuiten
Geweld en moorden zwoer te sluiten
Aan ijz're' ketens, op zijn strand,
Als een slavin van Brittenland,
Dat nu, verbaasd en afgevochten,

XIV. Abraham van der Hulst, geboren te Amsterdam II April 1619,
stierf in den tweedaagschen zeeslag, den 27 Juni 1666, den heldendood.
Het lijk van den gesneuvelden Admiraal werd naar Amsterdam gevoerd,
en aldaar, op 's lands kosten, in de Oude Kerk begraven. Later werd hem
een door de Witt gebeeldhouwde prachtige graftombe opgericht, welke
men nog in de zoogenaamde Kapel van Elizabeth Gaaf, ten westen van
't oude Handboogschutterskoor, kan aanschouwen. Het marmeren beeld des
zeehelds, in voile wapenrusting nederliggende, is omringd van vlaggen en
oorlogstuig. Twee schreiende kinderen houden zijn wapen vast, waarboven
de voorspoedige zeeslag tegen de Engelschen is afgebeeld. Bovenaan ziet
men twee bazuinende vrouwebeelden, die 't wapen der Vereenigde Nederlanden, rustende tegen twee kruisgewijze geplaatste ankers, vasthouden.
Furor ir a q u e, caet.: d. i.: „de woede en toorn vuren den moed aan
en men stelt zich voor den geest hoe schoon het is, in de wapenen te
sneven". Zie Aen. II, 316, 317. — 2, 3. Een slagpen aan de vlogels
v a n Mi c h a e 1: dichterlijk voor: „aanvoerder eener afdeeling van de vloot,
die onder bevel van de Ruyter stond".
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Zijn gruwelijke zeegedrochten
Door Ruiters scherpe waterbij1
Ziet, naar een nieuwen oorlogsstijl,
20
Gehouwen en gekerfd aan mooten,
Voor wind en stroom den Theems opvloten.
Verhefte oud Rome ooit zijnen stoel
Op Kurtius, die in een poel,
25
Gelijk een afgrond opgekloven,
[Indien men Titus mag gelooven,]
Durf springen, op het brieschend paard:
De zeeheld Hulst nam onvervaard
Den Britschen afgrond op zijn tanden.
Men zag den trotschen Charles branden,
30
En zinken met de zeekortouw.
Wat is men schuldig aan de trouw
Van onze Hollandsche Romeinen i
Wij tuchtigen op Loevesteinen
Baldadigen, die, zonder stuur
35
Van reën, het wetboek van natuur
En 't recht der volken, elk gegeven,
Met voeten tredn en wederstreven.
Zoo blijf de vrije vaart in zwang.
40Zoo leve Hulst vele eeuwen lang,

6retfocOrift
VOOR

DEN ONDERAMIRAAL

ABRAHAM VAN DER HULST.
Ier rust de zeeheld Hulst, wiens daden staan ten toon,
Die in den zwaren slag, omringd van Britsche schepen,
Storf onverwinbaar, en zijn lijk in 't I J liet sleepen.
De Zeeraad kroont 's mans deugd met eene stevenkroon.

H

2I. M o o ten : dit woord is hier, waar sprake is van zeegedrochten,
geestig to pas gebracht. — 22. 0 pvlo ten: langzaam opdrijven. — 26. T it u s : „Titus Livius". Aant. der oude uitgave, — 28, 29. Min juist uitgedrukt. Een a fgrond is iets negatiefs, 't welk men evenmin op de t a nd en kan nemen als men 't een gat, een op ening, een d iep te, een
holt e, enz. zou kunnen doen. — 34, 35 . De zin is : „die baldadige Britsche
bevelhebbers zitten nu op Loevestein, en in andere kerkers, gevangen." —
Grafschrift enz. 3. Z ij n I ij k in 't IJ liet sleep en: min gelukkige uitdrukking, voor : „wiens lijk men naar Amsterdam voerde".
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ANDER.
t'Amsterdam op zijn graf in de Oude Kerk gehouwen.

Ier sluimert Hu1st, de schrik der Britsche zeebanier,
Beproefd in slag op slag, in bloed, in vloed, in vier.
De groote Zeeraad kroont dien dapperen landsbeschermer.
De Faam des braven Helds braveert metaal en marmer.

H

3entuntrfiracOi
OVER DE GRUWZAME VERWOESTINGE VAN

LONDEN.xv

Inclementia Diviem
Has evertit ofies, sternitque a culmine Troiam.
E helsche stokebrand der Britten
Stak juichende den Vliestroom aan,
En Schelling, daar de visschers zitten
In armoede, om den kost belaa.n.
Zij zaten bang, den moord ontvloden,
Met vrouwe, en kinderen, en vee,
In duin, half levenden, half dooden,
En klaagden droef dit hartewee
Aan God, en hun bekretene oogen.
Zij schreiden: Heer, ontferm, ontferm:

D
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XV. Terwijl men zich hier met nieuwe kracht bereidde, om de schade,
op den 4den en 5den Augustus geleden, te herstellen, de nederlaag te wreken
en den vijand afbreuk te doen, was het bereiden tot den aanval niet alleen,
maar zelfs tot afweer, voor Karel II bezwaarlijker geworden dan immer te
voren, en liepen alle omstandigheden te zamen , om hem naar vrede te
doen verlangen. De staatskassen waren uitgeput: het yolk, door belastingen
bovenmate gedrukt, haakte naar het einde van een krijg tegen geloofsgenooten : en een hevige pestziekte sleepte te Londen ontelbare slachtoffers
mede. Nauwelijks was deze kwaal aan 't afnemen, of een ontzettende brand
barstte op den 12 de. September te Londen uit, en lei, na eenige dagen te
hebben gewoed, een aanzienlijk gedeelte der stad in asch. Velen hier te
lande zagen daarin eene wedervergelding en straffe Gods voor den brand,
in den loop van den zomer door Engelsche schepen op Vlieland en Terschelling, ten verderve van weerlooze visschers en strandbewoners, gesticht.
In clementia Div fim, c a e t.: d. i.: „de ongenade der Goden heeft die
praal verwoest en Troje van den top der grootheid nedergeworpen". Zie
"fen. II, 602.
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Terwijl de vlammen opwaart vlogen,
De stommen onder dat gekerm
Zich mengden met een deerlijk loeien :
Gedoogt de hemel dat geweld,
Die machtig is de hel te boeien,
15
Het eiland, dat in tranen smelt,
Vermag te troosten uit genade ?
Maar onder 's yolks gejammer zit
De Godheid zelf om hoog te rade.
20
Genade, aan d' eene zij, verbidt.
Rechtvaardigheid, aan d' and're zijde,
Bepleit de zaak voor 't hoog gericht.
d'Aartsrechter velt, eer droef dan blijde,
Het vonnis. Uit zijn aangezicht
25
En oogen sprenkelen de vonken
Van 's hemels wraak, te lang getergd,
Als zwavelvier, uit rots geklonken,
Door wrevel, haar te trots gevergd.
Die vonken vatten in het tonder
30
Der zee- en kerkermoorderij.
Hier stookt een storm van 't noorden onder,
En voedt de vlam, die los en vrij
Gaat weiden over 's konings huizen,
En weidt gebouw en kerken af.
Men hoort de vlammen vreeslijk bruisen.
35
Zoo wordt, als in een gruwelgraf,
d'Aloude stad in asch gedolven,
En rook en smook. De vuurgloed raast,
Gelijk een roode zee vol golven,
40Daar Gods orkaan in brult en blaast.
Waar is nu 's rijks triomfgeschater
Om Schelling, en het brandend Vlie?
Nu kan Neptuin, met al zijn water
Van zee en Theems, noch schelm, noch spie,
En aartsverrader, 't vier niet blusschen.
45
Daar zinkt de koningsmoorders stoel,
Als onlangs oud Byzansen, tusschen
Vier elementen, in een poel.
De val van Londen, 's konings zetel,
Verheffe niemand. 's Nabuurs plaag
50
12. D e st o m m en voor „het stomme vee", gelijk uit het 1 o eien van
den volgenden regel blijkt. — 20. V erbid t: min nauwkeurig, voor „zoekt
Hem te verbidden". — 3o. K erk ermo o r de r ij: zie het aanget. op Havens c hen d erij, vs. 23. — 43. Neptuin : in een kantteekening der oude
uitgave staat hierbij: Ne p tun us Britannicus, d. i. „de koning zelf".
V e r h e ffe n i em an d: d. i.: „geve niemand aanleiding tot zelfverhef—50.
fing"; met andere woorden: „make ons niet trotsch".
VONDEL XI.
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Geer niemand stof, om ook vermetel
Te groeien in de nederlaag
Van zulk een wereld op zichzelven
En afgescheiden door den vloed.
Palleizen winkels, en gewelven,
Van pest besmet, en omgewroet,
Bewegen Turk en Barberijen
Tot mededoogen, daar men Job,
AN op een mesthoop, hoort in lijen
Zijn leed met eenen vollen krop
Uitschudden in veel duizend zielen,
Die plotseling, en slag op slag,
Op 't pestig kerkhof nedervielen.
Europe zal dien nacht en dag,
Vier etmaal lang, vele eeuwen smarten,
Door alle koopsteen. Heiland, troost
En spijst de hongerige harten,
Die naakt ontvloOn, en half geroost,
Op 't veld verstrooid, om nooddruft zuchten.
Braveerder, die den Oceaan
De work ontweldigt, kunt ge vluchten,
Ontvlucht Gods wraakvier, zwart gebraan
Uw Teemsstroom, op den grond gedoken,
Beklaagt, in 't diepste van zijn kil,
Dat, zijne horens afgebroken,
Het water hem ontzinken wil.
Hij scheurt 't gezengde haar aan Harden,
En schreit om lessching in dien brand.
Dat leert verstokt in kwaad volharden,
Schoffeeren havens, kust, en strand!
Fortuin nooit schooner tafels dekte
Met winkelstoffen op een rij.
De gloende tong der vlamme lekte,
Verslingerd op deez' lekkernij,
De daken, rijk van zijden waren,
Gesteente, goud, en zilv'ren schat,
Bijeengesleept, veel honderd jaren.

63. 't P estig kerkhof: de pest had kort geleden schrikkelijk te Londen
gewoed. — 7o, 71. Lees: „gij, hoogmoedige stoffer! die den drietand der
zee dacht te voeren." Zinspeling op de penningen, die Karel II had laten
slaan, en waarvan hierboven gesproken is, Zegezang, vs. 5o, 51. — 73.
Uw Teemsstroom: hier natuurlijk „de stroomgod van den Teems". —
75, 76. Lees: „dat, nadat zijn horens (zijn schepen) hem ontweldigd zijn
en hij alzoo buiten staat is iemand te deren, hij nog beroofd wordt van
zijn water". — 85. De daken: niet de „daken," maar de „afdaken" of
„luifels", onder welke te dier tijd algemeen de winkelwaren werden uitgestald.
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O koopbeurs van de rijkste stad!
Gij hebt naar nw bederf gedongen,
Uit dert'len trots, en bleek van nijd,
Dien zeevloek Karel afgedrongen,
Daar al de wereld last bij lijdt.
Daar ligt de stapel, uw vertrouwen,
Zoo vlak als Tyrus aan het meer,
In eenen puinhoop van gebouwen
Bestuipt. Zoo helpt geen tegenweer.
Gij zwoert te water elk te stroopen:
Nu ligt uw kroon in 't vier verzopen.

Op Ott '53trjartit
VAN

AGNES BLOCK.
S God oorsprong van het leven,
En het leven, elk gegeven
Uit genade, een zegenplant
Van des rijken Scheppers hand ?
't Is dan billijk, dat de loten,
Uit dien hoogen stam gesproten,
Hunnen Vader vroeg en spa
Voor deez' weldaad en genes
Uit der harte lof toewijden,
Meest op hun geboortetijden;
Een gebruik, zoo lang geleen,
Bij de Grieken en Hebreen

I
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In de oude uitgave met den datum: „MDCLXVI den 29 in Wijnmaent
t'Amsterdam".
XVI. Agnes Block, Vondels beste vriendin en verzorgster zijner laatste
levensjaren, was de dochter van Arent Block en van Ida Rutgers. Zij werd
29 October 1629 te Emmerik geboren en ondertrouwde 9 April 1649 met
Vondels neef Joan de Wolf, zoon van Hans de Wolf en van Clemensken
van den Vondel. Na zijn dood hertrouwde zij 9 September 1674 met den
koopman Sybrant de Flines, weduwnaar van Maria Jacobs Gysen, geboren
3o Jan. 1623. Zij overleed te Amsterdam op 20 April i7o4, hij op Vijverhof,
hun buitenverblijf, 21 Juli 1697.
91. Wederom wil Vondel het hier doen voorkomen, alsof Karel II, niet
uit eigen beweging, maar gedrongen door de Londensche Puriteinen, ons
den oorlog had aangedaan.

OP HET VER JAREN VAN AGNES BLOCK.
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En Romeinen onderhouden.
Jongelingen volgen d'ouden,
Doch besmet of onbesmet,
Elk naar zijne wijze en wet.
Heidens dwaalden in hun schennis :
Want zij dankten, zonder kennis ,
d' Afgo6n, die met geenen schijn
Oirsprong van het leven zijn.
Wijzen loofden 's levens ader,
God alleen der dingen Vader.
Op deez' wijze laat ons blij
Nu, op Agnes' jaargetij,
En haar zegenrijk verjaren,
Dankbaar 's hemels eer bewaren.
Heden sluit ze een ronden kring,
Die begrijpt in haren ring
Dertig jaren en nog zeven.
Laat ons dan, van vreugd gedreven,
Roepen met een blijden mond :
God spaar Agnes lang gezond.
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Op b'Cif6ttfbingt
VAN DEN DOORLUCHTIGEN HEERE

MICHAEL RUITER,
Amiraal van Holland &c. Door Joan Lievensz. geschilderd.
TU NE CEDE MALIS , SED CONTRA AUDENTIOR ITO.

B
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Rittanje, lust het u den zeeheld zelf te zien,

Den Ruiter Michael, vol vier en bliksemstralen ?
Hier leeft hij, u getroost op zee het hoofd te bidn,
Of op den Teems de vlag van 's konings mast te halen.
Hier leeft hij, die de zee kon vagen van den roof,
d' Amerikaansche kust verdond'ren van weerzijen,

19. Met geenen s c h ij n voor „volstrekt niet". — 27 —29. Min juist is
hier uitgedrukt , wat Vondel meent te zeggen : „heden is voor de 37ste reis
een ronde jaarkring voor Agnes afgeloopen". — Op d'afbeeldinge enz. T u
n e cede ma l i s, c a e t.: d. i : „zwicht niet, wat u betreft, voor de boozen
(of „voor de tegenspoeden",) maar bekamp die met steeds grooter onversaagdheid". Zie Aen. VI, 95. — 3. U getroost: lees : getroost (d. i. : „bereid ,
vaardig") u. — 6. D'Amerikaansche kust : het bijschrift heeft : de B r i tt e nl andsche kust: een verandering, zeker na den tocht naar Chattam
gemaakt. — V e r don d' r e n : stout uitgedrukt, voor „met grof geschut schoon
vegen".
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Den Turk, en Brit, en Moor uit hun kasteelen schoof,
En boeide Kormantijn, orkaan, en Razernijen.
De keten, zijnen hals vereerd van Frederik,
io Getuigt hoe Kronenburg met opgeheven kruinen
Hem Nieuwburg winnen zag, geweldenaars ten schrik,
En spoen den ademtocht van 't afgefolterd Fuinen.
Men drijf 's mans dapperhe8n in geen Guineesch metaal:
Al d'Oceaan gewaagt van Hollands Amiraal.

op b' c4f6teCbinse
VAN DEN ONSTERFLIJKEN ZEEHELD

CORNELIS TROMP,
Onderamiraal van Amsterdam, door Jan Lievens geschilderd.
VIM CUNCTAM ATQUE MINIS PERFET CCELIQUE MARISQUE.

Ls Jurk, de Britsche turk, de zee wil overgapen,
En vioten slikken in zijn onverzade maag,
Dan voert hij op den mast den Bezem tot een wapen,
En dreigt uit nieuw Algiers de macht van 's-Gravenhaag.
5 H oe lange toch ? totdat de zeeleeuw Tromp,, verwildert
Getergd van wrake, met gevangensmoordend bloed,
Een schoone waterverf, zich naar het leven schildert,
Om 's vaders dood ontvonkt van nimmer bluschb'ren gloed.
Hij vaagt in oost en west met 's roovers bezemroeden
10
De beide Straten van dit havenschennend slijk,

A

12. Versta : „en den tijd bespoedigen, waarop het afgefolterde Funen
weder adem kon scheppen". — Van 't a fg efolterd F u i n e n: de vorige
uitgaven missen hier de 't, vermoedelijk uitgevallen bij 't drukken. — 14.
Versta : „men behoeft geen gouden gedenkpenningen te slaan ter eere van
den held of ter gedachtenisse aan zijn wapenfeiten." — Op d'afbeeldinge
enz. Vim cunc ta mat qu e, c a e t.: d. i.: „hij trotseert het gansche geweld en
de dreigementen van lucht en zee". Zie Aen. X, 695. — i Jurk voor
J o rk, om op turk te rijmen. — 4. Nieuw Algiers: „Louden." Zie
Havenschenderij, vs. 23. — 5. V e r wilder t voor „wild wordt, los raakt." —
6. Gevangen sm oordend bloed voor „het bloed van hen, die gevangenen moorden". Het adject. zij etymologisch verdedigbaar, welluidend is
het niet. — io. De beide Straten: stond er in vs. 9 in noord en
z ui d, dan zou men kunnen denken, dat hier behalve 't „Kanaal" de „Straat
van Gibraltar" bedoeld en gezinspeeld werd op de feiten, door Tromp een
paar jaar vroeger tegen de Algerijnen verricht. Doch er staat in oost en
west, en daarom vordert de ligging van ons land, dat wij er „'t Kanaal"
en „de Sond" door verstaan en dat de regel niet bloot zinspeelde op hetgeen Tromp verricht had, maar ook op hetgeen men verwachtte, dat nog
door hem verricht zou worden. — Di t ha v ens c h ennend sl ij k: dit ziet
op den aanval op Bergen.
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OP CORNELIS TROMP.

En geeselt het dat borst en lenden vreeslijk bloeden,
Ter straffe van geweld , geleen in Christenrijk.
Dan hoort men Askud, en Monken, en Barkleien,
Geweldenaren van de vrije en open zee,
15 Zich t'enden adem op 't schavot der baren schreien,
En deerlijk jammeren om 't afslaan van den vree.
Wie bezems voeren wil, geeft Tromp de roen in handen.
Deez' voert het scherprecht uit, in 't aanzien van twee stranden.

Op Ott inOttebigeit
VAN DEN WELEDELEN HEERE

NIKOLAAS VAN VLOOSWYK,xvil
Heere van Papekop, Drost te Muiden, Baljuw van Goeiland &c.
CUNCTI LETUM CELEBREMUS HONOREM.

Ekt de zuiderzeemeerminnen,
Daar de Vechtstroom onvermoeit
Langs het huis te Muiden vloeit,
Om met zingen prijs te winnen ;
Nu de burgers van de steen,
Zoo veel welige onderzaten,
En heel Goeiland uitgelaten,
Zich verheugen in 't gemeen.

w
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XVII. Nikolaas van Vlooswyck was de zoon van Vondels beschermers:
den burgemeester Cornelis van Vlooswyck en Anna van Hoorn. Hij volgde
Gerard Bicker als Drost van Muiden op. Zijn inhuldiging werd o. a. gevierd
met zes vertooningen, door J. de Vos ontworpen.
Nikolaas van Vlooswyck was gehuwd met Leonora van der Meyden en
werd 29 Juli 1669 in de Nieuwe Kerk begraven.
Zijn huwelijk (i i Mei 166 4 ) had onder zeer eigenaardige omstandigheden
plaats. In Mei 1663 had hij op listige wijze Eleonora van der Meyden, de
dochter van den Rotterdamschen burgemeester Jan van der Meyden, geschaakt. Daar de vader weigerde hem het meisje tot bruid te geven, had
hij door omkooping gedaan weten te krijgen dat een knecht uit het pakhuis,
dat zich onder de woning van den burgemeester be yond, diens dochter
Eleonora in een vat zou knipen en haar aldus uit de stad vervoeren. Het
plan gelukte en het paar vluchtte eerst naar Gouda, daarna naar IJselstein
totdat een jaar later de partijen zich verzoenden en het huwelijk gesloten
werd. Zie het verhaal van J. Oudaan in SCHEFFER en OBREEN , Rotterdconsche
Historiebladen , Afd. Geschiedkundtge stukken I, bl. 217.
16. Jamm er en om 't afslaan van den vree: d. i.: „zich beklagen,
dat zij — de Engelschen — geweigerd hebben, vrede te maken." —
C un c ti laetum celebremus Honorem: d. i: „alien zullen wij deze
blijdeverheffing vieren". Zie Aen. V, 58. — 6. W elig e : bloeiende, welvarende.

OP HET INHULDIGEN ENZ.
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Het gejuich vermenigvuldigt
Met den wasdom van den drang,
Op trompetklank en gezang,
Daar men Vlooswyk innehuldigt.
Hij belooft de Gooische kust
Veiligheid en blijde jaren,
Waar de bijen honig gdren,
En de steden vrede en rust.
Op het zegenrijk onthalen
Van den wellekomen Drost,
Vlucht baldadigheid te post,
Uit deez' lucht naar and're palen.
Waar het recht de vierschaar spant,
Om ten stut van alle vromen
Ontucht en geweld te toomen,
Luikt de welvaart op in 't land.
Omgelegen nageburen,
Eerst van zorgen afgesloofd,
Slapen veilig op dit hoofd,
In hunne ongesloten schuren.
d' Aangename Leonoor
Wil bij wijl den eisch der klachten
Bij den strengen beer verzachten,
Op haar grootmotrs minzaam spoor.
Zoo verdient ze bij de menschen
Vollen zegen tot een loon,
Als zij met een blijden toon
Haar gewenschte vruchten wenschen;
Vruchten daar het kroost in zweeft
Van den grootvaar, die voorhenen
In dit ambt heeft uitgeschenen,
Of daar Vlooswyks aard in leeft.

19. Te post: voor „zoo snel mogelijk". — 39. Uitgeschenen: uitgeblonken.

232

OPDRACHT AAN JOAN HUIDEKOOPER.

Aenit in teturen.
UIT EURIPIDES.
TREURSPEL.
Hic labor extremus, longarum hmc meta viarum.
[Deze arbeid is de laatste, de grenspaal van mijn langen tocht.
Zie Aen. III, 714.]

DEN WELEDELEN EN GROOTACHTBAREN HEERE

JOAN HUIDEKOOPER,
Heere van Maarseveen, Neerdijk &c.. Voorzittend Schepen en Raad
t'Amsterdam.

Ristoteles, de vorst der overoude wijzen, ontvouwt zijnen
leerlingen wat de volkomenheid der dichtkunste, en in haar
het treurspel vereischt, gelijk Horatius Flakkus hem hierin
beknopt navolgt. Onder onsterfelijke heldendichters draven Homeer
en Virgilius, d'een bij de Grieken, d'ander bij de Latijnen, gelijk
vorsten, vooruit, en zonder wedergade; onder Grieksche tooneeldichters Sofokles en Euripides. De nijdigheid des tijds, ons zoovele
heerlijke tooneelwerken misgunnende, spaarde geene Latijnschen
dan alleen het overschot der treurspelen, in den afgang der
Roomsche tale, bij verscheiden vernuften gedicht, en op den naam
van Seneka den nakomelingen ter hand gekomen. De keurmeesters
der tooneelpoezije strijden onderling of Sofokles of Euripides den
prijs in deze renbane toekomt, en elks deugd, van wederzijde,
overwogen, en aan den toetssteen van hun oordeel getoetst, zoo
staan ze met onderscheid beiden de kroon toe, Sofokles in onnavolgbare hoogdravenheid van stijl en woorden, de statigheid des
treurspels wonderbaar passende; Euripides in het bewegen der
hartstochten, en vele andere uitstekendheden, van geene mindere
waardije: en indien men zich houden wil aan d'uitspraak van
Apollo to Delfis, zoo zal Euripides Sofokles in wijsheid overtreffen : bij welke uitspraak men mocht voegen het oordeel
van den doorluchtigen ridder en drost Hooft, na het doorzien en
overwegen van dezen dichter, zooveel hooger steigerende, en
hem uitroepende voor den wijsten, die ooit pen op papier zette.
Het gaat zeker dat het een eigen deugd des treurspels is harts-

A

R. 12. So fo k les en Euripides: hier wordt Eschylus blijkbaar niet
geteld, die het in stoutheid en verheffing zeker van de beide anderen won;
doch de „regelen" minder in acht nam — die dan ook na hem gesteld
werden — en daardoor minder in den smaak van Vondel of liever van de
kunstrechters, die deze eerbiedigde, vallen moest.
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tochten te verwekken, en onder de hartstochten schrik en medelijden [niettegenstaande de StoIsche wijzen zich hier vreemd van
houden] ook zulks dat bij Aristoteles dit deel boven de welsprekendheid [waarin Sofokles' hoogste eer bestaat], gesteld wordt.
Men houdt Eschylus voor den eersten grondlegger der treurspelen,
door Sofokles en Euripides voltrokken. Krantor schat Homeer en
Euripides boven alle dichters. Archelaus, koning van Macedonia,
en Dionijs, tyran in Sicilia, onthaalden Euripides menigmaal ten
hove. Alexander de Groote hadde, in het opdagen der jeugd, zijne
verzen doorgaans in den mond, gelijk ook de gedichten van
Homeer, op het aanraden van Aristoteles, om uit hen den krijgshandel te leeren, en koninkrijken en volken bestieren. Euripides'
faam was zoo hoog gestegen, dat de gezanten van Athene
kwamen zijn lijk verzoeken, om het in zijn vaderland te laten
rusten, doch hun verzoek afgeslagen, zoo werd het te Pella,
koning Filippus' geboortestad, met eene heerlijke lijkstaatsie begraven. Twee doorluchtige Hollanders, een Rotterdammer, en
Delvenaar, Desiderius Erasmus, en Hugo de Groot, gezant van.
Christine, koninginne van Zweden, elk een fenix der welsprekendheid en letterwijsheid hunner eeuwe, rekenden het zich tot
eere Euripides' Poezie in Latijn te vertalen. Erasmus zocht Hekuba
en Ifigenie in Aulis uit. De Groot koos, beneffens andere, de
Fenisse, als de morgenstar der overgeschoten werken van Euripides, die zegenrijk vijfmaal den prijs der tooneelspelen won:
want hij leerde de natuurkennis van Anaxagoras, de zedekunst
van Sokrates, te Delfis met den titel van den wijsten der Grieken
vereerd. Deze noemden Euripides den tooneelwijze. Quinctiliaan
noemt hem den spreukrijken, en zedenmeester, op het spoor van
Cicero, die elk tooneelvers van Euripides voor een merkwaardige
getuigenisse van wijsheid aanneemt. Zoo gebruiken ook Plato ,
Aristoteles, Plutarchus, en, onder de heilige oudvaders, Klemens
Alexandrijner dezen tooneeldichter, om hunne zetrede te bezegelen.
R. 6. Kr an tor: een Grieksche wijsgeer uit Cilicie, de vierd'halve eeuw
voor onze jaartelling leefde, en tot de school van Xenocrates en Polemon
behoorde. Hij schreef verkiaringen van Plato. — 7. A r c h e 1 a u s: deze
had door talrijke euveldaden den troon van Macedonie, waarop hij Been
aanspraak maken kon, weten te bestijgen, en zich met kracht in zijn overweldiging gehandhaafd. Vermoedelijk meer nog om zich in goeden reuk bij
de Grieken te houden, dan omdat zijn eigen smaak er hem toe dreef, wierp
hij zich op tot beschermer der kunsten en wetenschappen, liet zijn paleis
door Zeuxis met schilderstukken versieren, lokte Euripides aan zijn hof, en
poogde ook Socrates, hoezeer vruchteloos, bij zich te doen komen. De
laatste zeide van hem, dat Archelaus alles versierde, maar alleen verzuimde,
het zijn ziel te doen. — 8. Dion ijs: de dwingeland van Syrakuse, die een
kloek en wakker vorst was, doch een zeer middelmatig dichter. —
16. Koning Filippus: t. w.: die van Macedonia. — 32. Zetrede: voor
thesis, „stelling".
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Ik, om den Nederduitschen tooneeldichteren met eenig proefstuk
van Euripides te dienen, oordeelde niet ongeraden Ifigenie in
Tauren te verduitschen, een werkstuk niet misdeeld van deugden
en sieraden, in een volkomen treurspel vereischt: want schoon
de gedachte weledele heer de Groot de Fenisse in top van alle
Euripides treurspelen verheft, nog moet hij zelf belijden, dat
d'onderlinge herkennis van Ifigenie en Orestes, hare krachtbarende, aan zijne Fenisse ontbreekt De heer gezant mocht hier
niet ongevoeglijk bijvoegen de Catastrophe of uitgang des treurspeels, waaraan d'ommezwaai van ongeluk tot geluk vast hangt
door het verschijnen van Minerve, genoemd Deus e ma china
of hemelval. Deze beide hoofdsieraden munten hier uit, behalve
dat vier zaken, tot een volkomen treurspel noodig, hier volstaan,
namelijk, het gebouw der versieringe, de zeden der tooneelisten,
de zin der dingen, en uitspraak der woord en, alle vier breeder
t' ontvouwen, indien we niet liever dit wilden voorbijstreven,
alleen aanteekenende dat, volgens Aristoteles' lessen, de treurrol
binnen zonneschijn afrolt, het tooneel voor Thoas' hof en Dianas'
kerke gedurig onverzet en pal staat, en zooveel werks kunstig
met acht personaadjen, de reien voor eene enkele gerekend,
onverminkt wordt uitgevoerd.
Maar Ifigenie, aldus prachtig ingekleed, koninklijk uitgestreken,
en vaardig ten tooneele te treden, hoort men alreede onwetende
tooneeldichthaters mompelen: wat komt men hier weder voor
den dag met Heidensche droomen en gedichtselen der Poetcn?
Laat kinders, laat oude wijven zich aan dusdanige ijdelheden
vergapen; wij lieden, wijzer, stemmiger, en ingetogen, stichtige
oefeningen hanteeren. Laat uwe ooren niet strelen met ratelende
rijmen, en kinderachtige beuzelingen van stoffeerende Poeten.
Ja zeker. Denken deze wel dat de deftigste kerk- en hof-redenaars
dank en eer schuldig zijn aan HOmerus, Virgilius, Ovidius,
R. xi. Deus é machin a: letterlijk: „een God (die) uit of met een bewerktuigden toestel (naar beneden komt". Nog heden noemt men een
tooneel, dat met zoodanige beweegbare toestellen is voorzien, een gemachineerd tooneel". Op den Deus ex machina zinspeelt HORATIUS ,
Ars Poet., vs. 191. — 12 Hemelval voor „die uit de lucht komt gevallen",
welke uitdrukking nog gebezigd wordt voor 't geen onverwachts — en
doorgaans te onpas — geschiedt. Tegenwoordig bezigt men 't woord in
gansch andere beteekenis, voor „verheven taal". — 13. V olstaan: d. i.:
„in top staan, in de hoogste volkomenheid aanwezig zijn". — 14. Het
gebouw der versieringe: wij zouden thans zeggen: „de behandeling
der fabel, des onderwerps". — De zeden der tooneelisten: dit klinkt dubbelzinnig; maar Vondel meent bier met t o on eelisten niet de „spelers" maar
de „personen van 't stuk". Wij hebben hem 't woord in dezelfde beteekenis
zien bezigen boven de personenlijst van zijn Zungchin. — 18. Binnen
zonneschijn: d. i.: tusschen zons op- en ondergang. — 21. On v e rminkt voor „onafgebroken, zonder leemten". — 22 Maar Ifigenie, enz.
deze zin staat los, bijwijze van nomin. absol.
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Horatius, Seneka, Terentius, en diergelijken, hunnen eersten en
besten leermeesteren? hoorden ze den overgeleerden heer Vossius ,
in zijn onderwijs der dichtkunste, den grootmogenden Heeren
Staten van Holland opgedragen, niet ontvouwen hoe d'oude
wijsheid van natuurkennisse, zeden, staatgeleerdheid, historian,
en andere geheimenissen, onder de bloem van kunstige versieringen, gescholen ligt? Wordt Salomons wijsheid niet gesteld
boven de wijsheid van Egypte, met de schorsse van aardige
gedachten bekleed? weten de haters der dichtkunste wel dat
Paulus de kruisgezant, het uitgekoren vat, eenen godvruchtigen
geur ontleent van Aratus, Epimenides, en Menander; en Epikureen, StoIcijnen, en anderen dwersdrijveren den mond stopt met
der dichteren gouden spreuken, in zijne gewijde bladen, gelijk
perlen, en diamanten uitstekende? doch deez' ballon vol wind is
voorhene meer dan eenwerf met een armstuk van bondige bewijsredenen rustig afgekaatst.
Weledele Heer van M a a r s e v e e n, ik neme de vrijmoedigheid
deze vertalinge Uwe weled. op te dragen, om onder de schaduwe
van Uwen naam de kunstbeminners meer en meer t'ontsteken
in de liefde der tooneelpoezije, zoovele eeuwen in keizerdommen,
koninkrijken, en vrije staten gehandhaafd; wenschende, ter loflijke gedachtenisse van wijlen den Ridder, uwen heer Vader,
uit verplichte genegenheid, U iet waardigers toe te eigenen:
ondertusschen hope ik d'eer te genieten, dat dit kleene proefstuk
uw bescheiden oordeel zal behagen, en ik blijven,
Weledele en grootachtbare Heer,
Uwe weled. en grootachtbaarheids
ootmoedige dienaar
J. V. VONDEL.

1 1. Arat us: deze was een dichter uit Silicie, die zijn leven hoofdzakelijk doorbracht ten hove van Antigonus, koning van Macedonie. Hij schreef
een dichtstuk over de sterrenkunde, dat zeer geprezen werd en waaruit
Paulus een aanhaling deed in zijn aanspraak tot den Areopagus. Zie Handel.
XVIII: 28. — E p i m eni des: een Cretenser, die ten tijde van Solon leefde
en talrijke dichtwerken schreef. Paulus haalt hem aan in zijn brief aan
Titus I: 12. - Menand e r: beroemd Atheensch blijspeldichter, wiens oorspronkelijke werken zijn verloren gegaan; doch die ons door de navolgingen
van Terentius bekend is. Paulus haalt een regel van hem aan, Handel.
XVII: 28. — i5. A r m s tuk: een hout, dat om den arm gebonden was en
waarmede, bij het kaatsspel, de geworpen bal werd teruggekaatst.
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Restes, noon van koning Agamemnon en Klytemnestre,
bezeten van de Razernijen, door Apollo's gebod in Tauren,
een geweste van Scythie, aangekomen, om zich van zijne
moederslacht te zuiveren, besluit het beeld van Diane, bij de
Scythen aangebeden, heimelijk uit de kerke te schaken, en ter
galeie uitgetreden, wordt van de landzaten gezien, en met zijnen
bloed- en halsvriend Pylades gevangen: maar ter kerke van
Diane gebrocht, om als vreemde gasten, naar 's lands wijze,
geslacht te worden, geraakt door onderling gesprek aan kennis
van Ifigenie, zijne zuster, nu priesterin van Diane, die t'Aulis,
een hinde in de plaatse stellende, toen ze van den vader geofferd zou worden, haar herwaart voerde. Zij, na gesprek en
beraad met Orestes en Pylades, wordt, onder schijn van zich te
zuiveren, zeewaart geleid, en gescheept om te vluchten, hetwelk
aan koning Thoas verkundschapt, hem opwekt om de vluchtelingen na te jagen. Hierop verschijnt Minerve aan Thoas, verbiedt
de najacht, en gebiedt Oretes zijne reis met de zuster en het geschaakte beeld naar Grieken te voltrekken uit dankbaarbeid daar
eene kerk te bouwen, en een jaarlijksch feest in te wijden, ter
gedachtenisse der zuiveringe van zijne moederslacht, en het ontslaan van de straffe der Razernijen.

O

Het tooneel der versieringe wordt toegesteld in Tauren.
De Rei bestaat uit Grieksche Vrouwen, dienstmaagden
van Ifigenie.

DE TREURSPELERS.
IFIGENIE.
ORESTES.
PYLADES.
REI VAN GRIEKSCHE VROUWEN.
HERDER.
THOAS.
BODE.
MINERVE.
R. 2. Tauren: de Krim. 4. Van zijne moederslacht: men herinnert zich, dat Orestes, tot wraak zijns vaders, zijn moeder Klytemnestra ,
die dezen had vermoord, wederkeerig van 't leven had beroofd. — De
Treurspelers: zij namelijk, die een rol in het Treurspel vervullen: 't woord
heeft hier dezelfde beteekenis als dat van ,,tooneelisten" in de „Opdracht."
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Ifigenie.

E koning Pelops, zoon van Tantalus, gedragen
Te Pize, in 't renperk, met den oversnellen wagen,
Trouwde Enomatis' spruit, brocht Atreus voort, en hij
Vorst Menelaus, en ook Agamemnon. Wij
5 Geheeten Ifigene [uit hem en d'echtgenoote
Vrouw Klytemnestre, een telg van Tyndar, voortgesproten]
Zijn, zoo heer vader waant, geofferd voor Diaan,
Daar d'engte Euripus schuurt gestadig of en aan
Met ebbe en vloed den hals des inhams, en de randen
10 Van rust'loos Aulis. Hier vergaarden op de stranden,
Door Agamemnons last, der Grieken legerheer,
Wel duizend schepen, om, tot Menelaus' eer,
Helene, hem ontschaakt, nit Troie met den degen
Te voeren, met de kroon van vollen oorlogszegen:
15 Maar toen'er zwarigheid, voor d'uitgereede kiel
En zeilgereede vloot, om zee te kiezen viel,
De wind ongunstig bleef, begon hij raad te leven
Met wich'lerije uit vier. Tolk Kalchas, wel bedreven,
Sprak Agamemnon aan: o hoofd der Grieksche vloot,
20 Men kan de haven niet met eenen ruimen schoot
Uitzeilen, eer ge uw kind en dochter Ifigene
Opoffert aan Diaan; naardien ge zwoert voorhene
De schoonste vrucht van 't jaar de stralende godin
Te wijden. Klytemnestre, uw vrouw en koningin,
25 Brocht toen een dochter voort. Met dezen naam beteekent
Hij ons, de schoonste vrucht van 't jaar bij hem gerekend.
Deez' moet gij off'ren. Maar Ulysses voert me ontrouw,
In schijn alsof ik held Achilles trouwen zou,
Met moeder hene: en toen ik t'Aulis was gekomen,
30 En op 't altaarhout knielde, en wachtte vast met schromen
18. Wic h'I e r ij e uit vi e r: d. i.: wichelarij, daarin bestaande, dat men
uit den vorm en het al of niet opstijgen der offervlammen, den wil der
Goden raamde. — T olk K al cha s: dezelfde, die in Palamedes allesbehalve gunstig door Vondel is voorgesteld. Onze dichter, sedert met de
Priesterschap verzoend, wil het met hem weder goed maken en geeft
hem daarom den epitheton ornans van wel bedreven. — 23. De
s t r a lend e go din: d. i. „de lichtgevende Godin, Diana, in haar hoedanigheid als Luna". — 27. Maar Ulysses: dit ma a r sluit niet te best met
hetgeen voorafgaat; doch wordt verondersteld te slaan op een volzin, dien
Ifigenia wel denkt, maar niet uitspreekt; b. v.: „ik zou niet gekomen zijn;
maar...." — 29. En toen ik t'Aulis was gekomen: men leze over
deze geschiedenis de Ifigenia in Aulis , de Herschepp. van OVIDIUS , Boek XII,
het treurspel van Euripides, en vooral RACINE ' S meesterstuk Iphiginie en Aulide.
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Den doodsteek van het zwaard, vervoerde me Diaan,
Die eene hinde liet in mijne plaatse staan,
Door d'open lucht bier in der Tauritanen oorden,
Daar d'ongriek Thoas heerscht met zijnen staf in 't noorden,
35 Die, vlugger dan een valk, den naam van snelvoet draagt.
Hij stelt me in deze kerk, gewijd tot offermaagd:
Daar zijn godin Diaan gediend is met de wetten
Van een schijnheilig feest, in 't midden van de smetten,
Die 'k uit eerbiedigheid veel liever zwijgen zal:
40 Want ik ten offer slacht, naardien de stad dit al
Van ouds gewoon is, wie hier landt uit vreemde steden.
Ik wich'le uit d'offerhande, en laat de schendigheden,
Der bloedige ofl'ren, in Diana's kerk geslacht,
Aan and'ren over. 'k Wil verhalen wat te nacht
45 Ons in de lucht verscheen, of dit te pas mocht komen.
'k Was t'Argos uit dit land gevaren in mijn droomen.
En sliep in 't midden van de maagden. D'aarde scheen
Te daveren, en ik te vluchten ergens heen.
Ik stond van buiten, en zag hof en dak van boven,
50 En posten, overhoop gevallen en geschoven,
Ter aarde storten: maar een eenig hofpilaar
Van vaders huffs scheen stand te houden in 't gevaar.
Een blonde haarlok kwam op 's pijlers kruin uitbreken,
En sloeg, gelijk een mensch, geluid, en scheen te spreken.
55 1k, die de gasten doodde, en hier mijn ambt bekled
Wiesch deze hofkolom, en zuchtte, omdat ze mee
De dood was toegedoemd. Deez' nare droom beteekent
Orestes' dood, voorheen bij mij al dood gerekend.
De hofpilaar bediedt de mannelijke vrucht.
60 De gasten sterven hier, als ik hen wassche en zucht.
Doch zulk een droom slaat niet op vrienden: want te voren
Was Strofius geen zoon, toen vader storf, geboren.
'k Wil broeders uitvaart, of hij tegenwoordig waar',
In zijn afwezen, hier gaan houden bij 't altaar.
65 Ik kan 't uitvoeren met mijn dienstboOn, Grieksche vrouwen,
53. Een blonde ha a rlo k: in 't Gr. staat: retxthyara, wat wel „haarvlecht" beteekent, doch evengoed kan gebezigd worden voor „krullen",
en alzoo voor „kapiteel". — 55. Ik, die de gas t en do o d d e: welke
schendigheden van bloedige off'ren liet zij dan — zievs.42-43 —
a an ander en over? Het een is lijnrecht in strijd met het andere. Ook
staat er in 't Grieksch niet anders, dan „dat Ifigenia, aan haar moorddienst
getrouw, de kolom afwiesch". — 59. Versta: „door den hofpilaar, welken
ik in den droom heb gezien, wordt de stamhouder van mijn geslacht be.
teekend". — 6o. Dat a ls staat hier ongelukkig: de gas ten zullen toch
niet sterven omdat zij gewasschen worden en dat de waschvrouw
z u c h t. — 62. S trofius: Strofius was de koning van Focis, en vader
van Pylades.
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Van koning Thoas mij gegund, op goed vertrouwen.
Zij zijn om reén nog niet gekomen , bier ter stee,
In deze kerk, daar ik mijn offerambt bekled.
Orestes.
Zie toe, sla gade, dat geen mensch ons hier betrappe.
Pylades.
70 'k Bespiede, en zie rondom voorzichtig, waar ik stappe.
Orestes.
Zie Pylades, schijnt dit Diana's tempel niet,
Daar 't schip van Argos hier aan strand belandde en stiet?
Pylades.
Orest het schijnt me toe ? 'k Geloof, het dunkt u mede :
Orestes.
En 't outer druipt van bloed, vergoten hier ter stede.
Pylades.
75 De kerk is nat van bloed, en rood van moord voor 't oog.
Orestes.
De wapenroof hangt aan het kerkgewelf omhoog :
Pylades.
Als eerstelingen der geslachte vreemdelingen.
Orestes.
Men zie dan wakker hene en weer, eer ze ons bespringen.
Apollo, waar vervoert uw antwoord mij met kracht
8o Nu weder in dit net ? na mijne moederslacht,
Tot wraak van vaders moord, verdreven Razernijen
's Lands ballingen uitheemsch rondom, aan alle zijen,
Gedurig hene en weer onrustig en alom :
En toen ik u om raad vraagde in uw heiligdom,
85 Op welk een wijs men best mocht raken aan een ende
Van deez' bezetenheid , en jammerlijke ellende,
In 't ommezwerven door gansch Griekenland geleen,
Geboodt ge mij door zee, naar 't noordsche Tauren heen
Te streven [daar Diaan, uw zuster, op altaren
81, 82. Verdreven Razernijen 's lands ballingen enz., d.i.„verdreven de Furien mij als balling uit mijn vaderland". 't Meerv. is hier gebezigd, om de deelgenooten zijner ballingschap mede in de klacht to be-.
grijpen. — 92. Merk: d. i.: „voorwerp, beeld".
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90 Gediend wordt] om haar beeld, van over vele jaren,
Gevallen uit de lucht, te schaken uit de kerk,
Met list, of zoo het valle, en dit geheiligd merk,
Gehaald door veel gevaars, t'Athene in 't licht te stellen,
Om lucht te scheppen van benauwdheen, die mij knellen,
95 En schrikk'lijk pijnigen: een middel, u bewust,
En 't eenig om te staan naar een volkomen rust.
Ik kome, op uwen raad, dan herwaart aan ten leste
In 't vreemde en onbekende ongastvrij landgeweste.
Nu Pylades, gij zijt mijn halsvriend wijs en trouw,
100 Wat vangen wij best aan? gij ziet dit kerkgebouw,
Deez' hooge muren. Zal men best naar boven stijgen,
Langs deze ladder, en aftreende een venster krijgen,
Of breken 't ijz'ren slot met boomen en geweld,
Niet wetende hoe 't hier van binnen is gesteld?
105 Ontsluiten we de poort, en worden we genomen,
Als beeldestormers, dan is 't met ons omgekomen.
Doch eer we sneven, laat ons haastig vlien aan strand
Naar ons galei, waarmee wij reisden aan dit land.
Pylades.
Het vlien is ongeraftn. Wij zijn geen vlucht gewone.
Ho Het is niet billijk dat de vrees Gods antwoord hoone.
Laat ons afwijken van de kerk, en stil in vree
Ons bergen in een hol, waar op de zwarte zee
Haar golven breekt, heel wijd van 't schip, dat geene lieden
Het merken, en terstond den koning ons verspieden
115 Aanbrengen, en met kracht aangrijpen bij den hals.
Maar als de donk're nacht, die alle dingen valsch
En zonder verve ziet, komt vallen, dan, als mannen,
Met alle middelen en krachten aangespannen,
En 't zuiver kerkbeeld stil geschaakt uit d' oude kerk.
120 Zie hoe men langs den muur bij 't ronde pijlerwerk
Afglijden moet. Een dapp're ontziet geen zwarigheden.
De bloode suffer zwicht, staat stijf, en rept geen leden.
Orestes.
Wij roeiden vruchteloos veel mijlen herwaart aan,
En moeten keeren langs het spoor derzelve baan,
110. Versta: „het past niet en zon weinig vertrouwen in Apollo's orakel
toonen, indien wij vrees aan den dag legden". — 115. En met krac ht
aangrijpen bij den hals: wie? den koning? — Hier moest noodzakelijk on s tusschen staan. — 117. Al s mann en: die uitdrukking luidt
hier vrij kluchtig: de heldenmoed van Pylades, die zich niet overdag wil
wagen, maar bij nacht, door middel van huisbraak, een diefstal plegen,
heeft veel van de kloekheid van R e e k a 1 f, die, bij den aanslag der
Wederdoopers te Amsterdam, bevel gaf, „dat men zich dood stil zoude
houden". Zie
Amst. III,
WAGENAAR p

41.
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125 Weshalve, gij spreekt recht, men dient Gods raad te hooren.
Nu ga een schuilhoek en een doodsche plaats opsporen:
Want valt Apollo's raad en antwoord kwalijk uit,
Men wijte onze eigen schuld noch God, noch Gods besluit.
Het moet gewaagd zijn. Laat gevaar u niet verbluffen.
130 Het past geen jongen maats in zwarigheen te sullen.

1 35

1 40

145

150

Ifigenie.
Hoort toe, inwoners, op de twee
Steenrotsen van d' Euxijnsche zee,
Te zamen klinkende, gestegen.
0 maagd Diktin, langs berg en wegen
En streken, rennende op de jacht,
Latona's dochter, hoog geacht,
Ik uwe dienstmaagd, koorkostresse,
En kerkgewijde priesteresse,
Zet mijn gewijden maagdevoet
Naar uw gestichten, heet van gloed,
Naar uwe gouden heiligdommen,
Gesierd met blinkende kolommen.
'k Verliet Europe en vaders hof,
En Grieken, trotsch op oorlogslof,
Zijn torens en boschrijke beemden,
En slijt mijn dagen bij de vreemden.
R e i.
Hier ben ik. Zeg, hoe gaat het nu?
Wat zorg, wat angst bekommert u?
Waarom, waarom woudt ge, afgescheiden
Van and'ren, mij ter kerke leiden?
0 telg van 's konings hoogen stam,
Die moedig naar de vesten kwam

131, 132. De twee Ste en rots en: de Cyaneesche rotsen of Symplegaden, waarvan de eene op den Europeeschen, de andere op den Aziati
schen oever der Zwarte Zee staat, en die, van verre gezien, zich schijnen
te vereenigen of samen te klink en, gelijk Vondel het dichterlijk uitdrukt. — 134. D ik tin: bijnaam van Diana. — 141, 142. Ovunus, die
dezen tempel heeft kunneri zien, spreekt er van Ep. III ex Ponto 11, 49
op de navolgende wijze:
Templa manent hodic , vastis innixa columnis.
Perque quator denos itur ad illa gradus.
Nog heden staat die kerk op trotsche steenkolommen;
Langs veertig trappen wordt het heiligdom beklommen.
1 45. Boschr ij k e b e e m d e n: hier duikelt het vers om. Van b o s c hrijke kan men nooit anders dan een dactylus maken. — 152. Die is hier
de koning.
VONDEL XI.
16
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Van Troie ontelb're krijgslien sleepen,
Met eene vloot van duizend schepen !
Ifigenie.

155

160

165

170

175

180

185

I90

0 dienstboOn , och helaas, hoe slijt
1k jammerklachtig mijnen tijd ,
En klaag luidruchtig ieders ooren
Mijn Teed, onaangenaam te hooren !
Helaas, hoe lange steke ik vast
In huisverdriet en last op last,
Betreurende, hier omgezworven ,
Mijn broeder, och mij afgestorven 1
Wat zag ik voor een nachtgezicht ,
Een nevel, schuw van hemelsch licht !
't Is uit met mij : 't is omgekomen
Met vaders huis, ik heb 't vernomen.
Helaas, wat's t'Argos niet geleen I
Och noodlot, laat ge mij alleen 1
Berooft ge mij van mijnen broeder,
Mijn troost en eenigen behoeder,
En zendt ge hem ter zielen heen,
Wiens uitvaart ik met rouw beween ,
En storte deez' lijkofferdranken
Ter aarde met bedroefde klanken,
Dien jammerkelk, vol offerbioed
Van kalven, op gebergt gevoed ,
En offerwijn en honig mede,
Zoenoffers, tot der zielen vrede ?
Reik hier het gouden offervat,
Des overledens zoen geschat.
Och Agamemnons telg, wij geven
Dit u, gescheiden uit het leven.
Ontvang deez' blonde haarvlecht toch,
Op dezen grafzerk u tot nog
Niet aangeboon. Het kan niet baten
Mijn tranen over u te laten.
Wij beiden zijn nu van der hand
Te verre van ons vaderland,
Daar elk mij schat in dat geweste
Geslacht, het vaderland ten beste.

155. Dienstbo 6n voor „outerdienaressen" klinkt niet gelukkig. —
171. T e r z i el en: d. i.: „naar de zielen in de Elyseesche velden". De uitdrukking: ter zielen, voor „overleden", is nog in gebruik, doch mist de
beteekenis, welke zij in den mond eener Ifigenia had. — 181. Agamemnons telg: haar broeder Orestes.
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R e i.

195

Mevrouw, 'k zal op zijn ongrieksch nu
Met Asiaansche wijzen u
Antwoorden, en treurzangen zingen,
Gelijk voor 's lands verstorvelingen
God Pluto zingt op deze stof.
Ifigenie.

Och Atreus' huis, och vaders hof,
Het licht der kronen is verdwenen.
Der Grieken macht, lang uitgeschenen,
De schuld met rijke vorsten boet.
200
Het eene jammer 't ander broedt.
De zon verbergt haar blijde glansen,
En wijkt terugge aan 's hemels transen
Met een bewolkt gespan aired.
Het eene volgt op 't ander wee,
205
En moord op moord, en slag op slagen.
De straf treft Tantels bloed en magen,
Voorheen geplaagd. Een helsche geest
Slaat voort, en plaagt u allermeest.
Het noodlot van mijn moeders huwelijk
210
En hare bruiloft trof me gruwelijk
In 't eerste, en een wreed noodlot leit
Mij van 't begin de zwarigheid
Van mijn geboorte voor mijne oogen,
En waarom ik werd opgetogen,
215 Die van den Griek was aangezocht
Ten echte, om hunnen oorlogstocht
Te spoeden. Ik, al t'ongelukkig,
Een kind van Leda's dochter drukkig,
Ben al te welig opgevoed,
220
Om opgeofferd vroeg mijn bloed
Te storten, weggevoerd te wagen
Naar Aulis, daar de legers lagen,
Gelijk een bruid, een schoone bruid
Van Thetis' zoon. Ik jonge spruit
225
Och och in Pontus neergezeten,
194. V er stor y elingen: min gebruikelijk, doch volkomen wettig. —
195. God Pluto zingt: niet zingt, maar: „ingeeft". — 20!. De zon
v e r b erg t haar blijde glansen: Ifigenia doelt hier op de gruweldaad
van Atreus, die aan zijn broeder Thyestes diens omgebrachten zoon deed
opeten, welk feit de zon van afschuw deed terugdeinzen. — 218. D ochter
drukkig: dat ongelukkige drukkig is ons al mecr als stopwoord voorgekomen om op ongelukkig te rijmen; — doch 't was meest in vertalingen, en niet in Vondels gulden tijd.
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235

240

Ongastvrij Pontus, woon vergeten
In 't gure en barre noordsche land,
Versteken van het huwelijkspand,
Van kind'ren, magen, en Micene,
En Juno's dienst, gelooft voorhene,
Al wevende door Pallas' gunst
De zonnebeelden naar de kunst.
Ik ben een priesterin bij vreemden,
Van bloed geverfd in dorre beemden,
En doop de Vloekgodin in bloed,
Ook d' outers bloedrood en verwoed,
Op deerlijk jammeren en klagen
Der schreienden, ter neer geslagen.
'k Herdenke 't leed, van ouds geleén,
En klage om broeder, te Miceen
Gestorven, mijn Orest, geboren
Ter krone, dien ik liet verloren,
Een teeder kind, en zuigeling,
Dat nog aan moeders borsten hing
Re i.

245 Hier komt een herder van het zeestrand aangestooten.
Gewis hij brengt wat nieuws.
Herder.
o Dochter van den grooten
Vorst Agamemnon, spruit van Klytemnestre, boor,
Ik brenge een nieuwe maar, die vreemd klinkt in uw oor.
Ifigenie.
Wat schrikmaar brengt ge ons nu?
Herder.
Twee jongelingen kwamen
250 Naar 't Cyaneesche land te schepe hier te zamen
226. Ongastvrij Pontus: de woorden Axin en Euxin, die in 't Gr.
een tegenovergestelde beteekenis hebben, zijn gebezigd om dezelfde zee
aan te duiden. Euxin beteekent: „gastvrij", en hier wordt met het woord
gespeeld. Zoo ook zegt OviDrus V. Vr. X. 13:
Euxini mendaz cognomine pontes.
d. i. :
De zee, die gastvrij heet, doch stout
Bedriegt wie op dien naam betrouwt.
235. D e V1 o ek g o din: Ate, die, volgens de fabel, de hersenen der
menschen ontstelde om hen in rampen te storten.
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GevloOn, een aangenaam slachtoffer voor Diaan.
Wilt gy het waschbad en d'inwijdinge en het slaan
Niet spoeden naar den eisch?
Ifigenie.
Wat zijn dit voor gezellen ?
Hoe heet hun landgewest? kunt gij dien landaard mellen?
25 5

Herder.
't Zijn Grieken. Dat 's het al, en meer niet, met een woord.
Ifigenie.
Hoe heeten ze ? hebt gij hun namen niet gehoord ?
Herder.
d'Een noemde Pylades zijn reisgenoot.
Ifigenie.
Zeg hoe men
Nu Pylades weerom den reisgenoot hoort noemen.
Herder.
Dies onbekend tot nog. Wij hoorden 't van geen lien

Ifigenie.
260 Zeg op, hoe vingt ge hen? hoe kwaamt ge hen te zien?
Herder.
In eene holle rots, aan d' ongastvrije stranden
Van Pontus.
Ifigenie.
En wat zoekt gij herders, die de randen
Der zee niet bouwt, aan zee.
Herder.
Wij kwamen 't offervee
En d' ossen spoelen en afwasschen in de zee.
Ifigenie.
265 Koom herwaart. Zeg me nu, hoe kreegt ge hen gevangen,
En op wat wijs ? 'k wensch dit te hooren met verlangen.
252. Slaan: in den zin van „dooden", 't Fr. abattre. — 252. Mellen
voor m el d en: de vorm was echter toen, bij Vondel zelf, reeds verouderd. —
257, 258. Ho e m en — n o e m e n: dit rijmt voor de oogen, niet voor het
gehoor. Het eerste men toch vereischt een nadruk in de uitspraak, het
tweede is, gelijk alle terminaties van w.woorden, volkomen klankloos. —
266. 'k Wensch dit te hooren met verlangen: vrij gewrongen en
pleonastisch uitgedrukt.
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Zij komen spade hier. Geen Griek heeft naar ons wet
Het outer van Diaan ooit met zijn bloed besmet.
Herder.

Nadat wij herders een drift ossen derwaart dreven,
270 Daar 't water van de zee komt door twee rotsen streven,
En eene rotsspelonk de borst vooroversteekt,
Waarop met woest gedruisch de golf gedurig breekt,
En in wiens hol geweif de purpervisschers doken,
Verneemt een herder van ons yolk, eer wij het roken,
275 Twee jongelingen. Hij deist schichtig achterwaart
Op zijne toonen, zegt : och ziet ge niet een aard
Van geesten zitten? een van d' onzen opgetogen,
Vouwt met eerbiedigheid zijn handen, slaat zijne oogen
Ter aarde, en bidt hen aan, ootmoedig en gedwee :
280 0 God Palemon, zoon van onze Leukote6
Schipredder, help ons toch : het zij gij bei te gader
Op strand zweeft : 't zij gij 't kroost zijt van den sterken vader,
God Nereus, die een rei van vijftig docht'ren teelt.
Een ander los gezel en godloos, wien 't verveelt.
Beschimpte zijn gebeen, en zei dat deez' gestranden,
285
Na schipbreuk in het hol gedoken, onze handen
Uit schrik ontwijken, om t'ontgaan den offermoord,
En 't menscheslachten, op hunne aankomst eerst gehoord.
De meesten dochten dit was recht en wel gesproken,
290 En stemden ze aan te slaan, om voor Diaan te smoken,
Naar 's lands gebruik en wet : maar midd'lerwijl verlaat
Een van deez' twee de laagte, en stijgt, totdat hij staat
In top der steenrotse, en begint dan hene en weder
Het hoofd te schudden, en te zwaaien op en neder,
295 En kermde al bevende, sloeg d'armen overal,
En raasde harsenloos, en schreeuwde, als nit een dal
De jager op de jacht : o Pylades, zie deze :
Maar ziet ge niet hoe deez' drakin, des afgronds vreeze,
267. Zij komen spade hier voor „'t heeft lang geduurd, eer hier
Grieken aanlanden". — 276, 277. E en aard van ge est en voor „een
soort van geest". 't Woord a a r d heeft die beteekenis in 't H. D. behouden; maar beter had Vondel hier voor ge e s t en, wat niet zeer Grieksch
klinkt, geschreven: G o d h e d en of Go d e n. — 279. Hen: t. w.: „de
geesten"; de vorige uitgaven hebben hem, wat blijkbaar een drukfout is. —
280. Palemon: of „Melicertes", een zeegod. — Van onze Leuk o t e 6:
verkeerd; de naam is Leukotoe, wat niet tot Leuko tee kan worden
samengetrokken. 't Zou mij dan ook niet verwonderen, dat Vondel geschreven had: van ons Leuk oto e. In de oude uitgaaf staat verkeerdelijk
Leukotee. — 288. Op hunne aankomst eerst gehoord: versta:
„waar zij eerst bij hun aankomst van hoorden spreken". — 290. St e m d en
ze a an te sla a n: d. i.: „en kwamen overeen, jacht op hen te maken".
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Mij wil verslinden, en, met adderengebroed
300 Gewapend in de vuist, mij aanrandt zoo verwoed?
Een and're blaast vast vier en vlam uit hare kleeren,
Stookt moord, en, strevende op de zwarte drakeveeren,
Houdt moeder in den arm, om in dit steenen graf
Mijn lijf te dompelen. Och och, zij valt me straf,
305 En wil me moorden. Waar gevloifin uit doodsgevaren?
Men zag hem razen, niet met eenerlei misbaren,
Maar op veel wijzen: want hij bulkte of baste fel,
Gelijk een kalf, of hond, of rees, als uit de hel
Een helsche Razernij in 't licht komt opgerezen.
310 Wij zaten stom van schrik, en als ter dood verwezen.
Hij rukte een zwaard uit, viel de kalvers op het lijf,
En dreef hun 't lemmer in de darmen fel en stiff:
Gelijk een wreede leeuw, als een die, heet verbolgen,
De Razernij waant aan te tasten en vervolgen,
315 Zoodat het bloed in zee zich mengde met het schuim.
Toen al de herders [nu vergaderd op het ruim,
De neerlaag van hun vee en offerossen zagen]
Den horen bliezen, dat 'er 't land af mocht gewagen,
Om alle huislien fluks te helpen op de been,
320 Dewijl ze hunne macht oordeelden veel te kleen,
Om 't hoofd te bieden aan deez' sterke vreemdelingen;
Zoo kwamen ze te hoop uit alle hoeken springen :
Maar dadelijk bezweek de dolheid met dien gast.
Het schuim droop langs de kin. Toen Teed men weinig last,
325 En ieder poogt met kracht den overlast te keeren
Met slaan en worpen. Om het onheil af te weren
Sloeg Pylades hem gade, en vaagde mond en kin
Van spog en schuim, en vlijde en dekte uit trouwe min
Zorgvuldig 't kleed om 't lijf, en paste aan alle zijden
330 Hem voor de steenen en voor wonden te bevrijden,
Als een gedienstig vriend, die zijnen plicht bewaart,
Maar als de dolle zijn verstand krijgt en bedaard,
En schichtig oprijst van zijn val, ziet hij met schromen
Een schrikk'lijk onweer van den vijand nader komen,
335 En dreigen met gevaar. Hij zucht. Wij varen voort
Met steenenworpen, elk om 't felste uit zijnen oord.
Wij hooren fluks hoe d'een den and'ren maant heel deerlijk :
Wij moeten sterven: doch vriend Pylades, om eerlijk
Te sterven, volg mijn zwaard, en pas nu weer te bien
340 Wij, als zij moedig dus de sabel zwaaien, vlien
Ten bosch, op 't voorgebergte. In 't vluchten van den eenen
En 't staan van anderen, zoo rust men niet met steenen
Te treffen, dat ze in 't end bezwijken. Men liet af
Van worpen, toen men zag hoe elk zich overgaf.
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345 't Is ongeloofelijk, en wonder vreemd, dat onder
Al dien ontelb'ren hoop van landvolk in 't bijzonder
Niet een den offer der godinne veilig kon
Aangrijpen : evenwel 't geschiedde. Men verwon
En kreeg ze, toen we schier te moedeloos veraarden.
350 Men sloot ze in eenen ring, en wrong met kracht de zwaarden
Uit hunne sterke vuist. Zij vielen, flauw en mat
Van worst'len, op hun knieen. Wij brengen ze aangevat
Den koning toe, die ziet ze, en, zonder lang te wachten,
Verzendt ze aan u, om hen te wasschen en te slachten.
355 Nu hebt ge, o priesterin, hetgeen uw hart begeert,
Twee vreemdelingen, ten brandoffer u vereerd.
Het gansche Grieken zal rechtvaardig end'lijk moeten
Den nederslag, aan u begaan in Aulis, boeten.
R e i.
Het zij wie 't wil, gij hebt wat wonders ons verhaald
360 Van dezen Griek, dus wijd aan Pontus' kust verdwaald.
Ifigenia.
't Gaat wel. Nu ga vrij hene, en breng me deez' gezellen.
Wij willen onzen plicht aan hen te werke stellen.
0 wee mijn hart, gij waart voorhene wel gerust,
En toonde u tegens elk, die landde aan deze kust,
365 Meedoogende, gewoon te schreien om de zielen
Der vreemde gasten, die in uwe handen vielen :
Nu zult ge, wie gij zijt, gevoelen onzen haat,
Ontsteken door den droom, die op Orestes slaat,
Nu dood gerekend. Dit verstoort mijn hart van binnen.
370 Dit 's zeker. Waarde rei, trouwhartige vriendinnen,
Ik word gepijnigd : want wie ongelukkig leeft,
Valt wreev'lig tegens hem, wien 't lot gezegend heeft.
Nooit liet Jupijn een wind uit Grieken herwaart ruischen.
Nooit schip voerde ooit Heleen, mijn schennis door het bruisen
375 Der Cyaneesche rots, met Menelaus hier,
Opdat ik wraak aan hen mocht nemen trotsch en fier,
En off'ren ze op dit strand, gelijk ze voor hun schepen
Mij, als een jonge vaars, op Aulis' zeekust grepen,
En slachtten. Vader zelf verstrekte d'offerman;
380 Een gruwelstuk, dat ik nog niet vergeten kan.
'k Viel vader om den hals, en knielde, en kreet te gruwelijk :
0 vader, gij besteedt me. Och och, een schendig huwelijk !
Mijn moeder te Myceen, terwijl ge mij vermoordt,
379. Vader zelf verstrekte d'offerman voor „mijn vader zelf verlde de rol van offeraar".
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Verwekt den bruiloftsgalm met zang en fluit, gehoord
385 In 't hofgewelf. Gij velt mij met uwe eigen handen.
De bruigom, mij beloofd, in 't voeren naar de stranden
Van Aulis te karros, met eenen loozen toon,
Ter moordfeest, was geenszins Achilles, Peleus' zoon,
Maar Pluto. 'k Zag helaas, heer broeder weergekomen
390 Door eenen sluier. 'k Heb hem in den arm genomen,
Die nu al dood is, en schoon ik Orest bestond,
Als zuster, 'k mijdde hem te kussen mond aan mond,
Uit eerb're schaamte, als een die Peleus' hof zou eeren,
En staakte 't groeten, tot ik t'Argos weer mocht keeren.
395 Rampzaal'ge Orestes, gij zijt dood. Wat ongeval
Heeft u, die vader volgde in deugden bovenal,
Vernield? 'k Versma, den list der godheid, die wij eeren,
En, als een smet, een man van 't outer of durf keeren,
Zoo hij een nederslag met zijne hand beging,
400 Of een dood lichaam raakte, of versch geboreling,
Naardien ze schept vermaak en lust in offerhanden
Van vreemdelingen, die op deze kust belanden.
Latone, gemalin van Jovis' majesteit,
Heeft geenerwijs geleerd deez' blinde onwetenheid:
405 En 'k houd het dischgerecht, de godheen aangeboden
Van Tantalus, versierd, geen godheid laat zich nooden
Op zulk een spijs, noch vond ooit smaak in kinderspier :
Neen zeker, ik geloof dat d'ingezeten hier,
Moorddadig uit den aard, deez' smet op goden schoven :
410 Want geene boosheid hecht op 't godendom daarboven.
395 — 404 . Dit alles is letterlijk onverstaanbaar en zonder samenhang;
trouwens, het Grieksch is hier ook verre van duidelijk. BRUMOY vertaalt
de periode als volgt:
„Cher Oreste, si to mort est certaine, park , dis-moi qui Pa causee? est-ce
l'envie d'un Are? t'a-t-il sacrifii comme moi a Diane? quelle a.ffreuse contradiction! cette diesse icarte de ses autels les profanes dont les mains
impures sont souillies d'un meurtre, que-dis-je, par l'attouchement d'un
cadavre ou d'un enfant recemment sorti du sein de sa mere: et je croirai
qu'elle Arend plaisir a voir couler le sang des victimes humaines? non,
la diesse n'a point puise dans le sein de Latone une si aveugle inhumaniti".
Men ziet, er is nogal eenig verschil in de opvatting tusschen deze vertaling en die van Vondel. Ik moet er echter bijvoegen, dat Brumoy zelf
het duistere van den oorspronkelijken tekst erkent. — 400. G e b or eling
voor „geborene". — 405, 406. Het dischgerecht.... van Tantalus:
deze was koning van Frygie en had, bij gebrek aan andere spijze, aan de
Goden, die bij hem te gast kwamen, zijn geslachten zoon opgedischt. Ceres
alleen, gulziger dan de overige dischgenooten, at een brok van den schouder,
waarom men het kind (Pelops), toen men het weder samengehecht en in
't leven teruggebracht had, een schouder gaf van ivoor. — 408. In g e z et en: hier als meervoud gebezigd, voor ing e z e t e n en, als wij nu zouden
zeggen.
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REI.

I. Keer.
0 blauwe toevloed van het meer,
Dat stroomende langs Argos heen,
Met kracht doordringen kwam weleer
In grondelooze Euxynsche zeën,
4 1 5 Op Asiaanschen grond, zoo wijd
Gedwaald uit vliet Eurotas' bed;
Wat gasten [scheidende met vlijt
Van Lacedemons vloed, bezet
Met riet, en Dirces heilgen stroom,]
420
Verschenen herwaart in dit land,
Der vreemdelingen vloek en schroom,
Daar eene maagd brandoffers brandt ,
En voor de kerk hel outer voedt,
Besmet en verft met menschenbloed?
42 5

430

435

I. Tegenkeer.
Of roeiden ze door zee dus vrij
Met riemen van abeelenhout,
Slaghoudende van wederzij,
En zeilden ze voor wind heel stout
Om huis en hof met geld en goed
Te proppen? want de hoop op geld
Is onverzadelijk en zoet
En zorgelijk. Men streeft door 't veld
Der zee naar alle uitheemsche steen,
Uit ijdele' ingebeelde' waan
Der menschen, vol begeerlijkheen,
Niet rustende naar winst te staan.
Gewinzucht prikkelt hart en zin
Den eenen meer, den and'ren min.

II. Keer.
Hoe rukten ze door 't luid geklots
440Van Fineus' ongeruste klip
4 1 5-4 16. Zoo w ij d ge d w a al d: Vondel heeft hier blijkbaar, ten gevolge eener verkeerde interpunctie, den zin van het Gr. gemist. Zooals er
nu staat, is het, als ware de vliet Eurotas uit Argos heel naar de kusten
van Azle gestroomd, om daar de Zwarte Zee te vormen. Doch de woorden
zoo wijd g e d w a al d zijn werkelijk v er dwaald en moeten teruggebracht
worden tot de aangekomen gasten — zie vs. 417 — waartoe zij behooren. — 440. Fineus: de Tracische koning van dien naam en zoon van
Agenor, die om zijn euveldaden — tot welke hem zijn tweede vrouw,
Idea, verleid had — door den vader zijner eerste vrouw van 't gezicht
beroofd werd en door de Goden gestraft met de kwellende bezoeken der
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En tegens een aanslaande rots,
Langs 't zeestrand met hun hobb'lend schip,
Daar Nereus' dochters, vijftig sterk,
Gaan zingende aan den ronden rei?
Hoe stuurden ze in het waterperk
445
Met zuidenwinden hun galei
Naar 't vogelrijke landgewest,
Daar 't krijtstrand van Achilles blank
Zich opdoet op het allerlest,
45 0En helden met een snellen gank
Zich rustig spoen, nooit strevens moe,
Tot aan 't Euxynsche Pontus toe?

455

460

46 5

II. Tegenkeer.
Och of, op 't wenschen van mevrouw
Helene, Leda's waarde spruit,
Eens bij geval aan deez' landouw
Van Troie kwam, dit hof ten buit,
Om haren hals en blonde vlecht
Te buigen voor mejoffers bijl,
Ter dood gedoemd van 't offerecht,
Gestraft als zij, naar Griekschen stijl.
Kwam hier [wat waar 't een blijde maar 11
Een Grieksche glei, en maakte een end
Van slavernij. Och of men waar',
Gelijk ze droomde, uit deze ellend
In 's vaders hoofdstad te Myceen,
En zong tot blijdschap van elkeen.
IFIGENIA.

Maar deze beide, vastgebonden,
En streng gevleugeld, komen aan,
Harpijen, van welke hij door Kalais en Zetes verlost werd. Ter belooning
voor deze weldaad hielp hij de Argonauten, in wier gezelschap die beide
helden zich bevonden, op hun reis naar Kolchis door de Symplegaden,
van welke vs. 131 reeds gesproken is, en welke rotsen, volgens de fabel,
altijd in beweging zijnde, al wat er tusschen in kwam, verbrijzelden, en
op die wijze den doortocht onmogelijk maakten. 't Is op deze ongeruste
rotsen, dat hier gezinspeeld wordt. — 44 8. 't Krijtstrand van Achilles:
Achilles oefende zich in het renperk, op dit eiland, 't welk Achillea of Leuka
genoemd, en tegenover de Krim gelegen was. Men noemde het ook: „het
Heldeneiland", omdat men meende, dat de zielen der dapperen, die voor
Troje sneuvelden, daarheen gevloden waren. — 453. M e v r o u w en
458. M ej offer: met beide benamingen wordt Ifigenia aangeduid, doch de
eene is niet gelukkiger dan de andere, en het gebruik van de twee geeft
verwarring. — 456. Van Troie: de Rei, zoowel als Ifigenia zelve, waren
nog onbewust, dat Troje verwoest en Helena weder naar Griekenland was
teruggevoerd. — 468. Komen aan: de oude uitgave heeft hier k o m en
g a a n, wat blijkbaar aan een drukfout is toe te schrijven.
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Nieuwe offerhanden van Diaan.
Vriendinnen, zwijgt, ein houdt uw monden :
Want zij , der Grieken eerstelingen,
Genaken ons van dichte bij,
Opdat men hen ten offer wij',
Gelijk we uit 's herders mond ontvingen.
R e i.
Eerwaarde maagd [och of de stad
Dien offerdienst u wou vergeven,]
Ontvang toch zonder wederstreven
Dien offer naar 's lands wijs, geschat
Voor goddeloos in Grieksche steden.

Ifigenia.
480 Mij staat eerst ga te slaan des tempels offerzeden ,
Opdat de godsdienst der godinne wel besla.
Ontbindt de handen van de vreemdelingen, dra ,
Opdat ze aan God gewijd, ontslagen staan van banden
Vertrekt gij naar de kerk, en zuiverende uw handen,
485 Bereidt al 't gene wat u d'offerwet gebiedt,

En nu ter zake dient. 0 wonder, wat men ziet !
Wie was uw moeder, wie uw vader ? spreekt, laat hooren.
Hoe hiet uw zuster, was ooit zuster u geboren ?
Wat mist de broederlooze aan zulk een troost en schat
490 Van jongelingen, zoo ze ooit lieve broeders had !
„Wat mensch weet d'uitkomst van gebeurelijke zaken ,
„Die, nog toekomende en op weg, van ver genaken ?
„Der goden raadsbesluit is donker. Niemand weet
470. Ho u d t uw monden: deze uitdrukking zou thans niet zeer voegzaam geacht worden. Blijkbaar omdat zij figuurlijk is, heeft Vondel er niets
aanstootelijks in gevonden. En inderdaad is het stuitende dan ook niet
zoozeer gelegen in de woorden zelven, als in den toon van bevel, die
altijd hinderlijk is. — 471. Der Grieken eerstelingen: d.i.: „de
eerste Grieken, die als slachtoffers hierheen worden gevoerd". — 474.
474 G e lijk we uit 's Herders mond ontvingen: deze regel hangt in geenen
deele samen met hetgeen voorafgaat. Het gezegde schijnt te slaan op de
woorden van den herder vs. 355, 356; en dan moet on t y ing e n in de
beteekenis van 't Lat. accepimus, voor „vernamen" worden opgevat. —
475. E e r w a a r d e ma a g d: 't is uit het Grieksch moeilijk op te maken,
of deze woorden tot Ifigenia, dan wel tot Diana gericht worden. — D e
stad: welke st ad? vermoedelijk — zie vs. 479 — die, waar de Grieksche
jongelingen vandaan kwamen. — 482, 483. Het was bij de ouden het gebruik om de veroordeelden, na de uitspraak van hun vonnis, te ontboeien,
om hun de voldoening te laten, dat zij als vrije mannen stierven. —
49 1 -495 . Deze regels, zoowel als vs. 501-509, zijn ook in de oorspronkelijke uitgave met aanhalingsteekens („) voorzien. Dit was overeenkomstig
de oude gewoonte en diende om de aandacht des lezers bijzonder te bepalen bij de sententies, in die regels vervat.
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„Wat ramp hem boven 't hoofd mag hangen, ofte leed.

495 „Het avontuur bedekt dit diep voor 's menschen oogen.
0 arme gasten, uit wat land komt ge aangetogen?
Hoe verre zworft ge, eer gij belandde aan deze kust?
Hoe lang van 't vaderland, gedurig ongerust?
Orestes.
Waarom beschreit ge dit zoo deerlijk? om wat zaken
500 Betreurt ge, wie gij zijt, de ween, die ons genaken?
„Ik reken hem niet wijs, die, veeg zijnde, uit ontzag
„Voor sterven, deze vrees wil dempen met beklag,
„En ook den klager, reed een ander te beschreien,
„Die, al verwezen, zich tot sterven moet bereien,
505 „En geene hoop van hell kan scheppen, nademaal
„Hij enkel leed verkeert in eene dubb'le kwaal.
„De droefheid houdt hem dan door haar vermogen onder.
„Dan sterven ze alle beide, in stee van een bijzonder.
„Elk moet zijn avontuur uitharden. Hierom laat
510 Dit schreien over ons: want wat hier ommegaat
In 't off'ren melden ons de landlien, hier gezeten.
Ifigenia.
Wie van u beiden toch wordt Pylades geheeten,
Dat lust me uit uwen mond te hooren en verstaan?
Orestes.
Dit is de man. Nu wat vermaak brengt u dit aan?
Ifigenia.
515 Waar werd hem 't burgerrecht in Grieken aangeboren?
Orestes.
Mevrouw, wat baat het u, wanneer ge dit zult hooren?
Ifigenia.
Zijt gij gebroeders, uit een moeders schoot gebaard?
Orestes.
Gebroers, niet van geboort', maar vriendschap uit den aard.
Ifigenia.
Hoe heet ge? meldt uw naam, indien men het mag weten
501. Veeg: veeg is hij, wien, desbewust of niet , de dood boven 't
hoofd hangt. — 514. Wat vermaak brengt u dit aan: liever: „welk
belang kunt gij daarin stellen".
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Orestes.
Men
mocht
ons
beiden
wel met recht ellendig heeten.
520
Ifigenia.
Dat vraag ik niet. Wijt dit fortuin en 't hachlijk lot.
Orestes.
En sterven we onbekend, wij sterven vrij van spot.
Ifigenia.
Gevoelt ge dit naar uw groothartige gedachten?
Orestes.
Gij zult mijn lichaam, niet mijn naam, ten offer slachten.
Ifigenia.
525 Ontdekt ge ons niet den naam van uw geboorteste?
Orestes.
Gij vraagt het. Dit brengt mij, die sterf, geen voordeel meé.
Ifigenia.
Wat hindert het dus veel te melden, mij ten beste?
Orestes.
Ik roeme op Argos, mijn heer vaders land en veste.
Ifigenia.
0 goden! vreemd'ling, is daar uw geboortestad?
Orestes.
.530 Mycenen is 't, voorheen zoo zegenrijk geschat.
Ifigenia.
Vertrokt ge, als balling, of van welk geval besprongen?
Orestes.
Ik zworf, als balling 's lands, vrijwillig, en gedwongen.
Ifigenia.
Wilt gij niet melden 't geen ik aan u vragen zal?
528. Mijn heer vaders land en veste: in 't Gr. staat alleen: „mijn
vaderland". Door te zeggen, dat Argos het land en de veste zijns vaders
was, zou Orestes reeds hier verraden hebben, dat hij de zoon van
Agamemnon was.
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Orestes.
Zoo 't kan ter loop geschien, in zulk een ongeval.
Ifigenia.

535 Gij komt uit Argos, hier geland naar mijn gebeden.
Orestes.
Niet met mijn wil, is 't u ten dienst, gij weet de reden.
Ifigenia.
Misschien kent ge Ilium, alom ontzien met schroom ?
Orestes.
Och kende ik Troie nooit, noch zag 't ooit in mijn droom!
Ifigenia.
Men zegt het leit in d'assche, uit aller menschen oogen.
Orestes.
540 Het is zoo. Deze faam verkundschapte u geen logen.
Ifigenia.
En keerde toen Helene in Menelaus stee ?
Orestes.
Zij keerde wel, doch bracht geen heil den mijnen mee.
Ifigenia.
Waar is zij ? want zij trof voorhene mij met smarte.
Orestes.
Zij woont nu weder bij haar' eersten man to Sparte.
Ifigenia.

545 0 algemeene plaag, bij Griek en mij berucht 1
Orestes.
En uit haar bruiloft plukte ik ook een bitt're vrucht.
Ifigenia.
En keerde 't Grieksche heir, gelijk men hoort gewagen ?
Orestes.
Gij vraagt me teffens veel, verwart me in al dit vragen.
534. Beter: „voor zooverre het tot mijn (bijzonder) ongeval geen betrekking heeft", come non appartenga alla sventura mia , gelijk CARMELI het
vertaalt.
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Ifigenia.
'k Wil weten, eer ge sterft, hoe 't daar gelegen zij.
Orestes.

550 Vraag wat u lust. Vraag stout: ik antwoord vrank en vrij.
Ifigenia.
Is Kalchas, wichelaar van 't heir, weer thuis verschenen?
Orestes.
Men zegt, hij is vegaan met krijgsvolk uit Mycenen.
Ifigenia.
Eerwaardste godheid of Laertes' zoon nog leeft?
Orestes.
Hij keerde nog niet thuis. Men zegt, hij zwerft en zweeft.
Ifigenia.

555 Dat hij verga, en niet in 't vaderland vergader.
Orestes.
Gij wenscht zoo slim niet, of zij gunnen 't dien verrader.
Ifigenia.
Leeft Thetis' zoon Achil nu nog met lijf en ziel?
Orestes.
Al dood, die t' Aulis eer zoo vrucht'loos bruiloft hiel.
Ifigenia.
Bedrieglijk, zoo ze zegt, die 't voelde dus verwaten.
Orestes.
560 Wie zijt ge dan, die scherp doorzoekt de Grieksche staten
Ifigenia.
Ik ben van daar, en raakte een maagd ook vroeg van kant.
Orestes.
Mevrouw, gij vraagt met reen wat omging in dat land.
553. E erwaardste go dheid: zij bedoelt : „rechtvaardige Godheid !"
Calchas toch was de bewerker van haar ongeluk. — 561. 1k .... raakte
een maagd ook vroeg van k a n t: tegenwoordig zou men hieruit verstaan , dat zij „vroeg overleden" was ; doch om het laatste uit to drukken
bezigde Vondel de uitdrukking „a a n een kant raken".
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Ifigenia.
Waar is de veldheer, in 't getal der gam geteekend?
Orestes.
Wien meent ge? dien ik kende is bij 't geluk misrekend:
Ifigenia.
565 Vorst Agamemnon, oir van Atreus' rijksgebied.
Orestes.
Ik weet het niet. Zwijg stil, en vraag deez' vragen niet.
Ifigenia.
Neen bij Jupijn, zeg op: het kan mijn hart verblijden.
Orestes.
Hij raakte droef om hals, en miste een in zijn lijden.
Ifigenia.
Is hij al heen? hoe kwam hij aan zijn end? o wee!
Orestes.
570 Hoe zucht ge dus hierom, of raakt u dit al me6?
Ifigenia.
'k Beklaag zijn eerste heil, volmaakt en vrij van rouwe.
Orestes.
Hij raakte droef am hals, vermoord van zijne vrouwe.
Ifigenia.
Beklaaglijk lot, vermoord, en van zijn bedgenoot?
Orestes.
Nu rust dan: vraag niet meer, en laat die dingen dood.
Ifigenia.
575 Dus veel nog: leeft ze, die hem heeft dien slag gegeven?
Orestes.
z' Is dood: want dien ze baarde, ontnam de moeder't leven.
563. In 't getal der go (in g e t e ekend voor „die als een Godheid
geeerd werd". — 564. Misr e k e n d voor „slecht betaald". — 568. En
miste een in zijn lijden: de vertaling is hier onjuist. Agamemnon kon
niet gezegd worden , iemand i n , d. i. : „gedurende z ij n (zeer kort) lij d e n
gemist t e hebben"; doch de zin is, in 't Grieksch: „zijn lijden, of zijn
dood, kostte aan een ander het leven". — 575. D us v eel nog: dit alleen
nog maar. — 576. Dien ze baarde ontnam voor „hij dien ze
baarde enz.
17
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Ifigenia.
Verward paleis ! waarom holp hij de moeder voort?
Orestes.
Hij koelde aan haar zijn moed, tot wraak van 's vaders moord.
Ifigenia.
Hij strafte ze, helaas, om zulk een stuk rechtvaardig.

Orestes.
580 Met recht : en nochtans schat de godheid hem strafwaardig.
Ifigenia.
Liet Agamemnon dan geen erfgenaam in 't hof?
Orestes.
Elektre alleen, een maagd, befaamd en rijk van lof.
Ifigenia.
Wat strooit de faam nu van de dochter, die hij slachtte?
Orestes.
Dat ze uit dit leven scheidde, en smolt in elks gedachte.
585

Ifigenia.
Zij was ellendig, en de vader, die haar doodt :
Orestes.
Om eene booze vrouw geraakte ze in dien nood.
Ifigenia.
Leeft Agamemnons zoon nog t'Argos, en in vrede?
Orestes.
Deez' droeve is nergens, en alom, en houdt geen stede.

Ifigenia.
O valsche droomen, gij verdwijnt in ijdelheën !
590 En gij, o geesten, wijs geheeten om uw reën
577.Waarom holp hij de moeder voort: iemand voorthelpen,
voor „iemand van kant maken". — 582. E en maagd enz.: ongelukkige
stoplap: het Grieksch heeft eenvoudig: niemand b ehalve Elektra. —
585. Doodt: hier had, om 't voorafgaande was, ook moeten staan
do o d d e; doch in zijn vertalingen gaf Vondel er niet om, den eenen tijd
van 't w.w. voor den anderen te bezigen, waar rijm of maat dit verlangden. — 06. Om eene booze vrouw: om Helena. — 590. o Geesten:
de genii, in de Bespiegelingen, door Vondel verstandelingen genoemd. Euripides schijnt hun een soort van kabbalistischen invloed te hebben toegekend.
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Zijt logenachtig, en lichtvaardig, als de droomen.
In menschelijke en in gods zaken wordt vernomen
Een wargeest. Dit alleen blijft over, dat de zoon,
Die wijs was, en gespeld te zitten op den troon,
595 Nu dood is: mag men hun betrouwen dat zij 't weten.
R e i.
Helaas, wie weet ons naar de waarheid af te meten
Of ons voorouders nog in wezen zijn, of neen?
Ifigenia.
Hoort toe, gij gasten: wij zijn in gesprek getreen
Heel ernstig, dat u me ten beste kan gedijen,
600 Inzonderheid aan mij, indien ge dit wilt lijen.
Wilt gij naar Argos gaan, indien ik u beschut,
Iet boodschappen aan mijn bloedvrienden, hun tot nut,
En brengen ze eenen brief, geschreven uit meedoogen
Van een gevangen, die wel weet dat wij niet pogen
605 Een mensch te slachten: want men doodt ze naar de wet
Van 't land, gelijk Diaan die zelf heeft ingezet.
'k Had dus lang niemand om naar Argos heen te zenden,
En brieven wederom te brengen van bekenden.
Gij zijt een, die, zoo 't schijnt, mij geenszins hatig zijt,
6ro En kent Mycene en hen, waaraan ik nu ter tijd
U af wil vaardigen. Men zal uw lijf verschoonen,
En om 't bestellen van een brief dus rijk beloonen.
Maar d' ander zal alleen, van u gescheiden gaan
[Indien de stad hem eischt], ten offer van Diaan.
Orestes.
Mevrouw, gij spreekt heel wel, dit eenige uitgesloten,
Hem offeren, dat zou mijn hartewee vergrooten.
Ik ben de stuurman van de reis naar dezen wal.
Hij is mijn reisgenoot, mijn jammer ten geval.
Het waar' onbillijk u te dienen met zijn lijden
620 En sterven, en mij zelf van jammer te bevrijden:

615

593-595. Versta: „dit haperde er nog maar, dat de zoon van Agamemnon stierf, om uw logenachtige voorspelling waar te maken". —
594. Gespe Id te zitt en voor: „van wien het voorspeld was, dat hij
zitten zou". Vondel heeft zeker de kluchtige dubbelzinnigheid der uitdrukking, door hem gebezigcl, niet gemerkt. — 609. G ij, .... die .... m ij
geenszins hatig zijt: iemand hatig zijn, voor: „iemand haat toedragen", is een spreekwijze, die thans zelden meer gehoord wordt, doch
bij vroegere schrijvers meermalen wordt aangetroffen. Intusschen is de uitdrukking hier vrij te onpas. Waaruit had Ifigenia kunnen opmaken of de
„vreemde gast" haar haatte of niet? Volgens de bestgekeurde handschriften moet men hier ook lezen: „gij, die, zoo ver ik bespeuren kan, van
goede geboorte zijt". — 61o. Nu ter t ij d voor: „op staanden voet".
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Doch zal 't geschien, geef hem den brief, met uw bevel,
Dat hij dien t'Argos brenge, en uwen last bestell'.
„Laat iemand, wien het lust mij slachten. Wie zijn kennis
„En vrienden brengt in last, en zich houdt buiten schennis,
„Is bijster boos van aard. Het is mijn reisgenoot :
'k Zag hem zoo noode als mij opofi'ren aan den dood.

Ifigenia.
0 edelmoedige, uit een braven stam gesproten,
Oprechte halsvriend van uw vrienden en genooten !
Och of mijn broeder, dien ik derf, zoodanig was :
630 Want ik, o vrienden, derf mijn broeder op dit pas
Aileen door 't niet te zien. Wij zullen dezen zenden,
DewijI gij 't zoo begeert, met brieven aan bekenden :
Maar gij zult sterven : want gij dringt hier sterk op aan.
Orestes.
Wie zal me slachten, en dit gruwelstuk bestaan ?
Ifigenia.
635 De zoendienst der godinne is mij belast te plegen.
Orestes.
0 maagd, een schendig ambt bedient ge, en zonder zegen.
Ifigenia.
'k Beklee dit ambt door nood, die mij zoo verre bracht.
Orestes.
Gij zijt een vrouw, en voert ge een zwaard, dat mannen slacht ?
Ifigenia.
Geenszins, maar 'k zal mijn hand afwasschen aan uw vlechten.
Orestes.
640 Zoo vragen vrijstaat, zeg, wie zal me heden rechten ?
Ifigenia.
Zij zijn daar binnen, die het bloedrecht gadeslaan.
Orestes.
Wat graf verwacht ik, als het halsrecht is voldaan ?
Ifigenia.
Het hellig lijkvier, en een grafspelonk naar waarde.
630-63 1. Want ik — te zien: dit is onverstaanbaar; men leze: „want
ik, o vrienden! heb een broeder, en ben ongelukkig doordien ik hem niet zie".

IFIGENIE IN TAUREN.

261

Orestes.
Och zal me zusters hand niet dompelen in d' aarde ?
Ifigenia.
Och arme mensch, gij wenscht al t' ijdel, wie ge ook zijt.
Uw zuster woont van deze ongrieksche kust te wijd :
Doch nu ge een Griek zijt, wil ik zelf, naar mijn vermogen,
U met dien lijkdienst trouw berechten uit meedoogen,
'k Zal 't graf stoffeeren met sieraden naar uw staat,
650 En uw lijkstapel voèn met gele honigraat,
Gezogen van de bij uit bloem van berg en dalen.
Maar 'k wil de brieven uit de godskapelle halen.
Gevoel dan dat ik u niet hate bits en boos.
Gij dienaars, slaat ze ga, doch vrij en bandeloos.
655 Ik zal misschien, tot vreugd van mijnen welbekenden,
Op 't hoogst van mij bemind, een boo naar Argos zenden.
De brief zal hem tot vreugd eerlang boodschappen dat
Zij leven, die men lang voor dood gerekend had.
645

R e i.
'k Beklage u, dien men nu zal brengen
660 Om 't zoenaltaar met bloed te sprengen.
Orestes.
Uitheemsche vrouwen, vaart, ai vaart
Vrij voort: dit 's geen ontfarmen waard.

665

Re i.
O jongeling, wij eeren u
Om dit gelukkig lot, dat nu
U toeviel: want gij vrank ten leste
Zult keeren naar uw vaders veste.
Pylades.
Dit is onwenschbaar voor een vriend,
Geenszins met 's halsvriends dood gediend.

Re i.
Ellendige offerhanden,
670 Den vreemde uit vreemde landen
Tot zijn bederf. Och ongeval,
Wie of van beiden sterven zal?
lk hang in twijfel wie van bet dien last moet dragen.
Zal ik u allereerst of uwen vriend beklagen ?
654. D och vrij en bande loos: versta: „doch laat ze ongeboeid, en
vrij in hun bewegingen".
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Orestes.
675 Ai zeg me, o Pylades, zijn we eens, en bei vernoegd?
Pylades.
Ik weet niet. Dit 's een vraag, waarop geen antwoord voegt.
Orestes.
Wat maagd is dit? hoe wijs wist deze op Grieksch te vragen,
En van de zwarigheen, voor Ilium gedragen,
Ook van de wederkomst der Grieken, en Gods tolk,
680 Waarzegger Kalchas, en Achilles, stut van 't yolk,
En Agamemnon, wiens ellenden zij betreurde!
Zij vraagde wat zijn vrouwe en kinderen gebeurde.
Deez' jonkvrouw is een telg van Argos, bier geland.
Zij zoude zeker nu geen brief van hare hand
685 Heenzenden, noch zoo scherp die dingen onderzoeken,
Alsof 't haar mede trof, indien het in die hoeken
Van Argos en het rijk nog wel geschapen stond.
Pylades.
Ik docht hetgeen gij zegt, en had het in den mond,
Behalve dit alleen : want ieder kan gewagen,
690 Wie tijdingziek is, van der vorsten nederlagen.
Doch dit ter zij gezet, zij sprak 'er nog wat bij.
Orestes.
Wat was dit? leg het uit, opdat het klaarder zij.
Pylades.
't Waar' schandelijk dat ik na uwen dood zou Leven.
Wij reisden t' zamen : 't past dat wij te zamen sneven :
695 Of 't landschap Focis en gansch Argos zou niet valsch
Getuigen welk een schande ik haalde op mijnen hals.
't Zal velen schijnen, want boosaardigen vermeeren,
Dat ik u hier verried, om zelf alleen te keeren,
Of u om hals holp, tot verdriet van al 't geslacht,
700 Door looze lagen, om uw rijkskfoon, groot van macht,
Uw zuster trouwende, en uws vaders erf te strijken.
Ik schaam mij des, en 't hart van vreeze wil bezwijken.
Onmoog'lijk is 't dat ik niet met u sterven zou,
Mijn bloed stortte, en verbrandde, uit ongeveinsde trouw.
705
Ik blijve uw vriend, en zie deez' vlek niet uit te vagen.
691. Z ij spr a k 'e r nog wat b ij: namelijk het doodvonnis , dat zij tegen
Orestes velde. — 697. Boosaardigen vermeeren: d. i.: „boosaardige
lieden zijn gewoon , de loopende praatjes nog te vergrooten, nog erger te
maken". — 704. En verbrand e: versta : „en mijn asch met de uwe vermengen".

IFIGENIE IN TAUREN.

263

Orestes.
Wat moogt ge strijden, 't voegt mij zelf mijn last te dragen.
Een enk'le droefheid is genoeg. Waartoe het leed
Verdubbeld en verzwaard? want nu gij 't schande heet
En droefheid, zou mij ook het zelve wedervaren,
710 Indien ik u, met mij in last en doodsbezwaren,
Om 't leven holp. Wat mij belangt, 't gaat wel. Ik sterf.
Gelukkig, die, van God bezocht, het leven derf.
Gij leeft gezegend, en in zuiv're en blijde hoven,
Ik bij Godloozen. Laat uw zuster trouw beloven,
715 En kinders winnen: want ik gaf ze u tot een vrouw.
Zoo blijft mijn naam in eere, en vaders huis van rouw
Bevrijd, niet kinderloos, ontbloot van erfgenamen.
Dies ga, en leef, en bouw mijns vaders hof te zamen.
Belandt ge in Grieken, en in Argos, d'eed'le stad,
720 'k Bezwere u bij uw hand, ernsthaftig aangevat,
Bestel me een graf, tot een gedachte van 't voorleden.
Dat zuster mij beklage, en ga het graf bekleeden
Met eene haarvlecht: en verkundschap toch aan haar
Hoe eene Grieksche vrouw mij slachtte op 't zoenaltaar.
725 Verlaat mijn zuster niet: dat waar' uw bloed versmaden,
En vaders hoogen stam en heerlijk hof verraden.
Vaar wel, mijn waardste vriend, en trouwe jachtgenoot.
Gij hebt om mijnentwil geleden stoot op stoot.
Apol heeft, spellende te Delfis, ons bedrogen,
730 De logenkunst verjaagd uit Grieken, zoet op logen,
Waarzeggerij ten smaad, en 't oude orakelkoor,
Toen ik ze al 't mijn betrouwde, en gevende gehoor,
Mijn moeder moordde, en nu dit boete met mijn leven.

P ylades.
Uw graf gewordt u. 'k Zal uw zuster niet begeven,
Noch onze trouw, en wil, als gij zijt overleen,
U nog veel vieriger beminnen dan voorheen.
Doch schoon de bitt're dood gereedstaat voor mijne oogen,
De godspraak heeft hierom tot nog toe niet gelogen:
„Want als d'ellende komt in top gestegen staan,
740 „Dan placht ze menigmaal wel dapper om te slaan.

735

Orestes.
Zwijg stil. 'k Verwacht geen troost van god Apollo's drempel.
Daar komt mevrouw alree getreden uit den tempel.
7i8. Bouw mijn vaders hof te zamen: versta : bouwt gezamenlijk
(gij en Elektra) mijns vaders huis". -- 722. B ekle e d en: hier : „versieren".
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Ifigenia.
Vertrekt gijlieden, en bereidt daarbinnen wat
Men tot den offerdienst en 't slachten noodig schat.
745 Hier zijn de brieven, niet geschreven zonder tranen
Voor u, o gasten, hoort wat ik u wil vermanen.
Geen drukkige is zich zelf gelijk, als hij, ontlast
Van vreeze, stout wordt, en op geen beloften past:
Dies docht ik dat hij, uit dit land bij zijn gezellen
750 Geraakt, verzuimen zal mijn brieven te bestellen,
Die dezen brief getrouw naar Argos brengen moet.
Orestes.
Wat eischt ge? spreek ronduit. Waar wringt de laars uw voet?
Ifigenia.
Hij zwere dezen brief te leev'ren ons bekenden,
En vrienden t'Argos, daar wij hem om henezenden.
Orestes.
755 Zult gij hem wederom trouw zweren met een eed?
Ifigenie.
Om wat te doen, of niet? dit zeg me, opdat ik 't weet.
Orestes.
Dat gij hem geenszins doodt, maar vrij weerom laat varen.
Ifigenia.
Met reen, zou hij mijn wil aan vrienden openbaren.
Orestes.
Maar zal de dwingeland dit lijden en verstaan?
Ifigenia.
760 'k Zal 't hem vroed maken, en dien vreemd'ling t'scheep
[doen gaan.
Orestes.
Zoo zweer dan heilig dit te doen naar mijn behagen.
Pylades.
Ik zweer het.
Ifigenia.
Zeg dien brief te leveren mijn magen.
752. Waar wringt de la a r s uw v o e t: gemeenzame Hollandsche uitdrukking, maar die niet in 't Gr. staat. Zie jozef in Dothan , vs. 866.
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P ylades.
'k Zal zelf deez' brieven aan uw vrienden dragen gaan.
Ifigenia.
Ik u van 't Cyaneesch steenrotsig strand ontslaan.
Orestes.
765 Wat godheen neemt ge tot getuigen van uwe eeden?
Ifigenia.
Diane, wiens altaar en offer wij bekleeden.
Pylades.
Ik zweer bij 't hoofd der goon, wiens eer daar boven blijkt.
Ifigenia.
Indien ge uwe eeden schendt, en mij verongelijkt?
Pylades.
Zoo keere ik nimmer : maar zoo gij uw trouw durft smetten ?
Ifigenia.
770 Zoo moete ik levend nooit mijn voet in Argos zetten.
Pylades.
Nu luister wat we nog te reuk'loos slaan voorbij.
Ifigenia.
Wat wilt ge dan nog meer ? laat hooren wat het zij.
Pylades.

775

Bewillig dit beding, zoo 't schip door storm mocht blijven,
De brief in zee vergaan, en ik aan land kwam drijven,
Dat gij me van dien eed in dit geval ontslaat.
Ifigenia.

Hoor wat ik doen wil. Veel gebeurt'er in elks staat.
'k Wil 't inhoud van dien brief bij monde u openbaren,
Opdat gij 't altemaal mijn vrienden kunt verklaren,
Dan gaan we zeker: want indien ge niet vergaat,
780 Zoo spreekt de stomme brief al wat geschreven staat.
Vergaat de brief in zee, en komt ge aan land gedreven,
Behouden 's lijfs, zoo kunt gij 't hun te kennen geven.
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Pylades.
Dat 's recht. Zoo kan ik mij voldoen, den goon vooral.
Nu zeg wien ik den brief in Argos leev'ren zal,
785 En meld wat gij beveelt aan uw geslacht t' ontvouwen.
Ifigenia.
Zeg Ifigene leeft, al wordt ze dood gehouwen
Bij Grieken, en voorhene in Aulis lang verbrand.
Zij zendt aan 's konings zoon Orest dit schrift'lijk pand.
Orestes.
Waar woont zij ? is ze van den dood dan weer verrezen ?
Ifigenia.
790 Gij ziet ze : wil me met geen woorden lastig wezen.
Zeg broeder, breng me weer naar Argos,eer ik sterf,
Uit dit moorddadig land. Verlos me van dit erf,
En 't ()Wren der godinne, om wie ik 't ambt beware
Van vreemdelingen heen te leiden ten altare.
Orestes.

795 Wat zeg ik ? Pylades? waar staan we, op wat grond ?
Ifigenia.
Orestes is zijn naam, dien noemde ik u terstond.
Vergeet het niet, en kwijt getrouw uw heilige eeden.
Pylades.
0 goden !
Ifigenia.
Daagt ge God in deez' gelegenheden?
Pylades.
Gansch niet: vaar voort : ik stond versuft om 't geen ik dacht.
800 'k Zal vragende misschien iet vinden onverwacht.
Ifigenia.
Ga zeg Orest, Diaan bestelde, om ons te hoeden
Voor vaders zwaard, een hinde, en liet ze op 't outer bloeden ,
784 -798. Om hier het door Ifigenie gesprokene wel te erstaan , moet
men weten, dat vs. 786 van de woorden I fi gene lee ft af, tot aan 't slot
van vs. 788 den tekst van den brief bevatten , dien zij aan de beide vrienden voorleest of mededeelt; vs. 790 is een tusschenzin, in antwoord op
de vraag van Orestes : in vs. 791 —794 gaat zij voort met het lezen van
den brief. — Boo. Vragende: maar Pylades doet geen vraag, en de zin
van den regel is ook in het oorspronkelijke niet begrijpelijk.
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Toen vader waande dat hij ons geofferd had.
Diane voerde ons hier. Dit 's d' inhoud van dit blad.
Pylades.
805 Wat hebt ge mij nu met een lichten eed verbonden,
En braaf gezworen ! ik vertoef niet, maar gezonden
Van deze uw zuster, geve, Orest, aan u dit pand,
Den brief, geschreven met uw zusters eigen hand.
Orestes.
'k Aanvaarde, en hoeve geen verklaring van deez' bladen.
810 'k Gevoele geene vreugd van woorden, maar van daden.
O liefste zuster, ik sta stom, och och och och :
En schoon ik u omhels, 'k geloof het nauwlijks nog.
Wat zal 't een wellust zijn dit wederom te hooren !
Re i.
O gasten, niet te ruig een priesterin, gekoren
815 Ten offer van Diaan, t' omhelzen : draagt ontzag.
Ontwijdt den sluier niet, dien niemand raken mag.
Orestes.
O Agamemnons telg, uit eenen stam gesproten
En vader ! keer u om, en wend eens onverschoten
Uw aangezicht naar mij, uw eigen broeder, dien
820 Gij nu omhelst, en docht uw leven nooit te zien.
Ifigenia.
Noem ik u broeder ? rust gij niet van zoo te spreken ?
Heel Argos spreekt van hem, en alle Eubeesche streken.
Orestes.
Uw broeder is daar niet, ellendige, voorwaar.
Ifigenia.
Zijt gij geboren uit de dochter van Tyndaar ?
Orestes.
825 'k Ben Agamemnons zoon, van Pelops voortgekomen.
Ifigenia.
Wat zegt ge ? toon me een blijk. Hoe hebt ge dit vernomen ?
8o6. En braaf g e z w o r e n: vrij duister uitgedrukt voor : „en doen zweren wat ik met genoegen verricht". — 814. Ni et te ruig: voor : „niet te
woest". De rei is waarschijnlijk op een afstand gebleven en heeft van het
gesprek niets gehoord ; in alien gevaile stoort zich het verheugde drietal
niet aan de vermaning.
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Orestes.
'k Heb zeker blijks genoeg gehoord in vaders hof.
Ifigenia.
Zeg op, ik luister toe, en lette op deze stof.

Orestes.
'k Zal 't melden. 'k Hoorde eerst uit Elektre hoe ginds tusschen
830 Thyest en Atreus een geschil Tees, niet te blusschen.
Ifigenia.
Ik hoorde het gerucht van 't gulden vlies, heel oud :
Orestes.
En 't heugt me wel wat gij borduurde in zijde en goud.
Ifigenia.
0 allerliefste, dus wordt schier mijn hart bewogen.
Orestes.
Een zon, schoon schijnende in gekleurde regenbogen.
Ifigenia.
835 Ik breide en weefde dat met kostelijke drawn.
Orestes.
En wiesch u moeder niet, toen gij zou t'Aulis gaan ?
Ifigenia.
Ik weet het, om aldaar ter kwader uur te trouwen.
Orestes.
Waarom zondt gij een vlecht aan moeder door getrouwen ?
Ifigenia.
Tot een gedachtenis van mijn begraven lijk.
Orestes.
840 'k Zal teekens toonen, daar gezien, tot waarheids blijk.
'k Zag in de kamer van de maagden, nog verholen,
Een oude speer in 't hof van Pelops, lang gescholen
Van Hippodamia de maagd, te Pize in 't zand,
Toen Enomatis viel, gezwaaid met hare hand.
831. Het gerucht van 't gulden vlies: Thyestes had namelijk aan
Atreus het gulden vlies ontstolen. — 836. G ij zou voor gij z o u d t is vermoedelijk een drukfout. Immers ik weet bij Vondel geen ander voorbeeld
van z o u in den 2den pers.

IFIGENIE IN TAUREN.

269

Ifigenia.
845 0 allerliefste, want geen mensch bestaat mij nader,
Orest, 'k omhelze u, ver van Argos' hof en vader,
Uit Argos hier beland.
O allerliefste pand I
Orestes.
'k Omhelze u, die wij Lang al overleden wanen.
850 Nu mengt zich vreugd en druk, en onderlinge tranen
Bevochtigen de wang, van blijdschap en van rouw.
Ifigenia.
'k Liet hem, een teeder kind, bevolen aan de trouw
Van 's voedsters armen, in het hof, bebloed van moorden.
Nu kan ik mijn geluk en blijdschap met geen woorden
855 Uitbeelden. Mijn gemoed wat spreke ik afgetreurd!
Dit 's meer dan wonder, en wie kan 't geen hier gebeurt
Ontvouwen met de tong, en klaar to kennen geven!
Orestes.
Wij zullen beiden nu gelukkig t'zamen leven,
Om 't onderling geluk van wederzij verheugd.
Ifigenia.
860 0 vrienden, mij gemoet een onverwachte vreugd.
Ik vreeze al dat hij mag ontglippen uit mijn handen.
O menscheneters hof, gebouwd op noordsche stranden!
O waardig vaderland, geboortestad Myceen,
'k Begroete u, daar me 't licht des levens eerst bescheen.
865 'k Bedanke u, die mij voedde, en mijnen waarden broeder,
Het licht van al 't geslacht, en mijnen trouwen hoeder.
Orestes.
Wij beiden sproten wel uit hoogen stamme, maar
Gansch ongelukkig solt ons leven, van gevaar
En jammeren gepropt.
Ifigenia.
Dat voelde ik ongelukkig,
870 Toen vader 't bloote zwaard uitrukte doodsch en drukkig,
En 't koude lemmer mij wou drijven in het hart.
862. Vermoedelijk moet deze regel in verband worden gebracht met hetgeen onmiddellijk voorafgaat, en dan is bij Ifigenia de natuurlijke gang van
gedachten deze: „maar o wee! als ik denk, welk gevaar mijn broeder aan
dit menschenslachtende hof dreigt, dan vrees ik" enz. De regel, dit zij in
het voorbijgaan aangemerkt, komt niet in alle handschriften voor en schijnt
geinterpoleerd.
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Orestes.
Het schijnt me afwezende u daar ook te zien met smart.

I fig eni a.
Och broeder, toen hij mij met looze treken leidde,
En zonder bruiloftstorts, terwiji een ieder schreide,
875 Naar held Achilles' tent, daar tranen en misbaar
Zich mengden ondereen, om 't bloedig moordaltaar.
Orestes.
Wat waschbad stond'er, om het offer rein te baden ?
I fig en i a.
'k Mocht vaders stout bestaan, te blind en onberaden,
Beklagen, en den moord , die geenen vader past.
Orestes.
880 Het eene gruwelstuk hing aan het ander vast.
Ellendige, hadt gij uw broeder moeten slachten
Door dwang van deez' godin; men zoude u schuldig achten
Aan zulk een broedermoord , te reukeloos begaan.

885

890

895

900

I fig en i a.
Ik hebbe een schendig stuk bestaan,
Een schendig moordstuk voorgenomen.
Och broeder; nauw'lijks zijt ge ontkomen
Mijn onrechtvaardig moordgeweld ,
Mijn moordmes, op uw keel gesteld.
Wie ziet deez' zwarigheen ten ende ?
Wat avontuur helpt me uit ellende ?
Wat heilzaam middel vinde ik best
Om u uit dit vervloekt gewest
Deez' stad te helpen, vrij van rouwe,
In onze Argivische landouwe,
Eer ik mijn zwaard en handen moet
Besmetten met uw edel bloed ?
Bedroefde ziel, 't zal u betamen
Een veilig middel te beramen ,
Om snel te voet te lande haast,
En niet ter zee, te vlien verbaasd,
[De dood genaakt met wijde schreden,]
Door vreemde volken, woest van zeden,
Door ongebaande wegen : want
Langs 't Cyaneesch steenrotsig strand

880. Orestes zegt in 't Grieksch eenvoudig : „het is een aaneenschakeling
van gruwzame feiten". -- 886. N a u w'lij k s voor : „ternauwernood."
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Is 't eng en bochtig. Zoo veel mijlen
Te schepe zou de vlucht verwijlen.
Ellendige, och wat overleg
Rukt deze hinderpalen weg 1
Wat God, wat mensch , eer wij 't vermoeden,
Zal deze vlucht en noodreis spoeden ,
En toonen Atreus' overschot
Ons beide' een end van 't heilloos lot!

R ei.
'k Zag in dit wonderbaar geval 't geen met geen monden
Is uit te drukken, en ik hoorde, en zal verkonden
915 Wat mijn gehoor vernam, mijne oogen mochten zien.
Orest, 't is billijk, dat oprechte vrienden, wien
't Gebeurde elkandere t'ontmoeten, uit ontfarmen
En blijdschap onderling van weerzij zich omarmen.
Nu voegt het ga te slaan, de rouw ter zij gezet,
920 Hoe, na'et bereiken van 't gewenschte heil, wij met
Den minsten nood den grond van Tauren mogen ruimen.
„De wijze mannen geen gelegenheid verzuimen
„Die voorvalt , opdat hun geluk nog verder ga.
Orestes.
Dat's recht gezeid. Fortuin verleene ons heur genes.
925 De macht van boven zal een grooter kracht bijzetten.
Ifigenie.
Het kan mijn opzet noch gesprek met u beletten,
Indien ge eerst mij berecht hoe 't met Elektre ging :
Wat lot haar toeviel. Dit behaagt me zonderling.
Orestes.
Zij leeft, verloofd aan hem, gezegend en in weelde.
Ifigenia.
930 Wat man is dit ? hoe hiet de vader, die hem teelde ?
Orestes.
Focenser Strofius. Begeert ge meer, zoo vraag.
9 16- 923. Door Musgrave is op deze plaats aangemerkt, dat deze regels
weinig voegen in den mond van den Rei, en zij onderstellen daarom,
naar ik meen , terecht, dat ze door Pylades worden gesproken. — 926. Deze
regel is wederom vrij duister. Zij schijnt te bedoelen : „wij hebben nog
wel meer te spreken ; maar zeg mij in 't voorbijgaan !, hoe" enz. — 928. D i t
behaagt me zonderling: d. i. : „daar stel ik veel belang in". — 929. A a n
h e m : t. w. : aan Pylades.
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Ifigenia.
Is om Elektre dan deez' vriend zoo na mijn maag ?
Orestes.
Hij is ons zusterling, ten halsvriend mij beschoren.
Ifigenia.
Hij was, toen vader mij wou slachten, niet geboren.
Orestes.

935 Nog niet, want Strofius was toen nog kinderloos.
Ifigenia.
Mijn eigen zusters man, zijt welkom voor altoos.
Orestes.
Hij is mijn bloedvriend niet alleen, maar ook mijn hoeder.
Ifigenia.
Hoe kondt ge lijden zulk een schelmstuk van uw moeder ?
Orestes.
Ai zwijg. Ik nam de wraak van haren mannemoord.
Ifigenia.
940 En om wat reden holp zij uwen vader voort?
Orestes.
Die klank luidt schendig. Leer uw moeders schuld verzwijgen.
Ifigenia.
Ik zwijg. Mycene ziet u nu ten trone stijgen.
Orestes.
Daar Menelaus heerscht : wij zwerven buiten 't land.
Ifigenia.
Verdrukt dan oom 't geslacht, befaamd door schand op schand ?
Orestes.

945 Geenszins, de Razernij vervolgt me alom te vinnig.
Ifigenia.
Dit bleek op strand. Men zegt, gij raasde daar krankzinnig.
933. Zusterlin g: voor : „zustersman , zwager". Zie vs. 936. — 939. I k
nam de wraak: uitdrukking die ons thans vreemd klinkt, doch niettemin
te verdedigen is.
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Orestes.
'k Ben nu niet eerst om mijn bezetenheid verdacht.
Ifigenia.
De Vloekgodin, zoo 'k hoor, bestraft uw moederslacht.
Orestes.
Zij rijdt me nacht en dag, en weet mij in te toomen.
Ifigenia.
950 Wat mocht ge aan deze kust, zoo hoog in 't noorden, komen?
Orestes.
Door Delfis' antwoord, en Apollo, die het ried.
Ifigenia.
Met welk een oogmerk ? mag men 't hooren ofte niet?
Orestes.
'k Zal 't zeggen Dit 's 't begin van mijne zwarigheden.
Nadat we moeder met ons handen [welke reden
955 Wij liever zwijgen dan verhalen], dreven knap
De Vloekgodinnen ons met kracht in ballingschap.
Ik trok op God Apols gebod t'Athene binnen,
Om daar te pleiten voor onnoemb're Vloekgodinnen :
Hier zit het heilig recht, van Jupiter gesteld
960 Voor Mars, die zijne vuist bevlekte door geweld :
En daar verschenen, wou mij geen der onderzaten
Huisvesting gunnen, als een mensch bij God verwaten :
Maar die, hierom beschaamd, nog, aangepord door reen ,
Mijn heil behartigden, bestelden mij alleen
965
Nooddruftig dischgerecht, in 't eenzaam huis gezeten.
'k Most zwijgen, en geen' mensch te spreken mij vermeten,
Noch nutten spijs en drank met iemand dischgemeen.
Elk dronk zijn schaal vol wijns, die langs de tafel heen
949. Z ij r ij d t me voor „ze berijdt, bezit mij". Zoo zegt men nog : „de
koorts rij d t mij door 't lijf". — 95o. W a t : hier voor: „waarom". —
955. K n a p: „terstond". — 959. Het heilig r e c h t: de Areopagus , aldus
genoemd , omdat Mars de eerste was, die er voor de twaalf Goden als
gedaagde optrad. — 968. Elk dro nk z ij n schaal: de zin, door Vondel
hier niet juist teruggegeven , is deze, „dat elk, dus ook Orestes, uit zijn
eigen schaal dronk, en dezelfde beker niet rondging , gelijk anders de gewoonte was". De zaak droeg zich, volgens het verhaal, aldus toe. Demophoon,
VONDEL XI.
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Omwandelde, terwijl men zong en kwinkeleerde.
970 Ik dorst die gasten niet bestraffen, schoon 't mij deerde ,
En treurde stom en stil, ontveinsde 't geen ik zag.
Ik zuchtte zwijgende, om vrouw moeders nederslag.
Nu hoore ik heeft mijn ramp Athene stof gegeven
Een feest te vieren, nog bij hen in zwang gebleven,
975 En Pallas yolk eert nog dien gouden offerkelk.
Nadat ik stond te recht op May ors berg voor elk,
Besloeg ik eenen stoel, en 't hoofd der Razernijen
Den and'ren stoel voor mij. Het ging 'er op een strijen.
'k Verwere mijne zaak met reen, en Febus hoort
980 De wettige oorzaak van dien droeven moedermoord,
En geeft getuig'nis van mijne onschuld. Pallas telde
Gelijke stemmen, dies de vierschaar vonnis velde,
En van de moederslacht mij vrijkende en ontsloeg.
Wat Vloekgodin hier zat, en 't vonnis overwoeg,
985 Bestemde dit besluit, en schouwde mij gansch louter:
Maar and're Vloeken, dol en wetteloos en stouter,
Vervolgden, dreven mij, vol onrust, hene en weer,
Dies ik naar 't heiligdom te Delfis wederkeer.
Daar ligge ik voor de kerk gestrekt, en vaste en wake,
990 En zweer de hand aan mij, uit opgezette wrake,
Te slaan, tenzij 't Apol, die mij verried, wil hoen
Ik hoorde Febus uit den gouden drijvoet toen
Mij herwaart zenden, om Diane's beeld gestegen
Van boven uit de lucht, te schaken door zijn zegen,
995 En neer te zetten op Athene's vrijen grond.
Nu helpt me trouw aan het heil, getoond door Febus' mond
Bestel me 't beeld, opdat de Razernije scheie,
En 'k zal u in Myceen herstellen met mijn gleie.
0 waarde zuster, eer der zust'ren help me dan,
1000 En 't vaderlijke huis : want zoo men 't beeld, dat van
Den hemel daalde, niet kan schaken uit uw koren,
Zoo is de gansche stam en Pelops' hof verloren :
koning van Athene, Orestes met moedermoord beladen ziende, schroomde
hem als dischgenoot te onvangen, en wilde hem toch niet als Bast afwijzen. Hij vond er daarom dezen middelweg op uit, hem namelijk afzonderlijk
te doen bedienen, en, om het beleedigende dat daarin lag opgesloten, weg
te nemen, liet hij, tegen de gewoonte, aan ieder dischgenoot een eigen
schaal geven. Dit was de oorsprong van dat feest, 't welk men Tovn'v
x,;(0v noemde. De beker, / 05; genaamd, hield een Attische maat. D e sc haal
vol wijns wandelde alzoo de tafel niet om. — 977. 't Hoofd
der R a z er n ij en: of: „de oudste", in alien gevalle zij, die de woordvoerster — de Pensionaris, om den in Vondels dagen geijkten naam te gebruiken — voor de overigen was. — 991. A p ol, die mij v e r r i e d: lees
hier: „die mij, met zijh orakel, verkeerd geraden had". — 998. Gleie:
niet voor ge I e i d e, maar voor galei, „schip".
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R e i.
Der goden gramschap treft gedurig dan en dus,
De telgen van den stam en 't zaad van Tantalus.
Ifigenia.
1005 0 broeder, eer ge kwaamt was 't eenige verlangen
Naar Argos, om uw mond te kussen en uw wangen.
Nu wil ik wat ge wilt, en wensche u naar mijn macht
Te vrijen van uw smart, en vaders droef geslacht
Te redden, en weerom op vasten voet te stellen,
I0I0 En wil den dochtermoord niet wreken, noch vertellen.
'k Wil mijne hand aan u niet slaan, maar t' huis behoen,
Doch vreeze deez' godin of dwing'land zal 't vermoen,
Als hij d' altaarnis van het kerkbeeld vindt verlaten.
Hoe berge ik 't leven best? wat onschuld kan me baten?
1015 Doch kan men teffens dit beschikken snel en stip,
Het kerkbeeld schaken, en mij bergen in een schip,
Da t waar' gevaarlijk, doch een daad met recht lofwaardig.
Maar wilt ge scheiden, mij hier laten, 'k ben wilvaardig.
Trek vrij behouden heen naar huis, en spoe u voort.
1020 Ik zwicht voor lijfsgevaar, noch dreigement, noch moord,
Zoo gij geborgen blijft. Men wenscht een vorst in 't leven,
Den pijler van het huis. Wat 's aan een vrouw bedreven!
Orestes.
'k Wil niet mijn hand aan u, gelijk aan moeder, slaan:
Al bloed genoeg gestort. Ik leef en sterf voortaan
1025 Met u alleen, en wil een zelve lot genieten,
U medevoeren, of hier 't leven inneschieten,
En sterven aan uw zij. Hoor mijn gevoelen nog.
Zoo dit Diaan verdriet, hoe zou me Febus toch
Bevelen 't outerbeeld naar Pallas' stad te schepen,
1030 Uw aanschijn hier te zien? want dit bijeen gegrepen,
En overwogen, hoop ik 't Argos weer te staan.
Ifigenia.
Hoe kan 't geschieden dat wij beiden niet vergaan,
1004. T a n t a lu s: woorden met den Latijnschen uitgang us, als R om e 1 u s,
Vergilius, of met den Griekschen es, als Socrates Epimenides,
behooren niet als rijmwoorden gebezigd te worden; omdat die uitgangen
van nature toonloos en kort, door hun plaatsing aan 't slot van een regel,
noodwendig een nadruk bekomen, die hun niet toekomt. — Low. No c h
v er t ellen: d. i.: „noch ophalen." — 1012, 1013. De G o din zou hier
meer doen, dan v e r m o e den; want de roof van haar kerkbeeld was voor
haarzelve niet wel te bedekken: ook sluit de tweede regel niet met den
eersten. De Go din toch zou Been vermoeden koesteren, omdat de d w ing e Ian d de altaarnis ledig vond. Lees alzoo: „hoe zullen wij de Godin
misleiden, hoe den dwingeland, als hij", enz.
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Terwijl we mikken op het wit van ons begeeren?
Bedenk het. 't Oogmerk is alleen naar huffs te keeren.
Orestes.

1035 En kan men dien tyran niet helpen aan een kant?
Ifigenia.
Gevaarlijk, zoo hij wordt van vreemden aangerand.
Orestes.
Men waag' het, raken wij aldus den nood te boven.
Ifigenia.
Ik durf het niet, en moet uw moedig opzet loven.
Orestes.
Of gij mij heimelijk verschuilde in deze kerk ?
Ifigenia.
1040 Om in de duisternis te glippen uit dit perk ?
Orestes.
De nacht bedekt den dief: de waarheid zoekt de zonnen.
Ifigenia.
Men zou de tempelwacht niet licht bedriegen konnen.
Orestes.
Helaas, wij zijn om hals. Hoe raakt men van dien grond ?
Ifigenia.
Mij dunkt ik weet noch raad, en eenen nieuwen vond.
Orestes.
1045 Ontvouw mij uwen raad, of ik het ook verstond.
Ifigenia.
'k Gebruik met glimp dat gij van spoken zijt bezeten.
Orestes.
Wat treken vindt men, daar de vrouwen niet van weten?
1036. Lees: „voor vreemdelingen is het gevaarlijk, hem op zijn eigen
grondgebled aan te randen". — 1047. Euripidus kan nimmer nalaten, waar
hij er in zijn stukken maar eenigszins gelegenheid toe vindt, een hatelijkheid aan de vrouwen te zeggen, wat hem dan ook herhaaldelijk door
Aristophanes in diens blijspelen is verweten.
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Ifigenia.
'k Zal melden hoe gij vluchtte om uwe moederslacht.
Orestes.
Gebruik mijn onheil tot ons heil, naar uwe macht.
Ifigenia.
1050 'k Zal zeggen dat men u ten offer niet mag wijden :

Orestes.
En met wat glimp en schijn ? 'k vermoedde iet in dit lijden.
Ifigenia.
Gij zijt onzuiver, en moet eerst gelouterd zijn.
Orestes.
Hoe kunt ge 't kerkbeeld hun dan schaken met een schijn?
Ifigenia.
Ik wil het zuiveren aan strand, in zoute stroomen.
Orestes.
1055 Is 't kerkbeeld binnen, daar wij beide om herwaart komen ?
Ifigenia.
'k Zeg 't outerbeeld, van u bevlekt, eischt zuivering.
Orestes.
En waar ? zeg zuidwaart, daar ons d' inham eerst ontving.
Ifigenia.
Daar 't schip op anker ligt gemaard om of to varen.
Orestes.
Draagt iemand neffens u het kerkbeeld naar de baren ?
Ifigenia.
1060 Ik zelve alleen mag dit aanraken, en niet ruw.
Orestes.
Wat deel heeft Palades aan dezen moord zoo schuw ?
Ifigenia.
Men zegge dat hij zich bezoedeld heeft aan u :
1058. Gemaard voor gemeerd, „aan touwen vastgelegd".
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Orestes.
Zult gij dit heim'lijk of met 's konings wil voltrekken ?
Ifigenie.
'k Zet hem met woorden om : ik kan 't niet anders dekken.
Orestes.

1065 De glei ligt zeilreede, om te gaan op Gods genft.
Ifigenia.
Bezorgt gij 't ov'rige, opdat d' aanslag wel besla.
Orestes.
Een eenig schort hier aan, dat d' aanslag blijft verholen.
Bezweert deez' vrouwen, en vermaant ze, om niet te dolen.
Een vrouwetong verwekt meedoogen in den mensch
1070 Ik hope al 't ander zal beslaan naar onzen wensch.
Ifigenia.
O waarde vrouwen, 'k heb mijn opzicht op u alien.
Mijn leven hangt aan u, en hoe dit uit wil vallen,
Of wel of kwalijk , en versteken van mijn land,
En waardsten broeder, en mijn waardsten bloedverwant.
1075 Dit zij 't begin dan van mijn rede t' overwegen,
Hoe alie vrouwen van nature zijn genegen
Tot onderlinge liefde, en, tot een toeverlaat,
De hand te houden aan den algemeenen staat.
Zwijgt stil, en helpt ons vlucht. Men looft getrouwe tongen.
1080 Gedenkt hoe hier een trits van vrienden, hard gedrongen,
Al teffens een gevaar geperst is uit te staan ,
Te keeren in hun land, of teffens hier vergaan.
Raak ik behouden, gij zult ook dien zegen erven.
'k Zette u behouden en verheugd op Grieksche werven.
1085 Weshalve bidde ik u, bij uwe rechte hand,
En u, en u, en u, met mond en kusverband,
Bij uwe trouw, en bij de liefste in uw geslachten,
Bij vader, moeder, en uw kinders, leert u wachten.
1065. Op Gods gena: vrij kluchtige en moderne uitdrukking in den
mond van Orestes. — 1067. E en eenig: „een enkel ding". — 1o71. 'k
H e b m ij n opzicht op u allen voor „ik zie tot u op : ik wend mij tot
u : ik neem tot u mijn toevlucht". — io8i. Versta : „door den nood gedrongen is, een en 't zelfde gevaar te zamen uit te staan". — 1084. W e rv e n : voor „kaden," om 't rijm ; doch te wettigen door 't Amsterdamsch
spraakgebruik , dat , omdat vele werven tevens kaden waren , de woorden
door elkander bezigde. — io85. Weshalve bi d de ik u: men zegt :
„daarom, deshalve bid ik u;" maar : „waarom , weshalve bid ik u"; doch
het metrum vorderde hier de omzettiug.
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Wat zegt ge nu hiertoe? hoe sterkt ge dit verzoek?
1090 Wie kan het weigeren? maakt ge u hierinne t'zoek,
Dan is 't voorwaar met mij en broeder omgekomen.
R e i.
Mevrouw, schep goeden moed. Volhard bij 't voorgenomen:
Wat ons belangt, van ons wordt niet een woord gerept
[Dat weet Jupijn], van al wat gij geboden hebt.
Ifigenia.
1095 Het ga u wel om zulk een antwoord, rijp van reden.
Uw aller plicht vereischt terstond in 't hof te treden.
De koning van dit land zal straks verschijnen, om
Hier t'onderzoeken of men voor het heiligdom
De gasten heeft geslacht, gewijd tot offerhanden.
Eerwaardigste godin, die, t'Aulis aan de stranden,
1100
Mij voor 't moordadig zwaard van vader hebt bevrijd,
Behoed me, en deze mede, in dezen bangen strijd,
Of Grieken zal om u, liegt d'antwoord uit Gods koren,
Nooit Delfis zoeken, om Apollo's mond te hooren.
1105 Maar nu verzoenbaar, schei uit dit verwaten land.
Trek heen naar Pallas' stad, daar zij d'olijven plant.
Het voegt u langer niet te blijven bij dien wreede,
Nu gij moogt wonen in een zegenrijke stede.
REI .

I. Keer.
Halcyon, die, met rouw belaän,
Om Pontus' rotsstrand henen
1110
Uw droevig onheil zingt met stenen,
Een zang, bij wijzen slechts verstaan,
En uwen man doorgaans beklaagt,
Met galmende gezangen,
1115 'k Gelijke mij, van druk bevangen,
Bij u, waarvan het strand gewaagt.
Ik hier een vogel, zonder schacht,
En onvoorzien van pennen,
Verlang naar Griekenland te rennen,
1090. Ma a k t ge u hierinne t'zoek voor „maakt ge u hiervan al'''. —
I I01. Moor da dig: wederom een voorbeeld van Vondels gewoonte , om
in samengestelde woorden , als een woord eindigt met denzelfden medeklinker, waarmede 't volgende begint, een van beiden weg te laten.
1109. Halcyon: de ijsvogel. — 1113. De echtgenoot van Halcyone, die ,
toen hij in zee vergaan was, hem daarin wilde volgen en met hem in ijsvogels verkeerde. Zie OVIDIUS , Herschep. B , XI.
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Uit lust ter Godheid van de jacht,
Die op den berg van Cynthus vaart,
Met palmen, groen van bladen,
Laurieren en olijf geladen.
Latona's dochter lief en waard.
'k Wensch zwanen, tot gezang geboren,
Aan 't water daar met lust te hooren.
I. Tegenkeer.

I130

1 135

1140

Het stond me op tranen, toen de stad
Ter neer plofte, ik most varen
Met vreemde roovers door de baren,
Om goud geveild, en opgevat.
De spruit van Agamemnon moet
De maagd, een priesterinne,
Ten dienst der wufte jachtgodinne,
Een plengster van het hartebloed,
Hier dienen met een offerboet,
En schaffen offerhanden
Van vee, om op 't altaar te branden ,
Met een doorgaans bedrukt gemoed.
Gij zijt de zwarigheen gewend,
En hoeft ze niet te leeren
Verdragen: doch de kans kan keeren
Met eenen zwaai, na lange ellend.
Na zacht gevlei van goede dagen
Is 't juk van ramspoen zwaar te dragen.
II. K eer.

1 145

1150

1 155

De glei met vijftig riemen zal,
Befaamde maagd, u slingeren
Naar Argos met den dans der vingeren
Op Faunus' fluit. Dat zoet geschal
Bestelt den roeier kracht en moed.
Apollo spoedt het varen
Met zijne Tier van zeven snaren,
En zingt en speelt u door den vloed
Aan 't vruchtb're en vette Atheensche land.
De snelle riemen streven
Door zee: ik eenzaam hier gebleven,
Sla mijn gezicht naar u van strand.
De winden vallen in het zeil

1131-1138. Construeer : „ik (d e mach t) moet , met een bedrukt gemoed,
dienstbaar zijn aan de spruit van Agamemnon (Ifigenia), die als priesteres
Diana dient en het hartebloed plengt, offerboeten doen , offerhanden
schaffen" enz.
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Van achter. Touwen rekken
Terwijl de winden rustig trekken,
En 't schip door zee bruist tot uw heil,
Op heesch klaroen en zeetrompetten,
Om recht PireUs in te zetten.
IL Tegenkeer.

1165

1170

1 175

Och kwam ik op de klare baan,
Daar 't brandend vier der zonne,
Der hemellichten aär en bronne,
Gewoon is jaarlijks om te gaan :
'k Zou recht in top van 't oude hof,
Vol kamers, hangen blijven,
En op mijn taaie vleugels drijven
In 't hart der reien, daar met lof
Ik, maagd zijnde, in de bruiloft stond,
En voor mijn moeders voeten
Bevalligheden kwam ontmoeten,
En voerde ze ten danse in 't rond.
'k Was uitgestreken met de pracht
Van rijke feestgewaden,
En puik van allerlei sieraden,
Daar 't al most volstaan in zijn kracht.

Haarlokken schaduwden mijn kaken,
118o

Waarop de rozen schooner blaken.
Th oa s.
Waar is, waar spreke ik nu de Grieksche kerkkost'rin ?
Heeft zij de gasten al gewijd voor ons godin ?
R e i.
Hier is ze, o koning, die u reen geeft van haar werken.
Tho as.

Wel Agamemnons kind, draagt ge uit Diana's kerken,
1185 Dat ongeoorloofd is, dit kerkbeeld met uw hand ?
Ifigenia.
Houd stand, heer koning. Och houd toch een luttel stand.
Thoas.
Wat recht ge nieuws aan ? zeg me, o Ifigeen, doe kennis.
1162. Pireils: de haven van Athene. — iz81. Kerkkost'rin: zie
over de woorden van dezen uitgang HUYDECOPER , Proeve III, 308. Kost'rin
voor „priesteres" is echter niet goed te keuren daar koster eigenlijk
custos, d. i. : „bewaarder", is, en geen „priester".
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Ifigenia.
Ik zuivere antwoorde u. Mij gruwt van zulk een schennis.
Thoas.
Wat brengt ge nieuws voor ? Spreek recht uit, beknopt
[en klaar.
Ifigenia.

1190 Gij vingt hier offers op, ten smette van 't altaar.
Thoas.
Hoe weet ge dit ? of spreekt ge alleen naar uwe meening ?
Ifigenia.
Het kerkbeeld keerde zich, daar 't stond, om deez' verkleening.
Thoas.
Vanzelf? of keerde 't door aardbeving met een' zwei?
Ifigenia.
Vanzelf, en ons godin look d'oogen alle bei.
Thoas.
1195 Wat's d'oirzaak ? zijn de vreemde ontzuiverd door hun Leven ?
Ifigenia.
Dat is 't, en anders niet. Mij schrikt 't geen zij bedreven.
Thoas.
Vermoorden ze op hun kust een aangekomen gast ?
Ifigenia.
Zij kwamen herwaart aan, met huismoord zwaar belast.
Thoas.
Wat huismoord ? 't lust me dit te hooren, en te weten.
Ifigeni a.
1200 Zij hebben, bei vervloekt , hun moeder doodgesmeten.
Thoas.
O God Apollo, dit's in 't noorden nooit gehoord !
Ifigenia.
Heel Grieken dreef ze weg, en schupte ze uit de poort.
Thoas.
Zoo brengt ge 't beeld hierom naar buiten van het outer ?
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Ifigenia.
Om 't of to wasschen , in deez' lucht, heel rein en louter.

1205

Thoas.
Hoe kreegt ge kennis van der vreemdelingen smet ?
Ifigenia.
Toen 't kerkbeeld op 't altaar gekeerd stond en verzet.
Thoas.
Gij vat het recht, als opgevoed bij Grieksche wijzen.
Ifigeni a.
Hun blijde tijding streelt mijn hart, dat d'aders rijzen.
Thoas.
Zoo brengen ze u wat goeds van Argos uit de zee ?

1210

Ifigenia.
Mijn eenig broer Orest leeft nog in rust en vree.
Thoas.
Zoo wilt ge om deze maar hen sparen bij het leven ?

Ifigenia.
En vader is gezond en frisch tot nog gebleven.
Thoas.
Gij gingt, Diaan ten dienst, dan uit de kerk met reen ?
Ifigenia.
Als die gansch Grieken hate, om 't onheil daar geleen.
Thoas.
1215 Waar nu gebleven met deez' vreemden uit de baren ?
Ifigenia.
Men moet d'instelling van de kerkwet rein bewaren.
Thoas.
Hoe komen waschvat en uw degen van der hand ?
Ifigenia.
Ik wil ze eerst zuiveren kerkplechtig op het strand.
Thoas.
Met eene bronaár; of in zoute waterplassen ?
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Ifigenia.

1220 De zee is machtig al de vlekken of te wasschen.

Thoas.
Het offer der godin zal heiliger beslaan :
Ifigenia.
En mijne tempelplicht ook heiliger bestaan.
Thoas.
Komt hier de zeetong niet Diana's drempel likken ?
Ifigenia.
Wij hoeven eenzaamheid, en moeten meer beschikken.
Thoas.
1225 Zoo breng hen waar ge wilt : 'k wil geen geheim'nis zien.
Ifigenia.
Mij past het outerbeeld in 't lout'ren eer te bien.
Thoas.
Met reen : het is bevlekt met moederslacht, te schromen.
Ifigenia.
1k had het anders uit den tempel niet genomen.
Thoas.
Godvruchtigheid, met vlijt gepaard, een ieder sticht.
Ifigenia.
1230 Hoor wat me staat te doen,
Thoas.
Dat meldt men naar uw plicht.
Ifigenia.
Men boei de gasten.
Thoas.
Hoe, opdat ze niet ontvlieden?
Ifigenia.
Een Griek is trouweloos.
Thoas.
Gij dienaars, boeit henlieden.
1232. Een Griek is tr ouweloos voor „niet te vertrouwen": het
blijkt, dat het spreekwoord, betreffende de Grieksche trouw, reeds bestond
niet alleen, maar dat de aanhaling daarvan geen ergernis bij de Atheners wekte.
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Ifigenia.
Men breng' de gasten hier.
Thoas.
Het zal terstond geschien.
Ifigenia.
Men dekke d'oogen, dat zij 't zonnelicht niet zien.
1235 Bestel me ook eenen stoet van uwe lijftrouwanten.
Thoas.
En om wat reen ?
Ifigenia.
Om al dien hoop in stad te planten.
Thoas.
Opdat er geen verschijne omtrent dien offerslacht ?
Ifigenia.
Dat waar' een gruwelstuk.
Thoas.
Ga heen, getrouwe wacht,
En zeg dat niemand dit slachtoffer dicht genake.
Ifigenia.
1240 Geen van de vrienden hoedt de stadt met zulk een wake.

Thoas.
Gij tuigt van mij hetgeen op u veel beter slaat,
Naardien het gansche land om u verwonderd staat.
Ifigenia.
Nu sta hier voor de kerk.
Thoas.
Om wat te doen en leeren ?
Ifigenia.
De kerk te zuiveren met goud, opdat in 't keeren
1245 Gij haar gereinigd vindt, wanneer de gasten hier
A ankomen.
Thoas.
Wat verricht ik dan naar 's kerks manier ?
I fig eni e.
Gij moet uwe oogen met een zijden sluier dekken.
1236. Om al dien hoop in stad te planten: versta: „opdat zij
t'huis blijven".
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Thoa s.
Om met geen offerslacht mijne oogen te bevlekken ?
Ifigenia.
En drale ik u te lang ?

Thoa s.
Hoe treffe ik best de maat ?
Ifigenia.
1250 Het geve u dan niet vreemd.
Thoa s.
Beschik wat bier toe staat.
Ifigenia.
Och of deez' zuivering besloeg naar mijn gebeden !
Thoas.
Ik bidde desgelijks hetzelve uit rijpe reden.
Ifigenia.
Ik zie de gasten nu aanstappen uit het huis,
De jongelingen, en het heiligdom, heel kuisch ,
1255 Om dien vervloekten moord door offerslacht te vagen.
Ik zie de fakkels voor de gasten henedragen,
En 'tgeen de loutering van hun en 't kerkbeeld eischt.
'k Gebie den burger dat hij voor deez' zuiv'ring deist.
Zoo eenige kost'rin de hand wil rein bewaren,
1260 Of huw'lijk sluiten, of in arbeid gaat van baren,
Vertrekt en wijkt, opdat gij smet ontvangt noch boon.
O dochter van Jupijn, en dochter van LatoOn,
Wassche ik hun doodslag af, en ofrre hen ter stede
Daar 't voegt, gij zult voortaan, in veiligheid en vrede,
1265 Gerust een zuiver huis bewonen zonder vlek,
En wij gelukkig zijn. Schoon ik nu niet ontdek'
Het ov'rige aan de goon, veelkundig en ervaren,
Nog lust mij, o Diaan , dus veel u t'openbaren
De tweeling van Latone
1270
God Febus, met zijn gouden haar,
Verdient dat elk hem krone,
Om zijn vernuft en harpesnaar.
Diane, schoon van stralen,
1249. Hoe tr effe ik best de m a a t: versta: „hoe zal ik juist den tijd
kunnen berekenen dien gij noodig hebt". — 1250. H et geve u dan n i e t
vreemd voor „het bevreemde u niet". Deze woorden zijn een vervolg op
Ifigenia's gezegde in den vorigen regel: en drale ik u te la ng. — Sta a t voor
„behoort, vereischt wordt". — 1258. D eist voor deinst. — 1259. Eenige
kost'rin: het Gr. spreekt bier alleen van „eenige vrou w". — 1273. S cho o n
van stralen: „die (als Luna) een fraai schijnsel van zich geeft".
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Is fiks op schieten afgerecht,
In Delos' vruchtb're dalen.
De moeder van 't stilstaande en slecht
Bronwater, toen ze scheidde
Van 't eiland, overal befaamd
Door hun geboort', geleide,
Droeg ze op de kruin Parnas genaamd,
Den wijngod toegeschreven,
Daar eer de draak, een aardsch gedrocht,
Den rug hadde opgeheven,
Vol spikk'len van natuur gewrocht.
De muil zag rood en bloedig,
Vol kop'ren tanden. Zulk een dier
Bewaakt Gods antwoord moedig,
In schaduwe van lauwerier.
0 Febus, gij, nog teeder,
En hupp'lende op uw moeders arm,
Schoot dien spelonkdraak neder,
Begost, op 's vreemdelings gekerm,
Den vragende te paaien,
Gezeten op den drijvoettroon,
Heel schuw van 't zaad te zaaien
Der logentaal, te koop om loon,
Daar lang Kastalje in waarde
Haar water uitgiet klaar en puur,
En 't navelpunt der aarde
U kent voor zijnen nagebuur.
Maar Febus randt in 't ende
Vrouw Themis, telg van 't aardrijk, aan,

1276— 1280. Lees : hun moeder Latona, toen zij van het eiland scheidde,
geleidde en droeg hen van het stilstaande en slechte bronwater naar de
kruin Parnas". — 128o, 1281. De berg Parnassus heeft twee kruinen: de
een strekte aan Apollo, de andere aan Bacchus tot zetel. — 1289-130o. Deze
regels zijn verre van gelukkig te zijn uitgevallen. Lees: „o Febus! gij, nog
een teeder kind, dat op de armen uwer moeder huppeldet, schoot dien
spelonkdraak neder, en sinds, u op den drievoet vestigende , gaaft gij antwoord
op de vragen van den vreemdeling, die uw raad en bijstand inriep: en gij
vermeedt de handelingen der zoodanigen, die logens venten om loon. Daar
staat uw heiligdom, waar Kastalid zijn helder water uitgiet, nabij het
middelpnnt der aarde". — 1299. 't N a v e 1 pun t der a a r d e: de stad, die
aan den voet van den Parnas gelegen was, droeg eerst denzelfden naam
als de berg; later, naar de slang, die door Apollo gedood was, Pytho n,
en eindelijk D el fi. Men hield bij de ouden deze stad voor het middelpunt
der aarde. — 1301, 1302. APOLLODORUS , Bibl. c. IV, verhaalt, dat Apollo,
de kunst van waarzeggen geleerd hebbende van Pan, naar Delfi ging, waar
Themis, dochter der aarde, haar orakelen sprak, en waar hij de slang,
die hem 't naderen beletten wilde, nederschoot en vervolgens zich van den
heiligen drievoet meester maakte.
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Verstoot ze in droeve ellende
Uit d'antwoordkoorspelonk, die waan
En zinnepoppen baarde,
Ook velen 't aanstaande en 't verleen
En 't voor de hand verklaarde,
Wat in den droom op 't bed verscheen:
Want d'aarde, door 't verspreken
Van 't kroost der bitse nijdigheid,
God Febus had versteken,
En hem 's waarzeggers dienst ontzeid.
De koning, snel van voeten,
Streeft naar den troon van God Jupijn,
En klaagt hem, na het groeten,
Hoe hij nu kwam in armen schijn
Met leege handen klagen,
En bad hem vierig 's aardrijks haat
En Delfis' antwoord toch te jagen
Uit Febus' kerke, nu versmaad.
Jupijn begost te lachen,
Naardien de zoon zoo ras en snel
Hem kwam om inkomst prachen
En winst voor zijn spelonkkapel.
Hij schudt het hoofd, en weigert
Deez' bede, schort het droomgenot,
Neemt weg het hooggesteigert
Bedrog, gedwongen met een slot,
Herstelt dus Febus' waarde,
Beschikt den volken heilig dicht
In eenen hoop vergaarde,
Een ware spellinge, uit het licht
Van zijnen troon daar boven;
Een afscheid waard te loven.

1309-1312. Dit is onverstaanbaar voor al wie 't oorspronkelijke niet
raadpleegt. De zin van 't Grieksch is: „de aarde, moeder van Themis, het
belang van hare beleedigde dochter omhelzende, ontneemt aan Febus het
vermogen der waarzeggerij. — 1313. De koning: „Febus Apollo". —
1318-132o. Lees; „en bad hem, den toorn der Aarde, en de leugenachtige antwoorden, die nu te Delfi gegeven worden, te doen ophouden". —
1325-1326. En weigert de e z' b e d e: juist het tegendeel; Jupiter stond
de bede toe, als uit het vervolg blijkt. — 1326. S c h ort het d room geno t: d. i. „ontneemt aan Themis het g en o t, het voordeel, dat zij uit
hare droombeduidingen trok". — 1328. Gedwongen met e en slot: het
b e d r o g namelijk werd om zoo te zeggen a c h t e r slot gezet. Dat slot
sluit hier echter niet best en is inderdaad niet meer dan een rijmlap. —
133 0. Heilig di c h t: „orakels in verzen". — 1331. In de vorige uitgave
stond in eenen hoop bij een vergaarde. Ik heb die woorden bij een,
die den regel zonder nut langer maken dan de overige en zeker bij abuis
waren blijven staan, doorgeschrapt.
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BODE,

1335 0 kosterinnen van altaar en kerk, waarheen
Is koning Thoas, dien wij zoeken, nu getreën?
Sluit op de hofpoort : roept terstond den landsheer buiten.
R e i.
Wat 's dit? zal ik hetgeen mij niet geboon is uiten?
Bode.
Twee knapen, door den raad van Agamemnons kind,

1340 Vervlogen uit dit land te water heel gezwind,
Met eene Grieksche glei, die zij ter sluik bevrachtten
Met ons Diane's beeld, hetwelk wij heilig achten.
R e i.
Gij zegt hetgeen men nauw gelooft dat kan geschien.
De koning van dit rijk, dien gij begeert te zien,
1345 Ging haastig uit de kerk.
Bode.
Waar ging hij henestreven?
De vorst moet weten wat de vreemden hier bedreven.
R e i.
Wij weten 't niet : hierom ga hene, jaag hem na ,
En openbaar dit zelf den koning niet te spa.
Bode.
Ai zie hoe trouweloos zijn vrouwen. Zie haar nukken.
1350 Gij zijt handadigen aan hare lasterstukken.
R e i.
Gij raast. Wij kreunen ons de vlucht der vreemden niet.
Bode.
Zult gij de hofpoort niet ontsluiten ? wacht u, ziet.
R e i.
Niet eer een tolk ons melde of nu de koning binnen
Of buiten 't hof ging.
1337. Sluit op: opsluiten is hier opensluiten — 1353. Een tolk:
d. i.: „een heraut of deurwachter, belast met bij den koning de zoodanigen
aan te dienen, die gehoor bij hem verlangden".
VONDEL XI.
19
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Bode.
Op, sluit op, om tijd te winnen.
1355 Ik zegge nog, sluit op. Hofwachters, gaat terstond,
En zegt den koning aan, uit mijnen eigen mond,
Dat hier de bode komt, met onversierde maren
Van rampen, boodschappen hoe 't heden is gevaren.
Thoas.
Wie raast en klopt dus voor de kerkdeur van Diaan,
1360 En jaagt een doodschrik op het lijf die binnen staan?
Bode.
Deez' logenachtigen mij van den tempel dreven,
En zeiden gij waart uit, en zijt nog hier gebleven.
Thoas.
Wat winst verwachtten zij? wat zochten ze hierdoor?
Bode.
Dat melde ik u, o vorst, hier na : nu luister, hoor
1365 Wat voor de hand is. Deez' gewijde aan onze altaren
Ifigenie is uit den lande weggevaren,
Met deze gasten, en het kerkbeeld schoon van straal.
Haar offerlouteren is lout're logentaal.
Thoas.
Wat zegt ge? van wat wind ter kwader uur gedreven?
Bode.
1370 Geeft u dit vreemd? zoo bergt ze Orestes en zijn 'even.
Thoas.
Wien bergt ze, Tyndars zoon, haar broeder, Tyndars zoon?
Bode.
Dien zij Diane toegewijd hadde om te doOn.
Thoas.
0 gruwelstuk, wat naam, wat vloek brengt gij niet mede?
Bode.
Hier denk niet aan, maar hoor, belieft het u, mijn rede,
1367. Scho on van straal: wederom het epitheton, in vs. 1272 gebezigd. — 1375, 1376. Let met w elk enz.: wij zouden zeggen: „zie dan
dat gij yolks genoeg bij de hand hebt, om hen na te zetten". — 1376. Bezet voor „vangt". B e z ett en is, naar zijn oorspronkelijke beteekenis , letterlijk: „in bezit nemen" of „hebben".
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En overweeg de zaak, en na 'et verhalen let
Met welk een troep gij hen op 't spoor volgt en bezet.
Thoas.
Gij raadt me wel. Zij zijn heel diep in zee gesteken,
Opdat ze vluchtende mijn speer en schicht ontweken.
Bode.

Nadat we 't bare strand genaakten, daar Orest
1380 De roofglei maarde al stil in 't bochtig strandgewest,
Zoo wenkte ons [die, van u tot wachters meegezonden,
De gasten hielden wel zorgvuldig vastgebonden,]
De koninklijke maagd, dat wij van haar een stuk
Afweken, opdat zij, op haren aanslag tuk,
1385 't Geheime zuivervier ontsteken mocht en branden:
Maar zij hield hare hand geslagen aan de banden
Der vreemdelingen, dat ons in nadenken bracht.
Nog volgden we het spoor der bende naar ons macht.
Ten leste, opdat ze scheen wat anders aan te vangen,
1390 Zoo stak ze een keel op, huilde en zong bedroefde zangen
In 't Grieksch, als die den moord wou spoelen in den vloed.
Na lang stilzitten schoot ons in of 't.uitheemsch bloed,
Van band geslaakt, haar hier mocht moorden, dan ontvlieden.
De vrees nochtans, om niet t' aanschouwen 't geen onslieden
1395 Niet vrijstond, hield ons lang vast zitten stom en stil.
Na 'et zitten sloten wij met een gemeenen wil
Te stappen derwaart zij bijeengezeten waren,
Al zou men 't ons verbien. Daar zien we, reed te varen,
Een Grieksche glei, voorzien met riemen, schrap en vlug
1400 Om zee te kiezen, als met vleug'len op den rug
Gehecht, en vijftig met den riem gereed te roeien,
De gasten achterop, geslaakt van band , en boeien,
Aan 't sturen met den boom : maar and'ren winden vast
Het anker voor den boeg. Een ander recht den mast,
1405 Of vliegt de touwen op, en redt ze, en spant de zeilen,
En laat mevrouw op strand. Wij, ziende deze onheilen
En looze treken van de maagd, bezweken niet,
Noch spaarden arrebeid, noch moeite, noch verdriet,
Wij houden 't hoofdtouw vast, en rukken, eer ze spoeien,
1410 Met kracht de dollen uit, opdat ze ons niet ontroeien.
Daar twisten we onderling : wat spoedt ge uw reis ter zee,
En voert de priesterin, en 't heilig kerkbeeld mee?
Maarde: „vastmeerde, vast lei". — 1406. En la at me vrouw op
strand: lees: „terwijl Ifigenia nog op strand staat". — 14To. De dollen:
„de dolpennen, waar de riemen aan worden vastgehecht".
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Waarom verstout ge u een verkochte maagd te rooven?
Hij antwoordt hun: Orest vervoert naar Argos' hoven
1415 De lang geschaakte, die men weder hier bekwam,
Zijn zuster, eene teig uit Agamemnons stam.
Wij houden ze evenwel, om dit geweld te weren,
En dwingen ze, om met ons naar u ten hoof te keeren,
Waarop zij schrikk'lijk ons in 't aanzicht randen aan.
1420 Wij trekken geen geweer, noch zijlien ook, maar slaan
Met droge vuisten toe, en bei de jong'lings raken
Ons op de borst en 't hart, dat al de ribben kraken.
Wij, dus getaisterd, vlien de rots op, heel geschend.
De leden, gansch vermoeid, bezwijken in het end.
1425 De mond en tanden bloen, en d'oogen, en de wangen.
Wij vechten veiliger daar we op de steenrots hangen,
En smijten steenen: maar de schutters in het schip
Beschieten ons van ver met pijlen op de klip.
Het sling'rend schip wordt door de golf naar land gedreven.
1430 Matrozen durven zich te water niet begeven.
Toen komt Orestes fluks neerstijgen in de zee.
Hij neemt zijn zuster op den arm en schouder mee,
En, langs den valreep steil en schichtig opgevlogen,
Zet haar in 't schip, waarop het beeld, uit 's hemels bogen
1435 Omlaag gedaald, begint te spreken op deez' wijs:
0 Grieksche zeelien, vult aan 't roeien, elk om prijs,
Dat al het water schuimt. Wij hebben ze. Wij wonnen
Den schoonen buit, waarom men herwaart kwam geronnen,
Tot in d'Euxynsche zee, door 't schrikkelijk geklots
1440 Der Cyaneesche tegens een geklonken rots.
Zij streven, op deez' stem door 't water dat ze stenen.
Het schip, zoolang het in de haven is, spoedt henen,
Maar t'elkemaal het uit de bocht des inhams vlug
Zou varen, smeet de golf en barning het terug:
1 445 Want bijster onweer, uit den zuiden opgesteken,
Den vaart belette. Zij, geleerd op alle streken
En buien, streven vast hier tegens aan met macht.
De konings dochter valt aan 't bidden met deez' klacht
Latona's spruit, behoed me, uw tempelpriesterinne,
1450 Dat ik, van dezen grond verlost, Athene winne.
Vergeef me 't schaken van uw heiligdom: want gij
Bemint uw broeder ook. Gedenk, Godin, dat wij
Ons bloedverwanten mee beminnen naar 't betamen.
Matrozen hooren dit gebed, en roepen t'zamen:
1455 God wouds, ter goeder tijd. Zij manen op een rij
1455. God w o u d s: voor „God betere 't?" Wij hebben deze uitdrukking
reeds meermalen ontmoet. In den mond echter van heidensche matrozen
klinkt zij wat heel vreemd.
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Elkand'ren rustig aan, en slaan van wederzij
De handen aan den riem : doch 't schip, dat voortgang
[weigert,
Komt met den vloed allengs naar strand toe neergesteigerd.
Deez' springt in zee, om 't schip te zetten van het zand ;
1460 Die winden 't anker voor den boeg gemeener hand.
Men vaardigde mij af, als een der gauwste knapen,
Om u te melden hoe het ginder staat geschapen.
Men ga dan hene, en haal de boeien bij der hand.
Bedaart de zee niet, 'k zie dien ganschen hoop gestrand.
1465 De zorg des zeegods heeft nog Troie niet vergeten :
Want hij, op Pelops' stam en telgen fel gebeten,
Zal Agamemnons zoon den burgeren en u
Met recht nu leev'ren, en Orestes' zuster, schuw
Van Aulis in het eerste, om 't offer voor de schepen.
1470 Zoo wordt d'ondankb're van de kerkgodin gegrepen.
R e i.
Rampzalige Ifigeen , nu raakt ge t'onbedacht
Met uwen broer Orest nog eens in 's konings macht.
Tho a s.
Gij burgers algelijk van deze ongrieksche kusten,
Welaan, wat sammelt ge de paarden toe te rusten,
1475 Te rennen strandewaart ? zult gij de Grieksche glei
Niet nemen, en met hulp van 't goddelijk gelei,
Deez' goddeloozen, op de vlucht, met kracht aanrannen,
De sommigen het schip heenstrevende vermannen,
Te water en te land met macht van ridderschap,
1480 Om hen te vatten, en te sling'ren fel en rap
Van eene steenrotse, of, met eenen paal geslagen
Door 't lichaam hene, zulk een sprong te leeren wagen?
Maar gij, o vrouwen, wel bewust van dit verraad,
'k Wil op zijn tijd u zulk een schendige euveldaad
1485 Verleeren: nu gebiedt de tijd het werk te spoeien,
Niet stil te zitten, eer de schelmen zeewaart roeien.
1465. Neptunus immers had gedurende den Trojaanschen oorlog aan de
zijde der belegerden gestaan, en vervolgde , na de verwoesting der stad,
de terugkeerende Grieksche heirvoogden, inzonderheid Ulysses, met zijn
wrok. Hij had echter tegen het geslacht der Pelopiden nog eene afzonderlijke veete , waar in de volgende regels op gedoeld wordt. — 1481, 1482. M e t
eenen paal geslagen door 't lichaam hene: uit deze woorden,
die letterlijk uit het Grieksch zijn overgenomen, blijkt, dat de straf van
„empaleeren" reeds in de dagen van Euripides bij de volksstammen aan de
Zwarte Zee in gebruik was, waar zij zich voortdurend en tot op onzen
tijd is blijven handhaven.

294

IFIGENIE IN TAUREN.
Minerve.

Waarhene, o koning? waar vervolgt ge met dien troep
De vluchtelingen? sta, en hoor Minerve's roep,
En staak deez' najacht. Staak 't verdagen van uw bende;
1490 Apollo's antwoord stuurde Orestes, vol ellende,
Om zich, bereden van de Razernij, t'ontslaan,
Zijn zuster t'Argos t'huis te voeren, zeewaart aan,
En 't heilig outerbeeld op mijnen grond te planten.
Ik zelve ontvouwe u dit. Orest met zijn trouwanten,
1495 Die gij wilt dooden, daar de zeestorm hen bezwaart,
Is van Neptuin, ten dienst van mij, in nood bewaard.
Hij roeit vast door de zee. Orest, hoor mijn geboden.
Gij hoort mijn stem omhoog, al zijt ge ver gevloden.
Aanvaard het kerkbeeld en uw zuster, en wanneer
150o Gij blij t'Athene komt, gesticht tot Pallas' eer,
Daar ligt een plaats gewijd, in d'Attikaansche palen,
Omtrent Karystus' boord, bij 't yolk in groene dalen
Geheeten Halas: bouw en wijd daar eene kerk,
En plant het kerkbeeld van Diane, tot een merk
1505 Van uwe zwarigheen, genoemd Diane in 't noorden:
En ter gedachtenis van 't leed, na'et moedermoorden,
In 't ommezwerven door gansch Griekenland geleen,
Door drift der Vloekgodinne in vlekken en in steen.
Men zal bier na het beeld van Tauren plechtig eeren:
1510 Dan stel een kerkwet in voor die op 't feest verkeeren,
En vieren het ontstaan van uwe moederslacht.
Men prikke met een zwaard een manshals week en zacht,
Dat die zijn bloed late, om de schuldige eer te geven
Aan deez' godin: en gij: o Ifigeen, verheven
1515 Ter kerkkost'rinne, zult te Brauron voor Diaan
De tempeltrappen, haar geheiligd, gadeslaan.
Als gij begraven ligt, dan zal men, naar 's lands zeden,
U nog gedenken, en opdragen zijden kleeden
En sluiers, die de vrouw, in barens last en nood
1520 Gestorven, binnen 't huis ontruimde met haar dood.
1505. Diane in 't noor d en: of „Noordsche Diana" ter herinnering
van de bijzonderheid, dat het kerkbeeld uit het noordelijk gelegen Tauris
herkomstig was. — 1514. 0 Ifige en: door latere verwarring werd zelfs
Diana onder den naam van Ifigenia vereerd. — 1515. T e Braur on:
Br a u r on was een stad in Attika, waar het beeld werd heengevoerd. Zie
PAUSANIAS in Att. Hij stelt de plaats in de nabijheid van Marathon. —
1517-1520. Diana werd ook als de schutsgodin der kraamvrouwen aangebeden, wat zonderling genoeg was, daar zij, als maagd, niet ondersteld
kon worden veel ondervinding in deze zaak te hebben opgedaan. Hoe 't zij,
men schreef aan haar pijlen de kracht toe, de barensweedn op te wekken.
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'k Bevele u dezen rei Griekinnen droef aan 't schreien,
Trouwhartig uit het land te helpen en geleien;
Dewijl ik u behoede, en gij naar wensch in 't veld
Van Mars met evental van stemmen zijt hersteld ;
1525 En o Orest, ik wil voortaan dat tot hun voordeel
Der stemmen evental gedaagden berge in 't oordeel.
0 Agamemnons zoon, voer zuster van deez' kust :
En gij, o Thoas, toom uw gramschap in, en rust.
Thoas.
Minerve, o koningin, wie zou den wil der goden
1530 Niet volgen, nu dit wordt van hooger hand geboden ?
Gewis hij waar' niet vroed. Ik wil Orestes dan
Noch zijne zuster niet vervolgen, schoon hij van
't Altaar het kerkbeeld schaakte, en vlood met zijn gezellen.
Het voegt niet tegens uw vermogen zich te stellen.
1535 Men laat ze varen met ons kerkbeeld naar uw land.
Het werde op uw altaar ter goeder tijd geplant.
'k Wil deze vrouwen in 't gezegend Grieken zenden,
Op uw gebod, en mijn gedaagde ridderbenden
Terugge houden van uitheemschen, en hun schip.
1540 Ik loof 't geen u gevalt, en rust hier stil en stip :
Want aller Goon begeerte en d'uwe sta nu boven.
Minerve.
Matrozen, vaart vrij hene, en voert den lang verschoven
Orestes, braven zoon van Agamemnon, heen
Naar mijn Athene toe. 'k Geleid ze, en wil meteen
1545 Mijn zusters heiligdom voor smette en schandvlek hoeden.
Vaart heen, naar 's hemels wil en schikking, door de vloeden,
En slijt, bevrijd van druk,
Uw dagen met geluk.

1550

R e i.
Eerwaardigste onder goon en menschen,
Wij volgen, Pallas, naar ons wenschen,

1521. 'k B e v el e u: deze woorden worden wederom tot Orestes gesproken; als uit vs. 1522 en 1523 blijkt. Immers Orestes, en niet Ifigenia,
was in ' t v e Id van Mars (den Areopagus) door staking van stemmen
vrijgesproken. — 1525-1526. Versta: „ik wil, dat voortaan de gedaagde
het voordeel geniete, bij staking van stemmen te worden vrijgesproken". —
1541. Hier is de vertaling ten eenenmale in de war. Er staat in 't Grieksch:
M y& xe8thv aoute xai ,9.ethv 'we&
d. i.: „het Noodlot beheerscht ook u (Minerva) en ,alle Goden." Die opperheerschappij van het Noodlot was een leerstuk van de heidensche theologie.
Volgens een der handschriften wordt de regel Minerva in den mond gelegd,
waardoor de zin zou worden: „ik prijs, Thoas! uw gehoorzaamheid; want
het Noodlot beheerscht u en zelfs de Goden".
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Op uw gebod. Ik hoorde daar
Een onverwachte blijde maar.
Eerwaardige overgroote zege,
't Is reén dat ik dit overwege
Mijn leven lang, en zulk een kans
Bekranse met den lauwerkrans.

Op ginie gsneo fad.
AAN

AGNES BLOK.

Eden laat Ambroos zich hooren
Onder duizend hemelkoren,
Om Sinte Agnes 't zuiver lam,
Uw genan, uit Roomschen stam,
Met een dubble kroon geheven
Op den troon van 't eeuwig leven.
Het geloof, 't welk zij belijdt,
In het barnen van dien strijd,
Daar zich d'afgodist bezondigt,
Wordt al 't aardrijk door verkondigd.
Dit getuigt Sint Paulus blad,
Aan de groote wereldstad
Met zijn eigen hand geschreven.
God wil u zijn zegen geven,
Dat Sinte Agnes, rijk van glans,
U onthale in 's hemels trans.

H

5

IO

I5

1667 den 2 I en in Louwmaand.

1554-1556. Deze slotregels, welke men insgelijks vindt achter den
„Orestes" en „de Feniciaansche", slaan niet op het koor, dat hier spreekt,
maar op den dichter van het treurspel, en drukken het plaudite der
Latijnsche blijspeldichters uit. — Op Sinte Agnes feest. I. Ambroo s:
de hymnen en kerkgebeden, die bij den dienst der Agnesfeesten gebruikt
worden, zijn grootendeels gevloeid uit de sierlijke pen van St.-Ambrosius.
Zie L'annee Liturgique , deuxieme section : le temps de Noel,, deuxieme partie ,
par le R. P. Dom PROSPER GUERANGER, Abbe de Solesmes, pag. 391. —
5. Met een dub b'le k r o o n: Agnes is de eenige kerkheilige, die tweemaal binnen acht dagen gevierd wordt; 21 en 28 Januari wordt haar dood,
en haar verschijning aan haar bedroefde verwanten , herdacht. — II-13. Met
andere woorden: „dat getuigt Paulus in zijn brief aan de Romeinen".
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ALEXANDER DEN ZEVENDEN.xvil
CUNCTANDO RESTITUIT REM.
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En leste stort de Roomsche stander

Van Fabius met Alexander,
En treft ons met dien zwaren slag
In bloeimaand. d'Allerblijdste dag
Van 't jaar, gerezen voor alle oogen,
Wordt met deez' wolk des doods betogen,
En kleedt den kerkelijken staat,
Met recht bedroefd, in 't rouwgewaad.
De Faam verheft zich uit de vesten
Der stad, van 't oosten tot in 't westen,
Zoo wijd d'aloude sleutelmacht
Zich onbepaald zette in haar kracht.
De hand van zulk een hoogbegaafde,
Die 't kruisdom in den nood handhaafde,
Ten schrik van 't brullend Turkendom,
Is koud. De wijze mond ligt stom,
Waardoor d'onfaalb're Geest op d'aarde
Zich in oraak'len openbaarde.
Sint Markus zeeleeuw, trotsch beschut
Uit Eng'lenburg, ontbeert een stut
Aan zijnen staat. De Kandianen
Bezwijken, smilten in hun tranen,
t'Ontijdig van 't gewijde hoofd
Der kerke en zijne hulp beroofd.
Terwij1 het heir der Ottomannen,
Met Rus en Tarter aangespannen,

XVII. Paus Alexander VII, door Vondel reeds meermalen bezongen,
overleed 22 Mei 1667, na de Kerk ruim 12 jaren bestuurd to hebben.
Cunctando r e s t i tuit rem: d. i.: „hij herstelde de zaken door zijn
(voorzichtig) dralen". Zie Aen. VI, 846, waar van Fabius Cunctator gesproken wordt. — 2. Fabius: het geslacht waartoe de Paus behoorde. —
I i. d'A loude s 1 e u t e 1m a c h t: d. i.: „het gezag der Pausen, als nazaten
van Sint-Peter". — 19-22. Versta: „Venetie en Kandia derven de hulp,
welke zij uit het kasteel Sint-Angelo van den Paus tegen de Turken ontvingen".
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Op d'onbewaakte kruisgrens stroopt,
Baldadig brand en moord, en hoopt
Uit Christenlandsche staatkrakkeelen
Een onwaardeerb'ren roof te deelen.
30
De Maatschappij van Jezus zucht.
Deez' mist hem, door wiens gunst zij lucht,
En adem schepte, in rijk Venedig;
Toen zij hersteld, gerust en vredig,
Haar erf bezat, na lang geduld,
35
En smaad, geleden zonder schuld.
Christine, op Vatikaan herboren,
Heeft haren Vader zelf verloren,
Die zulk een koninklijke ziel
40Beminde, en voor zijn dochter hiel;
Dewijl ze 't heilzaam licht der waarheid
Zag opgaan, in zijn voile klaarheid,
En koos, met rijksverlies en schã,
De kroon van 's hemels heilgena.
De vader volgde Gods verkoornen,
45
Op Christus' spoor, gekroond met doornen
Van smaad, gevlochten met geen vuist
Van Heidenen, al t' onbesuisd,
Maar met de hand der onbeschaamden,
Wien zulke last'ren minst betaamden.
50
Zoo stond d' onnooz'le heiland bloot,
Getreen van zijnen dischgenoot.
Nu rust de mart'laar, mat van kwijnen,
En worstelen, en bitt're pijnen,
Geduldig, zonder klacht en schrik,
55
Geleden tot den jongsten snik:
Zijn voorbeeld leert de stormen doorstaan.
De kroon volgt na: de strijd moet voorgaan.

31-36. Zie Vondels gedicht op Alexander VII, Hersteller van Jesus
Societeit in den Staet van Venetie , (1657). — 37-44. Vergelijk de gedichten
op den Afstant en het reizen van Christine, (1654), en op haar Blade
Inkomste te Rome, (1656). — 45. D e vader: bier „de Paus". Zie vs. 38.
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Op 3ijitt OtietisPtib
CLEMENS DEN IX.xvIII
TE VOREN

JULIUS ROSPIGLIOSI.
Metam. Lib. XII.

0 facunde senex, cevi prudentia nostri.

Ie Clemens in zijn beeld bespiegelt, ziet een wonder,
Dat hooger dan 't vernuft der oude wijzen gaat.
Een kracht van wijsheid en voorzichtigheid woont onder
Deez' teere en grijze schors; beleid en rijpe raad,
5 En nadruk van beleid ; een Julius, geschapen,
Niet om zijn vaderland te trappen op het hoofd,
Maar 't hof van Ottoman te toonen, hoe Gods wapen,
De zon van 't heilig Kruis, zijn halve maan verdooft.
Hij handhaaft Kandie, en Gods zaak, met Christus' stander.
10 Zoo groot een nazaat voegt den voorzaat Alexander.

W

XVIII. Den 20 Juni 1667 volgde kardinaal Julius Rospigliosi Alexander VII
onder den naam van Clemens IX op. Hij was in 1600 geboren te Pistoja
in Toskane uit eene adellijke familie: en had o. a. gedurende elf jaren als
Nuntius in Spanje verblijf gehouden, waarna hij door den Paus benoemd
werd tot Gouverneur van Rome en later tot diens Secretaris.
Clemens IX trad vooral op als de man des vredes. Door zijn bemoeiing
werd door Frankrijk de vrede te Aken gesloten, die een einde maakte aan
de vijandelijkheden tusschen onzen Staat en Frankrijk en Spanje,
Naar men zegt, trof de overgave van Kandia (6 September 1669) den
Paus zoozeer, dat hij begon te kwijnen en den 6 December van hetzelfde
.aar overleed.
J
0 fa c u n d e sene x, c a e t: d. i.: „o welbespraakte grijsaard, voorzichtigste onzer eeuw !" Zie OVIDIUS , Metam. XII, 178. — 6. Versta : „niet, om
het voorbeeld te volgen van zijn naamgenoot Julius Caesar". — 7. Maar
't h o f: versta : „maar , om aan het hof", enz.
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OP DEN TEEMS.
EST MOLLIS FLAMMA MEDULLAS.

Ie in Maro's zee wil visschen,
Volg der Staten schrand'ren vond,
Zette 't vischnet op den grond,
Leere staatsgeheimenissen,
Nooit voorhene klaar verstaan.
Nu kan elk dit raadsel raan
Amsterdam en Britsch Karthage
Worst'len onderling om strijd :
Want de Brit elks vaart benijdt,
Alle kusten tot een plage.

W

5
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XIX. Karel II, die geen kans zag, den oorlog gaande te houden, had de
eerste aanleiding de beste aangegrepen, om te kennen te geven, dat hij
naar vrede neigde: en in Mei waren de onderhandelingen te Breda geopend. Men was hier wel onderricht, dat de zorgelooze koning, die alleen
op zijn vermaken bedacht was, de gelden, door het Parlement toegestaan
om krijg te voeren, tot geheel andere einden besteedde, en de Staten
begrepen hiervan gebruik te moeten maken, om hem een geduchten slag
toe te brengen, en zoo tot het bekorten van den oorlog te dwingen. Te
dien einde was de Ruyter in 't voorjaar in zee gezonden, met last om den
vijand op eigen grond aan te tasten. Het feit werd, gelijk bekend is, in
tegenwoordigheid, of liever onder 't hoofdbestuur van den praalzuchtigen,
doch moedigen Cornelis de Witt, in 't laatst van Juni volbracht, en,
voor zooverre men in aanmerking neemt, dat Engeland zich op dat tijdstip in een betrekkelijk weerloozen toestand be yond, breeder uitgemeten
dan het verdiende. Doch, was het, even als vroeger het nemen der zilvervloot als wapenfeit niet te vergelijken bij zoovele zeeslagen, waarin wij
overwinnaars waren geweest, of zelfs een glorierijke nederlaag geleden
hadden, het had een onmiskenbaren zedelijken invloed, en strekte om bij
de Nederlanders het zelfvertrouwen weder op te wekken, even als het in
gelijke mate den schrik bracht onder de Engelschen, die nu huns ondanks
erkennen moesten, dat wij voor 't oogenblik meester waren van de zee.
Est mollis fl a mm a medullas: d. i.: „de weeke vlam verteert het
merg". Zie Aen. IV, 66. — 1-8. De zin is, zoo ik dien wel versta: „wie
Vergilius recht wil leeren waardeeren, legge woordenboeken enz. ter zijde
en oefene zich, gelijk de Staten doen, in het bestudeeren van de verborgenheden der politiek: dan zal hem blijken, hoe de oorlog alleen ontstaat
uit den nijd dien Londen (Britsch Carthago) voedt tegen Amsterdam".
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d' Opgeworpen zeegod Jork
Eigent zich Neptunus' vork.
Hij verbiedt de zee te roeren,
En gebiedt dat elk de vlag
Strijke voor zijn zeegezag
Hij heeft recht de vlag te voeren,
En te rooven wat hem lust,
Van den Teems tot Indus' kust.
Onder schijn van trek tot vrede
Speelt de schalk, tot 's nabuurs schã,
Zijne paisrol in Breda :
Maar men kent Leicesters zede,
Die meineedig en veraard ,
Elk naar 't hart steekt met zijn staart.
Hierom vond 's lands raad geraden
Op te waken, en uitheemsch
Met een zeemacht op den Teems
Alle gronden door te waden,
t' Onderzoeken door een held
Hoe die rijkspols was gesteld.
Nieuw Karthago , bang voor tasten,
Woelt hier tegens aan met kracht,
Stopt de stroomen, sterkt de wacht,

Spant de ketens, ketent masten,
Zinkt de schepen, damt de kil,
Ziet niet aan wat helpen wil.
II. d' Opgeworpen zeegod Jork: op den kant der oude uitgave
staat hier wederom, evenals bij de Jamknerklagt , (Zie op bladz. 224) Neptunus Britannicus. Door Jork moet hier echter niet zoozeer 's konings
broeder Jakobus, Admiraal der vloot, worden verstaan, als wederom,
evenals in de Havenschenderfj, de koning van Engeland. — 12. Vork voor
„drietand". — 22. L e i c esters zed e: het oude verwijt tegen Leycester
wordt hier wederom opgerakeld. — 24. Met zijn staart: onze dichter
houdt bier de gelijkenis vol, in zijn vroegere gedichten van gelijke strekking, als b. v. in zijn Gezegend voorspel van den Zeestrijd (zie bladz. 197),
in zijn Havenschenderij (ald. bl. 208), en in zijn Zegezang (ald. bl. 217)
voorkomende, en waarbij de Britsche zeemacht, of ook wel haar aanvoerder wordt voorgesteld als een zeedraak Bezigde nu dat gedrocht in den
krijg zijn muil en tanden, bier, waar het diplomatieke onderhandelingen
geldt, wordt het voorgesteld als verraderlijk stekende met zijn staart. -26. Uith eemsc h: Vondel bedoelt: „op des vijands eigen bodem", en zoo
het woord u i the emsch dit niet volkomen duidelijk uitdrukt, 't is omdat
er in onze taal moeilijk een ander rijmwoord op Teems te vinden was. 29, 30. De gemeenzame uitdrukking „iemand den pots voelen", voor „zich
aangaande iemands welstand", doch ook „aangaande iemands materieelen
of zedelijken toestand vergewissen", wordt hier op geestig dichterlijke wijze
wijze toegepast op de proef, die de Staten-Generaal van Engelands weerbaarheid hadden genomen. — 31. Bang voor ta sten: versta: „die op
dat pols-voelen niet gesteld was". — 36. Versta: „ontziet geen middelen
of kosten, mits zij maar kunnen helpen".
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Batavieren uitgelaten
Bruisen dat het ijzer knarst,
En de keten breekt en barst
Van dit Turksche Damiaten
Op den Teemsstroom, naar den stijl
Van het Sparen aan den Nijl.
Stuards ruiterijen woelen.
Jork en Monk, gevlucht op strand,
Zien hun vloot en slot in brand
Van een zeekoorts, niet te koelen,
Voelen hoe, als Maro leert,
Zachte vlam het merg verteert.
Londen voelt zijn krachten smelten,
Staat nog eens in vier en gloed,
Die de koorts in d' aad'ren voedt.
Nieuw Karthago rijdt op stelten.
Withal, Hof en Parlement
Vloeken Ruiter, , Wit, en Gent.
Stil te zwijgen kan niet baten:
Want de vierpijl, die hen prangt,
Dood'lijk in de zijde hangt.
Stoffers, tergt nu Zeven Staten.
Schendt verbonden, eer en trouw.
Groeit in Schellings brand en rouw.

40-42. Men weet, dat, ten tijde van de kruistochten, de Nijl bij Damiate
ook door een keten was afgesloten, die, volgens de overlevering de Haarlemmers middendoor zaagden". — 44. Jo r k: hier werkelijk „de Hertog
van York". — 48 Vertaling van het motto. — 51. Di e de koorts in
d' aad'r en voedt: zinspeling op den regel Aen. IV, 2:
Vulnus alit venis et caeco carpitur igni.
52. Rijdt op stelten: de uitdrukking: op stelten rijden, werd reeds
vroeg gebezigd om uit te drukken: „in opschudding zijn, 't hoofd op hol
geraken". — 53. Hier worden als kantteekening in de oude uitg. de navolgende verzen uit VERGILIUS aangehaald:
It clamor ad alta
Atria : concussam bachatur fama per urbem.
Lamentts , gemituque et femme° ululatu
Tecta fremunt , resonat magnis plangoribus ae ther ;
Non alder quam si inmissis hostibus omnis
Carthago aut antiqua Tyrus ; flammaeque furentes
Culmina perque hominum volvantur perque deorum.
Zie Aen. IV, 635 sq.
Withal: White-hall, het toenmalige paleis des konings. — 56, 57. Hier
wordt in de kantt. aangehaald Aen. IV, 73:
Haeret lateri letalis arundo,
d. i. „de doodelijke schicht blijft hem in de zijde steken". — 6o. S c h ellings brand en r o u w: zie de jammerklacht , bl. 224.
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Al de scheepsbouw blijft nu steken,
En wat trotsch ten hemel steeg.
Alle havens liggen leeg.
Hun gekorven masten spreken,
En de brandschat, fiks betaald,
Op dien Ruitertocht gehaald.
Tot een eeuwig zegeteeken
Zal het zeeslot, groot van faam,
Dat, gevreesd om Karels naam ,
Alle havens aan wou steken
Met een zeepest en bederf,
Pronken voor 't Oostindisch werf.
Zeeraad, spaar geen goud, noch parel,
Noch doorluchtig diamant
Aan een scheepskroon, om parmant
Dien veroveraar van Karel
Rijk te kronen, dat de nijd
Brakel 't hart toebrake uit spijt.
Eer den zeeheld met een wapen.
Hang zijn slagzwaard in 't gestarnt,
Dat den Brit in d' oogen barnt,
Die de zee wil overgapen,
En verslinden al wat zeilt.
Holland heeft zijn grond gepeild.

6i. Hier haalt Vondel in de oude uitg. de navolgende regels aan uit
Aen. IV, 86:
Non coeptae assurgunt turres: non arma juventus
Exercet , portusve aut propugnacula bello
Tuta parant: pendent opera interrupta, minaeque
Murorum ingentes, aequataque machina coelo.
65. Dien rui t er to c h t: woordspeling. Ruitertocht zou ook kunnen
beteekenen: „rooftocht". 67. Het zeeslot: de „Royal Charles". —
72. 't 0 os tin di s ch werf: 't werf voor de werf is naar 't Amsterdamsche spraakgebruik, dat veelal de e zoo van 't mann. als van't vr. lidw.
wegkapte, waardoor 't woord als onzijdig klonk; zoo las men op pakhuizen
d'Arend, d'Pellicaan; en werd de Cingel, bij verloop 't Cingel
73. Zeeraad: de Admiraliteit te Amsterdam, onder welke de Ruyter thans
stond. — 75. Par mant: met staatsie. — 84. Niet fraaier kon dit heerlijk
gedicht gekroond worden dan met dezen kernachtigen slotregel.
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JACULATUS PUPPIBUS IGNEIS.

K, de koning van de Britten,
Ben door openbare blijk
Gode zelf alleen gelijk,
Dat 's gerust en stil te zitten,
Aan te zien, in top gevoerd ,
Hoe 't zich al rondom mij roert :
Want van Kalis tot aan Doever
Hangt ons waterketen vast,
Dat 'er niet een enk'le mast
Doorsluipt tusschen elken oever,
En ons dond'rende metaal
Brandt al 's aardrijks kusten kaal.
Thetis offert ons Naar vollen
Schoot, van schatten overlaftn,
En de vader Oceaan
Moet zijn wateren vertollen,
Zwichten voor ons zeegeweld,
Dat den zeegoOn wetten stelt.
Zoo sprak Karel, trotsch gezeten
Op den troon, daar onlangs prat
Zijn onthalsde vader zat :
Doch die treurrol scheen gesleten ,
Schoon de stam van Stuard leert
Hoe het wereldsdom verkeert.

I
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Jaculat us puppibus igneis: d. i.: „het vuur op de stevens geworpen (den brand in de schepen gestoken) hebbende". Zie Aen. II, 276. —
4. Dat's gerust en stil te zitten: de o ude hekeldichter laat Karel II
zeggen, dat zijn gelijkheid met God hierin bestaat, „dat hij, met gerustheid,
uit zijn hoogere sfeer het gewoel om hem heen aanschouwen kan".
Kalis: Calais. — 8. On s w a t e r k e ten: versta: „de oorlogsschepen,
—7.
die 't Kanaal bezetten". Zie hetzelfde beeld, in de Inwijdinge van 't Stadhuis, vs. 240. - 13. Thetis: de moeder van Achilles was wel een zeegodin, maar van ondergeschikten rang en die uitsluitend in de Grieksche
zee t'huis hoorde. Vondel meent hier: „Tetys, de gemalin van Oceaan". —
16. V er toll e n: d. i.: tolplichtig, cijnsbaar maken". — 22. Die t r eurr ol
s c h e en gesleten: voor: „die treurige geschiedenis scheen Karel II uit
het geheugen te zijn gegaan, hem door ondervinding niet wijzer gemaakt
te hebben". — Nogal merkwaardig zijn deze regels in den mond van den
dichter, die vroeger zoo krachtig voor den onthalsden vader partij trok.
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d' Allerhoogste, die met wenken
In een oogenblik het al
Wat zich opblaast brengt ten val,
En verwaandheid in kan schenken
Wat zij anderen bereidt,
Hoorde deez' vermetenheid.
30
Hierop bruist de vloot der Staten
Naar den Teems, daar Brittenland
Trotsch zijn ijz'ren keten spant :
Maar wat kan een keten baten,
Als de Leeuw van Holland bruit,
35
En de zee met doodschrik vult?
Hij rukt staal, als rag, aan Harden,
Sloopt kasteelen langs het strand ,
Steekt met zijn gezicht den brand
40 In de schepen. Wie kan 't harden !
Voor het vier van 't leeuwenoog
Vliegt het magazijn omhoog.
Karel, die de trotsche schepen
Zaagt verbranden in uw nest,
En uw zeeslot, 's nabuurs pest,
45
Met een klauw naar Tessel sleepen,
Zeg me, o scherpe waterroe,
Hoe was toen uw hart te moe ?
Toen de Zeeleeuw uwen standerd
Streek, en zonder schrik en schroom
50
U braveerde op uwen stroom,
En Breda, van toon veranderd,
Leerde zwichten voor deez' kans,
Van onsterfelijken glans ?
Riddert vrij met kousebanden :
55
Ruiter, Gent, en Ruwaard Wit
Toonen u het rechte pit
Van 's lands adel, die de tanden
Den verwaanden hoogmoed biedt.
6o
Die noch God noch mensch ontziet.

25

25. Met w e n k en voor : „met een wenk", of „met te wenken". —
45- Uw zeeslot: zie Zeegevier, vs. 67-71. — 55. Riddert vrij met
kousebanden voor „deelt vrij de orde van den Kouseband uit". —
58. 's Lands a d e 1: men moet het woord adel hier niet opvatten in den
zin van „ridderschap"; want daar behoorden (wel Gent, maar) noch D e
R u y t e r, noch De Witt toe ; maar in dien van krijgsdeugd en wakkerheid. 't Is hier van vs. 55 of een fraaie variatie op het afgezaagde thema
nobilitas sola est atque uni , ca virtus.
VONDEL XI.

20
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CiDt Sheipirear
DER

VRIJE NEDERLANDEN.
/EQUORA TUTA SILENT.

U een eeuwig zegeteeken
Van den zeepais opgehaald
In de lucht aan 's hemels streken,
Heerlijker dan Memfis' naald,
Op het hof der Zeven Staten,
Vaderen van 't vaderland,
In wiens schaduwe onderzaten
Rusten, door de sterke hand
Van het hoog gerecht verdadigd,
Dat dien zeedraak 't hoofd verplet,
Met triomfe ons begenadigt,
En in 't erf der zeevaart zet.
Laat, zoo wijd de dijning strand schaaft,
d'Afgrond bassen uit zijn kolk;
't Waterrecht, van God gehandhaafd,
Komt uit 's oorlogs donk're wolk
Voor den dag met schooner glansen.
Houwt nu op dien Vreèpilaar
's Lands gezegende oorlogskansen,
Al het doorgestaan gevaar,
Zooveel dapperheén van braven,
Die zich kweten voor den Staat,
Ondermijnd en ondergraven
Van 't onthoofde landverraad,
En Leicesterlijke treken,
Door de blauwe vlag gebroed,
Om den burgerkrijg to kweeken,
In een zee van heldenbloed.
Houwt hierop het brandend Londen,

N
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A equora tuta silent: d. i.: „de veilige zeeen worden stil". Zie Aen. I,
164. — 5. Het hof der Z e v en S t a t en: „de vergaderzaal der StatenGeneraal", welke laatste in de vorige gedichten altijd bedoeld worden, waar
Vondel van de Stat en spreekt. — 7. In wiens schaduwe: in die van
het vs. 5 genoemde Hof. — 18. Ho u w t nu: d. i. „vertoont in uitgehouwen beeldwerk". — 24. 't Onthoofde la n dv erraa d: niet zeer duidelijk, voor „de omgekochte zeekapiteins, die o. a. in den slag bij Lestoffe
verraderlijk de vlucht namen en daarvoor onthoofd werden. — 26. De
blauwe vlag: de Engelsche koningsvlag, die b 1 au w van kleur was.
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Aangesteken van Gods hand,
Tritons, dolfijns, waterhonden,
Schutgevaarte op zee en strand.
Elders drijft de Tucht de branders
Van den Teemsstroom met haar zweep.
d'Overhand braveert met standers,
Die ze op Karels zeeslot greep.
Elders wil de Goudzucht boren
In een goud- en zilvermijn:
Maar zij breekt den ijz'ren horen
Op het slot van Kormantijn.
Elders vaart een bosch van vloten
Fredriks Kronenburg voorbij.
Gibraltar ziet van zijn sloten
Duizend vlaggen op een rij,
Langs Tuskane, en Barbarije,
Welig vliegen of en aan.
Doever, alle zeevoogdije
Eens voor eeuwig afgestaan,
Ziet de Schipvaart op haar vlogels
Moedig zweven hene en weer
Als een wolk van watervogels,
Onbepaald van strand en meer.
Ginder spant de wind de doeken,
Die, niet langer achterom,
Beide d'Indien bezoeken,
t'Huis en uitheemsch wellekom,
Ingehaald met open deuren.
d'Oceaan, van smook gestikt,
Wordt met Indiaansche geuren
Opgeholpen, en verkwikt;
Ginder 't vreeverbond bezegeld,
In Breda, die vredestad;
Een verbond, dat woestheid regelt,
En aan band legt op een blad.

33, 34. Versta: „elders, op een ander vak van dien zeepilaar, moet gij
onze zeemacht afbeelden, onder de gedaante van de Tucht de Britsche
branders naar den Teems terugdrijvende". — 35. d'O v er hand voor „de
overwinning". — Op het slot van Kormantijn: door de Ruyter in
Februari 1666 veroverd. — 48. A fge st a an: versta: „h ebbende afgestaan". — 54. Niet Ian g er a c h t er o m: d. i. „niet langer om Ierland
heen", welken weg de schepen der Compagnie gedurende den oorlog nemen
moesten, omdat de tocht door 't Kanaal verhinderd was. — 58-6o. De
dichter wil to kennen geven, dat er vrij wat strijd is gevoerd moeten worden, eer de kostbare voortbrengselen uit Indict met de retourvloten konden
worden overgebracht. — 64. Op een b 1 a d: ja, wel op een b 1 a d, en
dat spoedig wegwaaide.
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's Lands Hoogmogendheid, der steden
Toevlucht, zit voor 't Hollandsch hof,
In haar kracht, en aangebeden,
Met onsterfelijken lof.
Eene kroon met zeven stralen
Geeft een luister om het hoofd,
Die de Zevenstar in 't pralen
Met gesteente en goud verdooft.
Keizers, koningen, gezanten ,
Al wie tegens slaafschen dwang
Zich in 't blanke harnas kanten,
Van den op- en ondergang,
Komen haar van verre groeten,
Treën in onderling verdrag,
Daar 't geweld voor hare voeten
Ligt verwonnen slag op slag.
Zij verwelkomt alle heeren.
d'Oorlogsambtenaars staan reed
Uit te voeren 't hoog begeeren,
Naar den eisch van hunnen eed.
Elk ontziet in plicht t'ontbreken.
Elk moet zwijgen: zij mag spreken.

gturiseptts,
OP DE KOMSTE
VAN DEN DOORLUCHTIGSTEN VORST EN HEERE

COSMO DE MEDICIS,xx
Prinse van Toskane.
A magno demissum nomen.
AMSTERDAM. ITALIAAN.

W

Amsterdam.
At glorie komt mijn hoofd beschijnen,
In 't hartje van den wintertijd ?

XX. Cosmo III, Prins van Toskane en zoon van den Groot-Hertog Ferdinand ,
heeft tijdens de onderhandelingen te Breda, een bezoek gebracht aan Amsterdam, dat hier door Vondel bezongen wordt.
76. Van den op. en ondergang: namelijk der zon. — 86. Zij:
's Lands Hoogmogendheid; zie vs. 65. — Beurtgezang enz. A m a g n o
d e m is sum nomen: d. i. : „een naam, van een groot man herkomstig".
Zie Aen. I, 288, waar de regel op Julius Caesar slaat en in zijn geheel luidt:
Julius, a magno demissum nomen Julo.
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Italiaan.
De morgenstar der Florentijnen,
Een eeuwige eer, uw kroon benijd.
Amsterdam.

5

Wat telg is 't ? uit wiens stam gesproten ?
Spreek duid'lijk Duitsch. Hoe luidt de naam ?
Italia an.
De jonge Cosmo van den grooten,
De wereld kenbaar door zijn faam.
Amsterdam.

10

Een godheid daalt, als uit de wolken,
Omlaag in 't vrije Nederland.
Italiaan.
Onthaald van zeven vrije volken,
Daar gij alleen de zeekroon spant.
Amsterdam.
Zoo zag voorheen de groote moeder
Der koningen mijn groote stad ;
Italiaan.

15

De moeder van der Franschen hoeder,
Geheiligd door het lelieblad.
Amsterdam.
Zij gaf Gaston, zijn broeder, 't leven,
Nu schoonvadr der Toskaansche spruit.
Italiaan.

20

En eert u nog in hare neven.
Gij zeilt hun havens in en uit.
Amsterdam.
Fernandus zag mijn bloedvlag pralen,
Toen 't Britsch kasteel ten hemel voer.

3. D e m orgenstar der Florent ijn en: beeldspraak voor: „de erfprins
van Florence". — 13, 14. De groote m o e der der koningen. Maria van
Medicis. — 17, 18. Cosmo de Medicis was in t651 getrouwd met Margareta
Louise, dochter van Gaston van Frankrijk , Hertog van Orleans en broeder
van Lodewijk XIII. — 2 I. Fernandus: Ferdinand III, Hertog van
Toskane.
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Italiaan.
Dat uwen waterleeuw van Galen
Den dood in 's Hertogs haven zwoer.
Amsterdam.

25

De zoon kan hier het graf aanschouwen,
't Welk 's helds gebeente en naam bewaart ;
Italiaan.
En daden, op den zerk gehouwen.
Zoo blijft de deugd alom vermaard.
Amsterdam.

30

Deez' Prins ziet hier mijn schildkroon pronken,
Ten prijs van zijn voorvaders stam :
Italiaan.
Een keizers gifte, uw trouw geschonken.
Zoo blinkt Florence t'Amsterdam.
Amsterdam.
Mijn Kapitool, bij zijn gebouwen
Geleken, zal to doover staan.
Italiaan.

35

Ik zweer 't gezicht wil hem nooit rouwen.
Het wijkt Sint Mark, noch Vatikaan.
Amsterdam.
Maar d'Arno schenkt gezonder luchten
En ooft dan d'Amstel hem kan bien.
It aliaan.

Uw mastbosch draagt ook gouden vruchten,
40Een bosch, van Prinsen waard bezien.
Amsterdam.
Prins Cosmo dreigt den Turkschen roover
Te ketenen op Tunis' strand.
23. Van Galen: toespeling op den heldendood van Joan van Galen,
in den zeeslag bij Livorno. — 3o. Z ij n v o or v a d e r s: Cosmo II, grootvader van den tegenwoordigen Prins, was met Magdalena van Oostenrijk
gehuwd geweest. — 34. Z al t e do over s t a a n: d. i.: „zal er dof bij
afsteken, zal zijn glans er door verdoofd zien". — 39, 4o. Het compliment,
waarmede de Italiaan dat van Amsterdam beantwoordt, is allergeestigst.
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Italiaan.
Scheept Putten met uw krijgsvloot over,
Zoo wordt die zeepest uitgebrand.
Amsterdam.
45

Dan keeren ze met Christen-slaven,
En Smyrne ziet den handel vrij ;
Italiaan.
En d'Amstelheer onthaalt zijn braven
Met zeekortouwen langs het I J.
Amsterdam.

50

Dan bruit de zeeleeuw van Venedig,
En Kandie schept verschen moed.
Italiaan.
Hij wet zijn klauwen eens zoo snedig,
En Villa dempt al 't helsch gebroed.
Amsterdam.
Dan krijgt Europe een nieuw gestalte,
En 't kruis braveert de Turksche maan.
Italiaan.

55

Gansch Barbarije schrikt voor Malte,
Dat Azle en haar macht houdt staan.
Amsterdam.
Geene afgunst groei' noch rijze tusschen
Den Hertog, en 's lands vrijen staat.
.
Italiaan.

60

De Batavier omhels' Hetrusschen,
Zoolang de zon te water gaat.

43, 44. De zin is: „tend Cornelis de Witt, Ruwaard van Putt en, met
een vloot naar Tunis, en hij zal er de galeien verbranden, evenals hij de
schepen op de Teems heeft gedaan". Werkelijk had de keizer omtrent dezen
tijd den Staten verzocht, hem hulp te bieden tegen de Turken, en wellicht
had Cosmo in last, dat verzoek nader bij hen aan te dringen.
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Op Yoube
HOLLANDSCHE GESCHIEDENISSEN
BESCHREVEN VAN DEN HEERE

PETER SCHRIJVER.
Ier wandelt men in 't veld van Schrijvers Schrijfpapieren,
En ziet 's yolks oirsprong aan den uitgang van den Rijn,
De Katten nederslaan, vereend met Batavieren,
Besprongen van Romain, en vast aan hunne lijn;
5 Totdat held Burgerhart het juk der slavernije
Durf schuiven van den hals, langs d'oevers aan den vliet
Van Rijn en Waal en Maas, uit haat van dwing'landije,
En sluit het vreeverbond, na lang geleen verdriet.
Men ziet hierna het paard van Holland henedraven,
Dan zacht, dan harder, uit ontzag voor toom en roe
10
Der Staten, meesters van hunne ingetoomde Graven,
Van eersten Diedrik tot den Tweeden Flippus toe.
Bedank heer Schrijver, door veel onderzoek ervaren.
Een Schrijvers pen onthoudt zoo menig honderd jaren.

H

Op Ott COineescij irturoptf,
VAN

JOANNES ANTONIDES.
MISSUS IN IMPERIUM MAGNUM.

Ykungzus bouwt zijn troon vol moed,
Als hij Zungchin heeft kleen gekorven,
Gehakt aan stukken zoo verwoed,
In rood ciment van 's Keizers bloed:

L

5. Burgerhart: „Claudius Civilis". — ii. Der Staten, meesters
van hun ingetoomde Graven: het was, sedert de omwenteling, de
gewoonte geworden, de Graven voor to stellen als hun macht van de Staten
ontleenende, en, evenals later de Stadhouders, hun ondergeschikt. — Op
het Chineesch treurspel, enz. Missus in imperiurn magnum: d.i.:„tegen
een groot rijk gezonden". Zie Aen. IV, 812. — 1-4. Vreemd is het, dat
de voorstelling, hier gegeven, noch met die van Vondels Znngchin, noch
met die van Antonides' Trazil overeenstemt. Immers in het treurspel van
Vondel wordt Zungchin niet klein g e k or ven, maar verhangt zich, en
in dat van Antonides is het niet L y k u n g z u s, maar T r a z i 1, die zijn
troon bouwt.
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Maar eer de rijksbouw is bestorven,
Berst Xunchi, als een hooge vloed,
Ten rijke in, stoot het met den voet
Om verre. Een rijk, met kracht verworven
En dwinglandije, staat niet lang.
Wat 's heerschappij? een overgang.

Zungdin
OF

ONDERGANG DER CHINEESCHE HEERSCHAPPI JE.
TREURSPEL.
Venit summa dies , & ineluctabile tempus.
[Het is de jongste dag en het onvermijdelijk oogenblik.
Zie Aen. II, 324].
DEN WELEDELEN HEERE
CORNELIS NOBELAAR,
HEERE VAN KABAU, GRYSOORT &C.

D

E staatwijzen, alle de krachten des vernufts opspannende,

om eene bestendige heerschappij te beschieten, konden nooit
hun gewenscht oogmerk treffen. De Romeinen, in staatkennisse en oorlogshandel, boven alle andere volken, bedreven
en uitgeleerd, lieten zich voorstaan, dat die kroon in Cezar en
Augustus voltrokken was, toen deze stem, gelijk een hemelsche
trompet, de wijde wereld in d' ooren klonk,

IMPERIUM SINE FINE DEDI:
Maar d' uitkomste leerde sedert hoe het rijk, na verloop van
drie of vier eeuwen, geschokt en bouwvallig, allengs tot eene
woestheid kwam te spatten; en zulks, dat van dien grooten naam,
nu al overlang, niet dan d' ontleende nagalm en doodsche
5. E e r de r ij ksbou w is bestorven: d. i : „eer de nieuwe heerschappij
tijd gehad heeft, zich te vestigen". Men zegt van kleuren , enz. dat zij b estor v e n zijn, wanneer zij behoorlijk droog en daardoor tegen bederf beveiligd zijn. — Zungchin enz. R. 1. St a a t w ij z e n : personen, geoefend in
staatwijsheid. — 8. Im perium sine fine dedi: d. i.: „ik heb een rijk
gesticht, dat Been einde nemen zal". Zie Aen. I, 283.
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schaduwe overschiet. Eeuwigheid, geduurzaamheid, bestendigheid
blijven de Godheid eigen, die de wereldsche machten onverwrikbare palen zet, en, gelijk profeet Daniel zegt, tijden en jaren
verandert; rijken overvoert en bevestigt; ons leerende geene
zekerheid, buiten God, in veranderbare dingen te stellen. Op deze
veranderingen van staten en doorluchtige personaadjen draven
de treurspelen doorgaans ten tooneele, die naardat ze van te
grooter nadruk zijn, te heerlijker boven de minderen uitsteken.
Onder zoodanigen mag dit voorbeeld van den Chineeschen Keizer
Zungchin, onlangs voorgevallen, onder de naamhaftigste met recht
gerekend worden: want hij, de leste teig uit den befaamden
stamme en geslachtboom der Taimingen, omtrent driehonderd
jaren in voile eere, sleepte door zijnen val met zich dien bloedigen inbreuk van den grooten Cham, keizer der Tartaren, en
gaf heldendichteren rijke stof om eene Ilias hiermede te stoffeeren.
De goddelijke poeet zegt van koning Priamus :

lieu finis Priami fatorum. Hic exitus illum
Sorte tuli t, Troiam incensam & prolapsa videntem
Pergama, tot quondam Populis, terrisque superbum
Regnatorem Asia. facet ingens littore truncus,
Avulsumque humeris caput, & sine nomine corpus;
Hetwelk beter op keizer Zungchin past, wiens lijk, op het
veld voor d'oogen van zijnen triomfeerenden vijand, aan riemen
en dunne snipperlingen gesneden lag: want Priamus, hier beheerscher van Asia genoemd, beheerschte alleen Frygie en Mygdonie, niet te gelijken bij het wijdstrekkende keizerdom van
China, het oostersche Europa genoemd. Maar hiermede endigt
mijne rede nog niet: hier valt iet meer bij te voegen.
Het Apostolische licht der waarheid hadde in zijnen opgang
niet alleen de Oostindien, maar ook Tartarije, naar de getuigenis
van hunnen eigen keizer, beschenen, doch was sedert telkenmale,
door den haat en de nijdigheid der waarzeggeren afgodiste
Bonsien en guichelaren beneveld en verduisterd; gelijk ten lange
R. 3. Profeet Daniel: waarschijnlijk wordt bier gezinspeeld op
Dan. XI, waarin van vele invallen enz. gesproken wordt, en in 't bijzonder

op vs. 13. — 7. Op deze veranderingen.... draven de treurspelen doorgaans ten to one e l e: versta : „deze veranderingen . . . .
leveren in 't algemeen de meest geschikte stoffen tot het vervaardigen van
treurspelen". — 8. Naardat ze van te grooter nadruk zijn voor
„naardat zij (de treurspelen) een te treffender catastrophe behandelen". —
10. Onder de naamh a ftigst e: d. i.: „onder de belangrijkste en beroemdste". — 2 I. Sine no mine corpus: deze regels zijn te vinden Aen.
II, vs. 554 sq. — 24. Snipperlingen voor „snippers, reepen". — 33. B o nsien: 'tzelfde als Bonzen, Tartaarsche priestess.
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leste ook in Japonie, van den heiligen Franciscus Xaverius zoo
gelukkig bestraald, als door eenen vuilen rook en smook, uit den
afgrond opwellende, onder tiran Taikozame verdonkerd; toen
Karel Spinola, neef van zijnen grootdadigen grootvader, graaf
Augustijn Spinola, met zijne medegenooten, vier jaren lang, onder
den blauwen hemel, van koude bevrozen, van hitte gebraden,
standvastig den gloeienden rooster van den heiligen Laurens,
dien grooten martelaar, verdoofde. De kruisboom voorhene van
de eerste ontsluiteren der Chineesche wereld weder met onvermoeiden arbeid, in China geplant, begon, onder de heerschappij
van keizer Zungchin, adem te herscheppen, te bloeien en te
groeien, en ongelijk veiliger onder d'opgaande regeeringe van
den jongen Tarter; ook zulks dat koninginnen, vorsten, de grooten
van het hof, besneënen, mandarijnen, ambtenaren en ontelbare
duizenden, de Wet van den eenigen verlosser der menschen
omhelzende, zich in het zuivere waschbad der wedergeboorte
lieten baden : maar helaas de jonge keizer, die de waarheid in
't openbaar begenadigde, en zelf, als een herboren Konstantijn,
overbodig was zich het juk des gekruisten t'onderwerpen, ten
ware het verbod van de veelheid der vrouwen hem t' onverdraagzaam scheen; komt, door gehengenis der goddelijke voorzienigheid, welker voetstappen onnaspoorbaar zijn, ontijdig t' overlijden. De wispelturige nazaat, gelijk een ander Herodes, te licht
geloovende dat d'opgang van den Europeeschen godsdienst den
ondergang zijner krone voorspelde, verandert nu alle genade in
onverzetbaren haat en vijandschap. Zoo worden de katholijke
R. 4. Karel Spinola was de eenige zoon van Octaaf Spinola, Graaf van
Tarsacole, Grootstalmeester en gunsteling van Keizer Rudolf II, en kleinzoon van Augustijn Spinola, die zich onder Karel V onderscheidde. In 1564
geboren, werd hij te Nola, onder de oogen van zijn oom, den Kardinaal
Filippus Spinola, opgevoed, trad in 1584, spijt den tegenstand zijner bloedmagen, in de Orde der JezuIeten, en maakte zich een naam als leeraar in
de wiskunde. Vervolgens verzocht hij, naar Japan gezonden te worden,
wat hem, hoezeer niet zonder moeite, in 1596 gelukte. Het schip, waarmede hij in April van dat jaar van Lissabon in zee stak, werd door de
Engelschen genomen, en eerst nadat hij uit zijn gevangenschap ontslagen
was, gelukte het hem, in Maart 1598, wederom van Lissabon, de reis
opnieuw te aanvaarden. In 1602 te Nagasaki gekomen, werkte hij met ijver
en voorspoed aan de bekeering der Japanners, tot in 1618, toen hij in de
gevangenis geworpen werd, die hij niet verliet dan in 1622, wanneer hij,
den io September, met Pater Sebastiaan Kimura, die de eerste Priester in
Japan geweest was, en verscheidene andere geestelijke en wereldlijke Christenen, levend verbrand werd. Zijn leven, in 't Italiaansch beschreven door
Pater Fabio Ambrosio Spinola, werd door Pater Germanus Hugen in 't Latijn
overgezet en opgedragen aan den beroemden Ambrosius Spinola, die een
bloedverwant was van den martelaar. — 8. Den r o o s t e r.... v e r d o o fde
voor „den roem verdoofde van het martelaarschap van den H. Laurentius,"
die, als ieder weet, op een rooster gebraden werd. — 19. 0 v er b o d i g
voor „vaardig, gereed".
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kruisgezanten plotseling overvallen en verdrukt, waarom de getrouwe arbeiders in den oogst der zielen, ternauwernood, den
wreeden klauwen der Tartarische tijgeren ontschuilen.

Tanta molls erat ROMANAM condere GENTEM.
De heer van Kabau is niet ongewoon, uit den mond van godgodvruchtige letterhelden, de nieuwe maren, uit d'andere wereld
herwaart overwaaiende, te hooren, en aandachtig t'overwegen
hoe d'eeuwen door de beurten der heerschappijen, gelukkige en
rampzalige tijden, gedurig ommewentelen , waarbij de voortplanters
der katholijke waarheid, onder het Heidensche afgodendom,
vruchten winnen, of de hagelbuien der vervolgingen den bloesem
van hunne hope zien treffen, wanneer vromen beproefd en gelouterd, kwaden gestraft worden : hierom docht ik mij zelven
d' eer te geven den heere Nobelaar, op te dragen dit treurspel
van keizer Zungchin, of den ondergang der Chineesche heerschappije, of het misschien, in schaduwe van de plantagie te
Hofvliet, zijne gedachten met eenige aangename bespiegelinge
mocht voeden en onderhouden. Ontvang dan, weledele heer,
dit tooneelwerk, hetwelk zich gelukkig schat uwen naam en titel
in het voorhoofd te voeren, terwijl ik wensche altijd te mogen blijven ,

Uwe weled. ootmoedige dienaar
J. V. VONDEL.

INHOUD.
Ungchin, keizer van China, de leste uit den stamme van
Taiminga, bezeten van onverzaadzame gierigheid, en hierom
teffens van oversten en onderdanen gehaat, wordt te Peking,
de hoofdstad en den stoel des rijks, onvoorziens besprongen van
Lykungzus, hoofd der wederspannelingen, en opgeworpen keizer.
Deez' hadde heimelijk verstand met den mond des krijgsraads,
en eenige belhamelen, alreede stil in stad vooruit afgevaardigd,
om tegens zijne aankomste onraad en misverstand te brouwen.
De stad was met eene geweldige bezettinge , den muur in 't vierkant met kortouwen gewapend : doch daar de wederspannelingen
storm liepen, stond het grof geschut slechts zwanger van los
bussekruit, en de wederstand hier en elders was alleen een

Z

R. 4. Tan tce mons, c a et.: d. i.: „zoo veel bezwaars had het in, de
natie der Romeinen, (bier: „de Roomsche Kerk"), te gevesten". Zie
Aen. I, 37. — 25. O n v e r z a a d z a me: 't zelfde als „onverzadelijk, onverzaadbaar". — Evenzoo verdraagzaam, arbeidzaam, gehoorzaam,
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schijnstrijd en bloot spiegelvechten, totdat endelijk de poort van
binnen schichtig geopend, de vijanden, voor den opgang der zonne
[want eenige getrouwe voorvechters hielden niet lang stand] ter
stede inberstende, het hof, onaangezien den wederstand van
eenige vrome rijksambtenaren en hofbesneenen, overweldigden.
Lykungzus hadde nu den eersten hofmuur, eer de keizer het
merkte, alreede veroverd : want trouwelooze hofbesneenen, bij
wie het meeste gezag bestond, stelden het waarschuwen zoo
lang aan d'eene zijde, uit vreeze dat de keizer den slag ontwijken
zoude : maar hij buiten hoop van ontvluchten gesteld, raadden
vromen hem, ook onvromen, onder schijn van trouwe, het
paleis en de stad te verlaten: waarop Zungchin [hoorende dat
de weg alom gesloten, alle hoop van ontvluchten benomen was]
eenen brief met zijn eigen bloed schreef, waarin hij d'oversten
van het te spade ontdekte verraad beschuldigde, d'onderdanen
ontschuldigde, en begeerde dat Lykungzus, dewijl de hemel hem
het rijk beschoren hadde, wraak zoude eischen van trouwelooze
oversten en vadermoordenaren. Terstond hierna doorstak hij zijde
eenige huwbare dochter, om haar niet ten guichelspele des triomfeerenden vijands te stellen, en verhing zichzelven aan eenen
pruimeboom, met zijnen kouseband, gelijk ook de keizerin, Kolaus,
de stadhouder, eenige getrouwe hofbesneenen, mandarijnen, en
menigten van burgeren hem in den dood navolgen. Lykungzus
komt hier op ten hove, hoort en ziet den uitgang van Zungchin,
zet zich op den keizerlijken stoel, laat den bloedbrief lezen, gebiedt Us, den aartskanselier, Uzangueius, zijnen zoon, wachtmeester van den rijksmuur, ten hove te verdagvaarden, om met
alle krijgsoversten den nieuwen eed van getrouwheid te staven.
Hij belooft de Christensche kruisgenooten bij de handvest van
hunne vrijheid te handhaven, aan wien de Geest van den heiligen Franciscus Xaverius, verschijnt, en hun voorspelt het omkomen van 's keizers drie zonen, Lykungzus' ondergang, en den
opgang van den grooten Cham, Keizer der Tartaren, onder wiens
regeeringe de Christensche godsdienst zich door geheel China,
eerst wijder zal uitbreiden, doch eerlang door den nazaat onderdrukt worden.
Het tooneel is te Peking, op het voorhof. Het treurspel begint
na den ondergang, en eindigt met den opgang der zonne.

R. 35. Door den nazaat: d. i. „door den opvolger van gemelden
Cham of Kham".
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DE TOONEELISTEN VAN DIT TREURSPEL.
ADAM SCHAL. Agripijner, overste der priesteren

van de Societeit.
REI VAN PRIESTEREN.

Us. Aartskanselier.
KOLAUS. Stedehouder.
ZUNGCHIN. De keizer.
JASMI JN. De keizerin.
PAO. De erfprins.
FUNGIANG. De erfprinses.
XAIANGA. Vorstin en staatjoffer.
LYKUNGZUS. De tiran.
DE GEEST VAN FRANCISCUS XAVERIUS.

ZUNGCHIN
OF

ONDERGANG DER CHINEESCHE HEERSCHAPPI JE.
HET EERSTE BEDRIJF.
ADAM. REI VAN PRIESTEREN. US.

Adam.
Ier staan we op 't voorhof van het keizerlijk Peking,
De hoofdstad van heel Chine, en zien aan 's hemels ring
De zon alree gedaald, den Noordbeer opwaart stappen,
En steigeren in top, langs tweewerf twintig trappen.

H

R.. 1. De Toone elist en: waarom hier dit woord gebezigd wordt in
stede van „personen", of „personages", gelijk gewoonlijk, is mij onbekend;
in alien gevalle pleegt men door Toone eli st en, d. i. „door hen die het
tooneel betreden", de „spelers", en niet de „personen, die zij moeten voorstellen", te verstaan. — 2. Adam S c h al: deze, in 1591 te Keulen geboren, begaf zich in 1611 in de Societeit der Jezuleten. In 162o met Jacobus
de Rho van Milaan als geloofsverkondiger naar China gezonden, wist hij
zich aldaar, door bekwaamheid in de wis- en sterrenkunde, den eerbied en
het vertrouwen, en, door zijn gedrag, de achting en liefde der ingezetenen
te verwerven. Hij geraakte in gunst bij den Keizer, die hem niet alleen
aanstelde tot Mandarijn en aan 't hoofd van een honderdtal leerlingen, wien
hij onderricht moest geven in de sterrenkunde, maar hem ook verhief tot
algemeenen censor van al wat in zijn Rijk over dat onderwerp uitkwam.
Hij stierf in 1666 en liet een werk na, getiteld: Historia integra astronomiae Smicae reformatae. — Zungchin. 8. Den Noordbeer: het gestarnte,
aldus genaamd, Adam Schal staaft al wederom, door dadelijk op zijn hoofdvak,
de sterrenkunde, te zinspelen, de waarheid van hetgeen PROPERTIUS zegt:
navita de ventis, caet. — 4. Tweewerf twintig trappen: Adam
Schal wil zeggen, dat het Beergesternte te Peking tot 44° noorderbreedte
stijgt. Zeker had Vondel dit in het zooeven aangehaalde werk van den
geleerde gelezen.
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5 Zungchin de keizer daagde ons uit de stad ten hoof,

Nu van Lykungzus' heir beronnen, en ten roof
Arglistig aangezocht, en jammerlijk benepen,
Gelijk een blatend lam , van 's wolfs gebit gegrepen.
Wat raad? hoe dragen wij ons best in dit geval?
10 De krijgskans twijfelt aan wat kant zij hellen zal.
Wij staan in 't midden van de vijanden en vrienden.
Bezwijkt de rijkskolom, die 's keizers standerd dienden
Met raad of daden, werk of woorden gaan te grond :
Doch sterven van een pijl, of speer, of sabel stond
15 Ons licht, naardien we, ontbloot van goed en bloed en erven,
Dus verre in 't oosten uit Europe, als pelgrims, zwerven,
Om ongeloovigen, uit blinde afgoderij
Verlossende, het juk van 's afgronds slavernij
Te schuiven van den hals, gelijk Sint Thomas' leering
20 Den grondsteen leide van der Heidenen bekeering :
Maar sterven we, zoo staat de kruisoogst in gevaar,
En zulk een arbeid van drie vijfentwintig jaar,
Om zaad te winnen, zou verdwijnen met ons leven.
De hoogste wil ons raad, zijn naam ter eere, geven ,
25 Opdat het kruisgewas van 't wijd Chineesch gebied,
Dat schoon en heerlijk staat, eens in zijne aren schiet;
En zulk een zegen van dit rijk en 's rijks geburen
Gemaaid, behouden rake in 's hemels ruime schuren.
R e i.
Eerwaarde vader Schal, die 't Roomsche priesterdom
30 Zorgvuldig gadeslaat, wij staan bereid alom
Te volgen uwen last, en geen gevaar te mijden,
In deze oproerige en staatwisselbare tijden.
Nog ongestadiger dan 't ongestadig licht
Der mane ons toeschijnt met geen eenerlei gezicht,
35 Naardat ze van de zon belonkt wordt en beschenen.
Wat spoed of rampspoed God zijn knechten wil verleenen,
Wij staan gelaten : het besla tot 's hemels lof.
Een dankbaar harte ontbrak ten geenen tijde stof
Den allerhoogste een schaal vol reukwerk op te dragen.
40 Hij leeft gerust, die zich Gods schikking laat behagen.
12. De rijkskolom: de keizer zelf. — 22. Een arbeid van drie
v ij fe n tw intig j a a r: in 1575 namelijk was Martinus de Rada, een
Augustijner , 't eerst als zcndeling naar China getrokken. — 32. S t a a t wisse lb a r e voor „van toestand gedurig verwisselende": een fraai gekozen
woord, dat het denkbeeld, 't welk het moet uitdrukken, etymologisch juist
teruggeeft. — 33, 34. Dan 't ongestadig licht der mane ons toes c h ij n t : lees hier wederom : „dat ons toeschijnt".
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Adam.
De grijze kansler Us treedt, leunende op een staf,
Ter hofpoorte uit, en stijgt de marm'ren trappen af,
Bekommerd met den staat, en zwanger van gedachten.
Het zou wel voegen in deez' galerij te wachten.
45 Begeeft u achter ons in orden op een rij.
Hij wandelt herwaart aan. Het is geradn dat wij
Met alle eerbiedigheid den ambtenaar ontmoeten.
Verzuimt niet driewerf hem al neigende te groeten.
U s.
Eerwaarde vader, Schal.
Adam.
Doorluchtste aartskanselier.
U s.
50 Uw komste is aangenaam.
A d am.
Dat oogmerk drijft ons hier.
U s.
Gij komt ter goeder tijd met uwe altaargenooten
Door 's keizers last ten hove, omdat hij heeft besloten,
In 't nijpen van den nood, zich nog van uw gebeen
Te dienen : want gij stemt godvruchtig overeen
55 Met onze wijzen, die het keizerdom bestieren.
Uw starrewijsheid en getrouwheid en manieren
Behagen hem ten hoogste, en zonder wederga.
Bedaart deez' oorlogsstorm, betrouw op zijn gena.
Adam.
Wij staan in 's keizers dienst ten hoogste al lang gehouden.
6o Onze onmacht blijve slechts verschoond en kwijtgeschouden.
De mond der kruiswet van Gods zone en God het Woord
Gebiedt den Christen wat den keizer toebehoort
Zijn tol en schatting hem ootmoedig toe te wijden.
Wij waken nacht en dag in deze wilde tijden
48. Al n e ig end e: d. i.: „uw hoofden neigende of buigende". Werd
hier van vrouwen gesproken, 't zou n ij g e n moeten zijn, 't welk n e g e n,
g e n e g e n heeft. Het onderscheid van spelling wordt bij deze woorden te
vaak veronachtzaamd. — 50. D at o o gm er k d r ijft ons hier: t. w.: „om
aangenaam te zijn aan den Keizer". — 59. De uitdrukking: in i et s g eh o u d en zijn hebben wij o. a. ook aangetroffen in Vondels Opdracht der
Maagden aan Agrippina, vs. 13: voor: „hij is er aan verplicht". — Vergel.
ook de uitdrukking hou en t r o u w.
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65 Voor 't keizerlijke hof, en 't gansche keizerdom ,
En offeren gebeen in kerke en koor alom.
De God der goden wende ons zwarigheen ten goede.
De burgerlijke twist is eene scherpe roede.
Wat raad , wat middel om te lesschen zulk een brand ?
U s.
70 Men voert de waterspuit te spade bij der hand,
Wanneer de vlam in 't hof ten hemel komt gestegen ,
d' Orkaan daaronder blaast en stookt, en allerwegen
De wijken zet in vier, en weidt de straten af.
Adam.

75

1k wenschte dikwijl dat mij iemand reden gaf
Hoe deze inheemsche vonk eerst smeulde en raakte aan 't smoken.
Hier wordt wel stukwijs, nooit volkomen, van gesproken.
U s.

De brand heeft al gesmeuld van over menig jaar.
Het eischt een lang verhaal, en langheid valt te zwaar,
Indien men van den stam Taiminga wil beginnen.
8o Het was Hunguus, die, geboren tot verwinnen,
Den Cham naar Tartarije uit China's palen dreef,
En slag op slag in 't veld zeeghaftig meester bleef,
Dies hem de sluierkroon des rijks wierd opgedragen.
Na hem rust China niet Niuche fel te plagen ,
85 Verbiedt des konings bloem te trouwen een Tartaar,
En brengt haar vader om : dat valt den zone zwaar,
Die berst ten rijksmure in, en wint Tuxin grootdadig.
Nog zoekt hij pais : maar werd van Vanlidus smadig
70. De w a ter s p ui t: nogal opmerkelijk is het, deze hier genoemd te
vinden , dewijl — ik zeg niet de slang-brandspuiten, die eerst in 1672 werden ingevoerd — maar zelfs brandspuiten in 't algemeen eerst sedert het
midden der i7de eeuw te Amsterdam in gebruik waren gekomen : en toch
laat Vondel er den Chineeschen Aartskanselier reeds in 1628 van gewagen ! — 79. Taiminga: Ta i-c u was in 1369 de stichter van den stam
van Mi n, waarvan Zungchin of Cum-Chin de laatste keizer was. —
80. Hunguas: of Hi e m-Cum , die van 1465 tot 1488 regeerde en groote
overwinningen op de Tartaren behaalde. — 81. Den Cham: of Khan,
gelijk hij ook genoemd wordt : een titel, eigen aan de Grootvorsten van
Tartarije, gelijk die van Faro aan de Egyptische Koningen en die van Czaar
aan de Russische Grootvorsten. — 84. Niuche: de naam van het Tartaarsche gewest , dat het naast aan China grenst. — 85. Versta : „verbiedt
de dochter des Tartaarschen Konings , een Tartaar te trouwen". — 86. D e n
zone: t. w.: „den broeder der bovenbedoelde Prinses". — 88. V anli ells:
in de lijst van vader COUPLET, voorkomende in zijn Confucius Sinarum
philosophus, wordt deze vorst ook Xin-c um genoemd, en, zoo wegens
zijn schranderheid, als om 't verdrijven der Tartaren, geprezen.
VONDEL XI.
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En trotsch bejegend, dies de wraaklust hem beving
Dat hij de sabel zwaaide in 't aanzicht van Peking.
Ad a m.
Hoe treurde ons kruisgeloof, zoo heerelijk aan 't bloeien,
Toen Xinkio, van nijd, noch bloeien kon noch groeien,
En VanHells ried het kruis, der vromen wijk,
Met onze broederschap te bannen uit het rijk.
U s.

95

Dat heeft Taiminga's stam een grooten krak gegeven :
Adam.
Makao 's keizers zaak in zulk een nood gesteven ,
Met busseschiet'ren en kortouwen van metaal.
Zoo raakte 't flauwe hof aan aftmtocht en verhaal.
U s.

De tijd gehengt niet in 't bijzonder nu te spreken
100 Hoe 't wankele avontuur noch regel houdt noch streken,
Maar tuimelt om en om, gelijk een draaiend rad.
Wie hieraan hangt, en houdt hetgeen hij eenmaal vat,
Zit midden in, of raakt dan boven op, dan onder.
't Gestarnte, aan 's hemels kloot gehangen, draait niet ronder,
105 Dan 's werelds staten, nooit in stilstand en in rust,
De roovers winnen veld, en boeten hunnen lust,
Totdat Lykungzus, 't hoofd der rooveren, met rooven
Alle and'ren dempt, en zich heel China durft beloven,
Zoodra, hij meester van het noordsch geweste in 't kort,
i Po De keizerlijke naam hem opgedragen wordt,
Om vratige ambtenaars, die d' onderdanen pletten,
Een muilprang op den muil, het yolk ten zoen, te zetten.
Hij toonde een schoon gelaat, en scheen een ieders vriend.
Het yolk, met streelen en zacht handelen gediend,
115 Schept adem, valt hem toe. Tienkius komt te sterven.
Zungchin geraakt aan 't rijk, en, om geen gunst te derven,
92. Xi nkio: waarschijnlijk wordt hier deze of gene Bonze of voorname
Mandarijn bedoeld, die den Christenen vijandig was. — 96. Mak a o
's k e i z e r s z a a k: versta h e e ft. Adam zet hier den zin voort, door Us
begonnen. Zie vs. 253. — 98. Versta: „zoo herademde het flauwe hof, en
raakte weder op zijn verhaal". Men kan hier aan fl au w e een dubbelzinnige beteekenis toekennen. — 107. L y k u n g z u s: geen Tartaar, maar
een Chineesch opstandeling. — 109. Hij meester van het noordsch
g e we st e: versta: „nadat hij zich meester heeft gemaakt van het Noordsch
gewest". — 1 1 T. P let ten voor „onderdrukken" of „kwellen". — 115. Tie nk i us: op de lijst van COUPLET ook Hi-cum genaamd, was een onder
broeder van Zungchin.
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Besnoeit besneenen, en Guieius, al te hoog
In macht gesteigerd, en den oversten in 't oog.
Deez' ! onder schijn van eer, gezonden naar de graven
120 Der oude keizeren, ontvangt in 't henedraven
Een gouden doos, waarin een zijden koorde leit;
Dies worgt hij zich, door last der hoogste majesteit.
Nog wint Lykungzus veld. Zungchin, om dezen roover
Te stuiten, werft een heir, dat loope weerspannig over.
125 Zoo komt d' aartsvijand, die ons machten ziet gezwakt,
En oversten gedeeld, tot bier toe afgezakt.
Zoo tweedracht en verraad inwendig ons niet deren,
De krijgsmacht en 't geschut is machtig hem te keeren.
Adam.
Zoo 't eeuwig wakende oog te nacht op schildwacht staat,
130 Ontzie de stad en 't hof noch tweedracht noch verraad.
Wij willen met gebeen, het rijk ten beste, waken.
U s.
Begunstigt naar uw macht de keizerlijke zaken.
REI VAN PRIESTEREN.

I. Zang.

135

140

145

150

Bescherremheer, wiens wakkere oogen
Nooit sluimeren op 's hemels wacht,
Bescherm door 't eeuwig alvermogen
Den grooten keizer in zijn kracht,
En d' afkomste uit Taiming gesproten,
Die, schier drie eeuwen achtereen,
Den wreeden Cham keerde onverdroten,
Hoe vreeslijk hij in 't veld verscheen.
De vijand mag vrij bosschen planten
Van veldstandaarden , en den wal
Met stormslotdra r,ccende elefanten
Omsingelen, en luid geschal
Van dolle en brieschende oorlogspaarden,
En krijgsklaroenen, heesch van keel:
Wij zwichten voor geen veldstandaarden,
Noch elefanten, noch kameel,
Noch geen ontelbaar heir van buiten,
Indien uw macht geweld wil stuiten.

11 7 . Guieius: een voornaam Mandarijn, die zich door zijn afpersingen
bij 't yolk gehaat had gemaakt. — 118. In 't oog: voor: „in 't oog loopende", of, veel meer: „een doorn in 't oog". — 141, 142. Deze regels
bevatten de uitdrukking, welke Vondel uit het treurspel van Antonides
overnam.
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I. Tegenzang.

155

i 6o

165

Dat is voorhene klaar gebleken.
Sennacherib van Ninivee
Bedekte met zijn heir de streken
Van Samarije en Sion mee.
De koning Ezechias treurde :
Doch Ezaias troostte hem,
Toen hij, vol druks, zijn purper scheurde,
Belegerd in Jeruzalem.
Rabsaces stofte voor de veste,
En lasterde den waren God ,
Die hoorde 's yolks geschrei ten leste,
Schoon d'Assyrier hier mede spot.
Een engel komt het heir aanrannen,
En velt ter aarde met een slag
Omtrent tweehonderd duizend mannen,
Geteld in 't opgaan van den dag.
Als d' opperste wil oorelogen,
Dan baten pansers, zwaard, noch bogen.
II. Zang.

170

175

18o

185

Och kon men 't Aziaansche Europe
Herbaren door het hemelsch zaad ,
Tot eene levendige hope
Op God, der vaad'ren toeverlaat,
En zonen zoon, die zonder smetten
Van d' aarde steeg in 't hemelsch rijk
En eerde Cezar Christus' wetten,
Den grooten Constantijn gelijk;
Men zag de vijanden gevloden,
Gelijk het kaf verstuift voor wind,
En 't kruis geplant in hun pagoden,
Te lang in 's afgronds nacht verblind :
'k Zag guichelaars en wichelaren,
En Epikuurs verdwaald gebroed,
Voor Christus' onbebloede altaren,
Gezoend met God door ware boet.
Regeerde dan de vorst van vrede
Het zwaard zou rusten in de scheede,

166. Geteld in 't o p ga a n van den dag: waarschijnlijk telde men hen,
die overschoten, en kwam men zoodoende tot het cijfer der vermisten.
Anders waren de Assyri6rs groote rekenaars. — 175, 176. Met andere
woorden: „wilde de Roomsch-Keizer het voorbeeld van Konstantijn den
Grooten navolgen in 't bestrijden der ongeloovigen". — 185. De vorst
van v r e d e: de Vredevorst, Emmanuel.
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II. Tegenzang.

190

195

200

Besloot het hof een straf to zetten
Op d' ongetoomdheid, die God tergt
Door nimmer noemb're gruwelsmetten,
'k Zag Chine, in strandens nood, gebergt.
Wat baat het dat Chineesche wijzen
De godheid kennen, en haar niet
Naar eisch van zulk een kennis prijzen,
Zich buigende onder Gods gebied?
Nu geeft hij ze aan hun lusten over
En lasterstukken, zonder maat.
Zij staan, ten doele van den roover,
Die naar de kroon van 't oosten staat.
Een springvloed van gevloekte plagen
Verheft zich. Heer, beschut het rijk.
Laat onze voorbede u behagen.
Gend beslechte alle ongelijk.
Gij kunt verraad en tweedracht teugelen.
Beschut ons, heer, met uwe vleugelen.
HET TWEEDE BEDRI JF.
KOLAUS. ZUNGCHIN.

Kola 0. s.
205

D E keizer wandelt door de hofzaal hene en weer,
Dan ras, dan langzaam, zwaait met eenen korten keer ,
Of daar de gouden wand hem stuit in zijn gedachten.
Bijwijlen staat hij stil, en mompelt, dat de wachten
Het hooren aan 't poortaal, en twijfelen ontsteld
2 IO Of 't ernst is. Niemand durf, eer binnen wordt gescheld,
Ter kamer intreen en hem vragen ongeroepen.
Bijwijlen treedt hij uit, daar met gedeelde troepen
De Mandarijns en hofbesneenen staan bereid,
En wachten op den wenk der hoogste majesteit.
215 De keizer ziet hen aan, mistrouwt gestrooide maren,
En wenscht getrouwen en vermomde weifelaren
Te schiften : maar natuur, in 't vormen van den mensch,
Schiep geene venster in den boezem, om naar wensch
Het hart, den schuilhoek van geveinsdheid en ontrouwe,
220 Te kennen, en bespien wat ongeval men brouwe.
Al draagt de majesteit den naam van 's hemels noon;
De hartekennis blijft een parel aan de kroon
196. L a st er s tuk k en: schelmstukken.
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Des alleroppersten, ontdekker der gepeinzen.
Bij hem geldt mommerij, noch valschheid noch ontveinzen,
225 De hemel dreigt ons met een oorelogsorkaan
Te storten op de stad. Het moet 'er nu op staan.
Hier zal den ganschen nacht geen oog geloken worden.
Al 't hof, aan 't woelen, schijnt te spatten uit zijne orden.
Daar treedt de keizer aan, in 't gele prachtgewaad,
230 Geheiligd tot zijn dracht. Hoe treft mijn tong de maat
In 't spreken, dat de klank hem lieflijk klinke in d' ooren !
Zungchin.
Hoe staat het in de stad, en op den muur geschoren ?
Kolaus, mijn getrouwe en vaste toeverlaat,
Aartsstedehouder van mijn krijgsgeweld en staat,
235 Wij slapen op uw wacht en vaderlijke zorgen,
En achten 't keizerrijk behouden en geborgen,
Zoolang oprechte trouw, te roer gezeten, waakt.
Kolat s.
0 zoon des hemels, wie u afvalt en verzaakt,
Wij troosten ons bij u het leven op te zetten,
240 Hoe scherp de vijanden de snee der sabel wetten.
Zungchin.
Hebt gij de maatschappij der kruisbaniere ontboOn ?
K olaft s.
Zij kwamen dadelijk, ten stut van uwen troon,
En offeren gebeen aan 't Christensch outer binnen
Voor Gode en 't kruis, waarin hun keizers overwinnen,
245 De wederspannigen zien storten in den stroom.
Dan rukken ze, vol moeds, met vollen ren en toom,
De poort der hoofdstad van Europe in met hun paarden,
Totdat ze zegenrijk de stang der kruisstandaarden
In d' aarde planten, op den afgestormden wal.
250 Zij streven voor uw krone, in allerlei geval,
Dat vijftien landen lof van hunnen ijver spreken.
238. Zoon des hemels: Chim Tien-tse, is een titel des Chineeschen
Keizers. — Zie vs. 221. - 241. De maatschappij der kruisbaniere
is alleszins juist, maar klinkt vrij ongewoon voor: „de Societeit der Jezuleten". — 244. Waarin voor: „in welk teeken (door welks kracht)": zinspeling op de overwinning, door Konstantijn behaald. — 246. Dan rukken ze: „de Keizers" of „Konstantijn". — 247. Der hoofdstad van
Europe: — van „Rome". — De periode vs. 242-249 is niet gelukkig
van samenstelling. — 251. Vijftien landen: men kan die o. a. bij MORERI
in 't art. Chine vinden opgeteld; tegenwoordig deelt men het eigenlijke
China in i8 Provincien.
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Zungchin.
Hunne ongekrenkte trouw is openbaar gebleken
Aan onzen voorzaat, door de hulp van Portugal,
Gezonden uit Makou. Zij blonk , gelijk een straal,
255 In Zunignatius, den feniksheld , die garen
Zijn ziel in bloed vergoot, en roovers noch Tartaren
Wou dienen, ook een kroon versmaden kon, om niet
Te weiflen, tot bederf van China's hoofdgebied.
Wij wenschten met een rijk 's helds leven nog te koopen :
26D Want sedert zijnen dood is d' oorlogskans verloopen.
Maar nu, hoe staan we met de muren en de poort ?
Kola ti s.
Gelijk een winterwolf, bijkans in sneeuw gesmoord,
Van maag'ren honger voor de schaapskooi huilt, beladen
Om met onnooz'len roof zich zelven te verzaden;
265 Zoo spookt Lykungzus vast, na d' ondergaande zon,
Of hij met list of kracht ter poorte inbersten kon,
Doch wordt, waar 't leger stormt, geschut van 's rijks bezetting,
Mijn ronden schouwen haar gansch zuiver van besmetting,
En honderdduizend sterk. Kortouwen op hun radn
270 En koop'ren affuiten, en met kogelen gelaan,
Van buskruit zwanger, en geweld van donderklooten,
Ontzien geen stormram, noch zijn horens, stomp gestooten.
Het vierkant van den muur staat overal in vier.
De bliksems sling'ren, dat de blikken van dien stier
275 Verdraaien in het hoofd, en hij, aan 't suizebollen,
Van donderslag op slag , in 't veld komt nederrollen,
Op zijnen ijz'ren rug, de voeten steekt vaneen,
En lilt, als d' offerstier voor ons pagoden heen,
Wanneer de bijl hem trof. Hier spreekt het hoofd der steden
280 Uit zijn metalen mond, de leste en sterkste reden.
Dan schreit de vijand, waar 't geschut de beenders kraakt.
Dan trekt de roover af, die eerst zoo trotsch genaakt.
Zungchin.
Nog rust hij echter niet den krijgsman moed te geven,
Om langs de stormleer en de stormkat op te streven.
285 Laoiang, wel voorzien van bussen, hield een wig
253, 254. De hulp van Portugal, gezonden uit Makou. Zie vs.
96. — 255. Zunignatius: wie hier bedoeld wordt, weet ik niet. Ik zou
er Sint-Ignatius uit lezen; doch die kwam nooit in China. Vermoedelijk is
het iemand zijner Orde, van wien gesproken wordt. — 264. Onnooflen
roof: dichterlijk voor „roof van onnoozelen". — 279. Het hoofd der steden voor „de hoofdstad". — 285. Laoiang: een stad, in 't Noordelijk
gedeelte van China gelegen.
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Den Tarter tegen, slechts gesterkt met boog en pijl,
En planken voor de borst : nog werd de stad gewonnen,
Aan vier gewesten, en van ruit'ren overronnen,
Kola ii s.
Die stad, in 't laden van haar donderbus te traag,

290 Gedeeg deez' traagheid tot een droeve nederlaag :

Wij vechten, afgerecht op bussen en musketten.
Zungchin.
De roover kwam, vol moeds den slijkstroom overzetten,
Die Xensi met gedruisch van 't vruchtb're Xansi scheidt.
Hij sleept Kiancheu mee, dat op den oever leit.
295 Thaiven ontstond hem niet. Kolatis kwam te spade,
Uw onversaagd genan, en, bang voor ongenade,
Verhing zich in het woud : en hadde ik toen Peking
Verlaten, en Nanking gekoren, om den spring
Des oorelogs t' ontgaan, men zat hier niet belegen.
300 Men hield me, tusschen raad en onraad, machtig tegen.
Kola ii s.
Getrouwen hebben u misraden noch misleid,
Deez' stad is dubbel sterk door tegenwoordigheid
Des keizers, wiens gezag, tot heil der onderzaten,
Nog meer vermag dan een bezetting van soldaten.
Zungchin.
305 Men troostte ons met de hulp der landen, die getrouw
Van alle kanten naar deez' hofstad streven zou:
Dat miste : en och indien de strijdbare Amazone,
Die fier Cingtu ontzette, in dienst van onze krone
Verschenen waar', nu zich geen onderkoning rept,
310 Peking hadde adem uit haar dapperheen geschept :
Want zij de stroopers, die de wraak des keizers tergen,
Als stomme kudden, dreef naar wildernis en bergen,
Van waar ze sedert dus in krachten en getal
Aangroeiden, dat ze ons hier braveeren voor den wal.
294, 295. Kiancheu, Thaiven: steden van China. — 295. Ontstond
hem niet: van een persoon of dier zou men gezegd hebben; ontkwam,
ontging, ontliep, ontsprong hem niet". Van een stad zegt Vondel
zeer juist, dat zij den vijand niet ontstond. — 298, 299. Den spring
des oorelogs voor „den springvloed, het aanwassende gevaar". — 307. De
strijdbare Amazone: wie die strijdbare Amazone was, aan wie Cingru
haar behoud te danken had, was misschien aan Vondel bekend, maar
mij niet.
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Kola ti s.
315 'k Vertrouw, zij zullen u niet lang voor 't hof braveeren.
Daar komt d' aartskanselier met eenen stoet van heeren.
US. ZUNGCHIN. KOLAUS.

U s.
Genadigste, wij staan onzeker met de wacht,
Gedurende den storm, in 't vallen van den nacht.
De strooper, toen de zon in 't gras begon te vallen,
320 Kwam stil, gelijk een dief, aansluipen voor de wallen,
Maar voerde 't yolk ten storm, na 'et ondergaan van 't licht.
Dat 's tegens krijgsgebruik : want met den avond zwicht
De stormer tot den dag : en dit geweld blijft duren.
Men placht, om niet ontdekt te worden , 's nachts de muren
325 Aan eenen oord, die niet bewaakt wordt en voorzien,
Op 't loos verwittigen en voortreën van de spiën,
Al stil te naderen, en, zonder iet te mompelen,
Na 'et oversteigeren, langs ladders t' overrompelen :
Doch openbaar een muur, van oorlogsvolk gepropt,
330 Van donderbussen en kortouwen overkropt,
Te tergen voor de vuist, geeft allerlei bedenken
Of hier verraad mee speelt, en, op 's verraders wenken,
Dit, tegens oorlogsstijl, bij eene held're maan,
Wordt aangegrepen : want een reukeloos bestaan
335 Ligt doorgaans achter, of beslaat ten minste zelden:
Dies leg het over, in den raad der oorlogshelden.
Zungchin.
Gij spreekt niet ongegrond : uw voorstel rust op reën,
En stemt volkomen met onze inzicht overeen.
Wat dunkt Kolails ? zoo verraad de stad ontwapen,
340 Dan is het jammerlijk met ons en 't rijk geschapen.
Kolatis.
Behouden 's kanslers eer, dit riekt naar onbescheid,
Van d'openbare daad beschaamd en wederleid.
359. Toen de zon in 't gras begon te vallen: vrij ongemeene uitdrukking voor „toen de zon begon te dalen". Vondel denkt hier aan Hollandsche weiland-verschieten. — 322. Tegens krijgsgebruik: versta:
„tegen de gewone wijze van oorlogvoeren". — 335. Dies legt het over:
dit kan hier zijn: „leg het bloot, deel het mede"; doch ook eenvoudig voor
„overleg het". — 339. Ontwapen voor ontwapent: het gebruik van
den subj. voor den indicat., ten gevalle van het rijm, is ons bij Vondel
meermalen, en nog onlangs in zijn Adam in Ballingschap voorgekomen.
Doch zie vs. 373.
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Verraad steef 's roovers macht, en brocht veel steden onder.
Dat bleek voorheen te klaar: doch hier getuigt de donder
345 En bliksem van geschut en bussen welk een kracht
Van tegenstand men biedt, een ieder op zijn wacht.
De stadsbezetting waakt met honderd duizend oogen,
Waar tegens weinige verraders niet vermogen
Ter sluik te werken, of het wordt terstond ontdekt.
350 Verraderij bestaat bij velen, en dit lekt
Te lichter uit. Een hoofd alleen kan niet bedrijven :
Het hoeft handhavers, die dit werk op macht van schijven
Voortrollen, of het steekt in 't midden van zijn vaart.
De storm drijft over, en d' ontstelde lucht bedaart.
355 Kortouwen zwijgen stil. Men stormde alleen bij vlagen,
Wel driewerf achtereen gestuit en afgeslagen.
Verrees de zon, men vloog door zes paar poorten uit,
En overrende 't heir, en deelde een rijken buit.
U s.
Deez' storm, bij vlagen, sterkt mijne achterdocht en vreezen.
Kolails.

360

Wie kan u helpen, en uwe achterdocht genezen?
Zij kent geen palen, als een onbemuurde stad.
Het achterdenken schrikt voor 't ritselen van een blad.
U s.

Wanneer de stormram rust de poort en muur te beuken,
Dan krijgt de list gehoor, om stil de trouw te kreuken,
365 Te krenken door gesprek.
Kola ii s.
Dat hoort de gansche stad.
U s.
Men spreekt de schildwacht door de holte van een spat.
Wie kan vernemen wat men haar in d' ooren luistert,
Omtrent een toren, daar de schaduw 't oog verduistert,
Het schijnsel van de maan den luisteraar niet meldt?
370 Dan weet de vijand hoe 't van binnen is gesteld,
Waar 't sterk of zwak is, om de stormlee'r aan te voeren,
Gewenkt van weifelaars, die hunne ziel verzwoeren,
Bekoord door hoop van staat en ambten, zoo 't geluk,
Dat ongerechtigheid het wettig recht verdruk.
366. De holte van een spat: is: „buffs, koker", tubus. Zie
in v. 't Woord is echter in die beteekenis buiten gebruik geraakt.

KILIAAN

ZUNGCHIN.

331

Kolaiis.
375 Gij voedt uwe achterdocht met ijdele gedachten.
U s.
Wat beuren kan, staat den voorzichtigen te wachten.
Kolad s.
Wie kan bedenken wat gebeuren mag of niet ?
U s.
Hij is niet dwaas, die wat gebeuren kan, voorziet.
Kola ii s.
Dat eischt een godheid : wij zijn menschen, geene goden
U s.
38o Zie tijdig toe, en sterk met nadruk uw geboden.
Kola ii s.
De hofstandaarden staan strijdvaardig op mijn woord
Elk op zijn hoefslag, op den wal, en aan de poort.
De ronden rusten niet elkanderen t' ontmoeten.
Men staat bereid de scha., waar inbreuk valt, te boeten
385 Met versche noodhulp, die noch sluimert nochte slaapt,
In wederstand te biën , te stoppen waar het gaapt.
De zon in 't opgaan zal de torenwacht ontdekken
Met welk een nederlaag de stormer of most trekken.
U s.
Het schijnt gij schat de macht der vijanden te kleen.
Kola a s.
390 Ik weeg ze in eene schaal van krijgservaren reën.
U s.
Hoe vindt men dan zoo veel flauwhartige kornellen?
Kolaii.s.
Een bloodaard kan zich om een klein gerucht ontstellen.
U s.
Men had bloohartigen dan nutter uitgezift.
382. Hoefslag: post. — 383. Ronden: de krijgslieden, die de „ronde"
doen. — 39o. Versta: „ik beoordeel ze volgens zoodanige gronden als die
mijn ervarenis in krijgszaken mij aan de hand geeft.
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Kolafis.
z' Ontveinzen hunne vrees met schijn van oorlogsdrift.
U s.

395 Men mag bloohartigheid, maar geen verraad verschoonen.
Kolat s.
Gestreng in 't straffen, mild en rustig in 't beloonen
Van ontrouw en van trouw zet staten in hun kracht.
Zungchin.
Stadhouder, hof en stad verlaat zich op uw wacht.
Ontbreekt het aan gezag, gij hoeft ons niet te sparen.
400 Verschoon geen grooten, noch besneen, noch ambtenaren.
Elk vliege van uw hand. De nood lijdt geen verdrag.
Hoe stil is 't overal. Wij hooren geen gewag.
Het schutgevaarte zwijgt. Men blaast trompet noch horen.
Geen wachters slaan geluid uit tinne of hoogen toren.
405 Wij durven hopen dat het hart des vijands zonk,
Toen hem 't salpeterlicht te sterk in d' oogen blonk.
Kola ü s.
De krijgsfaam zal bier haast aansnorren op haar veder.
Zoo dit den vijand smaakt, hij keer' vrij echter weder.
REI VAN PRIESTEREN.

410

415

420

I. Zang.
0 lichten, Rijkaart en Trigau,
Die d' eersten met uw maatschappije
Ontsloot het slot van 't ongastvrije
Rijk Chine, en, als een morgendauw,
De dorre ziel, die schier verstikte,
En, diep in blinde afgoderij
Gesmoord, ten langen leste blij
Door troost der kruisgena verkwikte;
Gij voerde uw kruisvaan, als voorheen
Sint Thomas en Sint Bartels vanen
d' Afgoderij der Indianen
Met wapenen des lichts bestreen.

396, 397. Lees: „gestreng (te zijn) in 't straffen van ontrouw, mild en
rustig (te zijn) in 't beloonen van trouw zet" enz. — 400. Be sn e én: hier
en overal voor gesneên. — 402. Gewag: voor „geluid," thans niet meer
in gebruik dan in de uitdrukking g e w a g mak en, voor : „melden". —
409. Rijkaart en Trigau: met Rijkaart wordt hier bedoeld: „Matthews
Riccius", die in 1521 de Rada als zendeling opvolgde: en met Trigau
„Nicolaas Trigault" van Douay, die in 1606 naar China trok.
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Wij volgden u door vijftien landen,
En bouwden kerken op den grond,
Daar 't eerst vol gruwelbeelden stond,
Waar voor de zwarte lampen branden :
Daar afgodisten wijn en rijs
425
En hanen wijdden aan d' altaren,
Voor afgod Fee, van gansche scharen
Bewierookt, Belzebub ten prijs,
Die nu zijn offereer moet missen.
430Het Licht verdreef de duisternissen.

435

440

445

450

I. Tegenzang.
De paradijsslang schort het noch
Aan logentaal, noch nabootseeren
Van waarheid : want zij kan stoffeeren
Met glimp, en lokken met bedrog.
Dat tuigen offers en gebeden,
Gebedentellers, kerkgebaar,
De priesters, het geschoren haar,
De kloosternonnen, zuiv're zeden,
Gestrengheid, vasten, feest op feest,
De bedevaart, de pelgrimsstappen,
Inwijdingen, en broederschappen.
Zoo geestig momt de logengeest:
Doch waar de heilzon kwam te schijnen
Verloor het bijgeloof zijn kracht.
Besneenen scheidden uit dien nacht,
Zelfs koningen en Mandarijnen.
Zij stormden afgoon uit pagoOn;
Geplet tot puin, gestampt aan mortel,
Verdelgden 't onkruid met den wortel,
En eerden Christus' kruisgeboOn.
Het zielverhuizen werd verwezen,
Een zielpest, lastig in 't genezen.
II. Zang.
De zalige Xaveer had, voor
Held Rijkaart en Trigau, Japanners,

424. Z war te lamp en voor „onheilige lampen". — 436. G e b e d e ntellers : zoogenaamde paternosters. — 447. Pa go On: deze samentrekking moge in 't algemeen niet of te keuren zijn, hier doet zij een eenigszins
vreemde uitwerking, doordien zij, misschien wel bij opzet, nevens afg oOn
geplaatst, den minkundige in den waan zou kunnen brengen, dat men,
evenals een enkelv. a fg o d, ook een enkelv. p a go d heeft. — 451, 452. net
het z i el v e r h u i z en, maar het geloof daaraan, of wel de leer der zielsverhuizing werd veroordeeld, als een pest voor de zielen, d. i.: „als een
verderfelijk wanbegrip".
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Ten schimp van alle wederspanners,
Te recht gebrocht op Christus' spoor.
Zoo brandde d' ijver van Elias,
Gelijk een toorts, in Achabs tijd,
Van Badls priesterdom benijd,
Een rij van eeuwen voor Messias.
460
Een zegen volgde waar hij trad,
Nooit flauw van kracht en wonderwerken,
Bezaaiende alle steen met kerken,
Ja veertig in een zelve stad.
Hij landt te Sanciane op 't eiland,
465
Ziet Chine en haar verblinde kust,
En wenscht van harte daar met lust
t' Ontsteken 't kruislicht van den heiland:
Doch anders lag het in Gods raad.
Hij
sterft.
Japon, uit nijd veranderd
470
Van zin, beoorloogt Jesus' standerd,
Die naar geen aardsche rijken staat.
Veel duizend mart'laars triomfeeren.
Zoo kan de hofstijl ommekeeren.

455

II. Tegenzang.

475

48o

485

490

Zoo kan hier ook de heerschappij
Op eenen and'ren voet geraken.
De nood gebiedt ons streng te waken.
De hemel sta den keizer bij :
Want komt het hoofd der roov'ren boven ,
En schupt den keizer uit zijn staat,
Door ontrouw, twist en eigenbaat,
Wat vrijheid durven we ons beloven.
Verandering van heeren baart
Verandering van stijl en wetten.
Wie kan een springvloed palen zetten
Dan eene macht, die 't al bewaart.
Kaifang voor 's rijks Saffraanstroom open,
Na 'et sloopen van den steenen dijk,
Zag oud en jong en arm en rijk
In eene bare zee verzopen,
Verdronken in een bruisend meer,
Eer dit Lykungzus kon bevroeden,
Die zag ze tegens zijn vermoeden,

461. Hij: niet Elias, Xaveer. — 465. Sanciane: een eiland aan de
Chineesche kust, waar Xaverius overleed. — 470. J a p on: Vondel blijft
getrouw aan zijn spelling van Japon, hoezeer hij vs. 454 JaPanners,
en niet Japonners schreef.
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Vergaan : hier holp geen tegenweer.
Nu vlamt hij op de kroon der steden.
Laat ons hem spits bien met gebeden.
Toezang.

Aiziende schildwacht, op den trans
Des hoogen hemels, rijk van glans,
Bewaak het hof: bewaak de muren.
Beveel alle oogenblik en uren
500
De ronden aan uw geestendom,
Zoo snel als vlugge winden, om,
Tot 's morgens vroeg van 's avonds spade,
Met uwe gunste en heilgenade
505 Te dekken teffens goer' en kwaftn,
De goen opdat ze uw naam vereeren,
De kwaan opdat ze zich bekeeren.
Geen rijk kan zonder u bestaan.

510

De keizerin verschijnt met Pao, luttel blijde,
Die schoone rijksprinses. Vertrekken we aan een zijde,
En laat ons luisteren wat haren geest bezwaart.
De midnacht daalt allengs van 't hoofdpunt nederwaart.
HET DERDE BEDRIJF.
JASMIJN. PAO. ADAM.

Jasmijn.

515

VOrstin Xaianga, wat mag Adam nu vertoeven ?
Wij toetsten 's vaders trouw, die blonk op alle proeven,
Als goud vau Ganges op den toetssteen blinkt ten toon.
Zij blonk gelijk een perle aan onze wereldkroon.
Indien we recht zien, zijn genooten afgescheiden
Staan ginder. Zeg hun dat wij 's vaders komst verbeiden.
P a o.
Zij halen hem.
Jasmijn.

Mij lust te hooren uit zijn mond
5 20 Of mijn bekommering op reden is gegrond.
495 . De kroon der steden: „de hoofdstad Peking". — 500. 501. Versta: „beveel aan uw engelen voortdurend de ronde te doen." — 517, 518. Zijn
genooten afgescheiden staan ginder: wil dit zeggen, dat Adams
genooten of „metgezellen", van elkander, of wel van hem gescheiden , zich
op een afstand bevinden ? De uitdrukking is eenigszins gewrongen, althans
duister.
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Adam.
Gezalfde dochter van den hemel.
Jasmijn.
Wijze vader.
Adam.
Wat eischt de majesteit?
Jasmijn.
Nu schroom niet : tree vrij nader.
Adam.

Op 't hoog behagen van de grootste keizerin,
Verknocht aan 's hemels zoon door goddelijke min.
525 Ontschuldig uit genade, indien we een luttel draalden.
Toen d' uren van den nacht in top het hoofdpunt haalden,
Begon ik fluks den dienst, naar d' ingestelde wijs,
En offerde op 't altaar, den waren God ten prijs;
Ten zoen der misdaán, en gedacht in mijn gebeden
530 Dat God Taiminga's telg, van 's roovers heir bestreden,
Behoedende, alle ramp van uwen rijksstoel keer'.
Gebruik me, ben ik 't waard, ten wasdom van uwe eer
Jasmijn.
De geest, met eene wolk van staatbekommeringen
Betrokken, zweeft te laag, en kan niet hooger dringen.
535 Gedachten pijnigen de zinnen om al 't geen
Ons sedert eene wijl een droevig voorspook scheen.
Uit vele teekenen, die wij te zamen stellen
Als letters, kan men niet dan ongevallen spellen.
Voorleden zomer kweekte een ooievaar op 't nest
540 Van 't gulden hofdak zijn gebroedsel. Uit het west
Verscheen een ros gedrocht, gevoerd op vleermuispennen.
Het braakte vier en vlam, viel gruwzaam aan het schennen,
En rukte d' ouden fel de taaie slagpen uit.
Zij stortten van het nest ter aarde dat het stuit.
545 De jongen wouden vlien, maar werden fluks verbeten.
De roover hield het nest, hoovaardig en vermeten.
525. Ontschuldig: de oude uitgave heeft onschuldigh, waarschijnlijk
een drukfout. — 526. Adam drukt zich hier op zijn Chineesch, d. i.: zeer
bloemrijk, uit, om te zeggen dat het „middernacht" was. — 529. En gedacht in mijn gebeden: voor: „en bad". — 531. Keer' voor „mocht,
zou", of „wilde keeren", als de taal vereischte. — 544. Dat het st u it
voor: „dat het stuitte, dat het klonk".
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Adam.
Hoe lang?
Jasmijn.
Totdat een draak van 't noorden streven kwam,
Het ros gedrocht verbaasd de vlucht ten zuiden nam,
En, vliegende afgemat, in eenen poel verstikte.
55o Een dreigend voorspel, dat ons menigmaal verschrikte.
Adam.
En wat bezwaart u meer ?
Jasmijn.
De schranderste in het land,
Om uit de linien der palme van de hand
Geluk of ongeluk met kennis t' overleggen,
Ontziet, uit vrees voor straf, al wat ze ziet te zeggen,
555 Dewiji de dwarse lijn de langste knipt en snijdt.
Bediedt de lange lijn den draad van 's levens tijd,
Zoo wil ons 'even kort en snel ten ende loopen.
Wat lust of weelde staat Jasmijne dan te hopen?
Adam.
Ik hoore al wat u schijnt een post van ongeval,
560 Naar uw verbeelding.
Jasmijn.
Neen, gij hoorde het niet al.
Een wijs Araber zag hoe ons geboortesterre
Geraadzaam vond den pig t' ontwijken, die, van verre
Afsnorrende uit de lucht, gelijk een staartstar, blonk,
En hoofdsieraad en kroon van 't hoofd ter aarde klonk.
565 Indien Toangus leefde, in starrenkunde ervaren.
En starrenwich'Iarij, hij zou het openbaren
Door welk een middel men dien pijl ontwijken kon,
Eer d' onverwachte slag het heilig kroonrecht schon.
Adam.
Zoo wordt uw majesteit bestreën van hier en ginder.
Jasmijn.
570 Wij zagen menigmaal den grijzen offervinder
Verschrikken voor 't altaar, wanneer hij met verstand
Doorsnuffelde en bezag het offeringewand
Van zwijn en bok en haan, bekommerd en verslegen.
De honden huilen 's nachts, het spookt langs achterwegen
559. Een post voor „een bode".
VONDEL XI.
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575 De raven krassen naar. De grond der aarde beeft.
Een damp bezwalkt de zon. Wat adem schept en leeft,
Gezield en ongezield, gedrochten aan de stranden
Bestemmen dat 'er staatverand'ring is voorhanden.
Hunguiis doodsche geest verscheen ons 's nachts, zoo't scheen.
58o Wij grepen naar de schim, die droop door d' armen heen,
In 't midden van den droom. Laat hooren hoe gijlieden
Die teekens opneemt : wat ze u melden en bedieden.
Adam.
Doorluchtste keizerin, Europe, klaar verlicht
Van boven, bouwt geen hoop van voorspoed op gezicht
585 Van geesten, wich'lerij uit vogelvluchten, droomen,
En handbekijken, naar geruisch van bosch en stroomen,
Gehuil, en hondsgebas, en starrenwich'larij.
Noch acht geen nachtgespook, ook geene razernij
Van offervinder, noch gezwets van guichelaren.
590 Zoo schromen ze ook geen ramp, noch laten zich vervaren
Om beuzelmerkten, daar bedrog zijn logens vent :
En uw Konfutius, gansch China door bekend,
Beloeg deze ijdelheen. Hij plantte gouden zeden,
Voor twintig eeuwen op het land, en in de steden.
595 d' Onfaalb're waarheid van ons heilig wetboek vloekt
De ziel, die troost en raad bij vogelwich'laars zoekt,
Waarzeggers en gespook van geesten, streng veroordeeld.
Jasmijn.
Kunt gij dit sterken met een klaar bewijs en voorbeeld ?
Adam.
Een koning Saul, van doodvijanden bestreen,
boo Toog buiten 't leger 's nachts naar 's lands waarzegster heen,
Opdat ze een geest verwekte, om uit zijn mond te hooren
Wat lot hem 's and'ren daags van boven was beschoren.
Zij wekte Samuel, een ouden godsprofeet,
Die uit der aarde rees, en in het lange kleed,
6o5 Hem spelde hoe hij op de lijken van drie zonen
Zou storten in het zwaard, versteken van zijn kronen.
Toen wanhoop veld won, kwam het naberouw te spa.
Die raad zocht buiten God, verviel uit Gods genft.
Deez' misdaad werd hem voor een doodschuld aangereken d
610 Vrees God alleen, die weet wat spoed of ramp beteekent.
588. Razernij: hier vermoedelijk te nemen in den zin van: „geraaskal,
zotteklap", ongeveer gelijk staande met g e z w et s in den volgenden regel. —
61o. Spoed: voorspoed.
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Jasmijn.
Daar komt de keizer, met den erfvorst Fungiang,
Verbaasd en schichtig aan. Wij mogen onzen gang
Ter zijde nemen, om geen overleg te storen.
Wij kunnen hun gesprek aan dezen pijler hooren.
ZUNGCHIN. FUNGIANG.

Zungchin.
615 Hier broeit een nachtverraad.
Fungiang.
De hemel breng 't in 't licht.
Zungchin.
Dit lijdt geen uitstel, neen.
Fungiang.
Heer vader, lees het dicht.
Zungchin.
Zie toe, het rijkshof staat op wankelbare beenen.
Zie toe, en wacht u voor vermomde hofbesneenen.
Fungiang.
Waar vond heer vader dit?
Zungchin.

Geslingerd in 't poortaal.
620 De hand is onbekend.
Fungiang.
Verdaag hen altemaal,
En monster ze op een rij zoo kan zich geen beklagen
Dat hij uit achterdocht vervalt in 't hoog mishagen
Onnoozel, zonder schuld. Een vrome blijft wel vroom.
De schrik houdt weifelaars door onderzoek in toom.
625 De proef beschaamt geen trouw, maar geeft ze een klaarder
[luister.
Zungchin.
Wie slimme gangen gaat, blijft schuilen in het duister.
617, 6i8. Deze regels vormen den inhoud van het schrift, 't welk Zungchin
verondersteld te lezen. — 624. Versta: ,,zij, die weifelen om aan het verraad deel te nemen, zullen zich daarvoor hoeden, indien zij weten , dat de
zaak onderzocht wordt".
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Fungiang.
Men merkt in 't monst'ren wie beteuterd staat of niet,
Wie stamelt in de spraak, wie zijne verf verschiet.
Men zie ze hoofd voor hoofd vrijpostig onder oogen.
Zungchin.
630 Het hol van 's menschen hart is 't broeinest van de logen.
Fungiang.
Het aangezicht, gelijk een spiegel van 't gemoed,
Ontdekt door teekens wat in 't harte wordt gebroed.
Uit velen kan zich pas een eenig schalk verbergen.
Zungchin.
De kanker in den staat ten hove lijdt geen tergen.
Fungiang.
635 Een kanker in den staat dient tijdig uitgesneen.
Zungchin.
Men snijde 't kwaad uit, maar ontzie gezonde leen
Aan 't lijf te knotten, en neme eerst volkomen kennis.
Fungiang.
Men sammelt veel te lang, wanneer de bitse schennis ,
Die worm, het hart bekruipt in 't lichaam van den staat.
Zungchin.
640 Dan wordt u toegestaan, maar eischt een rijp beraad.
Fungiang.
Valt op Kolails, uw stadhouder, geen bedenken?
Zungchin.
Wij schromen zijne trouw door achterdocht te krenken.
Hij is de slagpen, daar het gansche hof op drijft.
Fungiang.
Men acht getrouw die tot het end standvastig blijft.
Zungchin.
645 Wat geeft u reden van bedenken of mistrouwen?
629. 0 n d er o o g e n: de weglating van het lidw. is misschien aan een
verzuim bij 't schrijven of bij 't drukken te wijten, doch in geen geval
goed te keuren. Men „tikt iemand niet op vingers" noch „trapt hem op
teen e n". — 634. Versta : „door onvoorzichtige behandeling zet de kanker
zich verder uit". — 640. T o e g e st a an in den zin van „toegegeven".
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Fungiang.
Men bezigt ambtenaars, doch snag 'er niet op bouwen.
Zungchin.
Wat twijfel valt hier? hij bezweek in geenen nood.
Fungiang.
Voorhene, maar nu staat gij voor den vijand bloot.
Zungchin.
Zoo bloot niet of men kan een harden storm verduren,
650 Indien de krijgslien niet bezwijken op de muren.
Fungiang.
Een muur, tien schreden dik, die tusschen beide leit,
Valt licht te sloopen. Zulk een kleene ruimte scheidt
De vijanden en u. Hij kome uw troon niet nader :
De pijlers wankelen. Een eenig hofverrader,
655 Van u gemachtigd om te heerschen en gebien,
En wien ze, als eenen god, naar mond en oogen zien,
Behoeft ze van ter zijde alleen een wenk te geven ;
De vijand zal terstond, daar 't hapert, innestreven,
En overloopen ze al, gelijk een hooge vloed.
Zungchin.

66o

Eer die standvastige Kolatis ons den voet
Zou lichten, zal de dag in duist'ren nacht verkeeren,
De zon in duisternis , de draak venijn ontberen,
Kiang, de zoon der zee, opstreven tegens stroom.
Wie los uit achterdocht met eenen lossen toom
665 Durf hollen over hooge en lagere ambtenaren,
Beschaft ze wettig stof uit hunnen plicht te varen,
En heul te zoeken aan een opgeworpen heer.
Wat onbescheid is dit ! zwijg stil: geen woorden meer.
Fungiang.
Heer vader, belg u niet; ai luister. Uit wiens koker
670 Kwam zulk een lasterpijl, dan uit dien oproerstoker?
Hier mompelde een gerucht door 't hof, vol onbescheid,
Hoe onder 't hofgebrek alleen de gierigheid,
De goud- en geldzucht van den keizer, onberaden
En met geen schattingen te stoppen noch verzaden,
675 Een eenige oorzaak was, al klonk deez' naklank valsch,
Dat China zulk een storm van jamm'ren op den hals
675. Naklank voor „lasterlijk gerucht".
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Kwam storten, duizenden van d' oude trouw veraarden,
En overliepen bij geheele veldstandaarden,
Behalve weinigen, besneén en Mandarijn,
68o Die nog volharden, naar den uiterlijken schijn,
En heim'lijk letten of 't verraad begint te rijpen,
De hulk van 't hof geraakt aan 't overslaan en gijpen,
Om dan den oversprong te wagen buiten last.
Begon heer vader nu 't momaanzicht van dien gast
685 Te lichten, straks zoude u de tronie openbaren
Wie 't opperhoofd is der vermomde weifelaren.
Zungchin.
Geen reden houdt de tong der reukelooze jeugd
In toom. Het lasteren van ongekrenkte deugd
Beneemt de deugd den moed een rijksstorm uit te harden,
690 Die al wat tegenstaat aan slenters scheurt en flarden.
Waar loon ontbreekt, daar wordt het weifelen verschoond.
Kolaiis is te rijk voor zijnen dienst beloond,
En durf zich zelven, bij verandering van heeren,
Al kwamen ze over ons door hem te triomfeeren,
695 Geen zegenrijker loon beloven. Laat dan of
Te schenden zulk een held, die nooit ons reden gaf
Te twiflen aan zijn trouw: of smolten alle vrornen,
Zoo staan we op lossen grond, en 't is hier omgekomen.
Fungiang.
Heer vader, spreek met Us, den grooten kanselier.
700 Ik haal dien ouden, en vertrek terwijl van hier.
Daar nadert hij van pas. De vader kan hem hooren.
Ik ga eens luisteren ten transe uit van den toren.
De cedel waarschuwt u voor aanstaande ongemak.
De weiflaars schuilen in de schaduw van dit dak.
ZUNGCHIN. US.

Zungchin.
705 Aartskanselier, nu lees deez' cedel, straks gesmeten
In 't hofpoortaal.
U s.
Wat 's dit? de schrijver heeft vergeten
Zijn naam te teekenen.
Zungchin.
Dat was hem ook geraän.
678. V eldstan d a a r den: hier voor „regimenten". — 702. Evenals
Gysbreght van Aemstel; maar over 't algemeen beklimt men een toren, om
„rond te zien", niet zoozeer om te 1 ui ster en.

ZUNGCHIN.

343

U s.
De dichter waarschuwt u.
Zungchin.
Hij tast de grooten aan.
Wat middel vindt men best om deze hand te kennen?
U s.
710 De schrijfkunst zweeft te wuft op allerhande pennen.
De hand valt somwijl in het schrijven ongelijk.
Zungchin.
Elk kent zijn eigen hand.
U s.
Een al te donk're blijk
Om uit de letteren des schrijvers naam te spellen.
Men kan een anders hand naarbootsen, of misstellen
715 Met eene kwade pen: zoo slaan de redders mis.
In zulk een halszaak durf geen rechter bij de gis
Een man betichten door een reuk'loos onderwinden.
Wij staan voor dit geschrift verstomd, als ziende blinden.
Wat oordeel gaf de prins van dit gestrooide vaars ?
Zungchin.
720 Hij staroogde eerst een poos, en stampte met de laars
Wel driewerf op den vloer, en schudde hoofd en lokken,
Gelijk een jonge leeuw allengs begint te wrokken,
Van spijt getergd. Hij sloeg zijn blikken hene en weer
En stapte, ontsteken van een gloed, vast op en neer.
U s.
725 Dat's edelmoedigheid, een aard van zijn heer vader.
De zoon is hem geheel gelijk, en niemand nader.
Wat sloot d' eelmoedige te werken op deez' stof?
7 08-712. Hier bestaat in de oude uitgave verwarring met de aanwijzing
der sprekers. De naam van ZUNGCHIN, die reeds boven de tweede helft van
vs. 708 voorkomt, wordt er boven vs. 710 herhaald, en de eerste helft
van vs. 712, die blijkbaar een antwoord of bedenking op het gezegde in
vs. 711 vervat, aan denzelfden spreker toegeschreven. 1k heb gepoogd, de
fout, zoo goed ik kon, te herstellen. — 712. Hij meent eigenlijk: „ieder is
kenbaar aan zijn eigen handschrift". — 715. Met eene kwade pen voor
„met een boos opzet". — 724. Op en nee r: de oude uitgaaf had ver•
keerdelijk: op neer. — 727. Te werken op deez' stof: versta: „naar
aanleiding van het gebeurde te verrichten".
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Te monst'ren, hoofd voor hoofd, de grooten van het hof,
En met een snedig oog te zoeken eenig teeken,
730 Een blijk, ontdekkende dit nest der hofgebrelten.
U s.
Dat inzicht was niet vreemd, noch ongeraa.n voor 't rijk.
Zungchin.
En schoon 't geraden waar', het is te zorgelijk.
U s.
Wat docht hem endelijk in 't scheiden best geraden?
Zungchin.
Hij hadde het op den stadhouder fel geladen.
U s.

735

Kolails? neen hij is des keizers trouwste vriend,
En heeft nooit achterdocht gegeven noch verdiend.
Het mocht hem falen aan zijn oordeel, in 't bestieren,
Den oorlogstoom te kort aanhalen, ofte vieren
Te lang en al te ruim : maar willens wetens zou
740 Het nimmer haperen aan 's mans beproefde trouw.
Hier eens aan twijfelen, dat waar' den doodsteek geven
Dien dapperen, getroost al stervende te streven
Ter eere van uw staat, en keizerlijke kroon.
De vader overzie dien misslag in den zoon.
Zungchin.

745

Wij mogen door dit vaars ons dan gewaarschuwd achten:
U s.
En scherper passen op 't veranderen der wachten,
Alle uren, langer niet, verand'ren van het woord,
De ronden gaslaan, langs den muur, en aan de poort.
Zungchin.

Het is de vierde nacht, dat wij met raad en orden,
750 Om van krijgsoversten niet loos misleid te worden,
Voorzichtig zelfs den muur bezichtigden in 't rond ;
Hoe 't met kortouwen, en de wacht geschapen stond;
731. Niet vreemd voor „natuurlijk". — 738, 739. Te k or t aanhalen, ofte vieren te lang en al te ruim: plaats voor deze woorden
het in 't, dat in vs. 737 voorkomt. — 742. Te s t r e v en voor „zich te
kwijten, zijn best te doen".
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Hoe elk zijn hoefslag, hem gezet, alom bewaarde.
Wij telden hoofd voor hoofd te voet, en ook te paarde,
Belastten d' ambten zich te kwijten vroeg en spa,
Om niet te vallen in des keizers ongend:
Doch nergens vond men daar het minste op viel te spreken.
U s.

Waar 't oog des keizers waakt, wordt geene kans verkeken.
Zeif voortreën, leert den knaap navolgen 's meesters spoor.
760 1k viel nog dadelijk op d' aarde met mijn oor,
En luisterde heel scherp, om eene lucht te scheppen,
Aan vier gewesten, wat zich roeren mocht of reppen,
Maar hoorde geen gewag. De wagen van den nacht
Rolt steiler neer, voorbij de derde starrenwacht.
765 Uw majesteit mag vrij op mijne toezicht rusten.
Zungchin.
Hoe past het slapen, en wat slapen zou hem lusten ,
Die zulk een vijand voor de poorten ziet in 't veld?
Een openbare zee van roofzucht en geweld
Komt bruisen naar Peking, om vratig in te slikken
770 Een schatkist, daar de balg des afgronds aan zou stikken,
Een schatkist, jarenlang inzwelgende onverzaad
Wat zulk een hofpraal eischt, ten steun van onzen staat,
Geheele stroomen gouds, en onwaardeerb're tollen.
De roover, om het heir, dus vreeselijk aan 't hollen,
775 Nog aan te prikkelen, zwoer bij zijn tulleband
En heirbijl hun Peking en dit wijdstrekkend land
Ten roof te schenken, zoo zij 's keizers poort oprammen.
Gedenk, gedenk eens hoe ze op zulk een vrijbuit vlammen.
Peking, met zonnegoud en diamant gekranst,
780 Is deze schoone bruid, daar 't al om juicht en danst.
U s.
z' Is voor dien schender en schoffeerder niet geschapen.
Hij zal ze dezen nacht niet reppen noch beslapen.
En of men tijdig hem misleidde door verdrag,
Behoudens d' eer van uw grootmachtigste gezag?
Zungchin.
/85 Wat middel dunkt u waar' de raadzaamste en de beste?
Lykungzus voere 't heir een dagreis van deez' veste,
760, 761. Us toont hier beter — zie vs. 702 — de wetten der acustiek
te kennen, dan Kolaiis. — 761. Om eene lucht te scheppen: „de
lucht van iets te krijgen" is nog een gewone uitdrukking. Scheppen staat
hier voor „opvangen".
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Om tusschen beide op 't veld de tenten op te slaan,
En blank in 't harrenas, van weerzijde af en aan,
Voorwaarden van verdrag eendrachtig in te stellen.
790 Gij most den hollen buik der hoofden en kornellen
Uit uwe schatkist mild opvullen tot de keel.
Zungchin.
Zij slikten heel Peking, tot slissing van 't krakeel,
Al wat men schrapen kon met graven en met delven
Uit dertig rijken, zoo veel kelders en gewelven,
795 Van zilver, goud en zijde en diamant verkropt.
De baig des gierigaards wordt met geen goud gestopt.
Veel jaren schattingen, met rijk geladen jonken
Door Yo naar dit hof gevoerd, of ons geschonken
Van onderkoningen, vrijwillig af te slaan;
Boo Dat koelt geen roofkoorts; neen, maar steekt de roofkoorts aan.
Den gouden sleutel van ons schatkist hem te geven !
Wij scheiden liever, blank in 't harnas, van ons leven.
Het hart des keizers ligt begraven in het goud.
U s.
Gij kunt het derven.
Zungchin.
Neen, zoo weinig als het tout.
805 De schatkist moet den krijg, gelijk een zenuw, stijven :
En stond men ze af, wie zou een roovers waarborg blijven,
Dat hij, na d' overgift, het heir afdanken zou?
U s.
Eisch duizend gijzelaars , ten onderpand van trouw.
Zungchin.
Geen vaster gijzelaars dan klinkende metalen.
U s.
810 Wie komt hier schichtig van den hoftrans nederdalen ?
Wat mare of Fungiang den vader brengen wil?
FUNGIANG. ZUNGCHIN. US.

Fungiang.
Wij hooren geen gewag. De nanacht zwijgt zoo stil,
Dat al de wachters, op den porseleinen toren,
Geen mompelen in stad, geen bladers ruischen hooren
815 Rondom den boomgaard. Is 't geen teeken dat de haat
Behendig toelegt op een gruwelijk verraad?
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Men zoude uit deze kalmte een rijksorkaan vermoeden,
Het geeft bedenken dat ze een onweer uit wil broeden.
Heer vader, laat me toe, aan dien of dezen oord
820 Te gaan naarsporen, op de merkt, of aan de poort,
Hoe 't sta geschapen, eer 't onweer op mocht komen.
Zungchin.
Wij hebben kennis van geschut en yolk genomen,
En stads gelegenheid, een dag of drie geleen.
Fungiang.
Wat kunnen schelmen in drie dagen tijds niet smeen !
825 De vijand staat niet stil. Een oorlogskans verandert,
In eenen oogenblik, van aangezicht en standerd.
Zungchin.
Wanneer twee heiren schrap, en tegens een gekant,
Zich mengen onderling, en kampen hand aan hand,
Dan moet de zwakste in 't veld den allersterksten wijken :
830 Dan gaat de sterkste met dien roof en zege strijken :
Nu duiken we gerust en schrootvrij zonder nood,
In een bemuurde stad : dat onderscheid is groot.
Fungiang.
Heer vader, ik geloof zij leggen toe uit lagen
U op te komen, eer het licht begint te dagen.
835 Vergun me buiten 't hof eens kennis van den staat
Te nemen.
U s.
Zou de prins rinkinken bij den straat
Een oir en erfgenaam van duizend vorstendommen
Zich wagen bij de maan en maneschijn te mommen,
Daar hem een onverlaat bejegent in der ijl,
840 Of ergens bij geval een keisteen of een pijl,
In 't wild gevlogen, 't is gebeurzaam, kwam te grieven ?
De vader volge vrij zijn inzicht en believen ;
Wat mij belangt, mij gruwt. Ik sta het geenszins toe.
Fungiang.
Men houde uwe ijd'le vrees den ouderdom te goe.
Zungchin.
845 Dat is geen suffers raad. Veel nutter hier gebleven.
841. 't Is gebeurza am voor „'t kan licht gebeuren".
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Fungiang.
Heer vader, gun me toch ter hofpoorte uit te streven.
Mijn geest getuigt niet goeds van deze stille vlaag.
Zungchin.
Vertoef, mijn zoon : geduld, totdat de morgen daag.
Fungiang.
Mijn onrust lijdt met hier een oogenblik te toeven :
Zungchin.
850 Gij wilt uw vaders hart ontstellen en bedroeven.
Fungiang.
Ik wil het veiligen voor onraad en gevaar.
U s.
Men sture een and'ren been. Doorluchtste prins, bedaar.
De hofpost zal terstond gewisse tijding brengen.
Fungiang.
Indien zich weifelaars in dezen handel mengen,
855 Moogt gij den hofpost niet betrouwen bij zijn woord.
U s.
Men opent in den nacht den vijanden geen poort.
Fungiang.
Daar trouw op schildwacht staat, van geene gunst te krenken.
Nu waarschuwde ons dit vaars het ergste na te denken.
Zungchin.
Verkies dan uit het hof den trouwsten ambtenaar.
Fungiang.
86o Ik ben de trouwste, en wil, gelijk een hofpilaar,
Den rijkstroon stutten. Men betrouw geen ronde of wachter.
Broedt hier verraad, ik wil ter sluik en stil van achter
De schelmen naartreén, en betrappen op de daad.
U s.
Zoo een verrader zich verweert, u steekt of slaat,
865 Bekend of onbekend, hoe zal men d' opspraak paaien ?
Hoe wil uw dood door twee-en-dertig rijken kraaien ?
Hoe zou men dit vergrijp verdadigen? geen wet
Gedoogt dat ik den prins in 's levens waagschaal zett'.
De rijkswet stelde mij en and'ren tot uw hoeders.
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Fungiang.
870 Al sneefde Fungiang, nog leven bei zijn broeders,
Om vaders stoel en kleen, en d' oude heerschappij.
U s.
Het wettig voorrecht eischt den oudsten van de drij
Ten troon te klimmen, tot verdadiging der wetten.
Fungiang.
Het eischt dan dat we d' eerste op 's rijks beschutting letten:
U s.
875 Met reden, doch geenszins door rookeloos bewind.
Het sta aan vader, zoo hij dit geraden vindt.
Fungiang.
Gij pijnigt vader met zwaarmoedige gepeinzen.
U s.
Ik openbaar mijn hart vrijmoedig, zonder veinzen.
Fungiang.
Uw zorgen zien te verre, en sullen zonder last.
U s.

88o Zij zien te verre, indien deez' voorzorg ons niet past.
Fungiang.
Heer vader, geef verlof: men mag niet langer beiden.
Zungchin.
Zoo most een sterke drom van ridd'ren u geleiden.
Fungiang.
Mij dient geen stadgerucht, maar met een stille trom
Te vliegen naar de poort op kundschap, en voor mom.
885 Zoo moet men rijksverraad opkomen, en ontdekken.
U s.
Waar 't ongeraftn een storm van onraad op te wekken,
Met keteltrommelen, klaroen en hoftrompet,
Geklep van klokken , als in 't wild en zonder wet,
884. Voor mom: „vermomd, als een vermomde", of, beter nog, „bedektelijk". 't Woord is oorspronkelijk een nitroep, waarbij men iemand
waarschuwt te zwijgen, of liever, iets geheim te houden , er zich niet over
uit te laten : en zoo wordt het (als m o m!) nog in 't Eng. gebezigd. -888. Z on der wet: zonder regelmaat of orde.
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Getoet van hoornen, uit vier hoeken van de poorte,
890 Om deze misdracht van verraad in haar geboorte
Te smoren, 't zij hier hof of stad van zwanger gaat?
Zungchin.
Een loozen wapenklank opwekken eischt beraad.
Het heeft zijn zwarigheid niet kleen van wederzijen,
En kon tot heil der stede of 's rijks bederf gedijen,
895 Naar d' ongelijkheid van een ieder opgevat,
Of recht of averecht; en misverstand in stad
Bij trouweloozen en getrouwen teffens baren.
Fungiang.
Heer vader, geef verlof, om tijdig voort to varen,
En zegen me, zoo rukke ik steewaart in van 't hof.
Zungchin.
90o Trek heen, en keer terstond : wij geven u verlof.
REI VAN PRIESTEREN.

905

910

915

920

I. Zang.
Gelukkig Azie, betreden
Van God, den hovenier in Eden,
En engelen, en God den zoon,
Gij zijt het grootste van drie deelen
Der aarde, en onder landjuweelen
Spant gij met reden d' eerste kroon :
Doch aan den ring der landerijen
Van twee-en-dertig heerschappijen
Is China d' eed'le diamant.
Die goddelijk in d' oogen flonkert,
En alle uitstekendhedn verdonkert,
Gelijk een onwaardeerbaar pand.
Al wat den eersten mensch bejegent,
In 't paradijs, zoo rijk gezegend,
Dat vloeit u toe uit 's heinels schoot.
Gij zijt het hart, dat ziel en leven
Aan alle uw medeleen kunt geven,
Ten schimp en uitstel van den dood.
Elk landschap draagt zijn vrucht en namen :
Gij vat ze in eenen bondel t' zamen.

905. Lan djuw e elen: hier voor : „juweelen van landen, kostelijke Ianden", en dus in geheel anderen zin , dan waar het reeds vroeger als „feestelijke samenkomst der Rederijkers" is voorgekomen. — 915. U : niet Azle,
gelijk men uit den aanhef zou moeten opmaken, maar China, als uit het
vervolg, en vooral uit de eerste regels van den Tegenzang blijkt.
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I. Tegenzang.
Natuur, om uw geluk te waren,
Omheinde, o China, u met baren,
Steenrotsen, platen, droogte en bank,
Of met gebergten, bosch, en wouden,
925
Of guile zandzeën voor mistrouwden,
En wildernissen, breed en lank :
Doch toen natuur, vol wonderwerken,
Verzuimde in 't noorden u te sterken,
Voltrok de kunst wat Naar ontbrak,
930
En bouwde, om u in nood te troosten,
Den muur van 't westen tot in 't oosten
Een borstweer tegens ongemak.
Tienhonderdduizend man bevrijdden,
Ten trots van al die 't rijk benijdden,
Dien muur, vijfhonderd mijlen lang :
935
Waarna somwijl Chineesche steden
Door 's Tarters inbreuk schade leden,
Geschonden van uitheemschen dwang,
Tot dat Taiminga wierd verheven.
940Men wensch' zijne atkomst lang te Leven.
II. Zang.

945

950

955

Maar schoon, van 's Tarters juk ontslagen,
En vrij van buitenlandsche piagen,
De rijksmuur dicht gesloten blijft,
Wat baat het, nu d' inheemsche wrokken
's Rijks vruchtb'ren bodem overtrokken,
En roofzucht haren moedwil drijft.
De steden treuren al t' ellendig,
En kwijnen aan een koorts inwendig.
Het bloed, in d' aderen verrot,
Verwekt een brand van hofgebreken,
Die 't rijk naar 't hart te vinnig steken.
Aan krachten is geen overschot.
Wat uitkomst kunnen we ons beloven,
Tenzij een hooger hand van boven
Den staatarts helpe alle oogenblik,
Nu d' artsenijen niet vermogen
De slag der hartaár opgetogen
Ons waarschuwt met den jongsten snik.

925. Voor mistrouw de n: wil dit zeggen: „tot beletsel van nageburen,
die men reden heeft te mistrouwen" ? — 933. B e v r ij d e n voor „beschermen". — 957. Opge t o g e n voor „opgetrokken", in den zin van : „teruggeweken". Zie Km., waar hij o p-t r e k k e n met abir e, r e c e d e r e verklaart.
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Het hoofd lijdt van verrotte leden.
Men had ze nutter afgesneden.

960

II. Tegenzang.
Aartsherder, troost verstrooide lammeren,
Beschut de zielen, die nu jammeren,
d' Onnooz'len voor het wolfgebit,
En wolven, die in 't schaapskleed duiken.
Het is geen tijd het oog te luiken.
Gij hoort hoe u de kudde bidt.
Bescherm Taiminga's edele loten,
Die 't hof van China, toegesloten
Voor alle uitheemschen en het kruis,
Eerst openden voor uw standaarden,
Uwe eer handhaafden en bewaarden,
Ten schimp van afgodistgedruisch.
Bescherm uw planten, teer in 't bloeien,
Opdat ze in kracht en sterkheid groeien,
En vruchten dragen op haar tijd.
Een hagelbui, met recht te schromen,
Dreigt uit de lucht ons op te komen,

965

970

975

Die hof en hoop ter aarde smijt.
Bescherm den bloesem van uw hoven.
Opdat we u met gezangen loven.

980

HET VIERDE BEDRIJF.
PAO. JASMI JN. ADAM.

P a o.

H

Oe dus, vrouw moeder? hoe ? gij schreit uwe oogen uit,
Ziet rood bekreten. Och verwek geen hofgeluid
Met handenwringen. Staak dit ongeduldig kermen.

Jasmijn.
Och, dochter, och wat raad ? wie zal dit rijk beschermen,
985 En ons en u? haal Schal, mijn allertrouwsten raad.
Pao.
Daar komt de vader aan.
Jasniijn.
In welk een droeven staat
Vermaant de hooge nood nog troost bij u te zoeken ?
Getrouwe vader, och hoe dreigen duizend vloeken

ZUNGCHIN.

990

353

Het hof te treffen! och waar blijft de prins, de zoon ,
Handhaver en pilaar van zijn heer vaders troon?
Adam.
Genadigste mevrouw, brocht iemand kwade maren?
Jasmijn.
Geen maren.
Adam.
Waarom wilt ge ontijdig u bezwaren?
Verwacht den blijden bode, en kwel u niet te vroeg.
Jasmijn.

995

Geen tijding hooren geeft ons zekerheid genoeg
Hoe 't staat geschoren. Och, het is hier omgekomen,
Van droefheid sluit mijn hart. Wie kan zichzelve toomen!
A dam.

Geef reden plaats. Waartoe deze ongelatenheid ?
De dageraad breekt aan in 't oostgeweste, en scheidt
De duisternis en 't licht. Ai laat u niet verlangen :
1000 De moeder zal den zoon eerlang ten hove ontvangen,
Behouden en gezond. Betrouw me bij mijn woord.
Hij stelt vast orden aan de veste en aan de poort.
Jasmijn.
Dat voegde een minderen, de wachter van de benden.
De vader zijnen zoon alleen bij nacht te zenden
1005 Van 't hof ter stede in, met een merkelijk gevaar
Van 't leven: och wat valt ons deez' verbeelding zwaar!
De vader zal te spa die dwaasheid zich beklagen.
Nog onlangs droomde ik hoe hij op een baar gedragen
Zijne oud'ren t'huis kwam, 't hart met eenen pijl gewond.
1010 Wij vielen beide op 't lijk, en kusten 's jongling mond,
Die bleek geene antwoord gaf op nokken, tranen, klachten;
Een voorspook van den rouwe en steek, dien wij verwachten.
Adam.
Mevrouw, ik leerde u hoe de wijzen in Euroop
Geen droefheid scheppen uit een nachtgezicht, noch hoop
1015 Op droomen bouwen, schuw van zulke valsche snaren,
Die d' ooren streelen, om 't genot der wichelaren.
990. Laat u niet verlangen voor „kwel u niet door angstig verlangen naar uw zoon". V e r l a n g e n wordt hier onpers. gebezigd. —
too6. Wat valt ons deez' verbeelding zwaar voor „hoe naar is 't
mij, als ik mij zoo iets voorstel".
VONDEL XI.
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CI waardste dochter van den hemel, leer uw lot
Verwachten uit den schoot van dien alzienden God,
En Gods voorzienigheid, beleidster van de zaken
1020 Der wereld allermeest die heerschappijen raken
Jasmijn.
Natuur houdt ouders aan hun kinders vast verplicht
Met eenen taaien band. Het hart der moeder zwicht
Uit teere liefde voor den aanstoot, in haar vruchten
Te lijden. Kan ze dit uitharden zonder zuchten?
Adam.
1025 Dat is natuurlijk, en een moeders aard gelijk.
Doch alle uw wijzen zelfs bekennen dat geen rijk,
Met alle omstandigheen aan 't rijksbewind gehangen,
Bij wild geval, maar uit den hemel wordt ontvangen,
Gelijk een wettig leen : en op dien vasten voet
1030 Is 't billijk dat gij me den leenheer kennen moet,
En danken voor 't genot van uwe wereldkronen,
Uw schoone dochter, en drij keizerlijke zonen.
De leenheer, die ze u schonk, is machtig hen te hoen.
Laat of dan t' ontijde uw zwaarmoedigheid te voen
1035 Met bijst're droomen, en onstuimige gedachten.
Het past groothartigen geene uitkomst hier te wachten
Dan van de hoogste hand des hemels, hoe ze ook zij.
De keizer wandelt in de lange galerij,
Beslommerd met den staat en edele gepeinzen.
1040 Het is geraden uwe inbeeldingen t' ontveinzen
Met een gerust gelaat, en ingetoomd ontzag.
'k Aril hopen dat uw zoon, voor 't opgaan van den dag,
En lentezonneschijn, u vroolijk zal gemoeten,
En off'ren zijnen dienst eerbiedig aan uw voeten.
1045 Een oogenblik geduld, mevrouw : 'k vertrekke alleen
Met uw verlof, en wil met vierige gebeén
Den hertred van den prins, uw zoon , naar 't hof geleiden.
Jasmijn.
Wij mogen d' uitkomst dan van 's hemels hand verbeiden.
A dam.
Daar hoort men Fungiang, die komt den vader t'huis
1050 Behouden, en gevolgd van eenig hofgedruisch.
102 7 . Versta : „met al wat aan 't rijksbewind vast is". — 1039. Beslo mmerd: dit woord is in onbruik geraakt : hoezeer het gerust weder kon
worden ingevoerd, daar een ieder het zonder naderen uitleg verstaan zal. —
1047. Den her t r e d: d. i. „de terugkomst".
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Hij leeft, ter goeder ure, en wil den vader spreken.
't Is noodig eene pons aan eene zij geweken,
Te hooren wat hij brengt, wat lot hem herwaart jaagt.
Wat roept mag 't wezen, daar al 't voorhof van gewaagt ?
1055 Het hof raakt overend, de kleenen en de grooten.
Al wat 'er is, komt hier verbaasd naar toe geschoten.
ZUNGCHIN. FUNGIANG.

Zungchin.
Ter goeder ure, zoon. Wat tijding van beneen ?
Fungiang.
Het ziet 'er deerlijk uit. Dit lag me al op de leen ?
Wij zijn verradn , verkocht. Het is hier ongekomen.
1060 De vijang heeft zijn slag erglistig wis genomen.
Het schort aan 't leveren. Hier is geen redden aan.
Zungchin.
Laat hooren : meldt ons kort hoe alle zaken staan.
Fungiang.
Ik vloog ter stede in, hoorde omtrent het merktveld mompelen
Hoe 's vijands opzet was de westpoort t' overrompelen,
1065 En ondervraagde eens, om te polsen dezen grond,
Waar zulk een mompeling en fluist'ring uit ontstond.
Een burger zei: hier is een groot verraad besteken,
En nauw'lijks staat het vrij zijn hart recht uit te spreken.
Likungzus, eer hij kwam aansluipen met zijn macht
1070 Naar deze stad, besloot de loosheid en de kracht
Te paren om zijn wit te treffen door die beide.
Gemakkelijker raakt men door een voorbereide
Dan onbereide mijne aan een gewenschten schat.
Hij zendt dan heimelijk soldaten naar deez' stad,
1075 Verkleed en stil voorheen, voorzien van geld tot tering,
Om daar in kelderen en kroegen zich ter nering
Te stellen, tegens dat zijn heirkracht derwaart kwam
Aanrukken, sneller dan de tijdingzieke Faam
Gewisse tijding van zijn komste in 't hof kon brengen.
1080 Dan zouden ze onbekend zich in het oproer mengen,
Bij hen te stoken, ter bestemde tijd en uur.
Zungchin.
De krijgsbezetting heeft nochtans met kracht den muur
Verdadigd tegens al die roofgezinde knechten.
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Heer vader, dat gevecht was slechts een spiegelvechten.
1085 De roover won den mond des krijgsraads op zijn hand :
Die vleit het avontuur, door 't voen van misverstand.
Ter plaatse, daar 't geschut vervaarlijk op affuiten
Geladen stond, om vier op al 't geweld van buiten
Te geven, schoot op schoot, werd allerminst gestreen.
Zungchin.
1090 Wij hoorden evenwel bij vlagen achtereen
Het dond'ren, balderen en buld'ren der kortouwen.
Fungiang.
Aileen een valsche loze, om rijksverraad te brouwen :
Want onder eenen schijn van weerstand aan die poort
Ten westen, voer het hoofd des krijgsraads immer voort.
1095 De bussen, zwanger van los kruit, op hunne raden,
Met donderklooten, tang noch ketenen geladen,
Gelieten zich geweld te baren recht en scheef,
Daar niemand midd'lerwijl getroffen leggen bleef.
Zungchin.
Het hoofd des krijgsraads is zoo niet beroofd van zinnen.
1 I00 Wat voordeel kan men bij zijn vijands zege winnen ?
Fungiang.
Hij zag van langer hand uw voorspoed ondergaan,
Den valschen keizer met dien titel boven staan,
Dies was het raadzaamst, eer de nood begon te knijpen,
Het avontuur van voor gezwind bij 't haar te grijpen,
1105 Met 's keizers ongeluk te trouwen zijn geluk.
Zungchin.
Wij geven nauw geloof aan dit verwaten stuk.
Met krijgslien, licht van aard, een wijl vooruitgezonden,
Dien handel aan te gaan ; een yolk, dat ongebonden
En toomeloos van tong niet zwijgen kan, en eer
1110 't Gewis voor 't onwis kiest : hoe zou een wettig heer
Die schelmen straffen kan , aanbrengers rijk vergelden,
Dit niet vernemen, d' een den andren schelm niet melden ?
En slaan we dit voorbij, hoe zou des krijgsraads mond,
Aan wien het wachtbewind van muur en poorten stond,
I 115 Van spraak verbasterende, een rijksverrader achten,
Bij wien hij nimmermeer besolding kan verwachten,
1095. Raden voor raderen.
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Die zwaarder weegt dan deez', hem reede toegeleid,
Behalve dat zijn ambt verbetering verbeidt ?
Maar spoe uw rede, hoe gij hier ten hove keerde,
1120 En meld wat tuimelgeest de menigte regeerde.
Fungiang.
'k Verstond dit breeder, toen ik aan de westpoort kwam,
Door alle straten heen. Daar zag men en vernam
Hoe trouwe burgers en soldaten mosten zwichten
Voor trouweloozen, die behendig oproer stichtten,
1125 En mompelden al stil, gestrooid van troep in troep.
Men dreigde ze wie zich verstoutten met geroep
De rust en stilte bij den maneschijn te steuren.
De buurten luisterden met toegesloten deuren
En vensteren. Ik sloop in schaduwe onbekend,
1130 Ontzag me t' uiteren door wenk of dreigement.
'k Heb zeven wijken op mijn hals ter sluis doorwandeld.
Kan vader rieken, daar wordt heimelijk gehandeld
Om ons te leveren. Bera, bedenk u kort,
Eer 't nachtverraad voor dag ter westpoorte innestort.
1135 De zon genaakt de kimme, en steigert op ten oosten.
Ik ga vrouw moeder met mijn weerkomst binnen troosten.
US. ZUNGCHIN. KOLAUS.

U s.
Wie durft vermoeden dat het dus geschapen staat?
Zungchin.
Hier geldt geen veinzen meer. Dit eischt een kort beraad.
Kolau s.
Laat elk zijn inzicht op deez' tijding vrij ontdekken.
Zungchin.
1140 Het allerraadzaamste is dat wij terstond vertrekken
Met onze gemalinne en erfgenamen. Voort
Kolaiis : baan den weg ten oosten naar de poort.
U s.
De keizer is te vast verplicht aan d' onderzaten.
De kinders kunnen zoo den vader niet verlaten.
11 3 1. Uiteren: frequent. van uiten, nog in 't Eng. to utter bewaard gebleven. — 1131. Op mijn hals: d. i.: „op 't gevaar af, er mijn
hals bij te verliezen".
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1145 De tegenwoordigheid des keizers geldt hier meer
Dan honderdduizenden, gesteld tot tegenweer.
Zungchin.
Wij vinden ongeraftn te duiken in deez' hoven.
Waar 't hoofd geborgen wordt, staan alle leden boven.
U s.
Gij kunt niet vluchten dan door 't uiterste gevaar.
Kolaa s.
1150 De dubb'le muur van 't hof verweldigen valt zwaar
Voor dit inheemsch geweld. Al waar' de stad gewonnen,
Zoo 't hof volhardt, is 't werk gerokkend, niet gesponnen.
U s.
Indien omstemmen geldt, men reek'ne het getal.
Gij vindt in duizenden niet een die stemmen zal
1155 Tot uw vertrek. Och, zijt u zelven eerst genadig.
Zungchin.
Dit hof, vol huichelaars , is wuft en ongestadig.
Kola ft s.
Waar vlucht ge zeker, in zoo groot een dwarreling?
Zungchin.
Het zekerste is Peking te ruimen om Nanking,
Den oudsten stoel, waar op een rij van keiz'ren zaten;
1160 Een vrijburg, op wiens trouw de keizers zich verlaten.
Daar stroomt Kiang voorbij. In dien rijksboezem zal
Een onverwinb're macht van vloten, zonder tal,
Verzamen, om 't geweld des roovers 't hoofd te bieden.
Kola ft s.
Indien deez' roofgriffoen den vlucht'ling, onder 't vlieden,
1165 Inhalende met kracht, een klauw van achter gaf,
Nanking verstrekte u dan Been vrijburg, maar een graf.
U s.
Met 's keizers ondergang lag 't gansche rijk begraven,
I 161. Kiang: de Kiang, of „zoon der zee ," is nevens den Coang of
„Saffraan-vloed," de voornaamste rivier van China. Beide ontspringen uit
het Indische grensgebergte. Zie KIRCHERUS, Verheerlijkt China, bl. 200 b.
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En uw verlaten y olk aan 's roovers knien, als slaven,
Geketend om den hals, ter aarde in bloedig stof,
Zungchin

11 70 Wie van u alien schrijft ons wetten voor in 't hof?
U s.
Het voegt den dienaar voor zijn meesters heil te zorgen.
Kolails.
Men rekent hof en stad in u alleen geborgen.
Zungchin.
Om ons te bergen schijnt het wijken eerst geraftn.
U s.
De krijgskans, trekt ge heen, zal dadelijk ommeslaan.
Zungchin.
r175 Gij kunt ten minste een maand de stad en 't hofbeschutten.
U s.
De stad , bezwijkt ge ons, steunt op al te kranke stutten.
Al wat nog weifelt, koos terstond de sterkste zij.
Kola a s.
Dan storten we overhoop : dan lagen we alle in lij.
Zungchin.
Gij zijt met 's keizers val niet veilig noch gehulpen.
U s.
118o Neen zeker : stortte 't hof, 't zou duizenden bestulpen,
Begraven onder puin van gevel, muur en dak,
Het gansche China alom gevoelen zulk een smak,
En daav'ren, dreunen met zijn praaltriomfgewelven.
Gij kunt veel duizenden verschoonen in u zelven.
Zungchin.
1185 Wat wederstaat ge ons dan in 't wijken van dit erf?
Kola ft s.
Gij kunt niet wijken dan met algemeen bederf.
Zungchin.
Het schijnt heel China brandt beneden onze zolen.
I i 75 . B e z w ij k t ge ons voor „verlaat, ontvalt ge ons". — 1184. P r a a 1t r i o mfg e w elv en: prachtig opgebouwde paleizen.
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Kolaii s.
De hemel heeft u 't heil des onderdaans bevolen.
Zungchin.
Wij wouden op dien voet verlaten dezen grond.
Kolatis.
1190 Waar woudt ge vlien? Gij vloogt dien vijand in den mond.
U s.
Hoe stillen wij de stad, en hof en hovelingen ?
Zij hingen aan den tak der hemelsche Taimingen,
Gelijk een dichte zwarm van bijen vast en hecht,
Drijhonderd jaren lang gehandhaafd, en herecht
1195 Van hunnen koning, daar ze om hengelen en zwermen.
Zij kunnen zonder hem zich redden noch beschermen :
Want missen ze het hoofd, zoo dwalen ze van een.
Een lichaam zonder hoofd, wat 's 't lichaam dan ? alleen
Een hoofdelooze romp, beroofd van brein en zinnen.
1200 Volhard dan in het hof, en stel een wijs bier binnen.
Wij zetten 't leven bij u op. Wat eischt ge meer?
Zungchin.
Staffiers, naar binnen toe. Brengt wapens, brengt geweer,
En paarden : het is tijd, hoog tijd te paard te stijgen.
Hier staan een deel verstomd. De hofbesneenen zwijgen,
1205 Of momp'len binnensmonds, uit een geveinsd gemoed.
Hoe aangegaan met dit veraard, dit snood gebroed?
Het is geen suffens tijd, 't is noodig zich te reppen.
Men steke een bloedvaan uit. Men moet de hofklok kleppen.
Te wapen, mannen : voort te wapen : mannen voort.
1210 Ontgrendel fluks het hof, en volg me door de poort
Ter stede in, eer het zeil van 't rijk begin' te gijpen.
't Is tijd te sabelen en bij den hals te grijpen.
Al lang genoeg gesmart. Men ruk 't momaanzicht af:
Men saab'le hoofd voor hoofd, een welverdiende straf.
JASMI JN. FUNGIANG. ZUNGCHIN.

Jasmijn.
1215 Getrouwe bedgenoot, gij moogt ons niet begeven
In deez' gelegenheid. Verschoon, verschoon uw leven.
11 95. Hengelen: frequent. van hangen, en als zoodanig gebezigd als
vogelaarsterm voor de wapperende beweging, die een vogel in de lucht
maakt, eer hij zich van de plaats, waar hij zich bevindt, op zijn aasnederstort. — 1211. Eer het zeil van 't rijk begint te gijpen voor „eer
het rijk ten onder gaat". G ij p en is: „doorkruisen, overgaan, schielijk naar
de andere zijde overslaan". Zie verder VAN LENNEP' S Zeernanswoordenboek.
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Bewaar het hof: of wilt gij enkel hene in stee,
Zoo neem uw keizerin en lieve dochter mee,
En zoons. Och vader, zie uw doodsche dochter schreien.
Fungiang.
1220 Heer vader, geef gehoor.
Zungchin.
De tijd verbiedt te beien.
Wat baat dit jammeren ? de nood eischt spoed, en kracht.
Waar blijven lijfstaffiers, hofschutten, binnewacht?
Waar blijven oversten, de ridders, en de knapen?
Men moet zich uiteren : het is geen tijd te slapen.
Fungiang.
1225 Heer vader, geef gehoor.
Zungchin.
Waartoe dit ongeluid?
Men recht met jammeren en kermen hier niet uit.
Wij moeten door den drang, door vriend en vijand streven,
Een eerelijke dood voor een oneerlijk leven
Verkiezen. Laat ons los. Wie houdt onze armen vast?
Jasmijn.
1230 Getrouwe bedgenoot, wilt ge ongeharrenast
U mengen in gevaar van sabelen, en bijlen,
Heirhamer, en musket, en kogelen, en pijlen,
Zoo neem ons t' zamen mede, en gun me aan uwe zij
Te sterven ? Ik bezwere u bij de kroon, en bij
1235 Den gouden rijksstaf, en deez' gele rijksgewaden,
Bewaar den stoel, het rijk ten beste. Laat u raden.
Alle oogen zien op u.
Zungchin.
Laat los : wij moeten voort.
Wij troosten ons dien storm te schutten in de poort,
In 't midden van 't gedruisch en brieschen van de paarden,
1240 Of vroom te sterven, daar getrouwen en veraarden
Zich kanten tegens een, en strijden hand aan hand.
122 4. Zich uiteren: zie het aangeteekende op vs. I130. Hier echter
wil Zungchin meer bepaald te kennen geven, dat men „zich toonen, zich
openbaren" moet. — 1226. Zie bijkans denzelfden regel in een bijkans gelijke situatie in Vondels Gysbr. vs. 1795. — 1235. Gele r ijksgewaden:
't is bekend, dat de gele kleur in China voor heilig wordt gehouden, als
kenmerk der oppermacht, en dat alleen de Keizer in 't geel gekleed mag gaan.
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Och allerliefste, hou ten minste een luttel stand,
Totdat uw bedgenoote, uwe eenige getrouwe,
U haar gemoed voor 't leste, in 't uiterste, eerst ontvouwe,
1245 Dan ruk vrij hene, dat de hemel u gelei.
Zungchin.
Welaan dan : maak het kort. Waartoe dit hofgeschrei?
Het is verwerens tijd: de vijanden genaken.
Wat eischt ge?
Jasmijn.
Stel een wijs en orde op uwe zaken.
Zungchin.
Vertrekt, gij heeren : fluks vertrekt : laat ons alleen.
Jasmijn.
1250 Vermag ik iet op u met tranen en gebeen,
Zoo berg, eer gij vertrekt, de hoop van onze kronen,
De panden van ons trouw, dit drietal, uwe zonen.
Zoolang van deze drie een rijksoir overschiet,
Berooft geen vijand mij, uw weduw, vol verdriet,
1255 Dien nagelaten troost, indien ge komt te sneven.
Zungchin.
Waar met uw dochter en haar moeder dan gebleven,
Indien de nachtstorm ons in deze barrening
Bestulpende, de hulk van 't oude rijk verging,
En eeuwig schipbreuk leed? wat winst vergoedt die schade ?
1260 Dan stondt gij beiden bloot, de wrake der genade.
Jasmijn.
Dat ga zoo 't wil, zoo 't kan, 't gedij tot schande of lof:
Wij scheiden nimmermeer vrijwillig van dit hof.
Zungchin.
Hoort toe, mijn zonen. Past u dadelijk te bergen.
Den oud'ren weerstaan, heet in 't rijk den hemel tergen.
1265 Konfutius heeft elk deez' hoofdles ingescherpt.
God zelf verwerpt hem, die zijn ouders raad verwerpt.
Wij kunnen, Fungiang, van uwen aard getuigen,
Grootmoedig als een leeuw, te breken noch te buigen.
Nu buig u onder ons gehoorzaamheid al stil.
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Fungiang.
1270 Heer vader, spreek een woord : wij volgen vaders wil.
Zungchin.
Gij zult ter stroompoorte uit met eene gondel ijlen
Naar vader Changus, den Konfutiaan, vijf mijlen
Van stad, in 't eenzaam bosch : daar duikt deez' woestijnier.
Versteek u daar verkleed en stil een dag of vier,
1275 En zie den uitgang van Peking aan bij dien heilig.
Gij kunt, mislukt het hier, dan vluchten snel en veilig
Te water naar Nanking, het oudste keizershof,
Met deze uwe broed'ren. Voort.
Fungiang.
Wij nemen dan verlof.
Heer vader, zegen ons.
Zungchin.
De hemel zij uw hoeder.
Fungiang.
1280 Het ga u beter dan wij dachten. Och vrouw moeder,
Och lieve zuster, och, wij kunnen u voor 't lest.
Misschien kan 't beter gaan.
Zungchin.
Voort voort, de noodweer prest.
Wij willen zelf tot aan den hofstroom u geleiden.
Wie 't huffs wil bergen, moet de zoons en vader scheiden.
Jasmijn.
1285 Och bitter scheiden ! och wij zien ze nu niet meer,
Of hachelijk. Wat neemt het wereldsdom een keer !
Met hoe veel juichens, met hoe groote zegeningen
Onthaalde ons 't hof! geluk, o voedster der Taimingen 1
Toen d' oude sluierkroon, naar d' ingewijde wet,
1290 Ons in de hofkerk, vol triomf, wierd opgezet,
127o. Spreek een woord: de oude uitgave had: spreeke een
w o or t, wat gezocht en gewrongen was: wil men 't echter behouden,
dan valle de komma achter He er v a d er weg. — 1272. Den Kunfutiaan: d. i: „iemand die in strenge afzondering naar de regels leeft, ingesteld door Konfucius". — 1275. En zie den uitgang van Peking aan
voor „en wacht, hoe het afloopt met Peking". — 1280. Da chten: wellicht een drukfout voor du c hten. — 1285, 1286. Wij z i en ze nu niet
m e e r, of ha chelijk: d. i.: „wij zien ze, bf nimmer, Of in een hachelijken toestand terug".
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Waarna wij door den drang der vorsten gingen brommen
Met vier erfkinderen, vier vaste rijkskolommen
Om op te steunen. Och hoe wankelt nu de staat !
Tree binnen, dochter : 'k hoor een stadgerucht op straat.
KOLAUS. US. ZUNGCHIN.

Kolafts.
1295 Wat raad ? wij staan ten doel der opperste ongenade.
Wij waarschuwen, helaas, de majesteit te spade
t' Ontvluchten ; aangezien het onheil met den dag
Haar plots'ling overvalt, en waarschuwt met den slag.
U s.
Hoe staat het dan ? men moet niet zonder reden schromen.
Kolatis.
1300 Hij borst ter westpoorte in. Het krijgsheir bruist, als stroomen,
Ter stede in naar het hof.
U s.
Wie openden de poort ?
Kolails.
De krijgsraad, schelmen, rijksverraders. Dat de moord
Hen sla, de donder schende. o Heillooze onverlaten !
De trouw heeft teffens uit bij burgers en soldaten,
1305 En oversten. Wij zijn geleverd en verradn.
Wat raad ? wat raad ? geen raad. Daar stapt de keizer aan.
Zungchin.
Onze afkomste is gebergd, behouden buiten zorgen.
Kolati s.
Genadigste, wat raad ? och waart ge zelf geborgen;
Zungchin.
Wat's dat te zeggen ? drijft het hof op avontuur ?
Kolaus.
1310 Lykungzus is in stad. Hij drijft den dubb'len muur
Van 't hof verweldigd.
Zungchin.
Hoe ?
1 307, 1 308. Vondel heeft in deze twee regels de beide vormen gebergd
en geborgen, en hier in dezelfde beteekenis, gebezigd.
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K o la ii s.
Alle elefanten dronken,
In hunnen slaap gesmoord, in stee van waken, ronken
Op hunnen breeden rug. Dat heet op schildwacht staan.
Nooit keizer werd zoo schalk van hof en stad verradn.
Zungchin.
1315 Het is dan vluchtens tijd met alle onze eedgenooten.
Ko1at s.
Te spa, helaas, te spa : de toegang is gesloten,
Aan alle kanten. Och, de jongste dag verscheen.
Zungchin.
Meineedigen, is dat voor 's keizers recht gestreen?
Heeft u de keizer, in den top der heerschappije,
1320 Vergeefs milddadig, met verheffing van soldije
En eere en ambten, aan de glorie van zijn kroon
Verbonden , om hem dus te bonzen uit den troon ?
Lykungzus niet, maar gij zijt schuldig, zijt handdadig
Aan dit verwaten stuk. Wie valt ons nu genadig?
1325 Kolatis, toon uw trouw aan uwen trouwsten vorst.
Tree herwaart. Stoot dien dolk in onze oprechte borst.
Tree herwaart. Deinst ge nu, en is uw trouw te zoeken?
Lijfschutten, hofstaffiers, gij hofbesneenen, vloeken
En pesten van het rijk, genaakt op 't ongezienst.
1330 Treedt rustig toe: stoot toe, en boet met dezen dienst
Uw vadermoord. 't Is tijd dit edel bloed vergoten.
Nu redt ons door den dood : gij hebt ons dood besloten.
Valt teffens aan : stoot toe . wij staan u schoon en bloot.
Daar legt uw keizers hart : dat zoekt ge. Snijdt, of stoot,
1335 Dat geen Lykungzus ons aan duizend stukken scherve.
Ontvangt den lesten snik, terwijl ik tijdig sterve.
Dan och zij weig'ren ons dien jongsten dienst. Welaan,
Men moet zich redden. 'k Zal een pons naar binnen gaan.
U s.
Waar streeft de keizer ? och hoe barnen die gedachten I
K o 1a ii s.
1340 Daar steekt een hofgalm op van rouwe en jammerklachten.
De hofklok klept vast brand, en moord, en slaat geluid.
1 3 12. Gesmoord voor „ge d o m p el d", want waren zij werkelijk g esmoor d, dan hadden zij niet kunnen ronken. — 1339. Waar streeft
de k eizer? Hier verlaat Zungchin het tooneel, om den brief te schrijven,
dien hij kort daarop aan Us ter hand stelt.
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De torenwachter blaast verraad ten toren uit,
Van zeven transen. Welk een bliksem 1 welk een donder !
De hoofdstad en 't paleis, al 't bovenste raakt onder.
1345 Het gansche China smilt in eenen mengelklomp.
Peking verlaten, schijnt een hoofdelooze romp,
Een lichaam zonder hoofd. Maar treen we spoedig binnen.
Hier valt met jammeren en klagen niet te winnen.
U s.
Ik volge u fluks. Helaas, men heeft dit lang gespeeld.
1350 Het lag me al op de leèn. Geen reden, och ik smelt !
Kon dien inheemschen brand van snoode hofgebreken,
Allengs aan 't smeulen, en gelijk een pest ontsteken,
Uitblusschen. Hemel, help uwe ondermajesteit.
Hier komen keizerin en dochter, rood beschreid.
PAO. ZUNGCHIN. US.

P ao.
1355 Vrouw moeder, 't is gedaan. Wij scheiden uit dit leven.
Wie tranen stort kan nog dien rouw te kennen geven
Door tranen, teekens van verzetb'ren rouw en druk :
Maar geene traanzee kan ons uiterste ongeluk
Uitbeelden, neen, och neen, noch zulk een bloedvlak wasschen
1360 Uit vaders stamboek. Och wat ramp komt ons verrassen !
Zungchin.
Aartskansler Us, hoor toe. Aanvaard dit leste pand,
Dien brief, geschreven met ons eigen bloed en hand,
En zweer me bij uw hoofd, na 'et korten van ons leven,
Lykungzus dezen brief met uwe hand te geven.
U s.
Ik zwere bij mijn hoofd : de hemel hoor' het aan.
Zungchin.
Volhard, mijn dochter: blijf heer vader onderdaan.
Lykungzus nadert vast om u en ons t' onterven.
Gij moet van vijands of van vaders handen sterven.
Die schender zal u, na uw vaders rijpe dood,
1370 Den scherreprechter eerst toedoemen, die u bloot
1 350, 1351. Geen reden, och ik smelt! Kon, enz.: kon hangt of
van geen reden, en och ik smelt! is een tusschenlap, om 't rijm. —
1353. Hemel, help uwe ondermajesteit: men denke aan 'sKonings
titel van „Zoon des Hemels." Zie vs. 221. - 1358. Traanzee: „een zee,
niet van t r a a n, maar van tranen".

ZUNGCHIN.

367

En naakt voor 't hofgezin durf schenden en schoffeeren,
Dan u de blanke borst met gloende tang en scheren
Afrukken, scheuren, en, in 't barnen van 't geraas,
Zijn dolle hondenjacht, gelijk een lekker aas,
1375 Toesmakken op den vloer, van vaders bloed nog dronken,
En lauw en rookende, om met zulk een daad to pronken.
Wij gunnen u den keur van beide: kies en deel.
Ons rol heeft uitgediend op 't bloedig hoftooneel.

P ao.
Heer vader, 'k geef aan u mijn lichaam zuiver over.
1380 Beschut me voor geweld van dien verwaten roover.
Ik kusse u voor het leste. o Vader, 'k neem verlof.
Zungchin.
Nu dochter, volg me naar uw kamer in het hof.
U s.
O heerlijke aangename en hemelsche uitgekoren!
O eenige erfprinses, wat ende is u beschoren!
1385 Gij schoonste feniksbloem in 't heilig kronendal,
Helaas, mij schrikt alree, voor 't opgaan van 't geschal,
Dat uit de tralien van uw bebloede kamer,
Door hof en hofgewelf, nog luider dan de hamer
Der hofklok klinkt, als zij de daken overbromt.
1390 Ik zie hoe stroom en stad en heel Peking verstomd,
Verbaasd van schrik en angst, en zelf uit mededoogen
De wraak der vijanden verzet staan en bewogen.
O bloem van veertien jaar! o Vreugd van moeders trouw!
Wat was 'er een gejuich, toen d' eerste morgendouw,
1395 Uw levens dageraad besproeiende, op zag luiken!
Al 't joff'rentimmer riep: wie zal deez' meibloem pluiken!
Wat koning waardig zijn den ring, den diamant,
Het puik van Indien, aan haar gewijde hand,
Te steken? Och zij stort. Daar legt, daar legt ze neder.
1400 Hoe schudden hof en stad: gelijk wanneer een ceder
Ten berge af rolt. Ai hoor dat schrikk'lijk hofgedruisch,
Dat huilen, dat geschrei, gebalk door 't keizershuis.
Het schijnt de hemel giet, afgrijselijk verbolgen,
Zijn viergloed teffens uit. Nu wil het zwaarste volgen.
1405 De zwaarste droefheid is op 't uiterste gespaard.
Hoe dreunt deez' hofkolom! De stroom schiet achterwaart,
Die met zijn watervat den boomgaard kwam besproeien.
De dolle donder wil dien stamboom, onder 't bloeien,
1 3 86. Mij schrikt voor „ik schrik", doch krachtiger en sierlijker. —
1392. V e r z e t staan: deze infin. hangt af van i k zie in vs. 139o.
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Na drijwerf honderd jaar, neerploffen slag op slag.
1410 Hoor toe. Hij ploft. Hij stort. o Wee, o wee, o wach !
Al wat 'er vast hangt aan den diep geschoten wortel
Valt met hem , en verplet het al aan gruis en mortel.
Nu valt dit ruime hof mijn ouderdom te nauw,
Gij dienaars, stut me. Ik ga . ik zwijm : mijn hart wordt flauw.
REI VAN PRIESTEREN.

I. Zang.
1415

1420

1425

Helaas, waar schuilen wij voortaan?
't Is met den keizer omgekomen,
De majesteit met hem vergaan.
0 lustpridel ! o pruimeboomen !
Getuigen van zijnen weligen stand.
0 kouseband!
Hij drijft 'er bij de keizerin,
Met hem gestikt in eenen asem
De trouwe min en wedermin
Verdwenen, als een rook en wasem.
Zoo zinkt de zonneschijn onder de kim.
Dan rijst de schim.
I. Tegenzang.

1430

1435

Nu dreigt een helsche en blinde nacht
Van dwalinge en afgoderijen
Het licht van 't kruisaltaar met kracht,
Door 't ommeslaan der heerschappijen,
Te blusschen, den heidendommen ten spot.
0 bitter lot 1
Nu staan de kruisgezanten bloot,
Ten doele der godslasteraren.
De kerkgewelven lijden nood,
En onbebloede Christaltaren.
Het zielverhuizen gaat sneller zijn gang.
Wie smoort deez' slang 1

1410. 0 wach! Wach is „wee", en de uitroep bestaat nog alleen in
het platte a way! — 142o. 0 k o u s e band: die kouseband is wel geschikt,
om lezers of toehoorders, midden uit de meest tragische stemming, tot
vroolijkheid op te wekken. — 1421. Hij d r ij ft: namel. „in de lucht, als
hangende aan een pruimeboom". — 1425, 1426. Versta: „als het zonnelic h t achter de kim verdwijnt, verbreidt zich de sc ha d u w". — 1437. H e t
zielverhuizen gaat sneller zijn gang, hadden de zendelingen dan
vroeger het zielverhuizen b e 1 e t? — Weder geldt hier dezelfde aanmerking ,
die op vs. 452 gemaakt is, dat verkeerdelijk van het z i el v er h u i z en
gesproken is, terwijl „de leer der zielverhuizing" bedoeld werd.
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II. Zang

1440

1 445

1 45 0

Men vreesde lang, van tijd tot tijd,
Den inbreuk uit des Tarters landen :
Maar Uzangueius, die zich kwijt,
Bewaakt den rijksmuur, breekt de tanden
Der gruwzame tijg'ren, en houdt ze in tucht.
Wij scheppen lucht,
Ontsloot hij 't rijk voor 's Tarters stam,
Wie zou dan eerst de bloedvlag strijken,
Lykungzus, of de groote Cham ?
Wie zou een voet den and'ren wijken ?
Wij zaten hier tusschen beide bekneld.
Hoe waar 't gesteld !
II. Tegenzang.

1455

1460

Zoolang d' aartskansler Us den zoon
Gebiedt, en blijft in staat en eere,
Strekt hij een waarborg voor deez' kroon,
En nieuwen aangenomen heere.
De liefde van vader en zoon verwint.
De bloedband bindt.
Laat ons in 't hof ten outer treen,
In zulk een ommezwaai van staten,
Den hemel off'ren met gebeen,
Den wil des oppersten gelaten.
't Is God die den rijken hun palen zet.
Dit 's d' opperwet.
HET VI JFDE BEDRIJF.
US. LYKUNGZUS. XAIANGA. REI.

U s.
N U rept u in der ijl, staffiers en hoftrouwanten,
En past op 't voorhof hier den gouden troon to planten.
1465
De nieuwe keizer stapt door juichend hofgewoel,
Op trommel en trompet, naar 's voorzaats hoogen stoel.
0 zegenrijkste vorst en veldheer, aangebeden
Van koninkrijken, en een rij verwonnen steden,
Genaak ter goeder ure, en schut der volken scha.
1470 Ontferm u over 't yolk, en open uw gena
Voor alien , die in 't stof, aan 't outer van uw voeten,
Zich werpende, u verheugd inhalen en begroeten.
Lykungzus.
Rijs op, aartskanselier. Gij waart den voorzaat trouw.
VONDEL XI.

24
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Dat een van alien nu den nazaat klaar ontvouw

1475 Hoe deze treurrol van Zungchin is afgeloopen.
U s.
Trouwanten, zet de poort van hof en boomgaard open
Genadigste, daar zien uwe oogen in 't verschiet
Den droeven uitgang van Taiminga's oud gebied.
Zij drijven beiden stil op hunne kousebanden.
1480 Flus dreef heel China nog en vijftien groote landen
Aileen op 't erfgezag van hunne majesteit.
Daar komt de rijksvorstin Xaiange, om u bescheid
Te brengen, en het lot t' ontvouwen van deez' beide :
Want, als staatjoffer, zij onze erfprinses geleide
1485 In haar slaapkamer, en de doodsche keizerin.
Naar 's keizers lusthof, op het bloedspoor van Zungchin.
Zij heeft de doodverf al gezet, van rouw bezweken.
Lykungzus.
Schep moed, mevrouw. Bedaar : verhaast u niet in 't spreken.
Xaianga.
Genadigste, och wat heb ik heden niet beleefd !
1490 De geest der dochter en haar moeder waart en zweeft,
Gelijk ook 's keizers geest, voor mijne scheem'rende oogen:
En nauw'lijks kan ik nu d' opgaande zon gedoogen,
Die levenden verkwikt, en mijn gemoed bedroeft.
De droefheid houdt mijn hart bekneld en toegeschroefd.
De dochter nam zoo dra geen oorlof van den vader
1 495
Op 't voorhof met een kus, of zij of hij te gader
Met een de moeder treën, gevolgd van hofgezin
En mij, verbaasd en bleek en doodsch ter kamer in.
De dochter zet zich, met geen tranen op de wangen
1500 Van doodschrik, nu getroost den hartesteek t' ontvangen,
Voor haar heer vader schrap, die stijf staat en bedrukt:
Als zij den boezem met haar handen openrukt
Wat was 'er een geschrei! wat hoort men al getrappels?
Hij zag geen borsten, neen, maar een paar hangende appels,
1505 Van koningshanden waard, uit gloed en bruiloftslust.
Eerbiediglijk gestreeld, gekust en dan herkust.
Hij kent zijn eigen kroost aan aangezicht en oogen,
De spiegels van haar ziel, met 's vaders rouw bewogen.
Hij ziet de versche roos van weerzijde op de wang
1510 Bestorven, ook den mond. Wat staat de vader bang
1506. Voeg achter dezen regel, ter vermijding van alle dubbelzinnigheid :
te worden.
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Met eenen blooten dolk! Hij smijt den ponjaard neder,
En stampte langs den vloer wel driewerf hene en weder.
Toen toegetreden keert het aanzicht van haar af,
Ontveinzende den steek, dien hij de dochter gaf,
1515 Als door zijn eigen hart. De bloedbron, niet te schatten
Op 't fijnste kronegoud, aan 't springen stroomen spatten,
Besprengt het keizerlijk, het vaderlijk gewaad.
Zoo zijgt ze neer. De dood misverft dat schoon gelaat.
De moeder staat stokstijf, de vader raast verbolgen,
152') En vat ze bij de hand, die nauw'lijks hem kan volgen.
Ik ondervang ze, en breng heur naar het lustprieel,
In 's pruim'booms schaduwe, een ellendig treurtooneel.
De keizer kust ze, en spoedt te scheiden uit dit leven,
Verhangt zich aan den boom, van wanhoop aangedreven,
1525 Met zijnen kouseband. Zij volgt den keizer na,
Gejaagd van 't hofgeschal: vertoef niet: rep u, dra.
Lykungzus komt, gesterkt van duizend hofbesne6nen.
Uw jongste dag is om: uw zon heeft uitgeschenen.
Lykungzus.
Ons jammert hunne ellende, en 't hooren van dien toon.
U s.
1530 Genadigste, beklee dien ingeruimden troon.
Geen vroom Chinees kan u deze erfnazaatschap weigeren.
Lykungzus.

1535

Hoe dus? bezwijken nu de beenen, onder 't steigeren
Ten ingeruimden troon, tot driewerf achtereen.
Wat spelt dit voorspook heil of onheil? neen o neen:
Wij willen onversuft ons in dien zetel zetten,
En 't rijk handhaven bij zijn recht en oude wetten,
U s.

1540

Geluk, heer keizer: heil, lang leven, rust en spoed.
Ontvang dien gulden brief. Zungchin heeft met zijn bloed,
Als zijnen jongsten wil, dit blad aan u geschreven,
En op den eed belast den nazaat dien te geven.
Lykungzus.
Heer kansler, lees den brief voor alien overluid.

1531. D e z e erfna zaatschap: het woord is hier, waar 't een troonsbeklimming bij overweldiging geldt, al vrij zonderling gekozen, en heeft,
in den mond van Us, veel van ironie. — 1540. En op den eed b e1 as t: d. i.: „en ons bij eede doen beloven".
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U s.
Geluk, heer nazaat: ons regeering heeft nu uit.
Geene onderdanen ons van deze kroon beroofden,
Maar hofbesneenen, krijgskornels, en opperhoofden.
1545 Zij meldden goddloos ons het hofverraad te spa.
De hemel schenkt u 't rijk. Acht schelmen uw gena
Onwaardig. Straf ze streng, ten spiegel van de boozen.
Neem wraak, in onzen naam, van schelmen en goddloozen.
Lykungzus.
Waar blijft Kolails?
U s.
Hij verhing zich aan een boom.
1550 De wanhoop, los van band, gaf eenen vrijen toom
Aan hofbesneenen, trouw bij eer en eed gebleven,
Om, op hun meesters spoor, te scheiden uit het leven.
Lykungzus.
Aartskanselier, volhard. Uw trouw blijve ongewraakt.
Schrijf Uzangueius, die den grooten muur bewaakt,
1555 Tienhonderdduizenden gebieden kan met wenken,
Dat hij ten hoof verschijn'. Wij willen hem beschenken,
En hooger heffen op een koninklijken troon.
Uit kracht van 't recht, dat gij hebt over uwen zoon,
Beveel hem op den hals, dat hij zich in koom' stellen,
1560 Met alle hoofden en manhafte krijgskornellen.
Men zal ze alt'zamen van den ouden eed ontslaan,
Om door den nieuwen eed, getrouw en onderdaan,
Lykungzus op den troon, hem toegekeurd, t'ontvangen.
R e i.
Wij kruisgenooten uit Europe om strijd verlangen,
1565 Doorluchtste majesteit, te hooren uit uw mond,
Of wij Peking en 't hof, dat voor ons open stond,
Verlaten moeten, en terstond te lande uit trekken.
Lykungzus.
Volhardt: wij willen in ons schaduwe u bedekken
Voor oproer en geweld. Lykungzus blijft uw vriend.
1570 Gij hebt deez' kroon getrouw gehandhaafd en gediend.
Bewaart de handvest van uw vrijheid onbezweken.
1543, 1544. Zungchin wil in zijn brief zeggen: „niet de wensch der natie,
maar het verraad, door een deel gunstelingen en hooggeplaatste ambtenaren
gepleegd, heeft mij de kroon ontroofd".
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REI. DE GEEST VAN XAVERIUS.

R e i.
Geloofd zij God. Nu laat ons hem eendrachtig smeeken
Dat hij een teeken van genade ons openbaar'.
Hier daalt een held're wolk. Men ziet eene eng'leschaar
1575 Aanheffen eenen dans, op hemelsche gezangen.
Men kniele om zulk een groete, uit 's hemels schoot ontGeluk en zegen, ons van boven toegeleid.
[vangen,
De wolk gaat open. Welk een glans en heerlijkheid
Verschijnt hier in 't verschiet, uit 's hemels gouden bogen!
1580 Een heilig, rijk van glans, verkwikt de schreiende oogen,
En opent zijnen mond tot 's allerhoogsten eer.
Men luist're aandachtig toe, en valle op 't aanzicht neer.
Xaverius.
Altaargenooten, mijn gebroeders, wilt niet vreezen
In dezen overgang van 't rijkshof der Chineezen :
1585 Lykungzus hangt te los aan 't wankele avontuur :
Want Uzangueius zelf, de wachter, wil den muur
Ontsluiten voor het heir des Tarters. Deez', aan 't bruisen,
Zal, als een waterval door opgezette sluizen
Inberstende, al het land zet in een bare zee,
1590 Veld winnen; de tiran Lykungzus deze stee,
Verbaasd verlaten, vlien met zijn geroofde schatten,
Omkomen , en Peking het nieuw gezag zien spatten,
Twee zonen van Zungchin onthoofden voor de stad,
Den derden in een poel, van wanhoop afgemat,
1595 Gesprongen, over hals en hoofd gedompeld, smoren,
En al 't Chineesche rijk, na slag op slag, verloren.
Dan wil de groote Cham, in dezen ommezwaai
Van staten, Tartarije, en China, en Kathai,
In eene heerschappij gesmolten, trotsch regeeren.
1600 Hij zal uw vrijheid niet besnoeien maar vermeeren,
Terwijl ge 't Heidendom herbaart door Christus' wet,
Totdat zich d' afgrond, dol van nijd, hier tegens zet
De nazaat opgerooid, en zonder reen verbolgen,
Besta den godsdienst straf te dreigen en vervolgen,
160 5 Den Bonsien ter gunste, en hun vervloekt altaar.
Zoo ging het in Japon, getreden vijftig jaar.
1 593, 1594. Vergelijk deze woorden van Xaverius met hetgeen Jasmijn
vs. 1252 en 1253 zegt. — 1597. De groote Cham: Xun-chi, Khan of
Keizer der Tartaren, die in China de stichter werd der dynastie van
Cim — 1603. D e na z a a t: „Xun-chies opvolger". — 1605. Den Bonsien:
„den Chineeschen Priesteren". — 1606. Getreden v ij ft i g jaar voor
„nadat het gedurende vijftig jaar door ons betreden was geworden".
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Het wettig strijden gaat voor 't heerlijk triomfeeren
Wie kan Gods oordeel en voorzienigheid grondeeren!
Want krachtig treft ze 't wit en oogmerk daar ze op mikt,
161 c Terwijl ze lief'lijk 't voorgeziene in orde schikt.

R e i.
Al zien we boven 't hoofd veel donk're wolken hangen:
Wij geven ons aan Gods voorzienigheid gevangen,
Met onvermoeid geduld, uit ootmoed en ontzag.
Het licht komt, na den nacht, veel schooner voor den dag.

al.0403,
OF

ONDERGANG DER EERSTE WERELD.
TREURSPEL.
Tantcene animis ccelestibus irce!
[„Woont zulk een gramschap in hemelsche zielen ?"
Zie Aen. I, 15.

DEN WELEDELEN HEERE

JOAN DE WAAL,
Heere van Ankeveen.
Ndien een treurspel, naar de maat van zijnen nadruk, groot
geacht wordt, zoo zoude Lucifer d' eerste plaats, Adam in
I Ballingschap de tweede, en Noach, of d' ondergang der eerste
wereld, de derde plaats bekleeden. Lucifer en zijne aanhangelingen vervielen, uit hunnen zaligen staat, in eeuwige ongenade,
zonder hoop van verzoeninge; Adam en zijne nakomelingen in
1608. G r o n d e e r en: een woord, dat Vondel meer bezigt en zelfs boven
„peilen" of „doorgronden" schijnt to verkiezen. — 161o. In dezen regel
vinden wij een voorbeeld van den val der cesuur in 't midden van een
woord, een vrijheid, welke Vondel zich anders zelden veroorlooft, en die
dan ook hier geen slechte uitwerking doet. — Noach, enz. R. 1. Tr e u r s p e 1:
dit woord staat hier niet zoozeer in zijn gewone beteekenie van „drama,
tooneelstuk, dat ernstige lotgevallen tot onderwerp heeft"; maar in dien
van „treurige gebeurtenis", zooals waar Arend van Amstel van zegt in den
„Gysbrecht", vs. 1035:
Wie hoort dit treurspel aan , die niet zijn tranen laat?
Noach. 1. N a d r u k: gewicht.
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de verdoemenisse, met hope van herstellinge, door de belofte
des toekomenden verlossers. De rechtvaardige Noe bleef behouden, toen de gansche wereld, hardnekkig in hare misdaad, kwam
te smoren, uitgezonderd boetvaardigen, die van naberouw getroffen, hunne schuld bekenden, en, door de zuivering van smette
in den kerker, op den troost en het verschijnen des verlossers
met groot verlangen hoopten. Sint Peter, de Prins der Apostelen,
en Christus' stedehouder, stelt Gods rechtvaardigheid ten toon,
in den afval der wederspannige engelen: Sint Paulus in den val
van Adam en Adams nakomelingen. Sint Peter gedenkt in beide
zijne brieven den wereldvloed, in Noach's tijd; gelijk voor hem
deszelfs leermeester, Jesus Christus, zijne onverwachte toekomste,
ten jongsten dage, gelijkt bij de bedorven eeuw van Noe, toen
de menschen bruiloften en banketteerden, totdat, Noe in d'arke
getreden, de watervloed hen al te zamen verdelgde. Sirach
hadde Noe voorheen onder de naamhaftige voorvaders gesteld,
om 's mans volkomenheid en rechtvaardigheid, waarom hij, van
boven begenadigd, voor den watervloed beschermd bleef, en de
belofte ontving, dat de menschen namaals niet door het water
zouden uitgerooid worden. De schrijver aan de Hebreen voert
Noe, den bouwheer der arke, onder de geloovigen, in de triomfe
des geloofs om. Moses onfaalbare historie, al den aardbodem door
gespreid, bestelde den dichteren, en onder meer anderen Ovidius,
stof om den watervloed van Deucalion hier op te bouwen. Josefus
gewaagt hoe d' Armeners den berg, waarop d' ark kwam te
rusten, Apobaterion of uitgang noemen; daar de landzaten te
zijnen tijde nog het overschot der arke toonden. Hij getuigt hoe
Berosus, een Chaldeeuwsch historieschrijver, omtrent driehonderd
jaren vOOr het jaar der verlossinge levende, aanteekent, gelijk
meer andere ongrieksche pennen, den wereldvloed, voor koning
Ninus' tijd bekend. Filo meldt in Moses' leven mede den wereldvloed, gelijk ook Nikolaus Damascenus. Plutarchus verhaalt uit
R. 4. Uitgezonderd boetvaardigen: 't is niet zeer duidelijk bij den
eersten opslag, wie hier bedoeld worden: immers ook zij, die berouw hadden, kwamen desniettemin in den zondvloed om. Doch men moet met het
smoren, waarvan in den tekst gesproken wordt, verstaan „het ondergaan van den geestelijken, eeuwigen dood", en door dien k e r k e r, het
„vagevuur". Dat deze lezing juist is, bewijzen vs. 1360 volgg. van het
Treurspel. — 8. T en too n: 2 Petr. II : 4. — 1o. Nakome lin g en :
Rom. V:14; 1 Cor. XV: 22, 45.— ii. In beide zijne brieven: 1 Petr.
III: 20: 2 Petr. 5. - 12. Jesus Christus: zie Matth. XXIV: 37. —
15. Sirach: zie Jesus Sirach XLIV : 18, 19. — 22. Triomfe des geloofs om: Hebr. XI:7. — 24. Deucalion: zie Herschepp. B. I. —
24. Jose fu s : zie Antiq. Jud. Lib. I. Cap. 3. — 31. Filo: Waarschijnlijk
wordt hier Filo de Oude bedoeld, bij Clem. Alex. Lib. I en bij Eusebius,
Lib. IX, Praep. Evang. aangehaald. — 32. Nikolaus Damascenus: een
geleerde, die ten tijde van Augustus leefde en bij dezen, gelijk mede bij
Herodes, zeer in gunst stond. Hij was een Peripateticus en schreef o. a
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bekende fabelen hoe Deucalion, versta hier Noe bij, gedurende
den watervloed een duif opschoot, die in d' arke wederkeerde,
en weder uitgelaten achterbleef De schrijver van de orakelen der
Sibyllen verhaalt den watervloed, en het rusten der arke op den
berg Ararat, doch t' onrecht in Frygie gesteld Een overoud verleider, Apelles genoemd, leerling van zijnen goddeloozen meester
Marcion, en verwaand genoeg, pogende Moses zuivere bladen
hierin hunnen luister te benemen, gaf den oudvaderen inzonderheid Origenes, stof, onder andere punten, te handelen van het
begrijp en de maat der arke, kwalijk en averechts bij zulke
dwaalgeesten opgevat: maar het windig opgeven van zijne gezochte schijnredenen werd met pit van gezonde reden rustig
gestuit, en terugge gekaatst. De heilige oudvader Cyrillus stopt
den afvalligen Juliaan, het Heidendom pogende in te voeren,
Moses en Christus, als verleiders of te malen, den lastermond,
met getuigenissen van Abydeen en Alexander Polyhistor: bevestigende hoe Xisuthrus, versta Noe, zich met dieren en vogelen
in d' arke begaf, en uit opgeschoten vogelen vernam dat de watervloed ophield. Epifanius zegt dat ze de vrouw van Noe Pyrrham
noemden: ook melden Diodoor, en Plinius niet duister van dezen
watervloed; inzonderheid Luciaan, het hoofd der Godslasteraren,
die, op den naam van Deucalion, heel breed gaat weiden, en
alle omstandigheden, bij Moses gemeld, waarneemt, gelijk hij ze
zelf uit den mond der Grieken hoorde.
Onaangezien zulk eene overeenstemminge van onfaalbare en
geloofwaardige getuigen, vrienden en vijanden, rustten d' ongodisten nooit [om het wroegen van hun overtuigd geweten te
paaien, en gelijk het redelooze vee, zonder hoop op d' onsterfeeen geschiedenis van Assyrie. Van zijn werken zijn alleen fragmenten over,
in 1634 door Valesius uitgegeven. — Plutar chus: de hier bedoelde
plaats heb ik niet kunnen vinden. — 4. De schrijver van de o r a k el en
der Sib yl en: wie hier bedoeld wordt, is mij onbekend. — 16. A by deen:
of Palefestus van Abydos, was een leerling van Aristoteles en de schrijver
van onderscheidene historische werken. Waarschijnlijk wordt hier echter
een andere Abydenus bedoeld, die door Eusebius wordt aangehaald en
die Assyrische zoowel als Chaldeeuwsche geschiedenissen geschreven had. —
16. Alexander P olyhistor: een geleerde Griek, die ten tijde van Sylla
leefde en onderscheidene historische, letterkundige en philosophische werken schreef, waarvan de ouden met lof gewagen: o. a. een geschiedenis
der Joden, meermalen bij Cyrillus, Eusebius en Clemens van Alexandria,
aangehaald. — 19. Epifa ni us: wie hier gemeend wordt, is niet duidelijk.
Er is een Bisschop in Cyprus, die in de vierde eeuw leefde, na zijn dood
heilig verklaard werd en een aantal werken naliet; — alsmede een geleerde
uit de vijfde eeuw, die, op verzoek van Cassodorus, de geschiedenissen,
geschreven door Theodoretus, Socrates en Sosomenes, in 't Latijn vertaalde, en de drie tot eene nieuwe ineensmolt. — 2I. Luciaan, het
ho ofd der G o dslas terar en: Lucianus lasterde alleen de Goden van
het Heidendom, die hij in zijn geestige dialogen met al hun ergerlijke gebreken en ondeugden ten toon stelde.
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lijkheid, been te sterven] de heldere waarheid van Profeet
Moses historie, als een versierd fabelwerk te wederspreken en
beschimpen.
d' Opperste wijsheid kennende de bedorvenheid en krankheid
der menschen en de listen en lagen des satans, die, als een
brullende leeuw, hen omringt, en poogt te verslinden, zoekt
doorgaans in de gewijde bladen elk van het kwaad of te trekken,
en tot het goed te brengen, door voorbeelden van straffe en
vergeldinge, hechtende aan zijne geboden en verboden, beloften
en dreigementen. Zoo kan het dan niet anders dan stichtzaam
geschat worden voorbeelden van Gods rechtvaardige oordeelen,
ten nutten spiegel der aanschouweren, openbaar ten toon te
stellen, om 't een en 't ander uit te werken. Op dit betrouwen
voere ik dit werk, hoedanig het zij, ten treurtooneele, onder
de schaduwe van uwen naam en titel, hopende dat het bij uwe
heuschheid ten goede zal geduid worden, en ik blijven

Uw weled. ootmoedige dienaar
J. V. VONDEL.

INHOUD.
Dam, eerste aartsvader, en stam der geslachten, spreidde
zich uit in twee takken, Kain en Seth. Deze, in hunne telgen
aanwinnende, bouwden de wereld. De zonen van Seth, bekoord door de schoonheid en bevalligheid van Kains dochteren,
traden met haar in beddegenootschap, teelden eenen aard van reuzen en geweldenaren, en vervielen door deze ongelijke vermenging
tot allerhande goddeloosheid en boosheid, verlieten den heiligen
wandel van Seth, Enoch, Henoch, en offerhanden en altaren,
bedreven overspel en bloedschande, misbruikten zusters en
moeders, en nog erger, zonder onderscheid, verdrukten on.schuldigen door geweld en wapens, en mestten zich met bloed
en roof der nageburen Aartsvader Noe, Lamechs zoon het
eenig voorbeeld van godvruchtigheid, en boetgezant, kantte zich
met leeraren en dreigementen vergeefs hier tegens. Toen der
menschen boosheid de lankmoedigheid des allerhoogsten hardnekkig misbruikte, en het ten leste Gode verdroot, bouwde Noe
door last van hooger hand eene ark, vergaderde hierin viervoetige dieren, en vogels, van elk slag bij paren, en begaf zich
endelijk, met zijne echtgenoote, drie zonen, en hunne vrouwen,
in dit gebouw, van God achter hem toegesloten, waarop de

A

R. pc). S t i c h t z a a m voor „stichtelijk", met een uitgang, door Vondel geliefd. — Inhoud. 5. Eenen a a r d van r e u z e n: dit zou kunnen beteekenen:
„een so or t van reuzen"; 't staat hier waarschijnlijk voor „geslacht, ras".
In beide beteekenissen komt het talrijke malen bij Vondel voor.
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wereldvloed, door het opbersten des grooten afgronds, en d'opgezette sluizen des hemels, en gedurigen slagregen, veertig
etmaal aangroeiende, zich vijftien ellen boven alle bergen verhief, en menschen en dieren teffens verdelgde.
Het tooneel is voor Reuzenburg, aan den voet van Kaukasus,
en den hoek van het cederbosch, in 't gezicht van Noahs timmerwerf. Het treurspel begint voor den opgang en eindigt met den
ondergang der zonne.

DE TOONEELISTEN.
APOLLION, de koning des afgronds.
Not, de boetgezant, en bouwheer der arke.
REI VAN ENGELEWACHT.
DE BOUWMEESTER DER ARKE.
ACHIMAN , de grootvorst van het oosten.
HOFMEESTER ,
Ambtenaars van Achiman.
AARTSHERDER ,
URANIA , de grootvorstin van het oosten.
JOFFERS.
CHAM ,
Noachs drie zonen.
SEM,
JAFED,
URIEL , gerechtsengel.

NOACH,
OF

ONDERGANG DER EERSTE WERELD.
HET EERSTE BEDRIY.
Apollion.

H

ier steig're ik, koning van den nacht, Apollion,
Uit 's aardrijks navel, eer d'in arbeid gaande zon,
Het daglicht barende, uit de kim kome opgestegen.

R. 5. Reuzenburg: evenals in den „Lucifer" de woonplaats der Engelen,
Engelenbur g genaamd wordt, zoo geeft Vondel hier aan het verblijf, de
stad der Reuzen, den versierden naam Reuzenburg. — 9. De Toone elis t e n: zie de aant. — io. A p o Ilion: hier geeft Vondel wederom aan den
vorst des afgronds den naam, dien hij in 't Grieksch draagt. — H. No e:
het mag niet onopgemerkt blijven dat Vondel hier en verder door 't geheele dichtstuk heen, den naam van zijn held anders spelt dan op den titel
en hier en daar in de Opdracht en den Inhoud. — 14. A c him an: dezen
Reuze-vorst geeft Vondel den naam van den Reus van Hebron, die door
Kaleb werd verdreven. Zie Num. XIII: 22 ; J os. XV : 14. — 17. Waarom de
zeer aardsche Grootvorstin den naam van Urania, 06valia, „de Hemelsche",
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Mijn stinkende adem is airee den hemel tegen,
Die schaduw van helschen stank, de starren trekt omhoog;
Dewijl mijn zwavelkeel den starrenlichten boog,
Met smook bezwalkende, berooft van zijnen luister.
Mijn blikken branden, als twee kolen, in het duister,
En dikke duisternis, met eenen rooden gloed.
10 De pekstok blaakt, en stut mijn twijfelenden voet,
Waar ik den grond betree. Het gras en bloemen kwijnen,
En 't ongedierte vlucht naar wouden en woestijnen.
Daar rijst het vlotgevaarte, op Noachs timmerwerf,
Na honderd jaren tijds volbouwd, om in 't bederf
15 Des menschdoms eenen man en zijn gezin te bergen;
Rechtschapen stof, om onze almogendheid te tergen.
Waartoe getoefd? Vaar voort: wat houdt ge langer stand?
Steek met dien pekstok fluks dat zeegeweld in brand.
Vaar voort, mijn helsche stoet. Steek aan: gij kunt niet dolen.
20 Laat branden voor den wind, en warm u bij de kolen
Van 't ceed'ren balkwerk. Is de worm voor 't hout vervaard;
Verrot het in geen lucht; de gloende pekstok spaart
Geen ceed'ren planken, dicht en hecht met werk gedreven.
Het pek en werk zal vier en vlamme voedsel geven.
25 Al 't heir des afgronds met ontvouwen krijgsbanier
Wil dansen, klauw aan klauw, op zulk een zegevier;
En Noe, Lamechs zoon, die 't water woude ontvluchten
Op dezen vlotbalk, zal bedrukt en troost'loos zuchten,
Als d'arbeid van eene eeuw gezwind tot asch verteert.
30 Maar deze hoop is wind. Een wacht van geesten keert
Den stokebrand van 't vlot, dat anders, lang verbarrend,
d' Opgaande vlam voor wind zou drijven naar 't gestarrent.
Verdoemde spoken , helpt ons raden : zet u kant.
Hier rijst het cederbosch, tot onzen dienst geplant.
35 Gij kunt hier in 't verschiet van 't bosch 't gevaart zien
[steigeren,
En zoo veel velds beslaan. De cederboomen weigeren

5

dragen moet, is mij niet duidelijk. Er kan hier toch aan geen zinspeling
worden gedacht, noch op de Muze, die zoo heette, noch op den toenaam
der „kuische," in tegenoverstelling der „materidele" Venus. — 20. Laat
branden voor den wind: d. i.: „zoodat de wind de vlammen voede."—
2I. Is de worm voor het hout vervaard: volgens een oud volksgeloof, kan het cederhout niet door de wormen beschadigd worden. Cats
zinspeelde hierop in zijn bekende toespraak aan de Groote Vergadering,
wanneer hij, van de kap der groote zaal op 't Binnenhof gewagende, beweerde, dat er geen insect in leven kon. Bij de afbraak daarvan, die
eenigen tijd geleden plaats had, heeft men zich kunnen overtuigen: O. dat
de kap vol ongedierte zat, 20. dat hij ook niet van cederhout was. —
29. De a r b e i d van e en e e e u w: volgens de overlevering zou Noach
honderd jaren aan 't bouwen der ark hebben besteed. Zie MORERI in v.
Noe. — 33. Z e t u kant: zet u schrap, zet u in postuur.

380

NOACH.

Ons geene schaduwen, in 't opgaan van den dag,
Om stil te schuilen Wat de schaduwe vermag,
Dat leerde u Adams hof, daar draak, en duizend spoken,
40 En grijnzen van de hel zich legerden, en doken,
Totdat hun aanslag wierd zeeghaftig uitgevoerd;
Een oorlogszege, die den aardboOm nog beroert.
De zestien eeuwen en nog zes-en-vijftig jaren
Zijn sedert, roemt vrij, niet onvruchtbaar heengevaren:
45 En nu verwacht de dag den inbreuk van veel wee,
Die 't aardrijk zetten zal in eene bare zee.
d' Aartsvader staat gereed, met zijn baard vol staatsie
Den boezem dekkende, de jongste predikaatsie
Te sluiten. Houdt u stil in 't ronde hieromtrent,
50 En past uit eenen mond zijn schrikk'lijk dreigement
Zoo na te bauwen met een boschgalm, dat de wateren
En bosch, en berg, en dal eens lachen dat ze schateren,
Beschimpen 's mans gejank, en rouwklacht, en geween,
En tranen, biggelende langs kin en boezem heen.
55 Door vrouwenlist werd eerst de man in 't net getogen.
Men bezige deez' kunne, en leeg're zich in d' oogen
Van Kains docht'ren, en beschiete uit Naar gezicht
Het hart der Reuzen. Schoon het voor geen wapen zwicht,
Nog moet de grootvorst zelf voor 't joff'rentimmer buigen,
60 En heur naar d'oogen zien. Wij hoeven geen getuigen
Te zoeken: d'uitkomst heeft doorgaans genoeg geleerd
Hoe wellust over al de wereld triomfeert.
Zij plantte haren stoel op Reuzenburg, gehouwen
Uit klaren marmersteen, in Kaukasus landouwen:
65 Want sedert 's hemels wraak den eersten vader dreef
Uit Eden, met een zwaard van bliksemstralen, bleef
Deez' wereld ongeschend van uitgebraakte vloeken.
Hier vindt de snoeplust al wat 's menschen lust loopt zoeken,
Lusthoven, beemden, beek en bronnen in het rond.
70 De vruchten druppen van de takken in den mond,
En smilten op de tong. De vogels kwinkeleeren.
Het dansen, spelen, het gedurig banketteeren,
En bruiloften gaat hier het gansche jaar in zwang
Men bindt de zielen aan geen wetten, en bedwang
75 Van Enochs voorbeeld, of geboden en verboden.
De blijdschap kort den tijd. Godinnen scheppen goden.
Een reuzenafkomst trotst het hemelsche gezag.
Al wat ze met den boog en 't zwaard bereiken mag
40. Z i c h le g e r d en, en dok e n: dit deden zij althans in Vondels treurspel. Zie Adam in Ballingschap, vs. 112 en elders. — 47, 48. Hier spreekt
weder de oude hekeldichter. De woorden b a a r d vol staatsie en pr e dik a a tsie zijn met opzet en schimpenderwijze gekozen.
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Dat 's recht. Het wapenrecht schept braven en landsheeren.
8o De grootvorst van het oost, met geen geweld te keeren,
Achiman, Enaks zoon, de wereld door gevreesd,
Besloot op dezen dag bier 't jaargetijdig feest
Der grootvorstinne met een staatsie in te kleeden,
Van d'allermachtigsten, in dienst van 't hof getreden.
85 Hier zal niet mangelen aan pracht en overdaad.
De Ganges, Indusstroom , de Tiger, en Eufraat
Gedwongen, moeten hem voor hunnen leenheer kennen.
De vogel feniks eert met schitterende pennen
De kroon van Oostenrijk, geheiligd aan dit hoofd,
90 Om welks baldadigheid te voen al 't aardrijk slooft,
En met gebogen knien schenkaadjen komt vereeren.
Maar ginder wil de zon de schemering braveeren,
En opgaan : laat ons, eer haar fakkel uit de kim
Den aardboOm toelichte, ons verbergen in de schim
95 Van 't hooge bosch. Hier komt d'aartsvader aangetreden
Met zijnen krommen staf, om tranen en gebeden
Te storten. Duiken we in dien schuilhoek voor den dag,
En luistert, achter mij, naar 's grijsaards weegeklag.
N o 8.
Too

105

II°

11

Daar komt het morgenlicht gevaren,
Als een heraut, uit Gods paleis,
Om 't menschdom voor de leste reis
Te wekken of hen God wou sparen.
Zij leggen, in den eersten droom
En slaap, tot over 't hoofd verzopen.
Hoe kunnen ze op genade hopen,
Zoo 't hart blijf hollen zonder toom ?
Zij luisteren naar geen vermanen,
In wrevelmoedigheid te trotsch,
En, harder dan eene ijz'ren rots,
Nog nooit vermurwd door mijne tranen.
Genade, o vader, kan 't geschien,
Geef uitstel: of ze zich berieden,
Om dien gedreigden vloek t'ontvlieden,
En naar hun hielen om te zien.
5 Het water rijst allengs van onder
Ten grond uit, in zoo menig dal,
Een voorboO van den waterval,
Gereed te volgen op den donder.
Het dreigen stapt vooruit : dan kraakt

89. D e k r o on van 0 ost e n r ij k voor „de kroon van 't Oostersche
rijk", doch verkeerd; omdat de uitdrukking dubbelzinnig is en den lezer
onwillekeurig aan een later tijdvak doet denken. — 94. Schim: schaduw.
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De slag het bekkeneel van boven,
Dat geen waarschouwing wil gelooven,
Eer d'allerhoogste 't onweer slaakt.
De boosheid is in top gewassen
Met 's menschdoms aanwas dag ,en nacht.
Hier wil de grootvorst d' oppermacht
En haren hoogen troon verbassen.
Ik vinde langer stof noch reen
Om Gods lankmoedigheid te rekken,
En 's menschen gruwzaamheen te dekken,
Die schreien door de wolken heen.
Dit lichaam schijnt een dor geraamte,
Gekrenkt van vasten en verdriet.
De hemel hoort mijn voorbee niet.
Ik sla mijne oogen neer van schaamte.
Genade, o oorsprong van gena.!
Vergeef ons toch dit langzaam bouwen,
Of u het opzet mocht berouwen,
Al komt boetvaardigheid zoo spa.
Gedenk hoe 's yolks natuur den zegen
In hunnen grootvaar eerst verloor,
En, door zijn misdaad van uw spoor
Gedwaald, dien zielkrak heeft gekregen.
Verhoor de voorbee van uw knecht.
Genade, o vader, en geen recht.
REI VAN ENGELEWACHT.

I. Zang.
145

1 50

1 55

Wij schaduwen met gouden pennen
De treden van
Dien vromen man,
Gewaardigd God alleen te kennen;
Terwijl alle and'ren, van dit licht
Versteken, dwalen
In duist're dalen,
En slaan, als dieren, hun gezicht
Van God op tijdelijke dingen,
Die snel vergaan,
Beneen de maan,
Den spiegel der veranderingen.
Verbasterden van 's levens struik,
Waar vindt men 's levens recht gebruik !

126. V er bassen: tegenblaffen.
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I. Tegenzang.
16o

165

170

In eenen is dit goed gebleven,
Al 't overschot
Gedwaald van God,
En 't heilig voorbeeld, hun gegeven.
Wat leeft, helt over tot het kwaad.
Schoon Eve in 't ooste
Zichzelve troostte
In Seth, nog groeide Karns zaad :
En Henoch zag den sleep der kinderen,
Al 't aardrijk door,
Het heilig spoor,
Verlaten, en de deugd verminderen.
Dat viel hem bitter, als de dood.
Hij klaagde God omhoog 4n nood.
II. Zang.

175

180

185

Wat baat, sprak hij, uw beeld de reden,
Zoo lang uw beeld
Van reen verscheelt,
En dat geschenk niet wil besteden?
Ik leerare elk. Wie hoort naar mij !
Elk leeft ontuchtig,
En ongodvruchtig.
Mijn leerling schijnt een razernij.
Zij schimpen met uwe offereere
En offervier.
Wat blijve ik hier 1
'k Hoor smaad waar ik me wende en keere.
Indien mijn wandel u behaag,
Verlos me, o vader, van deez' plaag.
II. Tegenzang.

I 90

195

De vader ziet op Henochs klagen
Uit 's hemels troon.
Wij 's hemels boon,
Verschijnen hem terstond, en dragen
Dien trouwen dienaar, God ten prijs,
Als op een wagen,
Door wind en vlagen,
In 't eeuwig bloeiend paradijs;
Daar sluimert d'aangevochten veilig,
Totdat hij weer
Opwake, en keer',
Verzelschapt met den grooten heilig.
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200

Nu slaan we aartsvader Noe ga.
Hij volgt in 't leerambt Henoch na.
Toezang.

205

210

Aartsvader Henoch, van beneden
Omhooggevoerd, gij zet uw treden
Op rozen in dien rozengaard
Van rust, daar u geen last bezwaart.
De wereld haat Gods uitgekoornen.
Hier treedt godvruchtigheid op doornen
En distels, dat de voeten bloen.
Het ruischen van de watervloen
Getuigt alree hoe duizend stroomen
Van onder opgeborreld komen.
De voeten worden nat en vlot :
En luistert niemand nog naar God !
HET TWEEDE BEDRI JF.
BOUWMEESTER. ACHIMAN.

Bouwmeester.
A Chiman, grootvorst, op het rijkste begenadigd
Van vrouw nature, en die uw heerschappij verdadigt
Met wapenen, daar staat mijn werk in top volbouwd.
215
De leste nagel is geklonken aan het hout.
Indien de hoogste macht uw reuzekracht wil temmen
Door eenen watervloed, bereid u om te zwemmen ,
Of een geheele zee te drinken : want gij hoort
220 Hoe 's hemels almacht op het aardrijk is gestoord.
Achiman.
Bouwmeester van 't gebouw, waaraan veel jaren zweetten
Hoe groot is van 't begrijp, met uwe maat gemeten ?
Bouwmeester.
Driehonderd ellen lang, en dertig ellen wijd,
En vijftig hoog. De deur, waardoor men binnen schrijdt,
225 Staat midden in de zij, de venster boven. Binnen
Valt ruimte, om daar verblijf en ook gerijf te vinnen :
Drie zolderingen, een omhoog, en een omlaag,
En een in 't midden, om t'ontschuilen zulk een plaag.
219. Een geheele zee te drinken: met andere woorden: „in den
overmachtigen vloed reddeloos te verdrinken".
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Achiman.
Gij hebt naar uw vernuft, dit dus bekwaam geoordeeld?
Bouwmeester.
230 In 't bouwen volgde ik stipt des ouden vaders voorbeeld,
Een teekening, waarin men niets bestraffen kan.
Achiman.
En hoe behaagde uw werk in 't end den ouden man?
Bouwmeester.
Volkomen: want hij heeft dien arbeid rijk vergouden,
En zoo veel schimps, geleen terwijl mijn knechten bouwden.
Achiman.
235 Verdroegt ge met geduld dien dagelijkschen hoon?
Bouwmeester.
Wij kreunden 't ons niet eens, en wrochten slechts om loon.
Achiman.
Wie wil hij bergen voor der waat'ren ongenade?
Bouwmeester.
Gedierte en vogel, van elk slag de wedergade
En gade, opdat ze weer aantelen op haar tijd.
240 Wij zien ze alreè gescheept, en voor gevaar bevrijd.
Ik zag mij zelven blind, toen ze alle in orde t'zamen
Bij paren herwaart aan, gelijk gedagvaard, kwamen,
Uit vier gewesten. Dit heeft zeven dagen lang
Geduurd. Nu rusten ze in 't volbouwde slotbedwang.
245 Hij schaft ze nooddruft naar den eisch, en spijs, en voeder,
En drank, en onderhoud, gelijk een trouw behoeder:
Want eer ze aankwamen uit gebergte, bosch en veld
Had zijn voorzienigheid dien voorraad al besteld.
Achiman.
Verneemt men geenen strijd van duiven, raven, gieren,
250 Van leeuwen, luiperden, en tamme en wilde dieren,
233 , 234. Want h ij heeft, enz. : versta : „want hij heeft mij rijkelijk
voor mijn arbeid betaald, in weerwil dat er gedurende den bouw al vrij
wat daarop geschimpt werd." — 248. Voorzienigheid: in den zin van :
„voorzorg". — Evenals 't Fr. providence (dat inderdaad geen andere
beteekenis heeft dan prudence, hetwelk er maar een samentrekking van
is), is het woord later in gebruik gekomen om „de Voorzienigheid bij uitnemendheid" aan to duiden, en wordt tegenwoordig alleen in dien zin
meer gebezigd.
25
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En ongelijken aard, beschaduwd van een dak?
Gedoogt de wolf het lam? en zit de tijger mak?
Bouwmeester.

Der dieren koning, die de wouden plag te vullen
Met ijs'lijkheën, weet hier van brieschen noch van brullen.
255 De draken nemen geen venijn op hunne tong.
De slangen sluimeren, gekrunkeld in een wrong.
Indien de beer besta te grimmen en te gillen,
d' Oudvader weet hem fluks met een gezicht te stillen.
'k Begrijp niet door wat kracht, in dit benauwde kot,
260 De wreedheid staat verbaasd, en hoe een mans gebod
Deze onvernuftige en verslindende naturen, ,
Alleen met eenen wenk gebreideld, kan besturen.
Achiman.
Hoe draagt zich Lamechs zoon, in wandel, spijze en dracht?
Bouwmeester.
Gestreng, en elk ten schimp. De gansche wereld lacht,
265 Wanneer hij met een kleed van kemelshaar, geslagen
Om 't lichaam, henestapt door koude, en regenvlagen.
De zonen vlochten hem van biezen een matras,
Om 's nachts te rusten, of te waken op zijn pas,
In een spelonke, daar de gade om zeven dagen
270 Haar weergade eens genaakt, en nog op 's mans behagen
Zoodra de wakk're haan den midnacht innekraait,
De zon van 't noorden naar de zuidas 't aanzicht draait,
Verrijst de vader, schuw van 's levens tijd te korten
Met slapen, om voor God zijn nachtgebeen te storten,
275 Voor ons te bidden, en te loozen zucht op zucht.
Men zag hem menigmaal ophangen in de lucht
Van d'aarde, uit ijver diep verrukt in zijn gedachten,
En eenen glans om 't hoofd, gemat van jammerklachten
Om d'onbekeerzaamheid der menschen, jarenlang
280 Gewaarschuwd voor den haast aanstaanden ondergang
Van al wat adem schept, het welk zij traag gelooven.
Achiman.
Onnooz'le droefheid! kwam het hartewee dan boven?
264. Een elk ten schimp: en zoodat hij zich aan ieders spotzucht
bloot geeft. — 276. Op h an g en: zweven. — 278. En eenen glans om
't hoofd: Vondel stelt hier Noach in alle opzichten voor gelijk ons de
schilders een kluizenaar uit de vroegste Christeneeuwen afbeelden.
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Bouwmeester.
Al wat den ouden man, gelijk een molensteen,
Op 't hart ligt , jammert hij, in 't barnen der gebeen,
285 Met zilte tranen uit, die langs de kaken rollen.
Dan ziet men d'oogen rood bekreten en gezwollen,
Een groef van tranen doorgelekt op elke Wang,
Het aanzicht, in een kreuk van rouwe, bleek en bang
Bestorven, en te vroeg gerimpeld en gebroken.
290 De winkbrauw hangt op 't oog, verslapt en traag geloken
Ten slaap , en 't vasten put al 's lichaams krachten uit.
Achiman.
De bouwheer openbaarde u 't opperste besluit ?
Bouwmeester.
Gedurig, en bleef ons nooit les of leering schuldig.
Bij wijlen wrong hij bei de handen ongeduldig,
295 En strooide troosteloos zijn klachten in den wind,
De rotsen bouwden 't na , en galmden : zijt ge blind,
Verstokt, versteend ! waakt op : de vloed wil u verrassen,
Verlaat u op geen kracht, noch zwaard, noch harrenassen.
Bij wijlen greep hij zelf een Kamer in de hand,
300 En dreef den arbeid aan, niet anders of al 't land
Tot aan den hals verzonk. Wij lieten hem betijen,
En gaven nooit geloof aan zulke razernijen.
Achiman.
Men mocht gelooven dat het aan de zinnen schort.
Hij suft van ouderdom, en zwakheid, en verkort
305 Het leven met vergeefs te huilen en misbaren.
Bouwmeester.
Deez' strenge telt een rij van zeswerf honderd jaren,
En wou nooit luisteren naar 't vleien van gemak,
Terwijl hij 't lichaam temt, en, schuw van huis en dak,
289. T e vr o e g: „voor den tijd", ofschoon zelfs in die dagen een man
van zeshonderdjarigen leeftijd kon geacht worden eenig recht op een
rimpel of wat te hebben. — 292. De bouwheer: Vondel neemt hier met
juistheid het onderscheid in acht tusschen b o u w h e e r en bou w m e e s t e r:
de eerste is de man, die 't werk bestelt en laat uitvoeren, de tweede
degeen, die 't bestuur over den arbeid heeft. — 301. B e t ij e n: begaan. —
306. D e e z' str e n g e voor „deze gestrenge man". De uitdrukking wordt
niet meer gebezigd, ofschoon andere, die niet beter noch slechter zijn, als
b. v. de w ij z e, voor „de wijze man", de schoone, voor „de schoone
vrouw", in zwang zijn gebleven, en alle dergelijke adjectieven in 't meerv.
substantive genomen geworden.
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Blootshoofds, en barrevoets, met moedernaakte beenen,
310 In open lucht , langs 't veld, door slijk en scherpe steenen
De rauwe voeten kwetst, in 't waschbad nooit gestoofd.
Bij wijlen slaat hij eens een schapevacht om 't hoofd
En schouders, daar de schaar, gezeten om te hooren,
Geduld neemt : maar zoodra het dreigement van toren
315 En straffe, en watervloed , gelijk een donderstem
Uitbuldert, schieten ze op, en vluchten weg van hem,
Als een die raaskalt , of, van razernij bezeten,
Veel nutter lag geboeid aan een metalen keten.
Achiman.
Hoe dragen zich de zoons, en zijne gemalin ?
Bouwmeester.
De
vaderlijke
zorg
bewaart het huisgezin
320
In tucht en zedigheid. Zij, volgzaam en gebogen,
Zien hunnen vader met eerbiedigheid naar d' oogen,
En scheppen leerzaam hem de spreuken uit den mond ;
Gelijk de honigbij, omvliegende in het rond,
325 Den honigdauw, op tijm gedropen, weet te zuigen.
Achiman.
Men roept nochtans hoe Cham ten noode zich wil buigen
Om 't juk van onderwijs te dragen, zoo 't betaamt.
Bouwmeester.
Hij volgt zijn vaders les gehoorzaam, doch gepraamd,
En houdt zich bij een vrouw alleen en onbesproken
330 Waar KaIn Abels moord zoo zuur ziet opgebroken,
Deez' wreev'lige aard mocht ook door eenen broederwrok
Uitspatten , en de broers voorthelpen met een stok,
Of steen, of moordpriem : maar deez' strenge leert dien
[kriegelen
En bijster barschen zich aan Kains onrust spiegelen.
335 Aan Sem en Jafet ziet de vader zijnen wensch.
3 11. In 't waschbad nooit gestoofd: ik wil hopen, dat hier meer
bepaald aan het woord b a d en aan dat van s to r en de beteekenis van
iets weelderigs gehecht moet worden, zoodat men hier alleen te verstaan
hebbe, dat Noach geen gebruik maakte van de badkuipen, zooals de Oosterache weelde die had uitgedacht. Wil Vondel echter zeggen, dat Noach in
al die 600 jaren zijns levens de voeten nooit gewasschen had, en moet dat
een lofspraak op hem heeten, dan kan ik mij met 's dichters denkbeelden
aangaande de criteria van heiligheid niet vereenigen. Dat men zijn ziel
rein moet houden is nog geen reden om haar omkleedsel in onreinheid te
laten verstinken: en om een goed boek voegt ook een goede band. —
328. Gepraamd: d.i.: „door dwang". — 331. Deez' wreev'lige aard:
„Cham". — 332. Vo orth elp en voor „om hals helpen, van kant maken".
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Achiman.
Zij nemen 't hier te nauw, of wij te ruim. Een mensch,
Een eenig man verwijt alle andere hun gebreken.
Bouwmeester.
De boetgezant brengt net zijn wandel en zijn preeken
Gestadig overeen, en wordt geen ijv'ren moe.
Achiman.
340 Zoo komt de titel van rechtvaardig eenen toe,
En niemand meer. Wat raad? hoe staat ons dit te lijden ?
Bouwmeester.
Verstoor u niet : een man verandert geene tijden,
Noch stelt de wetten aan geweldigen als gij,
Gesteigerd door uw kracht in top van heerschappij.
Achiman.

345

Een eenig hoofd ontrust veel duizend onderdanen.
Bouwmeester.
Hij schreit zijne oogen uit, en smilt vergeefs in tranen.
Ach iman
Hij dreigt het gansche land te zetten in een zee.
Bouwmeester.
Hij dreigt, en 't roestig zwaard wil langzaam uit de scheé.
Achiman.

Een, onder schijn van dwaas , kon op zijn luimen leggen,
350 En naar regeering staan. Wat valt' er op te zeggen ?
Bouwmeester.

355

Dit staat te duchten, zoo de leeraar aanhang wint.
Nu strooit deez' leeringen , van niemand ooit bemind.
Hij looft verstorvenheid, en eigen wil te haten.
Alle oogen kijken uit naar wellusten, en staten,
En rijkdommen, behaald door loosheid of geweld,
Het lekker lokaas, daar elks oog naar overhelt.
Zoo kan deez' strenge leer geen menigten bekoren.

338. De boetgezant: uit de schildering, welke Vondel vs. 306-318
van Noach geeft, alsmede uit hetgeen volgt vs. 351-360, enz. blijkt, dat
hem steeds Joannes de Dooper voor den geest zweefde, met wien hij den
aartsvader om zoo te zeggen vereenzelvigde. — 341. D it t e lijd en: in de
oude uitgave is te uitgevallen. — 342. Verstoor u n i e t: ontrust u niet.
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Achiman.
Ik hield me doorgaans schuw dat prevelen te hooren :
Doch nu hij 't leerambt dreigt te schorten uit verdriet,
360 Laat ons eens luist'ren, het behage 't oor of niet.
Bouwmeester.
Daar treen de zoons vooruit, met koperen bazuinen.
d'Inwoonders schieten toe, uit vestingen, en tuinen,
En hofsteen, vlek, en slot, op luid bazuingeschal,
Belust te hooren hoe hij afscheid nemen zal.
365 De vader volgt de zoons, en zoekt zich t' ondersteunen
Met eene sparre, daar zijne armen zacht aan leunen.
Ten cederbossche uit, op twee boomen. Hij staat stil,
En wenkt elk met de hand, als een die spreken wil.
De zedige ega zet zich neder, voor zijn voeten ,
370 Met drie schoondocht'ren. Hij begint het yolk te groeten.
NOE. ACHIMAN. HOFMEESTER.

No e.
Hoort toe, gij volken, zoo voorspelling bij u geldt.
'k Heb, honderd jaren tang, den jongsten dag gespeld,
Doch ijdel en vergeefs. Nu is de dag geboren,
Die, met den ondergang der zon, u dreigt te smoren
375 In eenen eeuwigen verdoemden duist'ren nacht,
Een nacht, die schemerlicht noch morgenstond verwacht.
Gij zult, na dezen dag, mijn aanzicht niet aanschouwen.
Dit stom gevaarte heeft gedurig, onder 't bouwen,
U toegeroepen : schrikt voor 't bruisende element,
380 Dat u bestormen komt, en strand noch palen kent.
Maar Gods lankmoedigheid, misbruikt al 't onboetvaardig,
Na zooveel uitstels, acht u geen genade waardig,
Die, van verwatenheid en wrevel overtuigd,
U, onder 't hoog gebod, door geen waarschuwing buigt,
385 Ja voortvaart, tot daar 't kwaad uit onmacht voortgang
[weigert
Uw lasterstukken staan nu kuin in top gesteigerd,
Gereed te storten van het overwichtig steil.
Gij stort alree. Hier is geen hoop van eenig heil.
Ik wil den oorsprong der ellende kort ontvouwen,
390 Te reukeloos verhangt ge uw ziel aan schoone vrouwen,
Aan Kains dochters. Al 't godvruchtig zaad van Seth,
365, 366. Dit zal waarschijnlijk beteekenen, dat Noach, de menigte zullende toespreken, met de armen op een dwarshout leunt. De zaak is echter
niet zeer duidelijk voorgesteld, omdat de woorden: hij staat s til, volgen,
in stede van vooraf te gaan. — 386. K u in: koen.

NOACH.

391

Ontaard van God, verlaat der vaad'ren stijl en wet,
Vermengt zich met den stam van KaIn, nooit boetvaardig.
Uit dit vermengen spruit een afkomst, die boosaardig
395 Een pest en vlegel strekt van 't menschelijk geslacht,
Een atkomst, die noch wet, noch recht, noch regel acht,
Geene and're godheid kent dan 't zwaard, op zij gehangen;
Een Godheid, nimmermeer afkeerig van ontvangen,
En vrek in 't zegenen. 't Geweld, een afgodin,
400 Geeft wellust, eer, en staat, en sleept den rijkdom in.
Zij kan de harten der geweldigen veroveren,
En in haar zachten schoot hunne oogen zulks betooveren,
Dat zij verblind niet zien 't genakende ongeluk,
Begravende alle vreugd in eenen poel van druk.
405 0 overdwaalschen, van dien tuimelgeest bezeten,
'k Heb mijne keel lang heesch, mijne oogen blind gekreten,
Veel tijd verloren, niet gewonnen. Och, och, och,
Laat ge u bekoren van blanketsel en bedrog,
Een schoonheid, haast verwelkt! Geen roos verwelkte ooit
[radder.
410 Wat koestert ge in uw bedde en boezem? Och een adder,
Een giftige adder, die u 't hart afsteken zal.
Dat vleien staat u op een eeuwig ongeval.
Woudt gij u spiegelen, geen voorbeeld toont u nader
Dan 't heilloos voorbeeld van den allereersten vader
415 Wat eene vrouw vermag. De snoeplust van een vrouw
Ging boven God en al. Een end'loos naberouw
Trad, na een mondvol saps, de misdaad op de hielen;
Toen zij, ten lusthove uit, in 's hemels ban vervielen,
Met alle hunne afkomste, aas van d'onverzoenb're dood.
420 De rampen spreidden zich rondom den wereldkloot.
Alle elementen, met de vloeken aangespannen,
Bestormden Adams zaad gedurig. Dat leert mannen
Zich onderworpen der jonkvrouwen zinlijkheid!
Waakt op: verlaat ze, eer gij die smet vergeefs beschreit.
425 Haar vriendschap staat u dier. Verlaat uw bedgenooten,
Eer 's hemels grimmigheid, van boven uitgegoten,
U t'zamen dompele in een grondeloos bederf:
Het water schokt aired den bodem van deez' werf.
Achiman.
Hoe vader, heet ge ons voor een schoonheid d' oogen luiken?
430 Natuur schiep niet vergeefs: zij leerde een vrouw gebruiken.
N o 6.
God schiep een eenige, en verloofde ze aan den man.
Van Adam of tot Seth bestond het echtgespan
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Aileen bij twee, zoolang godvruchtigheid in waarde
Van 't heilig voorbeeld der vooroud'ren niet veraarde,
435 Hun onderwijs, gelijk een wet in 't hart gesneen,
Gevolgd wierd, en het licht, dat uit den hemel scheen,
Alle aardsche duisternis verdreef uit zuiv're zielen :
Maar toen de jongen door bekoringen vervielen
Van d' oude zeden, wies 't getal der vrouwen aan.
440 Wat gruw'len durf men nu niet denken en bestaan !
Kan God deez' boosheid, koel aanschouwende, gehengen
Dat moeders, dochters, en de zusters zich vermengen,
De vaders, zoons en broers, te toomen nog verbien,
Als dieren, los van band , geen schennissen ontzien,
445 Geen bloedschande, overspel, noch bijst're lasterstukken ?
Dit kon den oorsprong der genade zoo verrukken
Van zijn nature, dat hij zwoer, vol naberouw
Om 't scheppen van den mensch, veraard van God en trouw,
Door eenen watervloed al 't menschdom weg te spoelen.
450 Gaat hene zoek nu troost en hulp bij schoone boelen,
Een kranken toeverlaat, in zulk een watersnood.
Een schrede is tusschen u en d' onontvluchtb're dood.
Achiman.
Men zegt hoe geesten, die omhoog op wolken treden,
Bekoord door schoonheen, zich vermengden hier beneden
455 Met keur van maagden, 't welk een kroost te voorschijn brocht,
Waarin men levend twee naturen zag verknocht,
Gemengd van geest en mensch, uit zulk een paar gesproten,
Versling'ren geesten zelfs op aardsche bedgenooten,
Vergeef den grootvorst dan deez' dert'le vrouwezucht.
N o e.
46o Verwijfden poogden door dit lasterlijk gerucht

Hunne ongebondenheen, te schendig om te noemen,
Met eenen schoonen glimp te dekken en verbloemen :
Doch geen gezonde reen, geen wijs vernuft gehengt
Dat zich d' onsterf'lijkheid met sterrlijkheen vermengt.
465 Laat deez' gedichtsels, die de geilheid voën, dan varen.
439 . Wies 't getal der vrouwen aan: kwam de veelwijverij in
zwang. — 446, 447. V errukk en van zijn nature: zoozeer van natuur
doen veranderen. — 463. 464. Neen zeker : 't w ij s v ernu ft en de g ezonde reden spreken het tegen; — maar is het Noach, die zoo iets
zeggen moet? En vergeet de dichter hier wat hij zoo dikwijls herhaald
heeft, dat, waar de kerk gelo of vordert, wijs vernuft en reden zich
gevangen moeten geven? — Hij zal toch geen van beiden te hulp roepen,
om te betoogen, dat ten einde den Godmensch uit Maria te doen geboren
worden, die vermenging van 't onsterfelijke met het sterfelijke
toch noodwendig plaats moest hebben. Achiman grondt zich hier op de
overlevering, en die moest Noach, als goed Katholiek, eerbiedigen.
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Achiman.
Gelukkig leven ze, die 't e'élste van hun jaren
Besteén in wellust, eer 't hun d' ouderdom benijdt.
N o e.
Gelukkig leven ze, die zuiver 's levens tijd
Besteden, God ter eere, in 't bloeiendst van hun leven.
Achiman.
470 't Gebruik van 't leven is den mensch gemeen gegeven.
Met stomme dieren. Het verdwijnt , gelijk een rook.
Men zag nooit iemand, die voor 't licht zijne oogen look,
Verrijzen uit het graf. Geen mensch verstaat te voren
Met kennisse, eer hij van een vrouwe wordt geboren,
475 Zijn levens oorsprong, en vaart hene met een zucht.
De geest verdwijnt, gelijk een damp, in dunne lucht;
Gelijk een schaduwe, als de zon begint te dalen,
En kan den adem, na dien doodsnik, niet herhalen.
Het staat eens vastgesteld dat niemand wederkeert.
N o 6.
480 Och Seth, och Enoch, hoort. Hoor, Henoch, wat men leert.
Die pijlen komen uit den koker van verbasterd
Verwilderd reuzenzaad, 'twelk 's hoogsten naam verlastert.
Houd u gewaarschuwd, eens voor eeuwig, dat ge scheidt
Van 't heilloos vrouwendom, 't welk mannen lagen leit,
485 Verblind door wellusten, en stijft in alle boosheid.
Of wacht vergeldingen naar uwe goddeloosheid
De roe, die langzaam komt, wil met te feller slag
Uw staatsie treffen. Waakt. Beraadt u, eer de dag,
De leste dag van boete, ontschoten, 's hemels plagen
490 Deze eeuw, verzwerende rechtvaardigen te dragen,
Al teffens dompele in de grootste jammernis,
Die met geen tranen noch berouw te boeten is.
Achiman.
Het luste ons 's levens tijd, nu tijdig en voorhanden,

Te bezigen, ontboeid van tucht en strenge banden.
470 — 479. Vondel laat hier de leer van Lucretius en de Epicuristen,
tegen welke hij in zijn Bespiegelingen zoo zeer geijverd had, door Achiman
verdedigen. — 480. Enoch: dezelfde , die in den Staten-Bijbel Enos genoemd wordt. — 487. W i 1: zal. — 488 — 491. E e r de dag: enz. Versta:
„eer, nadat de dag van boete is voorbijgegaan, de plagen , uit den hemel
nedergedaald, deze eeuw, die 't verzweert (die weigert) rechtvaardigen
voort te brengen , in de grootste ellende dompelen". — De losse nominativus, die in dezen zin voorkomt, en de fout, door Vondel uit achteloosheid
begaan , door achter het meerv. plagen den 3den persoon van 't enkelv.
dompele te laten volgen, maken deze zinsnede bij de eerste lezing vrij
duister.
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495 Het luste ons deze leen, nu jeugdig en gezond
Te bezigen, en niet, geprangd door nauw verbond,
Zwaarmoedig, hangends loofs, te jammeren, te treuren.
Schenkt wijn. Brengt balsem. Juicht. Het mag ons nu
[gebeuren.
Vlecht rozekransen. Zet op elke knie een bruid,
500 Eer 's levens tijd verloop', de dood den draaiboom sluit'.
Belieft het vader, hij mag spelen, daar wij dansen.
Een jeugdig hart verzuim' noch feest noch bruiloftskransen.
N o e.
Een schoone vrouw is geil en trotsch en trouweloos.
Haar afkomst volgt den aard der moeder, valsch en boos.
505 De hemel, lang getergd, door bloedschand, zal 't zich belgen,
En 's overspeelders bedde en zijne vrucht verdelgen.
Hofmeester.
Doorluchtste wereldvorst, het joff'rentimmer wacht
Uw komste op 't juichend hof, vol heerlijkheid en pracht.
De bruid verlangt of zij uwe aanspraak mag genieten.
Achiman.
510 Wij zien de menigten dit prevelen verdrieten.
Deez' feestdag is de vreugd der grooten toegewijd.
Wie 't leven niet gebruikt, beklaagt d' ontschoten tijd.
De tijd vereischt dat wij de vorsten welkoni heeten.
No e.
Toehoorders hier rondom voor Reuzenburg gezeten,
515 Ziet toe, de tijd verloopt. Verzuimt ge Gods gena,
Het zal u rouwen, eer de zon te water ga.
REI VAN ENGELEWACHT.

5 20

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

499. Zet op elke knie een bruid: deze voorstelling en hetgeen voorafgaat is letterlijk genomen naar die, welke men in de prenten van dien
tijd ziet.
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530
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Het lichaam, zijne plichten
Bewarende, bestaat
Niets buiten zijn gestelde maat
Te reppen, maar leert zwichten.
Het luistert, en ziet om,
Ook zonder wederstreven,
Naar deez' voogdes, den mensch gegeven
Van 't hoog almogendom,
Daar ziel en lichaam paren,
Als tang en klank van snaren.
I. Tegenzang.

535

540

545

550

't Vernuft van Jubal bouwde,
Op 't gadeslaan van klank
En maat, het lief'lijk maatgezank,
Dat zich, vol geest, ontvouwde.
Der zangen vader wist
Door onderling vermengen
Een hemelsche eendracht voort te brengen,
Uit klankkrakeel en twist.
Hij bindt de schapedarmen,
Metalen, elpenbeen,
Schalmeihout, wind, en keel aan een.
Zij ketelen, en kermen.
De gallem geeft den geest,
Of wordt gezwind herboren.
Zoo leidt hij mensch en dier bij d' ooren;
Een vond, die rouw geneest.
Dus steinden ziel en leden,
Eer Adam vluchtte uit Eden.
II. Zang.

555

560

Nu strijden d' ongelijken.
Het lichaam luistert niet
Naar 't geen de geest met God gebiedt.
't Gebrek ontzegt te strijken
Voor reden, en de mensch
Wil onder God niet buigen,
Schoon hem de misdaam overtuigen.
De hoogste mist zijn wensch.

532. Almogendom voor „Almogendheid"; doch dewiji dom een verzameling te kennen geeft, zal er de „Drieeenheid" door verstaan moeten
worden. — 546. Zij ketelen, en kermen: „zij slaan een liefelijk kittelend, of een klaaglijk geluid". — 551, 552. Versta: „door de muziek wordt
de harmonie herboren, die, eerdat de mensch uit zijn heilstaat vervallen
was, tusschen zijn ziel en lichaam heerschte".
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565

570

575

580

588

De heilige herauten
Vermanen vruchteloos
Hardnekkigen, verstokt en boos.
Wat raad met zulke stouten!
Zij zingen eenen zang.
Zij zwichten niet, noch schromen.
De wereld draagt geen vromen,
En spoedt ten ondergang.
Het uurglas is verloopen.
Wat hell staat bier to hopen!
II. Tegenzang.
Kon Noe, door vermanen
Tot afstand en berouw,
Uit vaderlijke trouw,
In eene zee van tranen
Verdrinken al het kwaad,
Eer God hen overrompelt,
Hij had het lang gedompeld:
Maar niemand hoort naar raad.
Wie spiegelt zich aan 't ende
Van Kain, die verbaasd
Onrustig voorvlood met der haast,
Vol wanhoop en ellende!
Hij bouwde een stad, doch vond
Zich in geen vesting zeker,
In 't harte zat de worm, een wreker,
Die hem naar 't leven stond.
Zijn afkomste is veroordeeld.
Hier baat noch les noch voorbeeld.
HET DERDE BEDRIJF.
ACHIMAN. AARTSHERDER. HOFMEESTER.

Achiman.
A Artsherder, hoe? hoe dus? wat jaagt u herwaart aan ?
590 ."Gij steurt ons bruiloftsfeest. Wien zoekt ge zoo belaan?
Aartsher der.
Ik zocht den grootvorst zelf, en stak in 't bosch den horen.
Schaf tijdig raad. Helaas, het staat er slecht geschoren.
Ac him an.
Ons slotwacht antwoordde u. Wat onraad brengt ge mee?
581. V o or vlo o d voor „vooruit vloog, voortzworf".
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Aartsherder.
't Is omgekomen met uw herderen en 't vee.
Hofmeester.

595 Men hoorde in langen tijd noch wolf noch weerwolf huilen.
Aartsherder.
Geen herders vreezen wolf, noch leeuw, noch tijgermuilen.
Achiman.
Wat onheil vreest ge dan ? Schep adem. Rust een poos.
Aartsherder.
Ik rende, uit al mijn macht, mij zelven ademloos.
Achiman.
Kon deze tijding dan niet langer uitstel lijden?
Aartsherder.
600 Men zag de herders, in twee hoopen, heftig strijden,
De -herders van 't gebergte omhoog, en van benee'n.
Achiman.
Wat oorzaak hitste twee geburen fel aaneen?
Zij plachten, onderling gerust, in vree te leven.
Aartsherder.
De landstroom uit der zee komt bruisende opwaarts streven
605 Naar zijnen oorsprong toe, en d'oevers liggen vlot,
Beneén den zoom des bergs. Wij dreven eerst den spot
Met deez' waarzeggerije, eer 't water 't land kwam pramen.
Maar door den watersnood vergaärden we te zamen,
En leefden raad om 't vee te bergen met gemak
610 Ten berg op , eer de stroom de horens hooger stak.
Men bad de bergwacht of men kudden mocht verweiden.
De kudden loeiden , of 4 naar den hemel schreiden
Om droogte en weide : maar de bergwacht sloeg het af,
En dreef het blatend schaap te water met den staf.
615 Wij redden ze uit den nood, en houden aan met smeeken.
d' Onheusche bergman blaast den horen. Alle streken
Verzamen op 't getoet, tot gramschap aangetergd,
En zweren ons met kracht te jagen van 't gebergt.
Zij vallen op het vee, en drijven ze van boven.
620 Het baat niet dat we hun vergoedinge beloven
Voor schade en ongerief, bij 's oppervorsten woord.
De herders groeien aan, en varen echter voort,
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Van weerszij toegerust met steenen, staven, stokken.
De herderinnen, op gevecht en bloedig wrokken,
625 Toeschietende onversaagd in 't midden van dien drang,
Met een gesloten harte, en tranen op de Wang,
Verzachten 't wreed gebriesch, naar hare macht, met kermen
En jammeren. De briiid besterft in 's bruigoms armen.
De vrouw omhelst den man, en roept vast : hooger niet I
630 Hier wordt een macht vereischt, die tusschen beide schiet,
Of al het water kan dit oorlogsvier niet lesschen.
Het moorden gaat zijn gang, met vorken, zwaarden , messen,
En zeisenen , zoo 't valt. 't Geweste ligt bezaaid
Met dooden, voor den tijd van 's levens struik gemaaid.
Hofmeester.
635 Gij zijt aartsherder, wien het voegt de landerijen,
De stallen, yolk en vee te waren en te vrijen
Voor schade en ongemak, uit alle uw macht en kracht;
En komt ge hier om hulp gedropen van uw wacht ?
Hoe kan de grootvorst nu deez' schuld in u verschoonen ?
Achiman.
640 Hij plag voorhene zich doorgaans getrouw te toonen.
De grootvorst van het land beval deez' zorgen hem.
Het raadslot hing alleen en alijk aan zijn stem.
Wie zou deez' slofheid in een ambtenaar verwachten ?
Terstond terug ten berg geviogen. Laat ons machten
645 U volgen op het spoor. Spreek rustig uit den mond.
Stel orden, straf, en dreig. Wij volgen u terstond.
ACHIMAN. HOFMEESTER.

Achiman.
1k kan den springvloed van den landstroom niet beseffen.
Deez' plag in bloeimaand nooit de horens te verheffen,
En boven d'oevers heen te steigeren zoo steil.
650 De zee, om dezen tijd, bewaart gerust haar peil
En bedde, niet gewoon te rijzen aan de stranden,
Eer uit den evenaar de zon beginn' te branden.
De halve maan verwekt geen springvloed uit het meer.
Het water vloeit en ebt gedurig hene en weer,
655 Elk etmaal tweewerf, en 't seizoen der lentedagen
Kan zoute baren niet zoo hoog den stroom opjagen,
Om stroom en pekelschuim te mengen ondereen.
Dit 's, boven stijl van reen, te hoog en ongemeen.
642. Alijk: al-lijk, d. i. „ganschelijk, geheer.-667. Den nadruk van
zijn spelling: het feitelijk bewijs van zijn voorspelling".
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H ofme ester.
Wie kan de wond'ren van nature recht bevroeden 1
Achiman.
66o Aartsvader Noe spelde een springvloed van veel vloeden
In eenen boezem, en vertrok dus lang het werk,
Op zijne timmerwerf: nu ligt de ceed'ren ark
Bevracht met dieren, in dat houten slot begrepen.
Hij staat gereed om zich en zijn gezin te schepen.
Hofmeester.
665 'k Geloof de grootvorst wil met hem te water gaan.
Achiman.
Dat 's veiliger dan al de wereld-oceaan
Gedronken : want gij hoort den nadruk van zijn spelling.
Hofmeester.
Een droom des ouden mans is eene losse stelling
Van 't geen gebeuren moet of kan. Wat razernij,
670 Bevangt uw harsens ! Weg met zulke sufferij.
Achiman.
Wie redenkavelt, kan men geenen suffer achten.
Hofmeester.
Deez' ijd'le doodschrik broeit een dwarfing van gedachten,
Die zwindelen in 't hoofd. Gij wandelde eerst gerust.
Achiman.
Nog blijft ons d'oorzaak van dit jammer onbewust ,
675 En geene reden sluit het in zijne rechte vormen.
Wanneer de herfst genaakt, begin het fel te stormen ,
Te waaien dat het ruischt, het bosch zijn bladers krolt,
De golf, gelijk een kloot, al hooger opwaart rolt,
De rotsen daveren , de stroomen , onder open,
68o Het zoete water, 't welk ze uit duizend aad'ren zopen,
Niet loozen konnen, uit hun kristallijnen kruik.
Dan zwelt de waterzucht, in 's aardrijks hollen buik.
Het water rijst aan 't hart, in groot gevaar van smoren.
Zoo staat het heden met ons Leven ook geschoren.
685 Het is vergeefs geschimpt : men ziet het tegendeel.
Gij hoort deez' neerlaag, uit der herd'ren landkrakeel
Alreede ontstaan. 't Is kunst te slechten deez' geschillen,
Die, groeien ze aan, zich door geen aanzien laten stillen.
673. Zwindelen voor „ronddraaien, als een tol".
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Hofmeester.
Begint de wijsheid nu een dwazen droom te broen ?

690

Achiman.
Hij waar' niet onwijs, die nog tijdig zijnen zoen
Bij Lamechs afkomst zocht, eer, 't water op de lippen ,
De hoop des levens al de wereld kwam t' ontglippen.
Hofmeester.
Getroost u eerst dat gij van 't bedgenootschap scheidt.

Achiman.
't Is waar : hij heeft me dit ernsthaftig voorgeleid.
695 Een harde voorwaarde, ik beken 't : een band te breken
Als tusschen lijf en ziel : van wellusten versteken
Te leven : dit valt hard, ook harder dan de dood :
Maar evenwel, waar brengt het nijpen van den nood
Den stoutsten reus niet toe, en allerbraafste helden !
Hofmeester.
700 Genadigste, elk wil u een vrouwenhater schelden,
En lasteren, bedenk dit nader. Och berg
U wijzer, eerge valt in d' uiterste ongena
Der halsvriendinnen, en getrouwe bedverwanten.
Zich tegens 't jufferdom en vrouwentimmer kanten,
705 Daar hangt uw gansche staat, uw ziel en leven aan.
Achiman.
Ik wil me in 't cederbosch alleen en stil beraftn.
Hofmeester.
Wat komt ons over ? In het midden van 't vergaren,
Op 't feestgetijde [daar 's grootvorsten ambtenaren ,
Leenmannen , machtigen, geweldigen, en voort
710 Het vrouwentimmer, dat de goden zelf bekoort,
De grootvorstin ten roem, om strijd te zamen komen]
Begint de grootvorst om te zien naar Noachs droomen ;
En stelt de grooten en hun heerlijkheid te leur.
Indien deez' razernij ons nieuwe bruiloft steur',
715 Wie kan ze ontschuldigen 1 Het hof begint te woelen.
Gewelven mompelen , en galmen, en krioelen.
Daar komen grootvorstin en bedgenooten aan,
Bestuwd van grooten. Och, hoe wil dit spel vergaan !
URANIA. HOFMEESTER.

Urania.
Waar steekt de grootvorst ? Wat belet hem hier beneden ?
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Hofmeester.
720 Hij hield een wijl gesprek met mij, niet zonder reden.
Urania.
Wie geeft elk dit gerucht van onraad in den mond ?
Hofmeester.
d' Aartsherder meldde hoe het aan den landstroom stond
Geschapen door den spring, gerezen in die wijken.
De stroom, ten bedde uit, zag noch dammen aan, noch dijken.
725 De herders wouden 't vee verweiden op 't gebergt :
Het bergvolk, straf van aard, door hunne scha getergd ,
Riep wapen, en men raakte aan 't razen en krakeelen.
De slinger zwaaide om 't hoofd Wie zal die wonden heelen ?
Daar ligt een menigte gesneuveld in het zand.
Urania.
730 Een klein verlies : men vindt meer herders bij de hand.
Wel, laat de grootvorst dus het landkrakeel geworden ?
Hofmeester.
d' Aartsherder en de bende ontvingen last om orden
Te stellen in der ijl. Zij vliegen derwaart heen.
Urania.
De grootvorst was gewoon, daar bloedig werd gestreen,
735 In 't voorste van den strijd het leven op te zetten,
De klinkende klaroen zijn oorlogsmoed te wetten.
'k Geloof, hij weegt dit licht, en rust op 's anders wacht.
Hofmeester.
Hij weegt het zwaar genoeg. Ik poogde uit al mijn macht
Zijn hart van zorgen, waar' het mogelijk, 't ontlasten,
740 Met pit van redenen, die bondig hierop pasten :
Doch arbeidde al vergeefs; mijn woorden golden niet.
Urania.
Wie om een antgevecht uit vrees zijn verf verschiet
Is niet rechtschapen Dit kan nauw'lijks in mij komen.
Hofmeester.
Mevrouw, hij stelt geloof in Noachs ijd'le droomen.
Urania.

745 Wat keert zijn zinnen om ? Dit 's anders dan het plag.
Een grootvorst, wiens geweld al 't oosten overmag,
Versuft om geenen droom, en zulke beuzelingen.
VONDEL XI.

26
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Hofmeester.

Nu 't water uit de zee van onder op komt dringen
Naar zijnen oorsprong, dat 's een voorbode en een merk
750 Van 's werelds ondergang. Geen reden is zoo sterk,
Die hem van schrik ontlast. Hier baat geen tegenspreken.
Urania.
Het zal me, luistert hij, aan geene arts'nij ontbreken,
Die zulk een krankheid kan genezen op een sprong.
Hofmeester.
Nog ligt me wat op 't hart, dat weigert op de tong

755 Te komen : evenwel mevrouw moet zich niet storen.
Urania.
Verberg me niets : het lust me u met geduld te hooren.
Ho fmeest er.
Uw liefste is van beraad te breken zijne trouw.
Urania.
Hij breek' ze, zoo hij zich kan spenen van een vrouw.
Wat misdaad is de pijl, die hem in harte griefde ?
Hofmeester.
760 Oudvader Noach drijft met kracht dat vrouweliefde
En schoone vrouwen, met haar mereminnezang,
Een eenige oorzaak zijn van 's werelds ondergang.
Hij zoekt gelieven van hun wederga te scheiden.
Urania.
Heet dit bekeeren van gebreken, of verleiden
765 Tot lasterstukken, al t' afgrijselijk en boos ?
Begint het mansdom door deez' leering vrouweloos
Te leven, zeker 't is dan ver genoeg gekomen.
Men hoeft de wereld in geen zee en waterstroomen
Te smoren : want zij kan niet vrouweloos bestaan.
Hofmeester.
770 Mevrouw, nu spreek hem zelf alleen : hier komt hij aan.
't Gelief den heeren mij te volgen, 'k zal ze leiden.
Wij willen op het hof hun wederkomst verbeiden,
U onderhouden met al wat de lust behaag.
Ik zie den zonneschijn, na deze korte vlaag.
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URANIA. ACHIMAN.

Urania.

775

Genadigste, heet dit uw gasten onderhouden ?
Achiman.
Nu stort mijn staat, waaraan alle Asianen bouwden.
Urania.
Wat onraad jaagt u naar ons ceed'ren lustbosch heen ?
Achiman.
't Gebergte en 't lage land, in 't harnas tegens een.
Urania.
Wat's oorzaak van krakeel ? Zij leefden eerst in vrede.
Achiman.

780 Deez' droeve landplaag sleept een staart van plagen mede
Urania.
De kudden weidden eerst gerust in 't groene veld.
Achiman.
Aartsvader Noach heeft dien springvloed lang gespeld.
Urania.
Begint ge Noachs droom, een klucht, geloof te geven?
Achiman.
Het water rijst. Wie kan de waarheid tegenstreven?
785 De zee vloeit herwaart aan. Al 't landvolk schreit om hulp.
Men dient te vluchten, eer de zee ons overstulp'.
Urania.
Zoo dient ge in Noachs kist uw leven fluks te bergen.
Achim an.
Dat komt van vrouweminne, en 's hemels roe te tergen.
Urania.
De vrouwen dragen dan de schuld van deze straf?
Achiman.
790 De vrouwen dompelen al 't menschdom in een graf.
Urania.
Het water kon weleer een landgewest verdrinken.

404

NOACH.
Achiman.
Nu schijnt al d'aardkloot in den afgrond weg te zinken.

Urania.
Natuur regeert het al. Deez' stuurvrouw zit aan 't stuur.
Het vloeiende element volgt eeuwig zijn natuur,
795 En komt van boven naar zijn middelpunt toerollen.
Achiman.
Nu steigert het ten berg. De meren staan gezwollen.
Urania.
Zoo staat een windballon gespannen van den wind.
Een windveer drijft veel raftn. Van alle werken vindt
Hij d'oorzaak, wie den aard der dingen wil doorgronden.
800 Zoo veel bewegingen staan onderling verbonden.
Gelijk ons lichaam is met aderen doorgroeid,
Zoo wordt het aardrijk ook bevochtigd en besproeid.
De hitte van de zon trekt dampen uit de wateren,
Die, in de lucht verdikt, neerstorten, dat ze klateren.
805 De maan regeert de zee, en wat bij water leeft:
Dat tuigen eb en vloed, en oester, en de kreeft.
Bij trek en tegenheid, den dingen ingeschapen,
Bestaat het al. Laat zich onwetenden vergapen
Aan beelden van een wolk, of schrikken voor een schicht
810 En staartstar, rood van vier, en schitt'rend wederlicht
Van bliksemstralen, en het bald'ren van den donder:
Met zulk een staatgrijns houdt men kleine kinders onder
De roe: maar wie natuur in 't werken onderkent,
Beseft waar zij begint, en voortstapt, en volendt.
8 t5 Gij plaagt de liefste al uwe opmerkinge in te scherpen,
En riedt ze zich natuur gehoorzaam onderwerpen,
De dert'le tochten wijs involgen met een lust.
Zoo voelde 't lijf geen smart: zoo bleef de geest gerust:
Terwijl men, tusschen wieg en graf, bevrijd voor treuren,
820 Gebruikte al wat den mensche in 't leven mag gebeuren:
En wordt ge nu misleid van eenen guichelaar,
Belachen van elkeen, omtrent de honderd jaar?
Achiman.
Wij volgden u dus Lang, helaas, gelijk een slave.
Uw schoonheid staat ons dier.
798. Een windveer drijft veel raan: men kan hier door windy eer verstaan een „windwijzer" hoedanige nog veel op sloten en lusthuizen door raderwerken met een handwijzer verbonden zijn, die de windstreken op een wijzerplaat aantoont, of wil men, een v e 6 r, die de raderen
opwindt. —812. Een staatgrijns: eenpolitiekmasker.-822.0mtrent
de honderd j a a r: gedurende omtrent honderd jaren.
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Urania.
De schoonheid is een gave,
825 Aan weinigen gegund.
Achiman.
Wij zijn door haar misleid,
Vervallen in Gods toorne. 0 smart! o onbescheid !
0 schendig misbruik van veel schoone vrouwen t'zamen !
Urania.
Gij hoeft u, om 't gebruik van velen, niet te schamen,
Zoo luttel als de haan, die veel vriendinnen mint
830 Natuurlijk, zonder smet, en welig jongen wint.
Wat reden stijft u dat gij 't vrouwendom beschuldigt?
Zoo groeit uw heerschappij, en wordt vermenigvuldigd?
Zoo rijst de stamboom, rijk van telgen, in de lucht.
Achiman.
Het is geradn dat ik uw bedgenootschap vlucht',
835 Gelijk een adder, die bevrozen, na 't verwarmen,
Een die haar koestert in den boezem, onder d'armen,
Naar 't slapend hart steekt, en in zijnen slaap vermoort.
Verleidster, tooveres. Wat toovergrijns bekoort
Mijne oogen, dat ze blind op schoonheid zich verslingeren!
840 De godheid zag dit lang geduldig door de vingeren,
Doch ijdel en vergeefs : nu komt berouw te spa,
Tenware een middelaars voorbede Gods gena
Verworf door offerande, en wierook van gebeden.
Urania.
Indien u 't last'ren lust, beschuldig ons met reden.
Achiman.
845 De vrouwemin alleen is oorsprong van al 't kwaad.
Ik gordde in haren dienst, niet wettig, als soldaat
En grootvorst, 't zwaard op zij, maar eer gelijk een roover
De landen stroopende, gaf u den roofschat over,
En goot in uwen schoot, tot 's nabuurs harteleed,
850 Den nooddruft, die hem stond op arbeid, bloed en zweet.
Urania.
Zoo droeg de landsheer schuld, en d'onderzaat most bloeden ?
830. Natuurlijk: overeenkomstig zijn natuur. — 835. E en adder staat
in den 4den naamval.
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Om uwe hoovaardij te sterken, en te voeden,
Uw hoofsche pracht en praal en dartele overdaad
Te houden in hare eere, en achtbaarheid, en staat.
855 Mejoffer laat zich met den nooddruft niet genoegen.
De heer maait 's anders oogst, al zou er 't hart of wroegen.
Zij slikt een wereld in, aan ringen een sieraad,
Juweelen, perlen, goud, gesteente, en pronkgewaad.
Haar dartelheid bedijt bij 's armens bloed en tranen
86o En jammeren. Zij leert den weg ter boosheid banen,
Met woeker en geweld insleepen wat men kan.
Zoo God de wereld straft, wie is hier oorzaak van?
Uw schoonheid, slechts een schijn van schoonheid in het leven.
Gij weet afzichtigheid een glimp een verf te geven.
865 Gebrek t'ontveinzen, en beguichelt ons gezicht.
Wie, door 't ontveinzen ziende, u dit momaanzicht licht,
Beklaagt dat hij zijn ziel verhing aan gouden snoeren
Van joff'revlechten, die krankzinnigen vervoeren.
Urania.
Is dit uw dankbaarheid voor lang genoten deugd?
870 Heel anders zongt ge, toen wij 't eelst van onze jeugd
De roos des maagdoms, voor den dauw nog toegeloken,
En 's levens dageraad, nog nucht're en onbesproken,
U offerden, daar gij, van top tot teen verzaad,
Verrukt wierd buiten u door wellust, zonder maat.
875 Wij hingen, mond aan mond, en arm in arm gestrengeld,
Twee zielen beide ineengesmolten en gemengeld
Wat zwoert ge niet! de zon van stralen eer beroofd
Te zien dan 't minnevier in uwe borst gedoofd.
Is dit het jaargetij der bruiloftsstaatsie eeren,
88o Met reuzen, machtigen, geweldigen, en heeren,
Steekspelen, renstrijd, en tooneelpracht, nooit voorheen
Zoo heerlijk toegerust! de morgenzon bescheen,
Noch zag, oprijzende uit het heldere oosten nimmer
Zoo groot een heerlijkheid, noch schooner vrouwentimmer:
885 Daar wij, de schoonste van 't opwassende oostenrijk,
Ons zouden zetten op het bruidsaltaar te prijk,
En, blakende onderling van minnegloed, verzamen.
Durf nu de grootvorst dus zijn grootvorstin beschamen
869. Lang g e n o ten deugd: d. i.: „voor al het genot, dat ik u gedurende zoovele jaren heb verschaft". Hier, zoowel als waar Gysbrecht in
Gysbrecht van Amstel vs. 87 — spreekt van
Van ouds genoten deugd,
moet het woord deugd in den zin van „dienstbetoon" worden opgevat.
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Voor al de wereld ! och een schandvlak, eene smet,
890 Met geenen oceaan te wisschen uit ons bed.
Gij trouwelooze, ga nu heen : vervloek de vrouwen:
Verlaat ze : maar ik zweer, het zal u eeuwig rouwen.
Daar liggen oorsieraän, de trouwring, van mijn hand
Gestreken, in het slijk, juweelen, halskarkant,
895 Uw vrijbuit, ons ter gunst, behaald al t'onrechtvaardig.
Tast aan, en eigen ze u : wij zijn deze eer onwaardig.
Gij waart te lang verleid, vervoerd door vrouwelist.
Ga hene, berg uw lijf in Noachs beestekist.
Achiman.
Wat raad, helaas, wat raad ? het schijnt haar ernst te scheiden.
900 Och liefste, sta een pons.
Urania.
De tijd verbiedt te beiden.
Het water rijst ten berg. Bid Noach om gena,
En berg uw leven, eer de zon te water ga.
Achiman.
'k Beken, het is mijn schuld, en wil ze dubbel boeten.
'k Verneer me ootmoedig aan het outer van uw voeten,
905 Van iiwe schoonheid, waard gediend en aangebeen.
Urania.
Zoo spraakt ge flus niet.
Achiman.
Och ik werd vervoerd, bestreen
Van wederzij, gelijk een bergeik, oud van dagen,
Met eenen landorkaan ter neder wordt geslagen.
Uw liefde rukt me hier, daar Noachs dreigement.
910 Hij is genade waard, die zijne schuld bekent.
Urania.
Rechtschapen helden staan geen vrouwen ter genade,
En vrouwenliefde wordt gekocht met schande en schade.
Van wederzijde dreigt u een gewisse dood.
Wat scheelt het of ge sterft in eenen vrouweschoot,
915 Of in het water ? Zoekt geene adder aan te kweeken,
Die u al slapende het hart dreigt of te steken.
898. Beestekis t: dit woord verhoogt, door zijn platheid zelve, de ironie,
en maakt het slot van Urania's toespraak des te krachtiger: — het is
subliem van trivialiteit. — 911-916. Al wat Urania hier en vs. 920-922 zegt
is een ironisch teruggeven der woorden, haar door Achiman vroeger ver.
wijtend toegevoegd.
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Achiman.
Te reukeloos is mij een onheusch woord ontslipt.
Een onderlinge min wordt nimmer nauw bestipt.
Zij kan ten minste een woord verteren en verduwen.
Urania.

920 Een joff'renhater leere intijds een adder schuwen,

En duizend plagen, door een overtolligheid
Van vrouwemonst'ren, al de wereld door gespreid.
Achiman.
Waar vindt men balsem, om deez' hartkwetsuur te heelen?
Urania.
Gij hoeft me langer niet te vleien, niet te streelen,
925 Verloochenaar van liefde, en toegezworen trouw.
Meineedige, verlaat me, en kies een liever vrouw.
Achiman.
Gebeurt me langer geen genade te verwerven;
Ik troost me van uw hand, op staanden voet, te sterven,
En leg dien blooten dolk voor uwe voeten neer,
930 En ruk den boezem op. Gij moogt met dit geweer,
Dit koude lemmer vrij mijn brandend hart afstooten :
Of weigert gij 't, verkies uit al deez' bedgenooten
De strengste, die het recht uitvoere streng en straf,
Naardien ik u te brusk in 't hart dien smaadsteek gaf.
Urania.

935 Ik neme u in genade, uit enkel mededoogen,
Omhelze u als voorheen. Gij hebt mijn hart bewogen.
Steek op, steek op den dolk, en overleef mijn tijd.
Hervat uwe eerste trouw, in 't aanzien van den nijd.
Achiman.
Een nieuwe bruiloft. Daar komt Noach aangetreden,
940 Bestraf dien suffer, en beschaam met pit den reden
Zijn schendige onreén, die al 't vrouwendom beticht.
Van verre geeft hij u een overdwers gezicht.
Hij schijnt met zijn gezicht de jofferschap te moorden,
En mompelt binnensmonds uit steurnis halve woorden.
918. Versta : „als men elkaar liefheeft, neemt men 't zoo nauw niet". —
934. B rusk voor „ruw", een basterdwoord, dat Vondel nogal liefheeft.
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NOE. URANIA. JOFFERS.

N o 8.
945 Geen grooter manneplaag als Kains vrouwendom.
Al wat een leeraar wint, dat stoot mejoffer om.
Een gure hagelbui plag 's landmans hoop te raken,
Den bloesem of te slaan, dat Bosch en boomgaard kraken,
In 't kwikste van de lent, met bulderend geweld,
950 't Welk hemel, aarde en zee en al de lucht ontstelt:
Een schoone vrouw vermag, met zachte tooverstreken,
En liefelijk gevlei, gestreel en minzaam smeeken,
Te lenigen een hart, verhard als diamant.
Och hemel, haal me thuis. Verlos uw afgezant.
955 De wereld wordt te zwak rechtvaardigen te dragen.
Elks eigen zinlijkheën, het ijdele behagen
Van joff'renoogen, daar 's grootvorsten zin op viel,
Beguich'len hem, dat hij zijn redelijke ziel,
Zelf God verwaarloost, om de gunst van snoode boelen.
960 Zoo geldt geen dreigement, eer zij den slag gevoelen
Der waterroede, een eeuw bijkans te week gelegd.
Urania.
En blijft deez' sufferij nog duren ? Oude knecht,
Gij suft u zelven dood. Wat hebt ge toch gewonnen
Uw leven lang, als twist gerokkend , niet gesponnen !
965 Hoe staan de vrouwen u zoo bijster in het Licht ?
Een vrouw heeft u gebaard, haar liefde uw trouw verplicht
Door kinderbaren : en uw zoons, verknocht aan vrouwen,
Haar aanschijn liever dan het allerschoonste aanschouwen,
Dat is het aanschijn van d'alkoesterende zon,
970 Der levendigen vreugd, en aller lichten bron :
Of is door ouderdom uw vrouwezucht gesleten,
Dat werde uw ouderdom, en geene vrouw geweten.
Noe

975

Wij leeraren vergeefs: gij zingt een zelven zang,
En gaat, tot ons verdriet, doorgaans den kreeftegang,
Wij haten geene vrouw, noch schoonheid, maar misbruiken
Van 's hemels gaven. Laat de roos op doornestruiken
Vrij plukken, en den geur verkwikken 't flauwe hart;
Maar niemand kwets' de hand aan do yens, tot zijn smart.
Hij kwetst zichzelven, die zijn hart verhangt aan velen.

949. In 't kw ikst e v an de lent: d. i.: „in 't levendigste: wanneer
de bloeitijd snelst toeneemt". — 961. Men was in oude tijden en vooral in
die van Vondel gewoon, de geeselroeden, eer men ze bezigde, in azijn te
weeken.
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Urania.
980 De wereld wordt bevolkt door liefde en kindertelen.
Noe.
Gij kept den oirbaar niet, die blind u zelve streeIt.
Door tal van vrouwen wordt 's mans liefde en trouw gedeeld,
Die anders kort ineen, en dicht en nauw gedrongen,
Hem sterker prikkelt; want de min, die onbedwongen
985 Mag weiden, spilt haar kracht : maar werkt ze op een vriendin,
Zoo brengt ze een ongelijk veel grooter vriendschap in.
Verstondt ge dit, gij zoudt, niet belgziek noch verbolgen,
Uw heerschap prikkelen Gods wijzen raad te volgen.
Urania.
Wij zijn er t' edel toe, om naar uw strenge wijs
990 Ons lief te noodigen op eenerhande spijs,
Waarvan de snoeplust walgt. De brand wordt meer ontsteken,
Indien men liefde door verandering wil kweeken,
En aanvoen met meer gloeds. Dat 's vriendschap en gerief.
De minnaar, in den schoot ontvangen van zijn lief,
995 Is aangenamer dan de dauw op dorre kruiden
Door uitstel; doch dit is geen kost voor slechte luiden,
Maar edelmoedigen, die hoofsche spraak verstaan.
N o 8.
0 pest van 't zuiv're bed! Meer vrouwen aan te slaan
Dan eene alleen, dat wil u beide deerlijk smarten.
1000 Wat is natuurlijker dan twee verliefde harten,
Verknocht door eenen band van ongeschende trouw !
Mijn voorbeeld laat den man niet toe dan eene vrouw.
De stommen leeren ons met eene weerga paren.
989-997. 't Zou mij niet verwonderen, indien Vondel bij 't voorstellen
van Achiman, aan den wulpschen Karel II gedacht had en hier eene van
diens favorieten sprekende invoert. — 1003. De stomm en voor „de stomme
dieren". Zoo worden voor LANGENDIJKS Don Quichot op de lijst der
personages, na de ZWIJGENDEN, het paard Ron si n ant, en G r a u w tj e,
Sancho's ezel, onder de rubriek STOMMEN vermeld. — 1004, 1005. Zie Gen.
IV: 19. Zoo Noach op dit verwijt van Urania geen ander antwoord weet
te geven, dan dat een zoon de schande van zijn vader bedekken moest,
bewijst zulks dat Vondel hetgeen hij in zijn jeugd uit den Bijbel geleerd
had, in zijn ouderdom begon te vergeten. Hij had anders terstond kunnen
zeggen: „die Lamech, waar Mejuffer van spreekt, was mijn vader niet".
Immers Noach — zie Gen. V: 28 — was de zoon van Lamech, die uit Seth
afstamde; terwijl die Lamech, door Urania bedoeld, de man van Ada en
Zilla, een nazaat van Kaki was. — Intusschen is 't maar gelukkig, dat Noach
het verdriet niet beleefd heeft, de vrome aartsvaders Abraham en Jakob
en den vromen koning David te zien, die 't geen van allen met eene vrouw
konden stellen en even goed op zijn oostersch leefden als Achiman.
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Urania.
Uw eigen vader, oud en hoog op zijne jaren,
1005 Sloeg eerst twee vrouwen aan, waaraan hij zonen won.
Hoe scheldt ge 't huwen aan meer vrouwen dan de bron
Van alle ellenden, uit veelvoudigheid van vrouwen
Gesproten, waarom God de schepping schijnt te rouwen?
N o e.
Het voegt den zone dat hij 's vaders schande dekt.
Urania.
IMO Een booswicht, die zijn hand met 's grootvadrs bloed bevlekt,
En zelf zijn eigen bed, door 't geil verdubbeleeren
Van vrouwen, onbeschaamd durf schenden en schoffeeren,
Gaf 't leven aan een zoon, die voor geen grooten zwicht,
Maar klitst hun onbeschaamd en stout in 't aangezicht
1015 Dezelve vuiligheen, die op den vader kleven.
N o 8.
'k Vergeef het gaarne, wil 't de hemel u vergeven,
Wiens afgezant ik ben. Hardnekkigen, nu staakt
Dit wederspreken. Hoort wat onheil u genaakt.
Heft op uwe oogen naar die drift van zwarte wolken,
1020 Gezogen uit de zeen en diepe waterkolken.
De gansche lucht verkeert in eene bare zee,
Een voorboO van den vloed, en 't endelooze wee.
De lucht hangt zwanger van stortregen, zonder vlagen.
Verwacht een langen nacht, een nacht van veertig dagen,
1025 Of veertig etmaal, zooveel zeen opeengeperst.
Waar bergt zich 't menschdom ! Och, zoodra de hemel berst
Met weerlicht, bliksemen, en balderenden donder;
Terwijl een oceaan opwellen komt van onder,
Zoodra de hoogste hand uit 's aardrijks sponsi duwt
1030 Al 't water, dat het zoog en inzwolg. Menschen gruwt,
Bekeert u. Lust het u Gods goedheid meer te vergen ?
Gij troost u, och vergeefs, en waant op hooge bergen
Dien vloek 't ontvluchten, in bosschaadje en eikeboom :
Maar och die worden door den storm , en sterken stroom
1035 Verdelgd , en afgerukt van hunnen grond en wortel.
De torens storten in, geplet aan gruis en mortel.
Daar drijven duizenden van dooden, dieren, vee
En drenkelingen hene, in 't ronde, in 't lang en bree,
De hoofdgebouwen en de daken, hoven, huizen.
1040 Hier geldt een wederstand van dammen, dijken, sluizen.
1029.

Sponsi: spons.
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De moeder poogt haar vrucht, de vader zijnen zoon
Te redden, och te spa. Men hoort al eenen toon
Van jammeren, gespreid op 't zwalpen van de wateren.
Nu zwijgt de bruiloftsgalm. Dat juichen, lachen, schateren
1045 Wordt snel misschapen in een ijselijk gekarm.
De buit verdronken, sterft in 's bruigoms moeden arm.
Het uiterste overschot, een drom van doodsche schimmen,
Aan 't klaut'ren op 't gebergt, poogt hijgende, onder
['t klimmen,
Haar ziel te bergen: maar de grimmige oceaan,
1050 Gedreven van de wraak, verschrikt de bleeke maan,
Die ziet de golven, als een blaas vol wind, opzwellen.
De hoogste bergkruin zinkt in 't water vijftien ellen.
Aldus verzinkt het al wat op den aardboOm leeft.
't Geschrei wordt stom, zoodra het al dien doodsnik geeft.
Urania.
1055 Een slechte vogel zwicht voor 's moloks dreigementen :
De wijzen laten zich geene ijd'le vrees inprenten.
Gij Joffers zingt en danst eens achter deze haag.
Wij trotsen midlerwijl op 't hof deez' bruiloftsplaag.

1060

1065

1070

1075

J o ffe r s.
Zou het al zinken en vergaan,
Waar bleef de zwaan?
Waar bleef de zwaan,
De zwaan, dat vroolijke waterdier,
Nooit zat van kussen?
Geen waat'ren blusschen
Haar minnevier.
't Lust haar te nest'len op den vloed.
Zij kweekt den gloed,
Zij kweekt den gloed
Met hare vroolijke wederga,
En kipt hare eiers,
En acht geen schreiers,
Noch vreest geen schd,
Vliegende jongen zwemmen mee,
Door stroom en zee,
Door stroom en zee.

1052. V ij fti en ellen: de al te groote nauwkeurigheid der profetie doet
haar wel iets van haar verhevenheid, en daardoor van haar kracht, verliezen. Men zal eer geloof slaan aan iemand, die op gronden, ons onbekend,
een overstrooming voorspelt, dan aan iemand, die, op een el af, weet te
vertellen hoe hoog het water staan zal. — 1055. Versta: een domme vogel
laat zich bang maken door cen vogelverschrikker. — 1071. Schreier s:
schreeuwers, levenmakers.
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Zij groeit in 't levendig element,
En wascht de veeren,
En vaart spanseeren
Tot 's levens end.
Stervende zingt ze een vroolijk lied
In 't suikerriet,
In 't suikerriet.
Zij tart de nijdige dood uit lust,
Met kwinkeleeren,
En triomfeeren,
En sterft gerust.
Stervende zoekt haar flauw gezicht
Nog eens het licht,
Nog eens het licht,
Den bruidschat, van de natuur te leen
Aan elk gegeven,
Om blij te leven.
Zoo vaart ze heen.

No e.
Hoe bitter wil in t'end deez' bruiloft hun opbreken!
1095 Geen woorden gelden hier: de klare daad moet spreken.
REI VAN ENGELEWACHT.

1100

1105

III0

1115

I. Zang.
Eer God door 't eeuwig woord
De strijdige krakeelen
Des Baaierds kwam te deelen,
Lag d'aarde in zee gesmoord.
De geest der godheid weidde
Op 't water, zonder licht.
't Had al een aangezicht.
Toen schoof Gods hand en scheidde
Het nat en droog. Zoo stond
Het zakkende aardrijk boven,
En 't water neergeschoven
Toog naar den diepen grond.
Het water, wust van zinnen,
Durf tegens 's hemels reen
Zijn perk niet overtreen,
Uit zucht om land te winnen.
Dus blijven ze elk in staat.
Gods almacht stelt ze een maat.
I. Tegenzang.
Nu dienen aarde en zee
Het menschdom, als zijn slaven,
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NOACH.
Opdat het 's hemels gaven
Gebruike in vollen vree :
Maar 't misbruik ingeslopen,
Verbittert Gods geduld,
En, diep geraakt in schuld,
Behoeft geen zoen te hopen.
Men ziet den schouwburg van
De wereld ter stellaadje,
Voor Noachs bouwbosschaadje ,
Vertoonen den tyran,
Bekoord van snoode boelen,
Verworpen Noachs raad ,
Volhardden in het kwaad,
Om geilen brand te koelen.
Dit treurspel keert te dra.
Verwacht het slot hierna.
II. Zang.
Gods scherprecht wil, als roen,
Eer vaak het oog koom' luiken,
Het water streng gebruiken.
Nu zal de misdaad bloen.
De zee, dus Lang te temmen,
Te stuiten op het strand,
Wil, springende uit den band,
De wanhoop leeren zwemmen.
De hoogste , om Noach niet
Te smoren in dien rouwe,
Zoo hij 's yolks druk aanschouwe,
En hoore met verdriet,
Belast Uriel buiten
Met eene donderstem
De drijfark achter hem,
Na'et intreen, toe te sluiten,
En teffens oor en oog.
Dit jammer schreit te hoog.
II. Tegenzang.
Mocht grootvadr Adam spa
Eens opzien, als herboren,
En dit gejammer hooren
En zien met d'echte ga ,
Zijne Eva, die op d'aarde
Lijfeigen aan de dood,
In wee en barensnood,
Haar vruchten won en baarde ;

1132. S c he rpr echt: halsrecht, doodrecht.
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Zij riepen: och waartoe
Geploegd, gezweet, geronnen ,
En afkomste aangewonnen ?
116o
Gestrenge waterroe,
Straf d' ouders, die veroordeeld,
Om 't ingevoerde kwaad,
Bedorven al hun zaad
1165 Bekoord door 't eerste voorbeeld.
De schildwacht sloot Gods hof,
Nu d' ark. o Jammerstof!
HET VIERDE BEDRIJF.
CHAM. NOR.

Cham.
Belieft heer vader mij te spreken, ik zal hooren ?
No e.
Wel Cham, wat brouwt ge ?
Cham.
Niet.
No e.
Die klinkt in niemands ooren:
1170 Nu bauwt de weergalm van het bosch uw boschspraak na.
Cham.
Ik hield gesprek met vorst Achimans wederga.
N o e.
Wie raadt u, buiten last van vader, haar te spreken?
Cham.
Ik houd me bij der hand.
N o 6.
De dag is schier verstreken,
Om met uw gemalin te treden binnen d' ark.
Cham.
1175 Deez' tijding valt me op 't hart, gelijk een zware zark.
1169. Die: versta: „die stem". — 1169, 1 Pio. Noach wil zeggen: „zoek
mij niet wijs te maken, dat gij niets onbehoorlijks brouwdet: als gij niet
met iemand gesproken hadt, zou de echo in 't bosch mij uw stemgeluid
niet in de ooren hebben doen klinken".
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N o 8.
Uw vader, moeder, broers en zusters, hun getrouwden,
Staan reede, en willen u in d' ark gezelschap houden.
Cham.
Heer vader, gun me toch te volgen mijnen zin.
No e.
Geef vader reden, zoon, en stel u willig in.

Cham.
1180 Wien lust het willig in een beestestal te kruipen ?
N o 6.
Dat 's min bezwaarlijk dan een heele zee te zuipen.
Cham.
De zee deist achterwaart : nog lijden we geen last.
N o e.
Gij hoort, hoe schrikkelijk deez' springvloed bruist en wast.
Cham.
Hoe lang zoude eene zee dat houten moordhol schokken?
N o e.
1 185 Totdat de zonnekar haar ronde hebb' voltrokken.

Cham.
Een jaar, het gansche jaar uitharden met verdriet?
N o 6.
Die voerman staat niet stil, een jaar vervele u niet.
Cham.
Gij placht de ledigheid, een hoofdgebrek, te straffen.
N o 6.
Zijt onbezorgd : men zal u werks genoeg beschaffen.
Cham.
1190 Hier valt geen hartevangst, noch wilde zwijnejacht.
Hier schijnen zon noch maan. Hier is het eeuwig nacht.
In een spelonk van hout kan niemand adem scheppen,
Maar boozen stank, een Boot te roeren noch te reppen.
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Wat zal bier uit ontstaan? wat anders dan een pest?
1195 0 tuchthuis, verkenskot, o katte- o hondenest !
Noe
Indien u 't werken lust, zoo toon u als een hoeder,
Met Sem en Jafed. Woel, bestel den dieren voeder,
En drank en water, hooi en haver, aas en vleisch.
Verschoon ze, vaag hun hok. Geef elk zijn vollen eisch.
Cham.
1200 0 tuchthuis! moet zich Cham hierin te berste slaven?
Dat heet geen leven, maar te leven als begraven :
Te sterven, in geen graf van marmer maar van hout,
Uw eigen huisgezin tot hartewee gebouwd:
N o e.
Door last van hooger hand tot ons behoud geklonken.
Cham.
I205 Veel liever eenwerf dan tienduizendwerf verdronken.
1k sprong van ongeduld en wanhoop in den vloed.
N o e.
Uw vader zal getrouw u sterken : hou slechts moed.
Cham.
Gedoog eerst dat ik mij verdadige met reden.
N o 6.
De tijd gehengt nauw in een lang gesprek te treden.
1210 Doch 'k wil u dit verzoek niet weig'ren. Spreek mijn zoon.
Cham.
Gij zet geen vader, maar scherprechter op den troon,
Die elke struik'ling telt, de misdaad nauw wil wegen,
En dreigen 's menschen hals met eenen blooten degen.
Gij beeldt de Godheid uit, gelijk een wilden beer.
1215 Een beer, een everzwijn rukt een bosschaadje neer,
De dwingeland een rijk, de godheid alle rijken,
Ja al de wereld. Wie zag grooter ongelijken !
11 95. Indien een regel als deze, ja over 't geheel de gezegden in deze
tweespraak door Cham geuit, door iemand uit onze dagen geschreven werden, zou men hem, en met reden, de bedoeling toeschrijven, de vertelling
van de Ark te hebben willen belachelijk maken; iets waar Vondel zeker
niet van verdacht kon zijn; zoo zeer moet, bij 't oordeel over een werk,
de eeuw, waarin, en 't publiek, waarvoor men schrijft, in aanmerking genomen worden. — Verschoon ze „hou ze rein".
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Zoo vele wateren en wolken aangezakt,
En aan de lucht allengs met kracht opeengepakt,
1220 Aan 't scheuren, zullen yolk en bergen teffens smoren,
Wij 's werelds jongsten snik, in eenen doodsnik hooren.
Wordt God verbolgen en oploopende, als een vrouw ?
Wordt Gods voorzienigheid geraakt van naberouw ?
Dat 's geen voorzienigheid, maar krankheid, ongestadig,
1225 En wispeltuur, ai zijt u zelven eerst genadig.
N o 6.
0 Cham, wien lastert ge? och wat hoore ik ? waart ge stom
Geboren ! zwijg, verdriet van vaders ouderdom,
En erfschand' van mijn huis. Och waart ge vroeg gestorven !
Uwe eigenzinnigheid en waan heeft u bedorven.
1230 Ik vreeze, o hemel, keer het voorspook van 't geval,
Dat vaders vloek uw hoofd rechtvaardig treffen zal.
Ik wete, God zij lof, dat krachten ons ontbreken
Om zonder stameren van Gods natuur te spreken,
Een onbegrijpzaamheid, geen steurnis onderdaan.
1235 Men moet door 's menschen spraak Gods eigenschap verstaan.
Naarijver, naberouw, de toorne en wraakzucht hechten
Oneigen op dien heer en rechter, streng in 't rechten.
Hier geeft des menschen tong alleen een krank geluid,
En drukt de beelden van de ziel door doodverf uit.
1240 Een rechter straft de kwaän, die van hun boosheid roemen.
Zou God dan geen geweld en dwing'landij verdoemen,
En 's aardrijks aanzicht rein afwasschen van zijn smet ?
Twee vruchtb're takken, een van Kamn, een van Seth,
En beide uit eenen stam, vervulden 's werelds luchten
1245 Met ongelijke, d'een met wilde en wrange vruchten,
En d'ander met een ooft, gezond en zoet van smaak.
Dees' geeft genoegen : maar de wrange tergt Gods wraak.
Der vromen aard wordt door verbasterd zaad bedorven.
Nu eischt de boosheid straf. De deugd is uitgestorven.
Cham.
1250 Heer vader, stoor u niet : ik stelde mij bereid
Te volgen 't hoog gebod, en uit gehoorzaamheid,
Uw voorbeeld eerende, te schromen, noch te schrikken,
Al zoude ik in deez' kist, een rechte doodkist, stikken.
1234. Versta: „boven ons begrip verheven en niet onderhevig aan eenige
stoornis". — 1235-1239. Versta: „men moet, wanneer men van Gods eigenschappen spreekt, wel menschelijke woorden en beelden gebruiken, en
zoo b. v. van Gods naijver naberouw, toorn, wraakzucht gewagen, ofschoon
zoodanige gemoedsaandoeningen niet bij God bestaan kunnen. Onze wijze
van voorstelling blijft gebrekkig en geeft maar een flauwe weerspiegeling
van wat wij gevoelen.
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N o d.
Achimans lustgenoote , een rechte vijandin
1255 Van eer en deugd, lei toe om al ons huisgezin
Door u te splissen, zelf den vader tegens broeder
Schoondochters tegen een, den broeder tegen broeder
Te rokkenen. Het hoog beleid heeft dit geschut.
Een achtgetal in d'ark zal 't zaad en eene stut
1260 Des menschdoms strekken, als het uit den vloed herboren,
Herstelle al 't leven, dat in 't water kwam te smoren.
Ga hene, zoon, verdaag al d'andren : het wordt tijd
Den jongsten slag t'ontgaan, die nauw'lijks uitstel lijdt.
C h a m.
Daar komen ze al gereed. Nu moeder, tree vrij nader.
1265 Schoonzusters, Jafed, Sem, gebroeders haast u : vader
Verwacht u hier ter stede, om 's menschdoms staat bedroefd.
Naardien de nood ons jaagt, waartoe te lang getoefd ?
SEM. JAFED. NOR. REI.

Sem.
De grond, heer vader, wordt schier vlot beneen ons voeten.
Vrouw moeder, en uw zoons, en uw schoondochters moeten
1270 Zich troosten heen te spoén naar 't groote zeegevaart ;
Dies komen we al gereed te gader herrewaart.
Jafed.
Wij staan reisvaardig : het gelieve u ons te leiden.
No e.
Wat anders is 't van ver, wat anders in het scheiden,
En onder d'oogen. Ik, gemat en afgetreurd,
1275 Word met geweld en kracht van 't menschdom afgescheurd.
De liefde tot hun Neil werkt krachtigst in het ende :
En kont ge nu getroost, als ballingen, d'ellende,
De zwarigheen op zee verdragen neffens mij ?
Zoo sta u d'almacht van den allerhoogsten bij.
1280 1k zal ze ontvouwen, om uw harten tegens lijden
Te wapenen. Staat vast, en helpt uw vader strijden.
Dien God beschermt, ontziet noch vier noch watersnood.
Hij kan ons redden in het midden van de dood.
1278. V er dragen: in de eerste uitgave staat te dragen, wat Been
zuiveren zin oplevert, tenzij men, gelijk Vondel waarschijnlijk geschreven
heeft, vs. 1277 en 1278 aldus leze:
En komt ge nu, getroost, als ballingen, d' ellende
De zwarighein op zee te dragen neffens ;Ili1 ?
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Gij ziet de hemel hangt van gruwzaam onweer zwanger,
1285 En wacht totdat we d'ark intreden, ook niet langer.
De hand des engels zal haar met een donderslag
Toebonzen, dat ze dreune en daav're: want ik mag
Noch kan Bien ondergang der wereld zien noch hooren.
Och mochten we in een zee van droeve tranen smoren,
1290 En 't menschdom helpen, 'k schreide een zee van tranen uit !
De donder, bliksem, vier, en weerlicht zal 't geluid
Van 't jammerlijk gekerm der stervenden verdooven.
Dan stort gestrenge wraak slagregens neer van boven.
Wel veertig etmaal lang, getroost u krak op krak
1295 Te hooren, zonder schrik; het kraken op het dak
Van hageisteenen en stortregen, zonder buien;
Een storm van oost en west, van noorden en het zuien,
Vier winden tegens een, hardnekkig en verstokt.
Dan rijzen we aan het zwerk, geslingerd en geschokt.
1300 Zoo slijten we den tijd, in schaduwen en dampen,
En leven bij geen zon, maar traan en rook van lampen.
S e m.
Heer vader, schroom niet: vaar met uw verhaal vrij voort.
Ja fed.
d' Almachtige betemt de baren met een woord.
No e.
Wij zullen hemelhoog gedragen van de golven,
1305 Als in een levend graf, al levendig gedolven,
Heendrijven, hobbelen, en schokken nacht en dag,
Driehonderd etmaal lang en zeventig. De slag
En 't klotsen van den vloed en holle waterbaren
Zou 't allerstoutste hart ter neer slaan onder 't varen,
1310 Daar 't oor niet anders dan gedruisch en buld'ren hoort
Van wateren en wind; de doodschrik voor de poort
Gedurig aanklopt, en het aangevochten leven,
In nood van kistbreuk [schoon de kist is toegedreven
Met werk, en vet geteerd, bezorgd van bars en pek],
1315 Blijft hangen in een schaal gewogen: daar een lek
Of berst, of balkbreuk of vergaring, na het sloopen,
Het water inliet. Dus ten halve schier verzopen,
Met zulk een zware vracht van levenden; wat raad?
Maar schroomt noch siddert niet; de hoogste, ons toeverlaat
1320 Is machtig 't overschot der wereld, in de vloeden
En 's afgronds waterkolk, te waren en te hoeden.
Hij toomt de golven, schoon geen roer 't gevaarte stiert,
En ook den wilden aard van 't ingescheept gediert.
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Hier huilt geen hong'rig wolf. Men hoort geen leeuwen brullen,

1325 Noch wreede tijgers, die het woud met doodschrik vullen.
Men tell' de nagels, met den hamer stijf en sterk
Geklonken in deez' kist ; dit eenig wonderwerk
Begrijpt meer wonderen dan nagels, wonderdommen
Waarvoor godloochenaars verbaasd staan en verstommen.
S e m.
1330 Zoo kan een scheutvrij hart de pijlen tegenstaan.
N o e.
De zee zal, zonder strand te kennen, weiden gaan,
Gelijk voorhene, eer God, om d' aarde te bereiden
Tot 's menschen woonplaats, haar van 't water kwam te
[scheiden,
Het schuimende element te stuiten op het strand.
1335 Die zelve almogendheid bevat met eene hand
Dit wonderlijk heelal, gewogen op zijn zwaarte.
Zij kan ons bergen, en behoeft geen zeegevaarte
Van balken, dicht ineengedreven, als we zien,
Opdat het u en mij tot eenen vrijburg dien'.
Jafed.
1340 Waartoe den arbeid van eene eeuw hier aangehangen,
En onrechtvaardigen, in hun verkeerde gangen,
Gesteven? nutter waar' hun 't leven kort ontzeid.
N o 6.
De hoogste goedheid zocht hen door lankmoedigheid
Te brengen tot berouw en afstand van misbruiken :
1345 Nu wil ze, opdat we zulk een waterval ontduiken ,
Door middel van deze ark behoen het overschot
Der levendigen, op een driftig watervlot
Beliefde 't haar, zij kon een ander middel vinden,
En hoeft de noodhulp aan geen houten vlot te binden :
1350 Maar dit's het raadbesluit van Gods voorzienigheid.
Hier tegens opstaan waar' een reuk'loos onbescheid.
S e m.
Die 't leven allereerst den menschen heeft geschonken
Kon hen veranderen van zinnen, en ontvonken
In liefde, om onderdaan te volgen Gods geboOn.
1324. Hong'rig w o If: w olf wordt hier, als diersoort of als collect.,
onz. genomen. — 1328. Wonder d omm en: verzamelingen van wonderen.
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1355

Hij schonk ze een vrijen wil, van weerzijde even schoon
Een gouden handvest, keur het goed of kwaad te kiezen.
Bij nooddwang zou 't gerecht des oppersten verliezen
Betaling t' eischen van een opgedrongen schuld.
Nu eischt de schuldheer straf, na zijn misbruikt gcduld.
1360 Nu blijft de mensch, verstokt in schendige gebreken,
En niet de godheid, in deez' schuld rechtvaardig steken.
Jafed.
Zoo sterven ze eeuwig, die door 's waters nood vergaan ?

1365

N o e.
Tenzij ze stervende in het ende zich beraän,
Geraakt van naberouw : maar die hardnekkig smoren
Gaan door godslasteringe en eigen schuld verloren.
S e m.
De godheid kon deez' straf kwijtschelden voor den spring.

N o e.
Toen 's hemels rechter streng ter jongste vierschaar ging.
Daar Gods rechtvaardigheid en Gods genade pleitten,
Kon geen verzoening bij gekwetste majesteiten
1370 Verworven worden. d' Een stond d' andere in het licht.
De tong der weegschaal zweeg, zoolang ze in tegenwicht
Bleef twijf'len. End'lijk kwam de boosheid t' overwegen.
De vloek stond boven, na het zwichten van den zegen,
En 't menschdom, dat vergeefs zijn gruwelen verbloemt,
1375 Werd door het vonnis streng der straffe toegedoemd.
S e m.
Hoe zult ge weten of de waat'ren weer vertrekken?
N o e.
Een rave of duif kan ons een trouwe postboO strekken.
Jafed.
De waat'ren grimmelen van monst'ren, woest van aard.
Walvisschen kunnen met een klink van hunnen staart
1380 Dat houten zeegeweld te gronde slaan en sloopen.
N o e.
Zij schromen geen geweld, die op Gods toezicht hopen.
Al kwaam' een heele vloot, elk van een regement
1355. Even schoon: d. i. „even blank" en alzoo naar verkiezing in te
vullen. — 1355-1361. Hier spreekt wederom de dichter van 't Decreturn
horribile. — 1366. D en spring voor „den springvloed". — 1379. E e n
klink voor „een slag", gelijk Vondel meermalen klink en voor „slaan,
bonzen", bezigt.
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Schuimbekkend hellespook bezeten; niemand kent
Zich machtig 't heilig vlot te sloopen en ontsnoeren.
1385 Geen Leviatan durf zijn staart en vinnen roeren.
Rei.
Aartsvader, spoe u voort. De goddelooze rot
Van Enaks trotsch gebroed, besluit, ten schimp van God,
Door boelen aangehitst, deez' cederen bosschaadje
Aan brand te steken, en voor wind uw timmeraadje
1390 Met eenen stokebrand te delven in hare as.
Wat sammelt ge ? de zon belt over naar het gras.
Tree voor : wij volgen u, en komen uwe treden
In d' ark geleiden met voorspellinge en gebeden.
REI VAN ENGELEWACHT.

I. Zang.
Bescherm, o heer, o toeverlaat
1395 Van uw getrouwen, 't eenig zaad
En al de hoop van Adams kindoren,
Dat hun geen holle baren hinderen.
Zij rusten op uw hemelwacht
Gerust en veilig, met de vracht
Van wilden aard en tamme dieren.
1400
Gij kunt den toom des afgronds vieren
En korten, zoo het u behaag,
Na 's menschdoms droeve nederlaag,
Waar Noe drijft op uw genade.
1405 Behoed zijn huisgezin voor schade,
Opdat hij, na een Lang verdrag
Van jammeren, belanden mag,
Wanneer, de wateren verschoven,
Hij stof vindt uwen naam te loven.
1410

1415

I. Tegenzang.
Als uwe hand het zware slot
Ontsluit, zal hij, op uw gebod
Te lande treënde, uwe eer ontvouwen,
U dankbaar eenen outer bouwen
Op eene Godgewijde stet,
En off'ren u het zuiver vee,
En reine vogels. d' Offerhande
Wil u, terwijl ze smoke en brande,
Behagen, en den hemel deur
Verspreiden eenen zoeten geur.

1 386-1 393. Hier schijnt het of de Rei Noachs gerustheid en vertrouwen
wel wat al te sterk vindt,
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Gij zult beloven zijne telgen
Door vloen te schenden noch verdelgen,
Schoon zij verwild'ren jaar op jaar,
Zoolang het aardrijk vruchten baar',
De morgen aanbreke uit den oosten,
Belofte om Noachs rouw te troosten.

II. Zang.
Hij zegent hem en zijn gezin,
Opdat de hoofdstam telgen winn'.
Hij neemt ze, als herder, in zijn hoede,
Verbiedt al wat in zijnen bloede
Verstikte t' eten, om geen wraak
1430
Met bloed te voeden, en den smaak
Tot dolle menschenmoorderijen
Te koesteren, en dwing'landijen.
Hij veiligt ze door eene wet,
1 435 En wil den doodslag, als een smet,
Met bloed afwasschen door den degen ,
En doodslag tegens doodslag wegen,
Opdat elk 's menschen waarde kenn',
En niemand woest de handen schenn'
1440
Aan menschen, weerloos zonder wapen,
Gelijk een beeld, naar God geschapen.

1445

1450

1455

II. Tegenzang.
De godheid sterkt dit heilverbond
Met eenen eed, uit haren mond,
En zet een teeken aan de wolken,
Den regenboog voor alle volken,
Gebogen midden in de lijst
Der wereld, daar hij daalt en rijst
Op 't oog; een boog uit vele verven,
Die meest in blauw en rood versterven.
Het blauw bediedt den wereldvloed;
Het rood een brand en wereldgloed,
Twee oordeelen, een nu gestreken,
Het ander namaals uit te spreken,
Wanneer het menschdom zal vergaan,
En voor de jongste vierschaar staan,
Zoo Enoch spelde lang te voren.
Godvruchtigen ontzien Gods toren.

1431. Den smaak: lees: „en geen smaak". — 1456. Volgens de
oude overleverimg zou Henoch de voorspelling, welke hier opgehaald is,
op twee kolommen hebben gesteld, eene van steen en eene van metaal,
ten einde er in geval van overstrooming of van brand de kans bleef dat
eene van beiden behouden bleef.
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Het gansche huisgezin van Noe treedt in 't slot
Van 't hol gevaarte, en eert het vaderlijk gebod.
d'Aartsvader volgende, betuigt eerst menigvuldig
Al schreiende: och, wij zijn aan dit bederf onschuldig!
d'Aartsengel des gerechts Uriel komt, houdt stand.
Zijn gloende fakkel barnt. Hij bonst met d'and're hand
De deur des ingangs toe, dat zeven sloten kraken.
Het nimmer slapende oog wil over Noe waken.
HET VIJFDE BEDRIJF.
URANIA. ACHIMAN. AARTSHERDER. HOFMEESTER.

Urania.

D

1 4 70

E trotsche reuzetroep trok op onze aandrift uit:

Maar d'aanslag schijnt mislukt. Wij hooren geen geluid,
Gebriesch van paarden, noch geen trommels en trom[petten
Hun last hiel dit gewest in lichten brand te zetten.
Het dwarse noodlot heeft ons deez' triomf benijd.
Hier komt de grootvorst aan, schuimbekkende van spijt.
Achiman.

Dat wildbraad is in 't hol der arke ons jacht ontslopen.
Wij komen, hangends hoofds en suffende, afgedropen.
'k Vervloek mij zelven, en dien aanslag o Verdriet!
1475 Wie zou het denken! och, wij waren al bespied,
En d'oude suffer, een aandrijver van 's lands plagen,
Gewaarschuwd dat ons stond een schoone kans te wagen,
Koos tijdig in der ij1 de schaduw van zijn kist.
Urania.
Ontbrak het u aan vier en fakkel; schiet de list
1480 Van 't vossevel te kort, wanneer het schelmen ruiken,
Dan geldt de leeuwenhuid : men most geweld gebruiken.
Achiman.
Het spookte afgrijs'lijk door het cederbosch in 't rond,
Waar Enaks schutterij opdonderde, daar stond
Het spook haar tegen, en beschermde d'ark en boomen
1485 Met gloende fakkelen. De stoutste reuzen schromen,
Geblind door dit gezicht, dat sterk in d'oogen schijnt.
Wij hijgen ademloos, van woelen afgepijnd.
De reuzebenden vlien verstrooid uit deez' bosschaadje.
De toovenaar beschut zijn bosch en timmeraadje.
1 466. Op onze aandrift: door onze aansporing. — 1469. Hie 1: hield in.
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Urania.

1490 Geduld, mijn heer, totdat een beter avontuur

Geleden smaad vergoede, en treffe een andere uur,
Om zulk een joff'revloek den lastermond te stoppen.
't Is wijsheid zijnen hoon bijwijlen in te kroppen.
Achiman.

1495

Van verre schijnt het dat een bleeke schim genaakt
En herwaart spoende, nauw den grond van d'aarde raakt.
Het schijnt een postboO, die een snellen dromedaris
Aanprikkelt. Ik geloof, dat ergens landgevaar is.
Hij blaast den horen, meldt ons onraad : staat nu vast.
Het is d'aartsherder.
Aartsherder.

Al 't gebergte, in nood en last,
1500 Zit overdrongen van gevluchten, uit waranden,
Uit burgen, boomgaarden, en omgelegen landen.
Urania.
Zoo zitten ze gebergd?
Aartsherder.
Behalve wat verdronk,
En, als een baksteen, los in 't water henezonk.
Urania.
Wie laat zich aan 't gebergte in stroom en water dompelen ?
Aartsherder.
1505 Het kwam afstortende hen plots'ling overrompelen,
Eer 't y olk op 't lage land 't gebergte winnen kon.
De hemel springt, gelijk een volle waterton,
Aan duigen uit den band. Geen banden 'anger klemmen.
De landzaat poogt vergeefs dien waterval t'ontzwemmen.
1510 Geen vlot op tonnen, met een koorde vastgehecht,
Beschut de driftigen in 't strenge waterrecht.
De drijvende eilanden van opgeborsten venen,
Gepakt met duizenden, die doodsch om noodhulp stenen,
1495. N a u w den g r o n d, enz.: „hij raakt nauwelijks den grond", voor
„hij spoedt zich met groote snelheid voort", is een zeer gewone uitdrukking;
maar de woorden van d'aar de zijn hier te veel. — 1502. Zoo zitt en ze
g e b e r g d: hier laat Vondel Urania een woordspeling maken: „op den berg
zittende, buiten bereik van het water, waren zij in dubbelen zin gebergd".
Thans, nu 't laatste woord in den zin van g e b or g e n niet meer gebezigd
wordt, zou de woordspeling vervallen. — 15II. D e drifti gen: d. i.: „de
drijvenden".
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En kermen, zullen hen niet spijzen. Hongersnood,
1515 Een scherrep zwaard, genaakt, en dreigt ze met de dood,
Al leven ze eene pons, verdoofd door 't ijselijk bruisen
En schuim der watervloen, uit 's hemels open sluizen
En watervallen, sterk met losgelaten toom
Afschietende uit de lucht. De zeen en stroom op stroom
1520 Zien oevers aan noch strand. Driehonderdjarige eiken,
Die, met hunne armen door het zwerk, de maan bereiken,
Hun wortels schieten naar den afgrond, zonder grond,
Zoo diep gelijk hun kruin omhooggesteigerd stond,
Gaan drijven, met al wat, ternauwernood, ontzwommen,
1525 In eiken takken zit geklauterd en geklommen.
Achiman.
Wat teekens zaagt ge eer nog de lucht aan 't baren kwam?
Aartsherder.
De gansche hemel stond in eene lichte vlam.
Staartstarren, fakkels, zwaard, vierpijlen, roode draken,
Met opgespalkten kele, afgrijselijk aan 't braken,
1530 Verbijsterden het yolk, van angst verstomd en stijf.
De beenen sidderden van doodschrik onder 't lijf.
De stoutste reuzen van verbaasdheid suizebollen.
Ziet uit : een bare zee komt ginder herwaart rollen.
Bereid u fluks ter dood. Beraad heeft teffens uit.
Achiman

1535 Meerminnetronien, gij hebt ons ingeluid,
En Noe nooit geloofd. Gedrocht, van boosheid zwanger.
Wat toef, wat maak ik met dien regementstok langer!
Ons heerschappij heeft uit. Daar ligt hij. Haast u, dra,
Gevloekte boelen, voort.
Urania.
Gena, mijn heer, gena.

1540 Gena, 't is onze schuld. Genade, geen van alien.
1522. A fgrond, zonder grond: vermits 't woord afgrond naar zijn
vorming niets anders beteekent dan: „zonder grond", zoo vormt de samenvoeging dezer twee woorden, als men wil, een pleonasme; — doch liever
gaf ik het den naam van een „herhaling", die zwier en kracht bijzet aan
den zin. Tegenover deze uitdrukking plaats ik de niet minder schoone van
onzen dichter Herschepp. XI B., vs. 668:
Komt opgestoven uit de grondelooze afgronden.
1535. Ingeluid: „verleid, met schoone praat bedrogen". — 1537. Reg em en t s t o k voor „schepter". R e g ement staat hier in den zin van: „heerschappij".
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NOACH.
Gedacht ooit dat deez' straf den mensch zoude overvallen.
Wat raad? waarheen gevloOn? De wereld krijgt een krak.

Achiman.
Daar kraakt een donderkloot de kruin van 't reuzendak.
De roode zwavelvlam, ter steenrotse uitgeborsten,
1545 Schudt Kaukasus. De kreet van vrouwen, heeren, vorsten,
Gemengeld ondereen, beantwoordt het geschal.
Een voorspook van den post, die hier op volgen zal.
Hofmeester.
0 grootvorst, voelt ge nog den steenrotsgrond niet daveren ?
De gansche staatsie is aan 't klauteren en klaveren
1550 Ten hoogen berge op, om den jongsten watersnood
t' Ontvlien. Al wat men hoort en ziet is bare dood.
Achiman.
Vergeefs gevloden. Dat's den schicht des bliksems tergen.
Hofmeester.
De steile Kaukasus steekt, boven alle bergen
De kruin zoo hoog dat hij door alle wolken schiet,
1555 Ja zelf den starredraak beneen zijn voeten ziet.
Achiman.
Wie steigert, trooste zich van hongersnood te sterven.
Hofmeester.
De menscheneters rot zal spijs noch voedsel derven,
Al weigerde 't gebergt den buik zijn levenseisch,
Zoolang zij menschen vindt, en vrouweborstenvleisch,
1560 Het lekkerste aas van al, dat velen zich gewenden.
Urania.
Wat raad? Waarheen gevloOn? o Bruiloft van ellenden !
Wat raad? Waarheen gevloOn? De wereld neemt een keer.
Achiman.
Wat geest verschijnt ons! Valt terstond op 't aanzicht neer.
URIEL. URANIA. ACHIMAN. REI.

Urie 1.
Hier staat Uriel zelf, gewapend met Gods slagzwaard,
1565 d'Aartsengel des gerechts, die Adam, eerst gedagvaard,
1547. Den post enz. Versta: „het erger nieuws, dat ons nog te wachten
staat". — 1549. Staatsie voor ustoet".
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Ten lusthove uitdreef, om zijn wederspannigheid,
En 't schendig kwetsen van de hoogste majesteit.
Urania.
Genade, och gun ons dat we in d'arke op 't water vloten.
Uri e 1.
De deur van Gods genade en d'ark is toegesloten.
Urania.
1570 Gena, gena, gena.
U r i 61.
Deez' naklacht komt te spa.
Vertrekt uit ons gezicht. Gij zijt in d'ongena
Te diep verzeild : doch komt gij met berouw te sterven,
Zoo kunt ge, hier gestraft, genade omhoog verwerven.
R e i.
Wie Gods almogenheid en zijn gena beset,
1575 Bekent dat Gods gena zijn werken overtreft.
Verlosser, lang beloofd, verschijn, als een versterker,
Den geesten, streng gedoemd in schaduw van den kerker,
Den geesten, vuil besmet door ongehoorzaamheid,
Gods goedheid tergende, toen d'ark werd toebereid ;
1580 Een voorbeeld van de kerk, waarin gij uw vertrouwden,
Als in een vrijburg, door het water zult behouden ,
Het afgebeelde bad en eenig middel van
Genade, die de smet der ziele afwasschen kan.
Zoo zullen ze, eens verlost, in 't ende u eeuwig loven.
1585 Zoo ga uw heilgenade uw wonderdadn te boven.
SOLI DEO GLORIA.

1568. Vloten: voor „drijven, ons inschepen". — 1585. Zoo ga uw
heilgenade uw wonderdaan te boven: ook hier kan wonderda an niet anders verklaard worden dan met: „werken van gerechtigheid".
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BRIEF AAN JOACHIM OUDAEN.

grief cectit

3oac0iiit Oubatit."'

Gunstige geleerde en vernuftige vriend.

I

K hebbe gelezen uwe opmerkinge over het werk van den
overleden, en late dat omreden met hem begraven. Mondelinge hier van te spreken zoude best vallen.

Haud equidem tali me dignor honore.
Wat Noachs treurspel belangt: uwe E. stelt het ruim hoog
genoeg.
Ik rekene het mij tot eere, dat uwe gunst het waardig kent
met oordeel te beschouwen en beschaven. Uw bedenken over
Lamech is niet vreemd, en de naam heeft mij in 't dichten ook
verbijsterd en opgehouden: maar verscheiden treff'lijke godgeleerden zien Lamech, in Mozes' vierde en vijfde hoofdstuk, voor
eenen zelven aan, die d'eerste twee vrouwen teffens omhelsde,
en Kain het leven benam, zoo d'overleveringe, niet de Schrift,
getuigt: en om van de Grieksche benamingen in de Hebreeuwsche
Historian te spreken: ik nam deze vrijmoedigheid uit Buchanan,
die de moeder van Jeptha's dochter Storge, naar het Grieksche
Gronii of Kinderliefde noemt, zonder zijn geweten te bezwaren.
Mijne Uranie nam ik uit Ur, dat vier beteekent, en met Grieksch
geene gemeenschap heeft.
Het geliefde u aan te teekenen het groote en geweldige onderscheid van godsdienst tusschen ons beiden. Indien Jezus Christus
het middelpunt zij, daar hemel en aarde en alle dingen omdraaien,
zoo behoort er geen onderscheid tusschen ons beiden te zijn.
XXI. Brief aan J. O u d a e n. Afgedrukt volgens den tekst van het oorspronkelijk handschrift van den dichter, thans toebehoorende aan den heer
A. Th. Hartkamp te Amsterdam.
Deze brief werd voor de eerste maal openbaar gemaakt door Mr. A. D.
de Vries Az. in den Ned. Spectator van 1879, bl. 152.
Blijkbaar is deze brief een antwoord op een brief van Joachim Oudaan
aan Vondel, waarin hij de Medea van Jan Vos veroordeelde en den Noach
prees. De schrijver van Oudaens leven, dat men achter zijn poezie vindt,
zag dit bij Gerard van Papenbroeck en deelt er het een en ander uit mede.
Verg. Oudaens leven bl. 63.
R. 4. Hier wordt natuurlijk Jan Vos bedoeld, wiens Medea in 1667 opnieuw in het licht gegeven was. De begrafenis van den dichter-glazenmakerwijnroeier wordt in het begrafenisboek der Nieuwe Kerk op den I iden Juli
1667 aldus vermeld: Jan Vos, glasemaker in de Kalverstraat bij het pant
.. . f 8. — Volgens het grafboek is zijn graf gemerkt D. 7o.
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Statuit supra petram fiedes meos. Deze steenrots is Christus: en
wat zijne kerk betreft : zij is De Kolom der waarheid. Van
Christus zegt de stem uit de wolken : Hoort hem. Van de Kerke
zegt Christus zelf: Wie de kerk niet hoort, zij is als een heiden
en openbaar zondaar. Zoo wordt Christus en de kerke eene zelve
macht en geloofwaardigheid opgedragen, en de geloovigen aan
hunne uitspraak verbonden, waaronder ik mij gewillig en gehoorzaam buige.
Michel de Montagne, ridder van Sint Michiel, een uitgeleerd
en scherpzinnig scepticus, of twijfelaar, en orakel bij den drost
Hooft, heeft wijs en verziende d'oirzaak van deze verstrooidheid
der gezindheden en oordeelen aangewezen. Hij noemt de verwaandheid van het menschelijk verstand Nimroth : die zijn gebouw aan stamen optrekt, om den hemel te beoorlogen, en
ondertusschen in zijn werk verstrooid wordt, door de verscheidenheid der tongen en menschelijke oordeelen. Perdam sapientium,
et prudentiam prudentium refirobabo. Uit Bien hoogmoed des verstands , bij elk in 't bijzonder opgevat, volgt deze straf van verstrooidheid, en zoo spreekt elk eene bijzondere taal. Dit getuigen heele
stapels boeken, en zoo velerhande strijdige slagordens en gedeeldheden. Elk voert zijnen eigen vond, gelijk eenen afgod, ten
altare en bidt hem aan. Zulk een banier ligt hier van allerleie
gevoelens zonder orde, en dit leert ons dat'er niet zekers is,
buiten hetgeen God zelf eens zeker en vastgesteld heeft. Hemel
en aarde zullen vergaan, mijn woord zal niet vergaan.
Mijn ouderdom nu in het tachtigste jaar gesteigerd en de dood
en het graf dagelijks in den mond ziencte, poogt zich te wapenen
tegen de waarheid van de doodkist en verrottinge door bespiegelinge van den staat der ziele en het lichaam, na dit leven.
Gemelde Montagne stelt, dat er niet zekers is, buiten het Licht
van Gods genade en de waarheid, ons geopenbaard. Hij arbeidt
om te toonen, hoe alle schrijvers zelfs Pythagoras en Plato d'onvergankelijkheid der ziele los stellen, en endelijk de ziel niet
vereeuwigen, hetwelk de dogmatisten hem evenwel niet toestaan,
en met groote reden: doch hier tegens stelle ik mijne gerustheid
en troost in het onfaalbaar orakel der waarheid, zeggende: Vreest
ze niet die het lichaam dooden konnen : maar vreest hem , die beide
ziel en lichaam kan bederven in de helle. Wat het lichaam aangaat : wij houden dat dit sterf'lijk d'onsterf'lijkheid zal aantrekken,
en de zege de dood verslinden. In dit betrouwen wensche ik
dat wij beiden standvastig volharden.
Bij mijnen drukker zag ik uwen onvermoeiden arbeid te kost
gelegd aan de penningen en heerlijke afbeeldingen van de gedachten der Ouden. Mij zoude niet verdrieten hier uit te leeren
R. 4 1 . Oudaens Roornsche Mogendheid is eerst in 167o verschenen. Volgens den titel was Frans Kuiper de uitgever en Daniel Baccamude de
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en vrucht te scheppen, maar de hooge jaren moeten vele dingen
voorbijgaan, en alle kennis is hier stukwerk. Wij hopen op de
volkomenheid, waartoe d'alleropperste mij en u gewaardige en
begenadigde, terwij1 ik blijve
Uw dienstwillige vriend
't Amsterdam 1667
J. V. VONDEL.
den 3 en van Oogstmaand.

Zer

fijfisicatisit

DER WELEDELE MEVROUWE

ANNA VAN HOREN,
Gemalinne van den Weledelen Heere

KORNELIS VAN VLOOSWIJK,
Heere van Vlooswijk, Papekop &c., Burgermeester en Raad t' Amsterdam.
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Et troost'loos gasthuis volge in rouwe
De droeve lijktorts van mevrouwe,
Zijn trouwe moeder, nu een lijk,
De bloem van Vlooswijk, zoo vermeten
Van d'oude slang des doods verbeten,
Ten aanwas van het doodsche rijk
De schoonheid, noch vernuft, noch oordeel,
Noch adel geven iemand voordeel
Te mijden 't onvermijb're lot,
Het menschdom vroeg te beurt gevallen.
De wreede dood spaart geen van alien.
Ter wereld staat niet vast dan God.
De godheid is alleen onsterrlijk,
Onwankelbaar, en onbederf'lijk.
De handvest van onsterrlijkheid
Behoudt ze voor zichzelf, daarboven
Haar alle cherubijnen loven,
In vollen glans en majesteit.
Deez' wijze Pallas plag in boeken

drukker , Vondels vertaling van Ovidius' Herschepj5inge werd bij Baccamude
„opt Rokin naest de drie Papegaaie" gedrukt. Zijn naam vindt men ook op
Vondels begrafenisbriefje. — 6. Het adres is: „Den geleerden en vernuftigen
Joachim Oudaen, over het Weeshuis tot Rotterdam". — Ter kkstaatsie ens.
1-3 Uit deze regels blijkt, dat Mevrouw van Vlooswijk Regentes of Buitenmoeder,, zooals de titel eigenlijk luidde , van 't Gasthuis was. — 19. D e e z'
w ij z e Pallas: de Heidensche toenaam van Pallas klinkt tegenwoordig ons
onaangenaam in de ooren, in 't midden dezer stichtelijke, echt Christelijke
overpeinzingen. Zoodanige mengeling van mythologie en Bijbel hinderde
echter niemand, in Vondels dagen.
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De nutte kunsten 't onderzoeken.
Zij sprak uitheemschen in hun spraak,
Zoog honig uit gebloemde reuken,
Herkauwde 't spit van gouden spreuken,
En letterooft, gezond van smaak.
Haar ijver schepte lust de kranken
25
Te stutten, en ontzag geen stanken,
Noch beddesmet, noch arremoe.
Zij handhaaft d'inkomste, in 't besnijen
Van ledigheid, en slemperijen,
30 En sloot haar hart voor niemand toe.
Nu zweeft de ziel van Anne op wieken
Van haar handreikingen, den zieken
Gegund, in 't alleruiterste end.
Barmhartigheden strekken pennen,
Om door Gods renbaan heen te rennen
35
Naar prijs, heldinnen toegekend.
De burgerij zal met dit sterven
Voortaan de milde voorspraak derven,
Bij haren eedlen burgerheld,
40Die, eer ze 't leven kwam t'ontglippen,
De dood zag drijven op de lippen,
Waarop zijn wellust was gesteld.
Gij hemelreien, koomt ons helpen
De zerk, die 't lichaam moet bestelpen,
Te kronen met dit grafgedicht:
45
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Beklaag bier ANNA, Gasthuismoeder.
De heiland zij haar troost en hoeder.

De heiland schenk ze 't eeuwig licht.

21. Z ij spr a k uitheemschen: dit zou op zichzelf staande, ofschoon
wat vreemd luidende, even goed Neerduitsch zijn, als: „ik spreek dagelijks
veel menschen, ik spreek dien man nooit"; maar het daarop volgende in
hun s pr a a k maakt, dat de weglating van het voorz. m et of t o t alleen
ter wille van 't metrum verschoonbaar geacht kan worden. Immers men
zegt niet: „ik sprak hem in zijn taal", maar: „ik sprak met of t o t hem
in zijn taal", of: „ik sprak hem in zijn taal a a n of to e". — 22. G ebloemde r e u k e n: fraai dichterlijk voor „geurige bloemen der kunst". —
34. Barmhartigheden: stond er barmhartigheid, de regel zou ook
den meest orthodoxen Protestant niet stuiten; doch barmhartigh eden
zijn: „goede werken", en zooals de uitdrukking nu luidt, weet ik niet of
de Heer van Vlooswijk die niet wel te Katholiek zal gevonden hebben. —
38-39. De milde voorspraak....Bij haren eed'len burgerheld:
die Vondel zelf ondervonden had.
28
VONDEL XI.
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Op Ott jaustiipt
VAN

AGNES BLOK.
U een toon van zang en snaren
Op 't gezegende verjaren,
Dat drie twalef jaren telt
En nog drie, met lust gesteld,
Om den hemel lof te geven,
Die genadig Agnes' leven
Rekte in Wijnmaand, die ons blij
Wijn schenkt op haar jaargetij.
Rekent prijs, noch vracht, noch tollen:
Want zij komt voor stroom afrollen,
Langs de kaai van Emmerik;
Daar de moeder in haar schik
Zulk een blijdschap was beschoren,
Toen de dochter wierd geboren,
Als een zegen van de trouw,
Daar ze lang in leven zou.
Agnes, staak nu 't onderzoeken
En gesprek met stomme boeken.
Teeken bloemperk noch prieel.
Bezig potlood, noch penseel,
Pen, noch inkt, noch waterverven:
't Is nu tijd de kunst te derven.
Zet bootseeren aan een zij,
Want uw vroolijk jaargetij
Lijdt geen kunstige oefeningen,
Daar wij dertig zonneringen
En nog negen, hand aan hand,
Sluiten met een tafeltrant,
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7. Die: wijnmaand, en niet de hemel, op wien het eerste die —
vs. 6 — slaat. — 10 Z ij : altijd w ij n ma and. 't Moge in den eersten opslag
wat vreemd klinken, dat een m a and uit den vreemde tot ons komen zou,
alsof wij die zelve niet hadden ; doch het geldt w ij n m a and , die zeker
hier te lande nimmer zoo zou genoemd zijn geworden, en wier naam aldus
reeds een uitheemschen oorsprong verraadt, en dan wordt die maand nog
bovendien als persoon voorgesteld, en wel als de zoodanige, die ons den
wijn uit Duitschland aanvoert. Wil men echter aannemen, dat het h..s. niet
z ij had, maar h ij, en er dus van den w ij n gesproken wordt, dan heeft de
uitdrukking geen verklaring of vergoelijking noodig. — 28. T a fel t ran t:
d. i. „tafeldans". Zie BILD. Gesll. in v. trant, en vergelijk ook, in den
krijgszang der Luciferisten, Lucifer, vs. 1278: Volgt dezen God, op zifn
trom,nel en trant.
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En genoegelijke wijzen,
Sedert gij de zon zaagt rijzen,
Met een onbewolkten schijn
Aan den oever van den Rijn.
Laat de gasten vrij krioelen,
En de zorg van 't harte spoelen.
In den kelder is de ruimt.
Schenkt vrij, dat de roemer schuimt.
Drinkt, en wenscht, van vreugd gedreven :
Nu moet Agnes lange leven.

MDCLXVIII, den 29 in Wijnmaand.

VAN

MARIA VAN DEN VONDEL.xxIL
INSUETUM MIRATUR LIMEN OLYMPI.

Anneer dit tijd'lijk leven endt,
Begint het endelooze leven,
Bij God en engelen bekend,
En zaligen alleen gegeven.

W
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Daar zit de Godheid op den troon,
In 't middelpunt van alle ronden,
Dat overal, en eenig schoon,
Nooit zijnen omvang heeft gevonden.
Dit trekt alle oogen naar zich toe,
Als d'eerste zon van alle zonnen,
De bron van 't licht, nooit stralens moe,
Van geene schaduwen verwonnen.

XXII. Maria van den Vondel was de dochter van den jongen Joost en
zijn eerste vrouw Aeltje van Bancken. Zij was in 1648 geboren en overleed 7 December 1668 to Amsterdam, waar zij den 17 d. a. v. in de Nieuwe
Kerk begraven werd.
Insuetum Mir a t u r, c a e t.: d. i.: „zij staat in bewondering op den
vroeger bij haar niet bekenden drempel van het Hemelhof". Zie VERGIL.
Eclog. V. 56. — 6.8. Het middelpunt....dat....nooit zijnen omg an g he eft g e v on d e n: de zin is: „het middelpunt zonder buitensten
omtrek"; het is een voorstelling der oneindigheid van het heelal. — 12. Van
ge en e s c ha du w en ver wonnen voor „altijd-door stralende, nimmer
verduisterd".
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Wat goed zich in 't geschapen spreidt
Bij sprenkelen, is hier volkomen
In schoonheid, macht, en heerlijkheid,
Een zee, de springaar aller stroomen.
Wat herkwam van het enkel Een
Doolt, als in ballingschap verschoven,
Vindt geene rustplaats bier beneen,
En zoekt het vaderland daarboven.
Zoo waalt de lelie van 't kompas,
Die met den zeilsteen werd bestreken,
Rondom, en zoekt de starlichte as,
Haar wit, waarvan zij was verstreken.
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Maria steeg met haar gemoed,
Van wereldsche ijdelheen gescheiden
En los, naar dit volkomen goed,
Waartoe d' ellenden 't hart bereiden.
Twee vleugels, ootmoed en geduld,
Verhieven haar uit aardsche dampen,
Daar 't eeuwig Een 't gebrek vervult,
En vleesch en geest niet langer kampen.
Haar leste stem en adm was God,
De troost der aangevochten harten,
Het beste deel, en hoogste lot.
Zoo voer ze hene uit alle smarten.

Wat kroont ge, opdat uw liefde blijk',
Met paarle, zilver, en gesteente,
En palm, en roosmarijn, het lijk?
400 Speelnoots, dit 's een dor gebeente.
Zij leefde tien paar jaren lang,
Maar nu van 's werelds last ontbonden,
Verwacht ze omhoog geen ondergang.
Het hemelsche uurwerk telt geen stonden.
13, z4. Wat goed zich in 't geschapen spreidt bij sprenkelen:
d. i.: „wat hier en daar, of nu en dan, op de geschapen wereld al goeds
ondervonden wordt". — 17-20. De zin is: „wat uit God, als bronader
van al het goede, zijn oorsprong genomen heeft, zoekt weder tot Hem
terug to vloeien". — 2 1 . Zoo waalt de lelie van 't kompas: d. i.:
„zoo wendt zich de kompasnaald zoekende om", wier punt, gelijk men
weet, den vorm heeft eener lelie. — 23. De starlichte as: d. i.: „de
Noordpool, door de Noordster verlicht". — 44. Het hemelsche u u r werk
telt ge en stonden: fraaie regel, 't onthouden wel waard. S t o n d en
staat hier, gelijk nog in 't H. D., voor „uren".
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Een rei van eng'len kroon' de ziel
Met lauwerier in 's hemels hoven,
Nu 't kleed des lichaams haar ontviel.
Zij noode ons met gebeen daarboven.

Op ben opiodi
DER

SCHUTTERI JEN T'AMSTERDAM.xxin
INSIGNES PRIESTANTIBUS ARMIS.

AAN DEZELVE.
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IJ, die der vesten halve maan,

En 't mastbosch langs het I J,
In 't blanke harnas , vaan bij vaan,
Bewaakt op uw getij,
En aan vijf poorten schildwacht zet,
Getrouw op uwe wacht;
Hoe wensche ik door een dichttrompet
Mijn stem met voile kracht
Te wringen op dien trommelslag,
En braven burgertocht,
Nu op een trotscher voet dan 't plag
Door krijgsbeleid gebrocht.
De schutter trekt naar 't Kapitool
Met orden, op een rij.
In Mayors dapp're wapenschool :
Daar speelt men trotsch en blij

XXIII. Het schijnt, dat in dit jaar de schutterij van nieuwe wapenen
werd voorzien, en aan het oefenen der manschappen buitengewone zorg
werd besteed; althans dit moet opgemaakt worden uit het boven afgedrukte
gedicht. Tot recht verstand van dat keurig, en met gloed geschreven, stuk,
dienen eenige ophelderingen vooraf. De burgercompagnien, die de schutterij
uitmaakten, waren in regimenten verdeeld, naar de kleur hunner vaandels,
het Oranje, het Gele, het Blauwe, het Witte en het Groene genoemd,
waarover twee kolonels stonden, een over de wijken aan de Oude, en
4i. M e t la u w e r i e r: palmtakken zijn de dichters gewoon in de handen
der Engelen to plaatsen: — en toch wil mij een g e la u r i e r de z i el niet
bevallen. — Op den optocht enz. Insignes prmstantibus armis:
d. i.: „uitblinkende door keur van wapenen". Zie Aen. XI. 29x. — 1. Der
v es t en halv e m a a n: men weet, dat Amsterdam in den vorm eener halve
maan is gebouwd.
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Op trompen schoon musketmuzijk
En drilt de taaie speer.
Daar zwaait de vaan van elke wijk ,
En wenscht den raadhuize eer.
Oudshoren, Vlooswijk, Valkonier,
En Reinst zien u met lust
Ontvonken van een edel vier,
Uit liefde tot 's lands rust,
En gulden vrijheid, hand aan hand
Bevochten, na veel wee,
Waarom de staat de krijgskroon spant
Te lande en ook ter zee.
Vier winden zien nu teffens om
Naar 't vrij gebied, en hoofd
Der steden, welks kortouw en trom
Den donderslag verdooft.
Welks schatkist land- en zeegeweld
Verduurt , nooit uitgeput,

een over die aan de Nieuwe Zijde 1). De hoofdtaak , aan hen opgedragen,
was het bewaken der stad bij nacht, dat door vier vendels tevens geschiedde, waarvan ieder zijn hoofdwacht had, t. w.: eene op het stadhuis,
eene boven de St.-Antonies waag op de Nieuwmarkt, eene boven de (nu
onlangs gesloopte) hal op de Westermarkt, en eene boven de Regulierspoort (later boven de Regulierswaag), op de Botermarkt) 2). Vandaar werden
ook de bijposten voorzien aan de toen bestaande poorten'), zijnde vijf in
getal, t. w.: de Haarlemmer-, de Leidsche-, de Utrechtsche-, de Weesperen Muiderpoorten. Al deze poorten, zoowel als de boomen, werden 's avonds
gesloten, de sleutels naar de hoofdwacht gebracht, en in een kist gelegd,
waarvan de sleutel aan 't huis van den Burgemeester bewaard werd; terwijl
wederom, 's morgens vroegtijdig, het afhalen der sleutels en het opensluiten der poorten op dezelfde wijze plaats vond 4). Dewijl het drillen of
oefenen der schutters tot in 't jaar 1685 op de Stads-schermschool plaats
vond, moet de door Vondel bezongen optocht ons aan een oefening van
buitengewonen aard doen denken, waarvan echter de aanleiding vergeefs
bij de Stads-geschiedschrijvers wordt gezocht; en waaromtrent ons geen
licht gegeven wordt in het gedicht zelf, dat geen andere zinspelingen op de
gebeurtenissen van dien tijd behelst, dan, in vs. 25 en volgende, op den nu
zoo glorierijk ten einde gebrachten oorlog met Engeland, en, later, op een
paar, in de verre Oost voorgevallen feiten.
21. Oudsh or en, enz.: de vier Burgemeesters. — 25. Hand aan hand:
of beter „hand over hand", voor „trapsgewijze". De uitdrukking is aan 't
zeewezen ontleend en ziet op 't hanteeren van een lijn of kabel, die men
naar zich toehaalt door nu de eene, dan de andere hand te bezigen. —
27, 28. De k r ij g s k r o on ter zee was, ja, voor 't oogenblik behaald;
maar die te land, vroeger zoo glansrijk, stond ons eerlang te ontvallen.
1) Zie WAGENAAR, Amsterdam, Deel XI, blz. 115.
2) Ald. blz. 120.
3) Keurboek F. fol. 206.
4) WAGENAAR t. a. p., blz. 125.
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Den wetteloozen wetten stelt,
En 't heilig recht beschut.
De grijze vader Oceaan
Geleidt de leeuwevlag,
Die door een ongewone baan
40Begroet den blijden dag.
Daar riekt ons 't geurige oosten toe,
En schenkt met vollen schoot
Het zeilrijk I J, nooit zeilens moe,
Gedurig vloot op vloot.
De bitse Nijdigheid, vol spijt,
45
Bekent, beschaamd en stom,
Dat wie den waterleeuw benijdt
Met eene stille trom
Nu afdruipt van den oorlogsdans.
50
Batavie, vol moed,
Verheft, na 'et keeren van de kans,
Den kam uit Sunda's vloed.
Het kraait met vreugd d' opgaande zon
Ten bedde uit, daar de kling
Des Tarters Chine en wreed Japon
55
In schrik houdt uit Peking.
Ontsluit de Tarter zijn gebied
35

6o

65

Voor Indus' maatschappij,
't Gewenschte wit dat zij beschiet,
Zoo staat de handel vrij.
Zoo wellekomt het gansche Euroop,
En 't Afrikaansche strand
Ons vloten met geen mind're hoop.
Zoo houdt de welvaart stand.
0 brave schutters, trekt nu heen,
En houdt uw wapens reed
Ten dienst ter stede en 't algemeen.
Zoo sterkt gij uwen eed.

38. De leeuwevlag: de oude banier der Unie. — 51. Na'et keeren
van de k an s: dit ziet waarschijnlijk op de overwinning, door Speelman
op de Makassaren in November 1667 behaald. — 52 Wreed Japon: Japon
wordt hier wreed genoemd om den moord der Jezuieten en. andere Christenen aldaar. — 58. Indus' ma a t s c h appij: „de 0.-Ind. Compagnie". —
67. Ten dienst ter stede en 't algemeen: men denke niet, dat ter
eene drukfout wezen zou voor der: de zin is fuer: „om to strekken tot
dienst a an de stad en a an 't algemeen.

OP HET TREURSPEL VAN DIDO.
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Op Ott irtureptE
VAN

DIDO.
E doodsche Elize, uit donk're mirtewouden
Verrezen, en van wanhoop aangevoerd,
Komt spoken, op den toon der overouden,
In onze lucht, van dat gezicht beroerd.
Zij ziet de vloot der Trooische bannelingen
Voor wind in zee heenzeilen in 't verschiet,
En kan van wraak zich toomen noch bedwingen.
Nu grijpt ze 't zwaard des helds, die haar verliet.
Maar och! geen zwaard vergoedt deez' nederlage,
De schennis van haar naam, en faam, en eer,
Daar ligt ze in 't bloed en zieltoogt. Gansch Kartage
Stort anderwerf op 't lijk van Dido neer.
De geest van Pels herbaart verstorven minne.
Elk spieg'le zich aan zijne Koninginne.

D

5

io

i. Elize: een naam van Dido. Zie de Eneis. — 3. Op den toon der
over ouden: d. i.: „op klassieken toon". — 4. B e r o e r d voor: „ontroerd,
bewogen".
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Guripibts' StiticicanscOt
OF

GEBROEDERS VAN THEBE.
TREURSPEL.
VERDUITSCHT DOOR J. VAN VONDEL.

Unanimes armare in prcelia fratres.
[„Broeders met gelijke drift de wapenen te doen aangorden
tot den krijg".] Zie Aen. VII, 335.

DEN WELEDELEN EN GROOTACHTBAREN HEEREN,

Mr. LAMBERT REINST,
CORNELIS VAN VLOOSWIJK,
Heere van Vlooswijk &c.

CORNELIS DE VLAMING VAN OUTSHOREN,
Heere van Outshoren &c.

Mr. GILLIS VALKONIER,
REGEERENDE BURGERMEESTEREN EN RADEN VAN AMSTERDAM.

Ndien men menschen bij planten mag gelijken, zoo slachten
staatzuchtigen het klimop, dat, naar zijnen aard genoemd, gedurig bij de muren opklimt. Zoodanigen openbaren zich de
machtigen, die, nooit met hunnen staat vernoegd, altijd pogen
hooger in top van mogendheid te steigeren, en op glimpige titels
hunne nageburen en anderen onrechtvaardig beoorlogen. Hierom
wordt de gansche wereld zonder ophouden omgeroerd, gelijk een
onstuimige zee, waarin ontelbare vorstendommen, en volken schipbreuk aan goed en bloed en have lijden, en jammerlijk vergaan.
Alexander de Groote, Persien en ten deele Indien overwinnende,
bedroefde zich, toen hij hoorde dat er meer werelden waren dan
deze, met onze voeten betreden, en blaakte van oorlogsijver om
hooger op te trekken, ten ware zijne Macedonièrs en Grieken

I

R. 3. Zoo d an i g en voor „als zoodanigen" of: „van zoodanigen aard". —
5. GI im p ig e: een goed woord, welluidender dan „schoonschijnend" (wat
nu in de mode is) en beter uitdrukkende 't Fr. plausible.
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hem bezweken. Keizer Vespaziaan, wreker van Gods dood, bekommerde zich nog, op zijn doodbedde zieltogende, om de palen
des Roomschen rijks wijder uit te zetten. Deze onverzaadzame
heerschzucht past op recht noch onrecht, ook op geene eeden
verbonden en bloedverwantschappen, en voert den zoon tegens
den vader, broeder tegens broeder aan. Zoo werden de muren
van Rome, namaals het hoofd der heerschappijen, gelegd in bloed
der gebroederen Romulus en Remus.

Fraterno priori maduerunt sanguine muri:
Montague, ridder van Sint Michiel, wil den gebroedertwist eenigszins, als niet vreemd verschoonen: dewijl gebroeders, gelijk in
een zelve spoor hun avontuur en geluk zoekende, de wagens
slachten, welker assen elkandere te na komende, lichtelijk onderling schokken en verwarren. Het treurspel der Thebaansche gebroederen hier van den wijzen Euripides ten tooneele gevoerd,
bekrachtigt dit mede, en nietemin teisteren d'oude Grieken, zoo
Plutarchus getuigt, het bloedig lijfgevecht der gebroederen, en
oorlog voor Thebe, gelijk een schendig lasterstuk, met den toenaam van eene Kadmische overwinninge.

Nulla fides regni sociis, omnisque potestas
Impatiens consortis erit.
De doorluchtige heer Hugo de Groot, namaals gezant der
krone en koninginne van Zweden, op Loevestein ter eeuwige
gevangenisse gedoemd, om zijn standvastigheid in 't verdadigen
van 's lands vrijdom en handvesten, koos in den kerker, onder
andere oefeningen, de vertalinge uit van dit treurspel, de kroon
van alle Euripides' werken, hetwelk hij, sedert door Gods genade
verlost, te Parijs voltrok, van waar de koninklijke gezant mij
R. 1. Ten ware zijne Macedoniers.... hem bezweken: lees:
„mits zijne Macedoniers enz. hem niet bezweken, in den steek lieten". —
1. W r e k e r van Gods do o d: t. w. „door de verwoesting van Jeruzalem (onwetend) wraak nemende over den dood, Christus aangedaan". —
3. Onverzaadzame voor „onverzadelijke".-9. Fraterno, caet.: d.i.:
„de eerste muren werden met broederbloed bevochtigd". Men vindt de
plaats bij LUCANUS Phars. I. 95. – 1o. Montague: de beroemde Fransche
zedeschrijver Michel Montaigne. Dat Vondel er zijn titel van ridder van
Sint-Michiel bijvoegt, is misschien omdat de geestige wijsgeer, ondanks zijn
geest en zijn wijsheid, dien altijd gewenscht had en eindelijk bekwam. —
16. Ni et em in: dit is de juiste spelling van 't woord, dat uit niet en
min is samengesteld (evenals 't Fr. néanmoins uit néant en moins);
terwijl de e alleen welluidendheidshalve tusschen de t en de m is geschoven. De verbastering tot niette min, als men nu schrijft, maakt het woord
letterlijk onverstaanbaar. — 20. Nulla fides, enz.: d. i.: „deelgenooten aan
de regeering vertrouwen elkander kwalijk, en geen hunner kan de heerschappij des anderen geduldig aanzien". De plaats komt voor in de Phars.
L 91, 92.
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gewaardigde eenen afdruk toe te zenden, met eene lofrede zoo
heerlijk versierd, dat er niet kan toegevoegd worden zonder het
werk te verongelijken.
Nu neme ik de vrijmoedigheid mij zelven d' eer te geven deze
vertalinge den heeren Burgermeesteren op te dragen, naardien
de schriften van dien onsterfelijken man, overal de Groot en eerlijk
en heerlijk, u ten hoogste behagen, en in 't bijzonder het boek
van het recht van oorloge en vrede, waarmede de geleerdste
bedienaars van staat, als bij Themis' onfaalbaar orakel, in tijd
van bekommeringen zorgvuldig te rade gaan, om hunne heeren
meesteren ten beste te dienen. Ontvangt dan, weledelen heeren,
dit verduitschte tooneelwerk naar uwe heuschheid en gunt me
altijd te blijven
Uwe weledele onderdanige dienaar
J. V. VONDEL.

INHOUD
DER

GEBROEDEREN VAN THEBE.

r

r:Teokles, in het rijk van Thebe gezeten, weigert den broeder
Polynices zijn erfdeel. Deez', nu balling, t'Argos gekomen ,
trouwde Adrastus' dochter, en blakende van begeerte om
weder zijn vaderland te bezoeken, vergaderde door schoonvaders
raad een leger, tot dien optocht noodig, en rukte voor Thebe.
De moeder Jokaste, hier van verkundschapt, verwerft hem vrijgeleide om in de stad te komen, en met zijnen broeder te handelen van de voorwaarden, ter heerschappije dienstig. Maar toen
Eteokles stijf op het bezit des rijks staan bleef, kon Jokaste de
zoons niet bevredigen, waarom Polynices ter stede uitging, en
zich ten oorlog toerustte. Toen spelde waarzegger Tiresias den
R. 5. D e z e vertali n g e: uit hetgeen voorafgaat en onmiddellijk volgt,
kan men alleen opmaken dat hier gesproken wordt van de vertaling, door
de Groot vervaardigd, en niet van Vondels eigene. Het slot echter der
Opdracht, waar van een „v er du itscht tooneelstuk" gesproken wordt,
kan alleen op Vondels eigen vertaling doelen, daar die van de Groot in 't
Latijn was. Hetgeen onze dichter hier omtrent diens arbeid in 't midden
brengt, moet alzoo blijkbaar tot geen ander einde dienen, dan tot een betoog van de voortreffelijkheid eens treurspels, 't welk zulk een man der
overzetting waardig keurde. — 6. Overal de G r o o t: afgesleten woordspeling, die niet eens de verdienste heeft der nauwkeurigheid. Immers de
taal vorderde hier: o v e r a l g r o o t of overal de g r o o t e. Inhoud.
19. Den broeder: gelijk verder op door schoonvaders raad: de
m o e d e r, enz., blijkbaar is dit alles uit het Latijn vertaald. In 't H. D. is
dit gebruik van 't art. in plaats van het pron. bewaard gebleven; bij ons
klinkt het onverdraaglijk.
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Thebanen d' overwinninge met dit beding, indien Meneceus,
Kreons zoon, zich zelven aan Mars opofferde. Maar Kreon weigerde zijnen zoon der stede ten beste te geven. De zoon kantte
zich hiertegen, en toen de vader hem reisgeld gaf om te vluchten,
voerde hij dit opzet uit, en nam zichzelven het leven. Aldus geraakten d' oversten der Argiven door de Thebanen om hals.
Maar Polynices en zijn broeder behouden gebleven, traden in
een doodelijk lijfgevecht. De moeder, hen ziende zieltogen, benam
zichzelve met haar eigen hand het leven. Haar broeder Kreon
aanvaardde het rijk, en ondertusschen braken d'Argiven hun
leger voor de vesten op. Kreon verbitterd op de vijanden, van
Kadmus' burgerije verslagen, versteekt ze van het graf. Hij laat
Polynices onbegraven liggen, en drijft Edipus in ballingschap, ten
deele volgens het menschelijk recht, ten deele uit wrake, en zet
het medelijden over een anders ellende aan d' eene zijde.
Een oude getuigenis.
Het treurspel der Thebaansche gebroederen is gepropt met
eene barninge van hartstochten: want Kreons zoon, van de
muren springende, sterft ten beste van zijn vaderland. De gebroeders, zich onderling wondende, geraken om hals. De moeder
Jokaste verdoet zichzelve op hare doode zonen. De Argiven,
tegens Thebe met hunne heirkracht opgetogen, worden verslagen.
Polynices ligt onbegraven. Edipus wordt ten vaderlande uitgestooten, met zijne dochter Antigone. Behalve dit is het treurspel
gestoffeerd met tooneelisten, en heerlijke en uitgelezen spreuken.

DE TOONEELISTEN.
JOKASTE.
DE VOEDSTERVADER VAN ANTIGONE.
ANTIGONE.
REI VAN FENICIAANCHE VROUWEN.
POLYNICES.
ETEOKLES.
KREON.
MENECEUS.
TIRESIAS.
BODE.
ANDERE BODE,
EDIPUS.
R. 26. Gesto ffe erd met tooneelisten: het is vrij klaar en behoefde
niet gezegd te worden, dat een t r e u r s p el met to one elist en d. i. „met
personages" gestoffeerd was. Waarschijnlijk heeft Vondel het oorspronkelijke
bier minder juist teruggegeven en zal men moeten lezen: „voorts is het
treurspel gestoffeerd met een a a n t al personages" — wat dan zal moeten
dienen om de verscheidenheid aan te toonen, die in 't stuk heerscht.

EURIPIDES' FENICIAANSCHE.

445

EURIPIDES' FENICIAANSCHE
OF

GEBROEDERS VAN THEBE.
Jokaste.

0

koesterende zon, die, op den gouden wagen,
Met snelle paarden, door den hemel heen gedragen,
En 't starrelicht gewelf, uw vier en glans verspreidt,
Wat zag ons Thebe, zoo veel jammers toegeleid,
5 Een dag van ongeval oprijzen voor hare oogen;
Toen Kadmus, banneling van Sidon, hier getogen,
Belanden kwam, en met zijn voet den grond betrad.
Deez' trouwde Venus' bloed Harmoni, rijk van schat,
En teelde Polydoor, bij iedereen gehouden
10 Voor Labdaks vader. 1k Jokast, die Lajus trouwde,
Den zoon van Labdak, werd Meneceus' spruit geacht,
En Kreons zuster, uit een bedde voortgebracht.
Mijn man, lang kinderloos, trekt heen naar Delfis' streken.
Hij vraagt Apollo naar bescheid, en houdt met smeeken
15 Om zonen aan, en krijgt dit antwoord van dien god:
0 koning over Thebe, een rijksstad, Wien het lot
Van paardevokken werd tot een geschenk gegeven;
Wat moogt ge 's hemels wil dus bijster wederstreven
Om kinders? Teelt ge een zoon, die zal u met zijn hand
20 Ombrengen, en uw huis en hof en 't gansche land
In bloed versmoren. Hij, van minne en wijn ontsteken,
Wint eenen zoon bij mij: doch angstig en bezweken
Om zulk een misgreep, en het antwoord uit Gods koor,
Beveelt zijn herder dat hij 't kind den voet deurboor'
25 Met eenen priem, en geef de vrucht, in Juno's weide,
Citheron over en haar avontuur; dies leidde
4. Zoo veel jammers toegeleid: versta: „aan welke stad zoo veel
jammers is toegebracht". — 8. R ij k van sc ha t: hier een bloote rijmlap,
die in 't Gr. niet voorkomt. — Harm o n i voor Harmonia, evenals elders
Korn eli voor Kornelia. Bij OvIDIus wordt zij min juist Her m i o n e
genoemd. Zie Metam. IV. 563. — 9-u. Bij iedereen gehouden en
verder: Meneceus' spruit ge a c h t: Jokaste drukt zich hier verbaasd
voorzichtig uit; trouwens haar eigen ondervinding had haar geleerd, dat
een zoon zich omtrent zijn vader vergissen kan. 't Gr. echter schrijft haar
die voorzichtigheid niet toe: 't heeft eenvoudig: „Labdakus, de zoon van
Polydorus, was de vader van Laius: ik ben de dochter van Meneceus". —
16, 17. Het oorspronkelijke heeft alleen: „o koning der Thebanen, zoo bekwaam in 't bestieren van paarden". — 24. B e v e elt voor b e v e el t h ij, -25, a6. Lees: „en gaf het kind, in de weide van Juno, op Citherons bergen
aan zijn avonturen (zijn lot) over".
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Heel Grieken Edipus dien naam toe, naar de daad.
Maar Polybs paardevoogd, als hij ten hove gaat,
Beveelt den vondeling de zorg der koninginne,
30 Die zoogt mijn lieve vrucht aan hare borst uit minne.
Het jonge kind werd groot: de blonde baard brak uit.
Toen zocht de jongeling, hetzij door zijn besluit,
Of elders aangemaand, uit Febus' mond te hooren
Van welk een stamme hij geteeld was en geboren:
35 En koning Laius mee belust te hooren of
De vondeling, voorheen verstooten van het hof,
Nog leefde, reisde ook been, van nadacht ingenomen,
Daar zoon en vader juist elkand're tegenkomen,
Op Focis' tweesprong, en de grauwende koetsier
40 Van Laius hem bestraft: landlooper, fluks van hier,
En wijk den koning. Hij Book eerst, en hield zich binnen:
Maar als de paardenhoef de voeten kwetst, de zinnen
Aan 't hollen raken, brult de zoon, die met een knijf
[Opdat ik bij mijn ramp kort ingebonden blijf,]
45 Den vader nederlegt, en geeft zijn voedsterheere
Den wagen en 't gespan, uit plicht en schuldige eere.
Toen Sfinx, na Laius' dood, de vesten plaagde en 't veld.
Beloofde Kreon, mijn heer broeder, aan den held,
Die 't looze raadsel van het ondier kwam t' ontvouwen,
50 Te kronen met mijne echt. Mijn Edipus, tot trouwen
Genegen, bij der hand, ontvouwde 's ondiers vond,
De dubbelzinnigheid der maagd, en raakt terstond
Op Kadmus' rijkstroon, zwaait den staf met zijne handen,
En wordt rampzalig en onnoozel door de banden
55 Des huwelijks aan mij, zijn moeder zelf, verknocht,
Onkundig, zonder schuld, en d' eigen moeder docht
Noch wist niet dat ze kwam met haren zoon te paren.
Dus werd ik zwanger, en begon twee zoons te baren,
Eteokles en Polynices, groot van moed,
6o En een paar dochters. Ik noem d' oudste van mijn bloed
Antigone. Hij noemt de jongste telg Ismene.
Maar als mijn Edipus aan kennis van 't voorhene
28, 29. De zin is hier gewrongen en onduidelijk: er staat in 't oorspronkelijke: „maar de paardeknechten van Polybus namen het kind op en
brachten het aan hun koningin". — 32, 33. Het zij do or zijn be sluit,
of elders aang e m a an d: versta: „het zij uit eigen beweging (of door
eigen vermoedens gedreven) of op aansporing van anderen". — 37. Van
nadacht in gen o m e n: d. i.: „nadenkende over het lot van zijn kind". —
43. Met e en knijf: „mes, dolk, of priem". — 44. Versta: „opdat ik niet
te breedvoerig uitweide over rampen, waaraan ik geen schuld drage". —
48. A an den held: dit a an is hier te veel, en oorzaak dat de zin niet
rond loopt. — 52. De dubbelzinnigheid der maagd: d. i.: „het
dubbelzinnige raadsel van de Sfinx", die van boven als een v r o u w wordt
voorgesteld. — 54. Onn o o z el voor „onwetend, zonder desbewust te zijn".
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Gebeurde komt, en zulk een bloedschand van zijn bed,
Rukt hij zijne oogen met een haak uit om deez' smet.
65 De zoons bestaan, zoodra de baard hun uit wil breken,
Den vader heim'lijk in een kerker weg te steken,
Om dit schandaal t' ontgaan : doch bier is werk aan vast.
Hij, vast gezet in 't hof, verzwaart zijn eigen last
Door dol vervloeken van zijn kind'ren niet te heelen,
70 Opdat ze 't erfrijk met den zwaarde namaals deelen.
Zij achterdochtig, of het godendom gestoord
Dien vloek des vaders eens mocht sterken, en zijn woord,
Indien ze beide 't hof gemeen en stil bewaren,
Verdragen dat de broer, die jonger is van jaren,
75 Polnyces, eerst het rijk vrijwillig een jaar lang
Zal ruimen; d' oudste, die nu heerscht, dan zonder dwang
Bij beurte ook afstaan, als het jaar is omgekomen.
De trotsche Eteokles, van heerschlust ingenomen,
Slaat trouweloos verbond en eeden in den wind :
80 En Polynices trekt naar Argos hene , vindt
Adrast hem gunstig, trouwt zijn dochter, onder 't wrokken,
En komt bier met een heir Argiven aangetrokken,
Beoorloogt Thebe, dat met zeven poorten waakt.
Hij eischt zijn erfdeel. 'k Rade, eer 't slagzwaard uitgeraakt,
85 Eteokles door een verdrag dien strijd te toomen.
De boo brengt tijding dat de jongste bier zal komen.
0 Jupiter, zie neer uit uw verguld palais.
Ontfarm u over ons. Verleen ons kind'ren pais.
Het voegt u, die het al regeeren kunt, te geven
90 Dat niet een zelve mensch altijd in rouw blijf leven.
Leermeester.

95

Antigone, eed'le telg uit koninklijken stam,
Dewijl vrouw moeder uw verzoek ter harte nam,
Om, buiten het salet der maagden, eens van boven
Te zien hoe Argos' heir door 't veld komt aangestoven.
Zet u hier neder, opdat ik eerst gadesla
Of eenig burger hier langs 't hof spanseeren ga,
Om mij, een dienaar, en ook u, mevrouw te waren
Voor opspraak. 'k Zal u dan van stuk tot stuk verklaren
Al wat ik onder 't heir des vijands hoorde en zag;

67. Hier is w er k aan v a st: d. i. „het gaat zoo gemakkelijk niet,
deze zaak te sinoren". — 7o. Versta: „dat zij om 't erfrecht een bloedigen
strijd zullen vechten". — 72. S t e r k en: bevestigen. — 73. Versta : „indien
zij met hun beiden te zamen in het hof blijven" — en er alzoo aanleiding
tot krakeel ontsta. — 74. V er d r a gen: d. i.: „komen overeen". — 9o. Na 't
uitspreken van dezen regel wordt Jokaste ondersteld, het tooneel weder te
verlaten. — L e er meester: dezelfde, die, in de opgave der personages,
de voedstervader van Antigone genoemd wordt.
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Ioo Toen ik gezonden wierd, met hope van verdrag,
Aan uwen broeder, hem het vrij gelei bestelde,
En keerde met bescheid weer herwaart uit den velde.
Hier is geen mensch omtrent. Mevrouw, nu rep u knap.
Stijg op langs deze ceed're en hooge wenteltrap.
105 Zie veldewaart het heir des vijands, hoe veel zielen
Omtrent Ismene's stroom en Dirces' springaar krielen.
I. KEER.

Antigone.
O oude man, nu reik me uw hand,
Zoo stijge ik op van dezen kant.

II()

Leermeester.
Welaan mevrouw : stijg op met zegen.
Gij zijt ter rechte tijd gestegen.
De Grieken trekken vast in 't veld,
Daar elk zich in slagorde stelt.
II. KEER.

115

Antigone.
Co dochter van godin Latone,
O Hekate, mijn eer en krone,
Hoe blinkt al 't veld in 't harrenas i
Leermeester.
Vorst Polynices komt van pas,
Voorzien van ruiteren en knechten.
III.

1 20

KEER.

Antigone.
Zijn alle poorten tegens 't vechten
Met koop'ren boomen, ook den wal
Bezorgd voor nood en ongeval?
Leermeester.
Ai, vrees niet : want Amfions muren
Zijn machtig voor geweld to duren.
Bezie dien eersten, braaf en frisch :
Dan zal ik melden wie hij is.
IV.

125

KEER.

Antigone.
Wie komt vooruit hier aangestooten,
Met zijnen helm op 't hoofd gesloten?
De schild beschut den arm getrouw.

103. Knap: d. i.: „vlug". — 114. H ek a t e: een der namen van Diana.
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Leermeester.
Het is een overste, mevrouw.
Antigone.
Wie is 't? hoe heet hij? uit wat stamme ?
Leermeester.
1 30

Het is Hippomedon, vol vlamme,
Een trotsch Mycener, die zijn stoel
Bekleedt bij Lernes' waterpoel.
V.

KEER.

Antigone.

1 35

Hoe forsch, hoe onversaagd is 't wezen.
Gelijk een reus, in top gerezen
Uit d'aarde, die weerspannig muit!
Hoe ziet hem Mars ten oogen uit !
Le ermeester.
Ziet gij Bien overste niet trekken,
Daar Dirce's tong den kant komt lekken ?
Antigone.

1 40

Dat is een ander, en uit lust
Ten oorlog anders uitgerust.
Met welk een naam werd hij geteekend ?
Leermeester.
't Is Tydeus, Eneus' zoon gerekend,
Die krijgsgod Mars, den Etolier,
In zijnen boezem voert, vol vier.
VI.

KEER.

Antigone.
145

Deez' nam Adrastus' telg uit minne,
En werd Polnyces' zwagerinne.
't Is waard dat elk zijn rusting ziet,
Die hij uitheemsch schakeeren liet.

131, 132. Die zijn stoel bekleedt voor „die heerscht". — 135. Die
slaat op e en reus en niet op d' aarde. — 138. Dirce's tong voor „de
stroom der Dirce". Zie vs. io6. — 141. Geteekend: „aangeduid" — letterlijk 't Fr. design e. — 145, 146. De zin moet aldus gelezen worden: „de
telg van Adrastus nam dezen uit liefde tot echtgenoot, en werd alzoo de
zwagerin van Polynices". Zie vs. 8 1 .
VONDEL XL

29
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Leermeester.
Dit is een schiltroep. Zij braveeren,
Alle Etolieren, fiks op speren
En schichten, trots ten slag bereid.
Antigone.
Hoe kwaamt ge aan al dit klaar bescheid ?

155

Leermeester.
Toen ik uw jongsten broër, to velde
Getogen, 't vrijgelei bestelde,
Sloeg mijn nauwkeurigheid bedacht
Elks wapen gade, en staat, en dracht.
VII.

KEER.

Antigone.
Wie komt fangs Zethus' graf getogen,
Gestreng van opzicht, en van oogen,
Schoon 't blonde haar de kin versiert?

160

Leermeester.
Dat is een die het krijgsvolk stiert.
Antigone.
Een drom bestuwt dien forschen woeder.
Leermeester
Parthenopeus is 't. Zijn moeder
Heet Atalante.
VIII.

165

KEER.

Antigone.
Ik wensche al stil
Dat die mijn stad verdelgen wil
Ook van Diane wierd geschoten,
Daar ze op de bergen onverdroten
Met hare moeder vliegt en jaagt.

149. Een schiltroep: beter: een schildtroep, „een troep, die
met schilden is uitgerust". Waar in samengestelde woorden de slotletter
van het eene en de aanvangletter van het andere deel gelijk zijn, wordt
doorgaans door Vondel eene daarvan weggeworpen. — 149-151. Lees: „deze
zijn alien Etoliers met schilden voorzien en die de lans en werpschicht
goed kunnen gebruiken, trots en moedig ten oorlog vaardig staan". —
161. W o e d e r: niet: „iemand, die w o e d en d is", maar „iemand, die fel
ten oorlog is".
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Leermeester.

170

Laat dit berusten. Onversaagd
Verschijnen ze op hun recht ten strijde,
Dies ducht ik dat de goon hun zijde
Verkoren, en ons wederstaan.
IX.

KEER.

Antigone.

1 75

Waar blijft hij met zijne oorlogsvaan,
Wien zooveel ramps met mij beschoren
Ter kwader ure wierd geboren
Uit eene moeder? oude raad,
Waar blijft Polnyces, dus versmaad ?
Leermeester.
Daar staat hij bij zijn landbeschermer
Adrast aan 't maagdegraf, uit marmer
Gehouwen. Zie hem in 't verschiet.
Antigone.

18o 1k zie hem daar, doch zie hem niet
Bescheidenlijk, nochtans naar reden
Een schijn van zijn gedaante en leden.
X.

185

I 90

KEER.

Och of uit zusterlijke zucht
Mijn voeten dreven door de lucht,
Gelijk een wolk, van deze wallen :
'k Zou broeder om den hals gaan vallen,
En blijde omhelzen met mijn hert
Dien, sedert hij eens balling werd,
Ik nimmer kwam te zien. 't Is deerlijk.
Mijn oude vader, o hoe heerlijk
Blinkt hij in 't gouden harrenas,
Gelijk de morgenzon in 't glas !

174. T e r kw a der u r e: lees: „die ter kwader ure" enz. —
178. 't Maagdegraf: „het graf der zeven dochteren van Niobe, door
Apollo en Diana gedood". — 181. Naar r e d en voor „naar ik bij redeneering opmaak, naar 't mij voorkomt". — 190. M ij n oude v a d e r: de bijvoeging
van het voorn. maakt bij de eerste lezing dezen regel dubbelzinnig. Naar
het taalgebruik is zij echter niet te berispen; immers zegt men even goed
in vocat.: „mijn waarde heer! mijn beste jongen !" als „waarde heer! beste
jongen", en is 't voornamelijk 't woord a d er, dat tot misverstand aanleiding geven kan, en doen denken dat zij van Edipus sprak. — 192. In 't
gl as: van dat g la s heeft Euripides niet gesproken.
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Leermeester.
Hij komt op vrijgeleide aanrijden,
Om zusters oogen to verblijden.

195

Antigone.
Wie is 't, die statig herwaart rent,
En zijnen witten wagen ment ?
Leermeester.
Amfiaraiis. Deez' bevrachtte
Het rad met vee, opdat hij 't slachte,
En wichele uit het ingewand.
XI. KEER.

200

Antigone.
0 dochter van de zon, geplant
In 's hemels welfsel, uitgestreken
In 't gouden kleed 1 uw riem ontbreken

235

0 maan, hoe rijdt deez' afgerecht
Op paardemennen! aan wat oorden
Is Kapaneus, die, heet op moorden ,
Wraakgierig naar de poorten wijst ?

Geen perlen op het goud gehecht 1

Leermeester.
Hij meet hoe hoog de hofpoort rijst,
Bespiedt den toegang naar den toren.

210

215

Antigone.
0 Nemesis, ter wraak gekoren,
En gij Jupijn, die 't aardrijk stut,
En 't blauw gewelf met donder schudt,
Gij kunt dien hoogmoed haast verneeren.
Hij wil van Thebe t' Argos keeren,
Met zijn gevangenen in 't net,
Daar eer de zeegod, tot ontzet
Van Amymoon, zoo d'ouden zingen,

200. 0 do c h t e r van de zon: hier wordt de „Maan" bedoeld. Zie
vs. 204. Anders wordt Luna, of Diana, volgens de fabel, voor de zuster
van Febus of de zon gehouden. Maar als wijsgierig dichter volgt Euripides
een andere overlevering en maakt de maan, omdat zij haar licht van de
zon ontleent, tot dochter van deze. — 200-205. De vertaling is hier niet
nauwkeurig en de zin daarom onduidelijk. Er staat letterlijk: „o dochter
van Febus (de zon), wien een schitterende gordel omzwiert! o maan, wier
vergulde schijf een heerlijk schijnsel weerkaatst!" — 216, 217. Tot ontzet
van Amy m o on: Amymone was eene der dochters van Danaiis, die,
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Te Lerne een bronadr op liet springen
Ten grond uit, toen ze water gaf
Op 't klinken van zijn ijz'ren staf.
Diane, dochter van den grooten
Jupijn, gij die met uw genooten
Het haar met goud snoert, leg me 't juk
Der slavernij niet op in druk.

Leermeester.
225 Welaan, vorstin, geef u naar binnen toe ter ruste,
In 't maagdenhofsalet: gij zaagt al wat u lustte
Hier komt een groote hoop van vrouwen met gedruisch
Aanstuiven naar het hof en koninklijke huis.
Zij spreken gaarne 't ergste, en wordt haar stof gegeven,
230 Zoo weten z'er iet aan te hangen en te weven.
Vergaren ze te hoop, daar elk verhaalt hoe 't stond
In 't heir, dan komt er nooit iets defogs uit haar mond.
REI.

235

240

K e e r.
Ik, in Fenicie gewonnen,
Ben hier door zee gevoerd ten hoof,
Met andere gevangen nonnen,
Als een slavin en oorlogsroof,
Opdat ik mij aan Febus wije,
En slijte in 't bergsneeuw van Parnas
Mijn levenstijd in slavernije.
Ik streefde door den zouten plas,
Daar d'onvruchtbare Sicilianen
In 't water drijven; toen een lucht
Van 't westen ons den weg kwam banen,
En lief'lijk voortdreef op de vlucht.

evenals hare zusters, haar echtgenoot in den bruidsnacht om 't leven hielp.
Zij ontging alleen de straf, die de overige DanaWen lijden moesten, tot
loon van den dienst, door haar aan Argos gedaan, welke stad zij, in tijden
van groote droogte , van water voorzien had. Neptunus verloste haar van
een Satyr , die haar schoffeeren wilde , deed te dier plaatse een bron ontspringen, die haar naam droeg, en verwekte bij haar Nauplius, den vader
van Palamedes. — 229-232. Hier geeft Euripides, naar zijn gewoonte, aan
de vrouwen een veeg. — 235. Nonnen: verkeerd : de Fenicische vrouwen,
hier bedoeld, waren geen n o n n e n, of „priesteressen", maar zagen zich, te
Thebe gekomen, den outerdienst opdragen. Zie vs. 245-251. Voorts staat er
in 't Gr. geen woord van gevangenschap te lezen en zou men uit den zin
aldaar veeleer opmaken , dat die vrouwen vrijwillig uit Fenicie gekomen,
of althans door Agenors afstammelingen gezonden waren, — zie vs. 308 — om
zich aan den tempeldienst te wijden. — 241. d' 0 nv r u c h t b a r e Si ci lianen:
niet Sicilie , dat integendeel om zijn vruchtbaarheid beroemd was , maar de
Liparische of andere daar omheen gelegen klipachtige eilanden.
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Tegenkeer.

245

250

255

Ik, eer de bloem des lands, gegeven
Aan Delfis' godheid, als een pand
Uit al den maagdenroof, kwam zweven
In Kadmus' stad, en 't vaderland
Der broederen, Agenors magen,
Om als een kerkbeeld, god gewijd,
Het slaafsche juk te helpen dragen,
Een noodwet, die geen weerspraak lijdt.
Kastaliaansche waterbronnen
Besprengden mij door 's priesters hand,
Een wijdinge, die Febus' nonnen
Behaagt, en houdt in zuiv'ren stand.
Toezan g.

260

265

0 dubb'le bergtop, klaar beschenen
Van 't licht der zonne ! o vruchtb're kruin
Begroeid met wijngaard rondom henen
En ranken, eed'le druiventuin!
Gij schaft hier nectar alle dagen,
Die 't hart verheugt. o Drakenest!
0 toppen, daar de goon uitzagen,
Diana's berg en jachtgewest.
Och of ik stil in Febus' koren,
Daar Dirce's bron niet ruischt noch stroomt,
Verkwikt met zang en spel te hooren
Mijn tijd mocht slijten onbeschroomd.
K e e r.

270

275

De krijgsgod houdt me in deze veste
Belegerd, raast vast brand en moord.
Och 'k wensch, de gansche stad ten beste,
Dat haar geen druk noch rampspoed stoort.
Dit jammer treft de bloedverwanten
En bondgenooten in 't gemeen,
Fenicie ook aan alle kanten,
Zoo Thebe 't hof en hoofd der steen,

249. Agen or s m a g e n: Agenor, koning van Fenicie, was vader van
Kadmus, die Thebe stichtte, en zijn nazaten waren alzoo aan de gebroederen
Eteokles en Polynices verwant. — 261. A Ile d ag en : op den eenen top
van den Parnas, die aan Bacchus was toegewijd, be yond zich een wonderdadige rank, die telken dage een druivetros voortbracht, waarvan men zich
bediende om aan die Godheid offers te plengen. — 262. Dr a k enest:
waar de draak Python uit voortgekomen was, die door Apollo gedood
werd. — 272. Sto or t: om 't rijm, voor store.
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Wordt aangevochten : want zij sproten
Te gadr uit IO's edel zaad.
Dit 's oirzaak dat mijn hart, gesloten
Van rouwe, om Thebe kwijnen gaat.
Tegenkeer.

285

290

De beuk'laar bliksemt om de wallen,
Gelijk het weerlicht uit de wolk
Een berst geeft, merk van d'ongevallen
Des veldslags, een bederf van 't yolk,
Dat Pluto's razernijen broedden,
Ten val van Edipus' geslacht.
Mij gruwt, o Argos, voor dit woeden,
En 's hemels wraak, met schrik verwacht:
Want Polynices, al t' onwaardig
Verongelijkt, staat naar zijn erf,
En ooreloogt niet onrechtvaardig.
Dit 's oirzaak van dit landbederf.
Polynices.

Nu ben ik al in stad, alleen op goed betrouwen,
En duchte dat ze mij bedekt een onheil brouwen,
295 En dingen naar den hals des ballings, in hun net.
a dien rondom te zien, of iemand mij bezet.
'k Zal, moedig op dit zwaard, mijn lijf ter nood verweren.
Wie daar? sta vast. Of kan een windeken ons deren,
En 't ruischen van elk blad ? want wie op vijands boom
300 Den voet zet, wordt terstond geschud van schrik en schroom.
'k Vertrouw me op moeders woord, doch ben niet zonder zorge.
Zij ried me op vrij gelei te komen, en bleef borge.
De hulp is bij der hand : want d'outers smoken vast.
Het hof krioelt van yolk. Steek op het zwaard : dat past
305 Veel beter. Ik wil eerst omhooren welke vrouwen
Hier voor het hof staan. Zegt mij toch, uit wat landouwen
Komt gij naar Grieken hier in Thebe, Kadmus' stad?

R e i.
Wij zijn Fenicischen. Agenors maarschalk had
Ons aan Apollo, der waarzegg'ren tolk, geschonken :
310 Want Edips' zoon zou mij naar Delfis' kerkspelonken
En godspraak zenden, zoo Mycene's heirkracht niet
277, 278. Zij sproten te gaar uit Iti's edel zaad: d. i.: „zoowel
de vorsten van Fenicie als die van Thebe sproten uit 10 voort", —
308. A g en or s maarschalk: er is hier geen sprake van eenigen maarsch alk van Age n o r, welke koning al lang dood was. Lees hier Agenors
nazaat.
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De stad beleggen kwam. En gij, die 't hof beziet
En Thebe, zeg me wie gij zijt: ai laat ons hooren.
Polynices.

1k ben uit Laius, zoon van Edipus, geboren,
315 En uit Meneceus' telg Jokaste, groot van faam,.
Thebanen noemen mij Polnyces bij mijn naam.
R e i.
O rechte bloedverwant van vorst Agenors zonen,
Mijn koningen, die mij hier zonden naar uw tronen;
1k valle ootmoedig u, gelijk 't betaamt, te voet.
320 Thebaansche koning, zijt gezegend, en gegroet.
Het vaderland verlangde al lang naar zulk een hoeder,
Op op, sluit op de poort: koom buiten: haast u, moeder,
Of hoort ge uw zoon nog niet? wat toeft ge? haast u voort.
Koom val hem om den hals: hij staat voor uwe poort.
Jokaste.
325 0 maagden, nauw'lijks hoorde ik u Fenicisch spreken
Of kwam al bevende uit den hove, schier bezweken.
O zoon, hoe zien we u eens, na zooveel ongevals
Ten lange leste! koom, vat moeder om den hals.
Druk borst aan borst, en mond aan mond. 1k schreie en weene.
330 Ai leg uw hoofd eens op mijn zwakke schouders hene.
Och ik, uw moeder: och hoe krijgt ze u in den arm!
Wat zal ik zeggen, of wat spreken? och ontfarm.
Hoe vatte ik uwe hand! waar zal zich moeder keeren?
Hoedanig u met vreugd aanschouwen en feesteeren?
335 Och zoon, gij gingt van hier in droeve ballingschap
Ten lande uit, door bedwang met eenen zuren stap,
Op 't al te streng gebod des broeders, die u prangde
Uit wrevelmoedigheid. Mijn zoon, och hoe verlangde
Heel Thebe naar uw komste! ik trok, van hoop beroofd,
340 En troosteloos in rouw, de haarvlecht uit het hoofd,
Lei feestgewaden af, en kleedde mij in rouwe.
Het rouwkleed voegde mij, rampzalige oude vrouwe.
De vader midd'Ierwijl, in nare duisterheid
Gekerkerd, zoekende zijn zoons, door 't bittere pleit
345 Gedeeld, de pijlers van ons huffs, met bitter schreien,
Poogt met een blooten dolk uit 's levens licht te scheien.
Dan zocht hij eenen strop, vervloekte zucht op zucht
De zoons, beklaagde reis op reis zijn huw'lijksvrucht,
Gedoken in zijn hol. Terwijl komt ons ter ooren
350 Hoe gij ellendig reede een ega hebt gekoren,
Ten wasdom van uw zaad, en uitheemsch u verbindt,
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En sterkt met zwagerschap; uw moeder, schier ontzind,
Bedroeft, ook Laius' geest, die, van uwe echt afschuwelijk,
Haar vloekt, gelijk een pest, om 't land bederf'lijk huwelijk,
355 Ik stak de bruidstoorts niet, gelijk men is gewoon,
Als blijde moeder, aan. Men zong geen bruiloftstoon
Omtrent Ismeen, noch wiesch zich rein in zuiver water.
Men brocht de bruid niet thuis met juichende geschater
In Thebe, Ogyges' stad. Weg, weg met krijgsgeweld,
360 Hetzij bij vaders schuld, of noodlot vastgesteld,
Om jammerlijk het huis van Edipus te drukken;
Hoe 't zij, ik drage alleen ondraagbare ongelukken.
Re i.
In arbeid gaan valt zwaar, en baren is een last.
Dat hecht de kinderliefde aan 't hart der moeder vast.
Polynices.
365 0 moeder, ik verschijn bij haters, die mij doemen,
En twijfele of men dit voorzichtigheid mag noemen,
Of dwaasheid. 't Vaderland beminnen spruit uit trek,
Elk aangeboren. Zoo men 't loochen, dat 's gebrek.
En ijd'len roem. 't Gemoed kan geenszins dit gedoogen.
370 Een schrik beving me, toen ik herwaart kwam getogen
Om broeders heerschzucht en eedschennis, mij verdocht,
Dat hij, door haat verrukt, mij lagen leggen mocht;
Dies kwam ik in mijn stad gewapend met den degen,
En zag beducht rondom, in strate en achterwegen:
375 Doch 'k wil op 't vrijgelei betrouwen, en uw trouw.
Zoo koom ik vaders stad bezien, niet zonder rouw
En tranen. 'k Zie het hof, en gods gewijde altaren,
Het oefenperk, den stroom van Dirce, en hofpilaren,
Daar ik ben opgevoed: hoewel men mij verstoot,
380 En in een vreemde stad laat zwerven, arm en bloot,
Met tranen op de wang: gij, moeder, ook beladen
Om mij, betreurt mijn leed, gekleed in rouwgewaden,
Onopgetooid, en met de handen in het haar.
Bedroefde moeder, och het bloedkrakeel valt zwaar.
385 De hoop van zoen is krank voor twee gebroers te gader.
Hoe draagt zich binnen 't hof mijn blinde en oude vader,
En bei mijn zusters? ai hoe zijn ze toch gesteld?
Versuffen ze om mijn ban, van rouwe om 't hart bekneld?
353. A fs c huw el ij k: hier voor : „een afschuw hebbende". — 371. V e rdo c h t: dialectvorm van „verdacht" en even wettig. — 378. D i r c e, e n:
Vondel laat hier de e van D i r c e met de volgende e samensmelten; wat
eigenlijk verkeerd is, dewiji die e even lang is als in sneê, wee, Evod.
Weliswaar heeft het gebruik ook de sluit-e van Athene, Thebe, enz.
kort gemaakt, doch deze laatsten zijn meervouden en staan voor A t h en en,
Theben.
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Jokaste.
Een god woude Edipus en al zijn zaad bederven.

390 Dus ging het toe. Helaas de vader, na lang zwerven,
Verloofde zich aan mij, een onheil nooit gehoord.
Ik brocht bloedschendig hem twee paren vruchten voort.
Dit was uw oirsprong : doch veel nutter dit gezwegen.
Men kan het noodlot niet verzetten noch bewegen :
395 Ik zoude u vragen naar meer zaken: maar men spaart
Uw leed te tergen : want uwe aankomste is me waard.
Polynices.
Vraag vrij al wat u lust te weten, en te vragen :
Wat moeder meest behaagt, dat zal me meest behagen.
Jokaste.
Dit vrage ik eerst, hetwelk mij diep in 't harte ging.
400 Valt leven lastig voor een rijksverschoveling?
Polynices.
Zoo lastig dat men 't met geen woorden kan ontvouwen.
Jokaste.
Waarom valt ballingschap zoo lastig voor getrouwen ?
Polynices.
Vooreerst het spreken staat den banneling niet vrij.
Jokaste.
De stem te smoren is een rechte slavernij.
Polynices.

405 Men moet het onbescheid der machtigen verdragen.
Jokaste.
't Valt lastig dwaas te zijn, om dwazen te behagen.
Polynices.
Men slaaft uit arremoede, al stoot het tegens 't hart.
Jokaste.
Voedt hoop den balling niet in 't nijpen van de smart ?
389. Woude: vreemd is het, dat deze vorm geheel in onbruik geraakt en alleen de samentrekking w o u of de andere vorm w il de gebezigd
wordt. — 40o. Rijksverschoveling: „die uit het rijk geschoven, gebannen is". Evenzoo zegt men balling 's lands.
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Polynices.
De hoop belooft veel, maar hij zwerft vast in ellende.
Jokaste.
410 En dat deze ijdel is, blijkt klaar genoeg in 't ende.
Polynices.
Zij troetelt hem doorgaans met een gezien geluk.
Jokaste.
Hoe kwaamt gij aan den kost voor 't huwen, diep in druk?
Polynices.
Dan kreeg ik wat, dat niet, en most zoo harden leeren.
Jokaste.
Liet vaders maagschap in den vreemde u iet ontberen?
Polynices.
415 Die vleien uw geluk. Wie klaagt, is niemands vriend.
Jokaste.
Uw adeldom heeft u alom ten steun gediend?
Polynices.
Wie arm is leeft in smart. Geen stam kan honger boeten
Jokaste.
Is 't elk niet aangenaam zijn vaderland 't ontmoeten ?
Polynices.
Zoo aangenaam dat dit geen tong uitspreken kan.
Jokaste.
420 Wat dreef u naar Myceen to trekken na uw ban?
Polynices.
Apollo's spelling, aan Adrastus voorgehouwen.
Jokaste.
'k Versta deez' rede niet : men most ze klaar ontvouwen.
Polynice s.
Dat hij zijn kroost een leeuw en zwijn bevelen moet.
4 1 4. In den vreemde: zoo leze men voor en de vreemde, gelijk de oude uitgave heeft, doch dat blijkbaar wartaal is. — 417. S tam
voor „at komst".
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Jokaste.
Wat raken dieren u, die wild zijn en verwoed ?
Polynices.

425 Ik weet niet. Zulk een lot is mij omhoog beschoren.
Jokaste.
God weet het. Maar hoe kwam dit huw'lijk u bekoren?
Polynices.
Zoo 'k bij geval in 't hof van oud Mycene ging.
Jokaste.
Zocht gij een slaapstede, als een arm verschoveling?
Polynices.
Zoo is 't. Een ander kwam verschoven toen hier mede.
Jokaste.

430 Wie was het, toen gij aan uw nooddruft kwaaint door bede?
Polynices.
Heer Tydeus, Eneus' zoon, niet min berooid dan ik.
Jokaste.
Hoe beeldt Adrast u of door dieren, ieders schrik?
Polynices.
Naardien we vochten om een bulster in ons kwelling,
Jokaste.
Besefte Talaus' zoon toen ernstig Febus' spelling?
Polynices.

435 Met reen, en schonk ons elk een dochter tot zijn bruid.
Jokaste.
Vic' 't huw'lijk met geluk of ongelukkig uit?
429. Versta: „een andere verschoveling kwam er ook aan". —
433. Naardien we vochten om een bulster: dat zou op zichzelf het
orakel niet vervuld hebben, waarvan vs. 421-423 gesproken is; maar de
eene jongeling had eene leeuwen-, de andere eene berenhuid aan 't lijf, en
daarom meende Adrastus in hen beiden, die zoo uitgedost waren en bovendien hun woesten aard toonden, door om hun slaapstede te vechten, de
schoonzoon, hem door 't orakel beloofd, te herkennen. — 434. Talaus'
z o on: Adrastus.
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Polynices.
Nog zien we niet dat op ons huw'lijk valt te zeggen.
Jokaste.
Hoe kwaamt ge met deez' macht uw vaders stad beleggen ?
Polynices.
Mijn schoonvaftr had mij d'eerste, en Tydeus met een eed
440 Gezworen in ons rijk te helpen ; als besteed
Aan zijne dochters : en nu komen alle grooten,
De bloem van Grieken en Mycene, een uitgestooten
Herstellen in zijn erf. 'k Gebruik ze tegens 't hart,
Beoorloge, ik beken 't mijn vaderland met smart,
445 En neem de goden tot getuigen van 't meedoogen
Dat ik mijne ouders en het land met oorelogen
Bedroeve. Moeder, och ik hope uw liefde en bee
Zal 't onheil smoren. Help gebroeders toch aan vree.
Het zal de gansche stad, en u, en mij verlichten.
450 Het spreekwoord is bekend in zangen en gedichten :
De heerschappij en 't goed zijn gading van elkeen,
En staan in 't hart geplant. Dat jaagt me herwaart heen
Met zulk een oorlogstocht. Wat 's afkomst zonder erve !

455

R e i.
Eteokles komt hier u spreken. Och men derve
Geenszins uw tusschenspraak, voor 't aangaan van geweld,
Of d' oude vriendschap der gebroed'ren zij hersteld.

Eteokles.
Hier ben ik, moeder, u ten dienst. Wat 's uw begeeren ?
Wij kunnen nauwelijks de burgertroepen keeren,
't Gebriesch der paarden, en 't geweer, alreede kant.
460 Een van ons beide heft.' nu aan om met verstand
Voorwaarden van verdrag en vrede te beramen.
Op zulk een hoop kwam deez' en ik in stad te zamen,
Met mijn bestemminge.
Jokaste.
Nu toef: de haastigheid
Is eene vijandin van recht en rechtsbeleid.
465 Hij werkt voorzichtig, die zich langzaam komt verklaren.
Ai laat dit dwars gezicht en wreev'lig opzicht varen:
Gij ziet geen slangenhoofd, gehouwen van den hals ,
Maar Polynices zelf, uw broeder, wreed noch valsch.
459. 't G e w e e r, alreede k a n t: k ant is „gereed, in orde". 't Woord
is nog heden in gebruik in de spreekwijze : kant en klaa r. — 467. Geen
slang enh o ofd: d. i.: „geen afschrikbarend hoofd van Medusa".
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Ai keer hem 't aanzicht toe. Elkand're zonder toren
470 Aanziende, kunt ge best ter sprake staan en hooren.
Ik wil u beide eerst wijs vermanen. Hoort mijn raad.
Zoo dikwijl vrienden, als de gramschap overgaat,
Elkand're wederzien, dan moet men zich betoomen,
Afhandelende al 't geen waarom men is gekomen.
475 Zoon Polynices, stel uw rede eerst billijk in:
Want gij voerde Argos' heir voor stad, in uwen zin
Verongelijkt. Och of een godheid, voor het vechten,
Zich tusschen beide stelde, om 't ongelijk te slechten!
Polynices.
De waarheid spreekt ronduit, eenvoudig, ongetooid.
410 Al wat rechtmatig uit den aard bleek, hoefde nooit
Sieraad van rede: maar wat hinkt in recht en orden,
Behoeft met glimp verbloemd en onderstut te worden.
Ik, die heer vaders huis handhaafde, en diep geraakt
Van vaders vloeken, op zijn zonen uitgebraakt,
485 Verliet vrijwillig eerst het land van mijn geboorte,
En stond heer broeder toe om 't jaar deez' hooge poorte
Voor mij te sluiten, en te heerschen over 't rijk
Bij beurte, om niet door 't zwaard te slechten 't ongelijk,
Bij mij te droef geleen. Dit werd met eed bezegeld
490 Van hem, die trouweloos, meineedig, ongeregeld,
Dit rijk, mijn vaders erf, in zijne klauwen houdt.
Nu sta ik ook bereid, zoo 't rijk, hem eerst vertrouwd,
Mij kent voor zijnen heer, dit jaar, gelijk we zwoeren,
[Hij heersch' dan op zijn beurt] het leger of te voeren.
495 Zoo spaar' men vaders erf. Zoo voer' trompet noch vaan
De stormleër op den muur en hooge torens aan.
Ontzegt ge dit, zoo wil ik 't recht het uiterst' vergen,
En tuig de goden dat mij broeder, na lang tergen,
Geweldig uitstoot, schoon ik met geen onrecht sta
5C0 Naar iemands erf, en slechts mijn recht eischt zonder scha.
Zoo spreke ik. Moeder, hoor mijn rede oprecht en simpel.
Elk vat mijn recht, en hoort dat ik het niet bewimpel.
R e i.
Hij spreekt voorzichtig, dat getuigt me mijn gemoed,
Al heeft Fenicie mij uitheemsch opgevoed.
Eteokles.

505

Indien 't al recht waar' wat dien naam draagt op de tongen.
Ter vierschaar wierd gepleit, gestreden, noch gedongen,
Nu draagt de billijkheid en eendracht in elk land
Den blooten naam: de daad is verre van der hand.
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Ik zoude, o moeder, om recht uit te gaan, niet weigeren
510 Te dalen in de hel, of hemelhoog te steigeren,
Zoo 't noodlot toeliet: langs die moeielijke baan
Tot staat te klimmen, daar de goden zelfs naar staan.
Wien schijnt dan vreemd dat ik veel liever zitten bleve
Op stoel, dan broeder kroon en rijksstaf overgeve.
515 Een suffer wraakt het meeste, en houdt het minste deel
Een man, die toegerust het land eischt met krakeel
Zijn eisch inwilligen, waar' schande bij de vromen:
En nimmer moet die smaad ons Theben overkomen,
Dat Argos' sabel mij door doodschrik mijnen staf
520 Zou wringen uit de vuist, om moedeloos en laf
Dien eenen anderen te schenken: en, o moeder,
Het voegt hem niet door 't zwaard, en allerminst een broeder,
Den weg tot vrede en rust te banen. Oeh mij gruwt!
Wie smeekt, wint meer dan een die vier en vIam uitspuwt.
525 Wil hij hier nederslaan, dat staat hem vrij. Regeeren
In mijn gezicht uit trots, dat staat mij toe te keeren.
Wie slaaf van koning wordt, aanvaardt een lastig juk.
Zet liever al het rijk in vier en bloed en druk:
Bedek den bodem eer met ruiteren en knechten:
530 Stel al uw macht te werke, eer ik 't geschil laat slechten:
Want wil men 't heilig recht schoffeeren, vier den toom,
Wanneer 't een kroon kost: blijf in and'ren andel vroom.
Rei
Het voegt niet oneer deugd, en onrecht recht te noemen.
Een goede zaak behoeft blanketsel noch verbloemen.
Jokaste.

535

Eteokles, ai hoor. Bouwvallige ouderdom
Brengt nog iets goeds met zich. Hier staat de jonkheid stom.
Ervarenheid ontvouwt dat geene jongen weten.
Helaas, hoe wordt uw hart van staatzucht dus bezeten,
En toomeloos verrukt met eenen dert'len zin!
540 Bedwing u. Staatzucht is een schendige godin,
Die, in de steden en bij grooten ingekropen,
Niet scheidt eer zij de stee p en huis en hof help' sloopen.
Deez' helpt uw hoofd aldus aan 't hollen, los van toom.
Maar hoe veel beter waar' 't, omzichtig en uit schroom
515. De zin is: „hij, die het beste afstaat en het slechtste behoudt, is
een dwaas". — 531, 532. Vondel heeft dit iets duidelijker uitgedrukt in een
afzonderlijk vierregelig gedicht, dat aldus luidt:
Indien men voor geen rechtbreuk schroom',
Bedrijf geweld
Als 't kronen geldt.
In and're zaken hou u vroom.
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Voor onrecht, billijkheid t' omhelzen, die de steden
Aan steen, genooten aan genooten, door de reden,
Gelijken door de liefde aan huns gelijken bindt.
't Is billijk dat elkeen rechtmatigheid bemint.
Het minder wil doorgaans zich tegens 't meerder zetten.
550 Dus groeit de vijandschap. De billijkheid leert letten
Op maat, getal, en wicht, en 't voorgestelde merk.
De dag en ook de nacht bewaren elk hun perk.
Zij winnen en vergaan, ook zonder nijd te dragen,
Om elk ten dienst te staan: en gij, verbonden magen,
555 Gebroeders, weigert ge den broeder vaders deel?
Waar blijft het recht dan? o verfoeielijk krakeel 1
Wat is er aan dien glans van 't snoode en onrechtvaardig,
Een rijk genoemd, toch vast, dat gij zoo wederwaardig
Dit hooger op neemt? dunkt het u zoo groot een pracht
560 Dat gij verheven zit, van ieder hoog geacht?
Och wat is ijdeler? Of wilt ge rust ontberen,
En arrebeiden dat uw huis elk mag braveeren?
Dat is een ijd'le naam, een klank en anders niet.
Hij leeft vernoegd in 't kleen, die nimmer hooger ziet.
565 Geen sterf'lijk mensch bezit hier eigen goed en erven.
Wij deelen uit Gods goed, en moeten 't leengoed derven,
Wanneer 't de leenheer eischt, als 't hem belieft. Geluk
Is eene onzeek're gaaf, en wankelbaar, een juk
Dat lastig valt. Indien gij keur hadt, of regeeren,
570 Of 't vaderland behoen: wat zou de keur u leeren,
Verkiezen uit die bei? gij antwoordt, heerschappij.
Welaan, zoo 't broeder wonne, en Kadmus' macht en gij
Bezweekt voor Argos' heir, woudt gij heer vaders veste
Zien overweldigen, geweldenaars ten beste?
575 Zoo vele maagden zien in 's vijands slavernij
Wegvoeren? deze kroon, daar gij uit razernij
Op vlamt, wil den Thebaan te jammerlijk bekomen,
En uw hardnekkigheid ten toon staat. Laat u toomen,
En dit gezegd zijn, zoon. Nu hoor' de jongste mee.
580 Adrast betoonde u gunst, doch slinks, op uwe bee.
Wilt gij met wapenen de hoofdstad Thebe winnen.
Genomen gij haar wont, en kwaamt gewapend binnen,
Dat God verhoede; wat voor eene zegepracht
557-563. Vergelijk hier de fraaie navolging door

CORNEILLE :

Et ce n'est que trop vrai: la plus belle couronne
N'a que de faux brillans dont Piclat l'environne,
Et celui dont le cid pour un sceptre a fait choix
Jusqu'a ce qu'il le porte en ignore le poids.

580. Adrast betoonde u gunst, doch slinks: zij wil zeggen: „'t is
een slinksche een averechtsche gunst, welke Adrastus u bewezen heeft".
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Woudt gij oprechten? en wat naam hebt gij bedacht
585 Den eerstelingen van uw bloedaltaar te geven ?
Op welk een titel wordt die bloedroof heengedreven
Naar Inachus ? en hangt Polnyces, na den brand
Van Thebe, en 't ondergaan van yolk en vaderland,
Den beuk'laar god ter eere, aan heilige pilaren ?
590 Het zij dan verre dat ge in Grieken wilt vermaren
Uw naam door zulk een stuk. Zoo d'ander u verwinn' ,
En uwe hoop bezwijk' ; nog blijft ge niettemin
Handdadig aan dien moord, en zult naar Argos keeren ,
Opdat men zegge : Adrast gij woudt ons recht verweren ,
595 Maar zijt rampzalig ons ten schoonvaär toegelegd.
Wij zijn altzamen door deez' bruid en eenige echt
Bedorven en verdelgd. Och zoon, het kan niet falen,
Gij zult op uwen hals een dubbel onheil halen,
Niet erven, en met hem heensterven in verdriet.
600 Laat beide varen 't geen te veel hier overschiet :
Want 't is te bijster dat, om licht verzoenb're zaken ,
Twee broeders even dol, aldus aan 't hollen raken.
Rei.
0 goden, keert dien slag van 't koninklijk palais.
Verleen toch Edipus een ongesteurden pais.
Eteokles.
605 Nu moeder, dit is met geen woorden neer te leggen.
De tijd verloopt vergeefs: men vordert niet met zeggen.
Hier geldt om kort te gaan, een middel van verdrag;
Dat is, men sta mij toe het opperste gezag.
Hou op, vrouw moeder, mij met woorden op te houden:
6io En gij, verzie u. Voort ter poorte uit, of wij zouden.
Kortom, gij zijt om hals.
584. Gij: de oude uitgave heeft, verkeerdelijk, h ij. — 585. Den eerst elingen van uw bloedaltaar: het toewijden van een offer geschiedde
door denzelfden persoon, die belast was met het opzenden van gebeden
aan de Goden. Gewoonlijk namen de koningen die taak op zich, welke uit
drie plechtigheden bestond:
, het „zuiveringswater", 6v2 xorrat, de
„zouten koek", de „haren van den kop des offerdiers afgesneden en
in 't vuur geworpen". 586-589. Lees: „wat zoudt gij aan de boorden
van den Inachus op de bloedige tropeeen nederschrijven: P o lynic e s, na
Thebe in asch verteerd te hebben, wijdt den Goden deze
beukelaars! Zie een dergelijke toewijding van veroverde wapenen bij
VERGILIUS Aan. 188. — 59o. V er mar en voor „vermaard maken". —
604. Edip us: bier voor: „'t huis van Edipus". — 61o. Of wij z ou d en:
bier herneemt hij zich en spreekt zijn bedreiging niet volledig uit.
VONDEL
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Polynices.
Om hals? en door wiens hand ?
Wie is hier zoo gehard , dat hij niet voort in 't nand
Zou ploffen nevens mij ?
Eteokles.
Zie toe hij staat niet verre.
Ziet gij deez' hand niet?

Polynices.
'k Zie ze, en weet het wel, en darre
615 Ronduit u zeggen, dat de rijke nimmer vecht.
Eteokles.
Zoekt gij met zulk een macht een wereloozen knecht?
Polynices.
Een voort voegt veiligheid, en niet zich forsch te toonen.
Eteokles.
Gij trotst op vrij gelei: dat zal uw lijf verschoonen.

Polynices.
Ik eisch nog eens het rijk, en vaders errefdeel.
Eteokles.
620 'k Gedoog dien eisch niet, en bewoon dit hof geheel.
Polynices.
Dat's meer dan 't uwe.
Eteokles.
Dit belieft me : ga voort buiten.
Polynices.
0 heilige offerhande! o Goden ! helpt dit stuiten.
Eteokles.
Gij steekt hun naar het hart.
Polynices.
Ik bidde, hoort mijn bee :
61 4 , 615. Versta: „ik zie het en durf het u wel zeggen, dat gij te rijk,
te weelderig zijt om te vechten". — 616. Lees: „zoudt gij, indien gij mij
eF:n bloodaard achttet, mij met zulk een legermacht komen bestrijden? —
617. Versta: „een koning handelt wijs, door voorzichtigheid in acht te
nemen". Hij gaat voort, hem met schamperen spot te vervolgen.
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Eteokles.
Maar zij verhooren geen doodvijand van zijn stee :
Polynices.
625 En gij, o kerken van de goon, op witte paarden !

Eteokles.
Die u vervloeken.
Polynices.
'k Moet de ballingschap aanvaarden,
En ruimen 't vaderland.
Eteokles.
Dat gij verdelgen woudt.
Polynices.
Door uwe onbillijkheid.
Eteokles.
Zoek goden, daar ge op bouwt,
Bij Lerne, en geenszins hier.
Polynices.
Gij weigert me to hooren
630 Ter vierschaar in 't gerecht.
Eteokles.
Ik koom geen rijk verstoren,
Gelijk een vijand van mijn eigen vaderland.
Polynices.
Gij rooft mijn erfdeel.
Eteokles.
En ik hoop met deze hand
U 't leven ook eerlang t' ontrooven, daar we strijden.
Polynices.
Och wader, hoort ge niet wat ongeluk wij lijden I
Eteokles.
635 Meer wat gij aanrecht.
625. Goon op witte paarden: ,Zethus en Amfion, de stichters van
Thebe". — 627. En ruimen 't vaderland: de oude uitgave heeft ruime,
wat wel niet tegen den zin strijdt, doch wel tegen de bedoeling van
Polynices, die namelijk zeggen wil, dat hij gedwongen 't vaderland ruimen moet.
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Polynices.
Och vrouw mbeder, hoort ge niet?
Eteokles.
Wat moeder ? noem ze niet.
Polynices.
Mijn stad, o groot verdriet !
Eteokles.
Trek heen naar Argos toe. Roep Lerne aan, en die slangen.
Polynices.
0 moeder zijt geloofd. Ik ga bedroefde gangen.
Eteokles.
Vertrek terstond van hier.
Polynices.
a ga, het zal geschien.
640 Maar laat me eerst, dit valt hard, mijn ouden vader zien.
Eteokles.
Geenszins.
Polynices.
Ten minste dan mijn zusters, ongehuwden.
Eteokles.
Ook niet.
Polynices.
0 zusters 1
Eteokles.
Die van uwen krijgstocht gruwden.
Wat woelt ge dus om haar, die gij beooreloogt ?
Polynices.
Nu moeder, vaar lang wel.
Jokaste.
Och zoon, mijn druk gedoogt
645 Geen welvaart.
Polynices.
Men gedoogt niet dat ik zoon mag heeten.
640. Dit valt hard: elliptisch, doch min duidelijk, voor: „het zou mij
hard vallen, indien mij dit geweigerd werd".
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Jokaste.
Ik ben tot ramp gebaard.
Polynices.
Deez' terg me dus vermeten.
Eteokles.
En ik worde ook getergd.
Polynices.
Nu zeg me eens, aan wat oord
Der stede zult ge staan in 't harnas? aan wat poort ?
Eteokles.
Wel waarom vraagt ge dit?
Polynices.
Daar wil ik op u passen.
Eteokles.
650 Dat lust me mede.
Jokaste.
0 zoon, waartoe zijt ge opgewassen!
Het is gedaan met mij. Och zoon, wat recht gij aan!
Eteokles.
De tijd zal 't leeren.
Jokaste.
Och, 'k zie vaders vloek u slaan.
Polynices.
Laat storten 't gansche huis.
Eteokles.
Hoe lang zal 't zwaard nog rusten?
Polynices.
Ik neem nog eenwerf al de goden, en bewusten
655 Van 't onrecht, en het land, dat mij ter wereld bracht,
Tot tuigen. Ik gedoemd, als balling, word veracht,
Gelijk een slaaf, en niet als uit een stam gesproten,
Een telg van Edipus, uit vaders hof gestooten.
0 Stad, wat onheil komt u over! wijt het hem.
660 Onwillig kwam ik, en onwillig drijft me uw stem
Ten hove uit. Febus, wien de heirbaan is geboden

470

EURIPIDES' FENICIAANSCHE.

Te hoeden door uw wacht, speelnooten, hoven, goden,
En beelden van de goon, met offeren gediend,
Vaart al te zamen wel. Ik langer niemands vriend,
665 Weet nauw'lijks of men mij na dezen zal gedoogen
U aan te spreken, en te komen onder oogen.
Nochtans bezwijkt mijn hoop niet tevens heel en al.
'k Betrouw op Gods gelei, zoo deez' geraakt ten val,
Dat ik haar vaders rijk bezitten zal rechtvaardig.
Eteokles.
670 Vertrekt ge niet terstond: want vader achtte u waardig
Uit inzicht met dien naam te noemen, dit blijkt klaar,
Van Polynices, dat is twistberokkenaar.
REI.

K e e r.

675

680

685

690

695

Toen hier Kadmus dwaalde,
Buiten Tyrus' staat,
Naar een rustplaats taalde
Met Apollo's raad,
Zag hij, tusschen heggen,
En het groene land,
Eene vaarze leggen,
Nooit van huismans hand
Onder 't juk gedwongen,
Daar men Dirce's bron
Ziet met vochte tongen
Lekken in de zon
Schoon bebloemde kanten.
Daar nu Thebe rijst
Groeiden aar en planten
En wat honger spijst.
Zemel, hier bekropen
Van den god Jupijn,
Tot haar in geslopen,
d'Oirzaak van den wijn
Bacchus kwam te baren,
Die een teeder kind,
Opgewiegd, zij garen
In groen eiloof wint.

672. De naam Polynices beteekent: „(die) vele twisten („heeft" of
„berokkent"). — 675. Taalde: d. „verlangend uit". — 695, 696.
Z ij garen in groen eiloof wint: dat Semele haar kind in eiloof gewonden zou hebben is in strijd met het verhaal van OVIDIUS, Metam.
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705

710

715

720
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Tegenkeer.
Hier lag voor zijne oogen
d'Uselijke draak,
Krullende en gebogen,
Houdende de waak
Aan den stroom vol schrikken.
Waar het schrikdier 't hoofd
Draaide met zijn blikken,
Daar men 't water rooft.
Kadmus, die landvluchtig
Goden ofi'ren wil,
Putte hier godvruchtig,
Greep een steen al stil
Met zijn sterke handen,
Klonk den draak zoo fel,
Op het hoofd, vol tanden,
En door 't hoog bevel
Van Minerf hervatte
Hij den slag verhit,
Dat het brein uitspatte,
Zaaide toen 't gebit
In deze akkervoren,
Die hem krijgsvolk baart,
't Welk, terstond in toren,
Schrap met schild en zwaard,
Elk om 't eerst verwoeder,
Zijnen vijand deert,
Die in zijne moeder
d'Aarde wederkeert.
Al de grond, bewassen
Van het graan, dreef voort
Voor den wind bij plassen,
Rood van broedermoord.
Slotzang.
Epafus, van ons godinne
16, en Jupijn geteeld,

III, vs. 254, volgens hetwelk Semele, toen zij zwanger was, door den
bliksem van Jupiter ongelukkig gedood werd, die haar onvoldragen vrucht
zoo lang in zijn dij bewaarde tot die voldragen werd. — 702-704. Versta:
„waar het schrikdier overal den kop wendde en met zijn dreigenden blik
keek naar de zijde, waar zich iemand vertoonde om water to putten". —
705. Landvluchtig: voor „die uit zijn land gevlucht is". — 719-728.
De krijgslieden namel., die uit de tanden van den draak gesproten waren,
brachten elkander om het leven. — 729. Epafus: deze, ons reeds uit den
Faeton bekend, was de vader van Lybye, uit welke Agenor, de vader van
Kadmus, gesproten was.
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'k Roep uw godheid aan uit minne
In Fenicisch, dat niet scheelt.
Hoor, o 16, ons gebeden
En ontferm u over 't land,
Van uwe afkomst eerst betreden
735
En gebouwd, en rijk beplant
Van Proserpine, en gekoesterd
Van de graangodin, vol vier,
Die den grond der aarde voedstert.
740Zend de macht der goden hier:
Want de godheen zijn genegen
Elk te helpen. Zend ze neer,
Die, op driesprong en op wegen,
Zich met nachtlicht in hare eer
Laten zetten van de scharen.
745
Laat ze toch dit land bewaren.
Eteokles.
Ga haal Meneceus' noon, mijn moeders broeder, hier,
Heer Kreon, dat ik met hem spreke, op wat manier
Men dezen staat, waaraan ons alien is gelegen,
750 Best redden kan, eer elk met slagzwaard, schild en degen
Zich in slagorde stelle, en vechte hand aan hand.
Maar Kreon komt vanzelf ten hove van dien kant,
En vrijdt u voor dien last.
Kreon.
Heer koning, stut der vromen,
'k Was al een wijl belust met u ter spraak' te komen,
755 Toen ik de ronde, langs den hoogen muur, voltrok.
Eteokles.
En ik om u te zien: want Polynices' wrok,
Nu kenbaar, heeft de hoop van 't vreeverdrag verdreven.
Kreon.
Hij, trotsch op schoonvadr, schijnt om Thebe niet te geven
Doch dit blijf 't hoog beleid der goden toevertrouwd.
760 Nu koom ik raadslaan op hetgeen de vijand brouwt.
732. Dat niet scheelt: omdat Epafus toch evengoed Fenicisch als
Grieksch verstond. — 744. Met nachtlicht: de dienst van Proserpina had
bij nacht plaats. — 752, 753. Met andere woorden: „'t Hoeft niet, want
daar komt de man, dien ik wou laten roepen, zelf al aan".-753. Vrijdt u
voor dien last voor „ontslaat u van dien last". — 758. Trotsch op
schoonvaar voor „trotsch" „of steunende op zijn schoonvader Adrastus".
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Eteokles.
Wat 's dit? 'k versta u niet.
Kreon.
Ik kreeg een Griek gevangen.
Eteokles.
't Gaat wel. Wat boodschapt hij ? Ik hoore met verlangen.
Kreon.
Dat Argos hier terstond de stad bestormen zal.
Eteokles.
Dit moet men wederstaan, en stuiten voor den wal
Kreon.
765 Uw jonkheid ziet niet hoe ge uw vijand moet beknellen.
Eteokles.
Men streef ter poorte uit, en winn' veld om yolk te stellen.
Kreon.
De vijand is te sterk, en wij een klein getal.
Eteokles.
Zij vechten met den mond. Hun harten poop'len al.
Kreon.
De faam van Argos klinkt door Grieken met trompetten.
Eteokles.
770 'k Wil 't leger, schroom niet, in een enkel bloedbad zetten.
Kreon.
Zoo dit gelukken wou : maar zulk een stuk lijdt last.
Eteokles.
Niet binnen dezen muur te blijven, stelle ik vast.
Kreon.
Aan zege raakt men door den raad van wijze mannen.
Eteokles.
Raadt ge op eene and're wijs den vijand aan te rannen?
Kreon.

775 Op alle wijzen, eer de veldslag wordt gewaagd.
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Eteokles.
En of we hem bij nacht verrasten onversaagd ?
Kreon.
Viel 't av'rechts uit, wat raad om weder of te trekken ?
Eteokles.
De nachtkans, even schoon, acht veiligst hem te wekken.
Kreon.
't Is zorgelijk zich 's nachts te wagen in gevaar.

Eteokles.
7 8o En of men 's middags loos de krijgskans greep bij 't haar ?
Kreon.
't Zou hem verbazen: maar men dient zich kant te zetten.
Eteokles.
De stroom van Dirce zou het vluchten hem beletten.
Kreon.
Den muur beschermen is geradener dan slaan.
Eteokles.
De ruiterbende rande om strijd het leger aan.
Kreon.
785 De wagenburg beschut hun leger, als een veste.
Eteokles.
Hoe dan toe ? geve ik hun heel Thebe liefst ten beste ?
Kreon.
Dit niet, maar overweeg wat tijd en staat vereischt.
Eteokles.
Wat raad ontbreekt er nog, die waard is overpeist?
Kreon.
Men vreest een zevental krijgshoofden over allen.
778. Eteokles wil zeggen: „dat, bij nacht, hij de beste kans heeft, die
zijn slapenden vijand overvalt (wekt)"; doch hij drukt zich niet zeer duidelijk uit. — 781. Men dient zich kant te zetten voor „men dient zich
voorbereid te toonen". — 786. Hoe dan toe? zoo in den Lucifer, vs. 155o:
Hoe nu toe! Ben ik dan Gods stedehouder niet?
788. Die waard is overpeist voor „die waard is, overpeinsd, overwogen te worden". Vondel bezigt gaarne dezen vorm.
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Eteokles.
790 Van kleen belang. Wat last is hun te beurt gevallen?
Kreon.
De zeven poorten op te stormen met geweld.
Eteokles.
En wat betaamt ons nu, eer onze krijgshoop smelt'?
Kreon.
Beveelt een zevental de poorten te verweren.
Eteokles.
Slechts zeven? of hun y olk, vol moeds om storm te keeren?
Kreon.
795 Laat hen de jeugd gebien, de bloem der burgerij.

Eteokles.
Ik vat uw zin, om storm te schutten van partij.
Kreon.
Elk hopman neme een hulp. Vele oogen zien veel verder.
Eteokles.
Zal ik op sterkheid zien of wijsheid van den herder?
Kreon.
Op beide ezamen : want een man gaat een mans gang.
Eteokles.
Boo Men vaar zoo voort. Ik ga, wij toeven hier te lang

In stad, om zeven elk aan eene poort te stellen,
Daar 's vijands stormers op de poort hun speren vellen.
De tijd gehengt niet dat men hen bij namen stelt.
De vijand rukt vast naar de muren uit het veld.
805 Laat ons bezetting spoen : het is geen tijd te toeven.
Och of mijn broeder mij bejegende : 'k zou proeven,
Hem, die zijn vaderland belegerd houdt, en tart,
Recht voor de vuist een speer te stooten in het hart.
Zoo mocht hij zijne booze en snoode ziel uitspuwen.
810 Draag zorg dat Hemon met Antigone mag huwen,
Uw zoon aan zuster, of mij sterven viel ten deel.
De bruidschat, haar beloofd, blijve in zijn kracht geheel.
Gij zijt vrouw moeders broer. Ai laat ze niet verlegen.
811. Of mij sterven viel ten deel: ingeval ik mocht omkomen.
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Men onderhou ze, als 't past, van uw en mijnentwegen.
815 De vader, blind bij zijne en niet bij mijne schuld,
Verwijte dit zichzelf. Hij die krankhoofdig bruit,
Zal ons met zijnen vloek misschien te gronde smijten.
Dit eenig schort ons nog, in 't midden van dit wrijten,
Te hooren 't wich'len van Tiresias. Ik zal
820 Uw zoon Meneceus, uw heer vader ten geval'
Aldus genoemd, om dien waarzegger henezenden:
Want hij heel gaarne spreekt met u, zijn welbekenden.
Onlangs beschimpte ik zijn waarzeggerij, waarom
Hij pruilt. Nu laat ik u, o Kreon, al den drom
825 Des yolks bevolen. Dient de krijgskans mij ten beste,
Laat Polynices niet begraven voor de veste.
Indien ook iemand hem begrave in 's aardrijks schoot,
Die boete dit misdrijf, dien laster, met de dood.
Dit hoort gij. Ik ga voort met mijne lijfwacht spreken.
830 Gaat hene, ras gaat hene, en brengt me, om mij te wreken,
Mijn schild, mijn harrenas, opdat de wraak met lust
Ons voere naar den storm, in 't harnas uitgerust.
Wij bidden d' oppersten, die wijs de staten stutten.
Dat ze ondertusschen toch de poort en muur beschutten.
REI.

K e e r.
835

840

845

0 forsche vader Mars,
Wat moordlust drijft u barsch
En forsch naar 't bloed en wapen?
Kunt gij geen wellust rapen
In Bacchus' keteltrom,
En lust u in geen drom
Den bloemkrans, d' eer der lente,
Te dragen uit gewente,
Te blazen een schalmei
In 's wijngods blijden rei,
En and're feestvriendinnen
Van zoete zangerinnen?
Maar met den helm op 't hoofd,
Door een klaroen verdoofd,

828. Dien last er: hier wordt het woord wederom gebezigd in den zin
van: „overtreding". — 833. d' Opperste n: er staat in 't Gr.: FO2ci (few :
dat evenzeer „de voorzichtigheid" als „de vrees" beteekenen kan. —
839. Bacchus' keteltr om: de „tamboerijn of rinkelbom". — 845.A n d'r e:
de oude uitgave heeft hier ander, hoedanige verkorting van an d er e niet
gebruikelijk is en bij Vondel ook nergens voorkomt. Misschien ook moet
men ponder" lezen.
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Alle Inachijnsche knechten
Te prikk'len om te vechten,
Te blaken 't oorlogsbloed
Met schild en bliksemgloed ?
Waarom geen wijngerdsperen
Gezwaaid met panterskleeren
855
Omgord, ten wulpschen dans?
Maar zet u in den trans
Van uwen oorlogswagen,
En langs Ismeen gedragen,
Hitst Kadmus' clrakenbloed
860 Aan Argos' yolk verwoed,
En komt met krijgsvolk storen
Amfions poort en toren,
Gebouwd met zang en Tier
Van steen. Wat lust u hier
865
Rondom in droeve kansen
Den harnasdans te dansen?
Och tweedracht, streng van zin,
Een wrijtende godin,
Schenkt Labdaks bloed en benden
870
Aan een met vele ellenden.
850

Tegenkeer.

875

88o

885

Citheron, voedstervrouw
Der jacht, Diana's bouw,
Zoo ruig van groene lokken,
Bedekt van wintervlokken.
'k Wensch gij Jokaste's kroost,
Beroofd van hulp en troost,
En met een priem doorslagen,
Nooit voede, om ons te plagen :
En had het bergdier Sfinx,
Een maagd gelijk, en slinks
Op eenen berg gezeten,
Door Pluto's nijd gebeten
Op ons, nooit uit den poel
Gerezen, en 's lands stoel
Dat ongeluk gebrouwen
Met raadselen t' ontvouwen,
Vol dubbelzinnigheid
Van Thebe droef beschreid;

849. Ina c h ij nsche k n e c h ten: Inachus, de vader van IO , was de
stichter van Argos geweest. — 853. W ij n g e r d s p e r en: fraaie vertaling
van „thyrsus". — Tegenkeer: dit woord ontbreekt in de oude uitgave.
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En had het Kadmus' neven
Niet zulk een klauw gegeven,
Geslingerd in de lucht,
Daar ziel op ziel om zucht.
Nu worden Edips' zonen,
In twist om 's vaders kronen,
Gereten en geschokt.
De bloedschand duurt verstokt.
Zoo spruiten kindersmetten,
Gedoemd bij alle wetten.
Der oud'ren vloek en vlak
Geeft dezen stam dien krak.
Jokaste raakte aan 't kinderbaren,
Won zoons, die heur mans broeders waren.
Slotzang.

905

910

915

Doorluchte landouw,
Wat waart ge, vrij van rouw,
Gelukkig, toen ons klonk in d' ooren
Dat u eene afkomst was geboren
Uit draketanden, d' eer
Van Thebe, toen weleer
De goden om Harmoni kwamen
Op hare bruiloftsfeest verzamen.
Amfion zong voorheen
En speelde steen aan steen,
En bouwde Thebe's muur, met boomen
Beplant, op d' oevers van twee stroomen,
Daar Dirce kruiden laaft,
Ismenus dalen schaaft,
De herder vroolijk 't vee geleide
In vruchtb're en vette klaverweide.
Wat waart ge zalig toen

889-892. De rei wil zeggen: „en had de Sfinx niet met haar klauwen de
nakomelingen van Kadmus (de Thebanen) opgegrepen en hoog in de lucht
geslingerd, wat zoo velen op tranen kwam te staan"- — 893. Edip s'
z on en: voor Filippus kan, bij verkorting. F Hips gezegd worden, omdat
de tweede sylbe van dit woord lang is en de u in de derde nauwelijks in
de uitspraak gehoord wordt; doch in Edipus heeft het tegenovergestelde
plaats: de tweede sylbe is kort en de u, die tot het zakelijke deel der
samenstelling behoort, kan niet worden weggemoffeld, zoo lang men in
onze taal de Franschen niet wil navolgen, die de staarten van Grieksche
en Latijnsche woorden willekeurig wegsmijten en Edipe zeggen , gelijk
Aristote voor Aristoteles. — 909, 91o. De Goden en Godinnen, en in
't bijzonder de Muzen en Gratien, woonden de bruiloft van Kadmus en
Harmonia bij. Zie THEOGNIS , sect. V, 15. APOLLODORUS verhaalt, dat alle
Goden den hemel verlieten te dier gelegenheid, om den wille van Harmonia,
dochter van Mars en van Venus.
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Hier 16 in het groen ,
Gelijk een koe, met and're koeien
En gladde hoornen eerst ging loeien,
En Kadmus' stam, haar lief,
Tot koningen verhief,
En deze stad, verrijkt door schatten,
Nog bloeide , en nauw'lijks kon omvatten
Haar dapp'ren, groot geacht ,
Een kroon van haar geslacht.
Tiresias.
Nu dochter, lei me voort, gelijk gestarnte in 't zeilen

930 Den zeeman, en verstrek, om niet in 't gaan te feilen,
Den blinden voet een oog. Ga voort langs 't effen pad,
Om niet te struikelen. Gij weet hoe dra ik mat
En moede ben. Uw hand aanvaarde deze bladen,
Dit tafelet, waarin ik onlangs in 't beraden,
935 Op Delfis' drijvoet in de kerk gezeten, schreef
De spelling van de pen, waarop ik wich'le en zweef.
Nu zeg, Meneceus , zoon van Kreon, zeg me, moeten
Wij verder voortgaan : want mijn wankelende voeten
Bezwijken, en het been wil nauw'lijks langer voort ?
940 Hoe verre zijn we nog van vaders hof en poort ?
Kreon.
Tiresias, ai rust : gij zijt alre8 gekomen
Bij uwe vrienden. Zoon, ai stut, om niet te schromen,
Den ouden blinden stok: want oud gebeente kraakt,
Als oude wagens, en zoekt steun, en wordt vermaakt

945 Met elks handreiking.
Tiresias.
Hier ben ik op uw behagen,
0 Kreon. Wat 's uw wil ?
Kreon.
Ik weet het. Laat de vlagen
Van uw vermoeidheid eerst bedaren. Schep eerst lucht.
De gang heeft u vermoeid.
Tiresias.
Ik [hoorde gij 't gerucht .1]
Kwam gist'ren thuis geleid uit Attika, heel moede,
934. Tafelet: vertaling van 't Lat. tabula en waarvoor de Franschen
tablettes zeggen: tafelet, van tafel, is even wettig en bruikbaar als
trompet, van tromp. — 936. De spelling voor „de voorspelling".
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950 Daar Mayors op de been, afgrijs'lijk raasde en woedde,
De vorst Eumolpus door het winnen van den slag
Athene aan zege holp: daar ik van 't hoog gezag
Uit 's oorlogs roofschat rijk en rustig wierd beschonken.
Kreon.

955

96o

Het voorspook van dien slag heeft ons in 't oor geklonken
Met lust : want zoo gij ziet deez' staat wordt aangetast
Van eenen krijgsorkaan, Thebaners tot een last.
Eteokles trekt nu gewapend, om te stuiten
De macht van Argos, ons aanrandende van buiten.
Het port me uit uwen mond te hooren en verstaan
Het noodlot van de stad, en hoe dit zal vergaan.
Tiresias.

Indien 't Eteokles mij vergen kwam, 'k zou zwijgen,
En hij stads avontuur uit mijnen mond niet krijgen :
Doch 'k wil, o Kreon, u dit melden kort en klaar.
Het vaderland stak lang in dit gebroeid gevaar,
965 Al sedert Laius kwam, in weerwil der bevelen
Des hemels, kinders uit dit huwelijk te telen,
Waardoor de zoon, helaas, zich smette in moeders schoot :
En dat uitrukken van zijne oogen, bloedig rood,
Is 't eigen werk der goon, ten spiegel van de Grieken.
970 De zonen meenende dat met zijn snelle wieken
De tijd dit slijten zoude, en zij gods gramschap vlién,
Bestaan een schendig stuk, en, zonder eer te bien
Den droeven vader, gaan hem in den kerker steken.
Hij, gansch verwilderd, braakt om dit schandaal te wreken,
975 Verwate vloeken op dit huis, en hoog en leeg.
Toen ik dit aanwees, en de waarheid niet verzweeg,
Most ik, in stee van loon t' ontvangen op mijn dagen,
Den schrikkelijken haat der broederen verdragen.
Nu zullen ze alle bei door hunne hand vergaan,
98o En klampen moord op moord, de wapens 't veld beslaan
Van Thebe en Argos, die elkandere overrompelen,
De huizen diep in rouw tot over d' ooren dompelen.
En gij, befaamde stad, ligt in den grond geveld,
Tenzij men vast geloof, hetgeen mijn mond u spelt,
950-952. Wat Vondel hier Tiresias laat zeggen, is verward en onjuist.
Er staat in 't oorspronkelijke, dat die van Athene in oorlog waren met
Eumolpus, koning van Thracid, en dat Tiresias hun een schitterende overwinning bezorgde. — 975. Op di t huis: in de oude uitgave staat verkeerdelijk , op dit t'h u i s. — En hoog en 1 e e g voor „van boven tot
beneden", of, wil men, „in alle deelen". De uitdrukking b ij hoog en la a g,
die men thans wel hoort, heeft met de hier gebezigde niets gemeens, en
beteekent: „bij hemel en hel".
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985 Hoewel vrij spade. Het geradenste van alien
Waar' Edipus' geslacht te keeren uit de wallen :
Dewij1 hij 't vaderland, en zijner vaad'ren erf
Inwikkelde in zijn vloek, hun alien ten bederf.
Naardien 't gelukkig voor 't rampzalig lot moet strijken,
990 Zoo spaarde 't noodlot nog een vond, om ramp te wijken :
Doch aangezien 't gevaar mij d' uitspraak streng verbiedt,
En 't ambt des wichelaars, zichzelven tot verdriet,
Zijn vaderland niet mag recht uit ten beste raden,
Zoo zegge ik slechts, vaarwel, en kieze deze paden.
995 Ik, slechts het minste lid des lichaams van den staat,
Getroost me al wat 'er koom'. Wat scheelt het mij hoe 't gaat!
Kreon.
Blijf, oude vader, blijf.
Tiresias.
Laat los, gij houdt me tegen.
Kreon.
Waarom verlaat ge mij ?
Tiresias.
Gij miste al lang gods zegen.
Kreon.
Ontvouw waarin het heil van yolk en land bestaat.
Tiresias.
1000 Dan zoudt gij 't wenschen niet te weten inderdaad,
Hetgeen gij enkel wenscht met kennis t' overwegen.
Kreon.
Wil ik niet weten waar 's lands heil in is gelegen?
Tiresias.
Is 't enkel dan uw wil dat wij hier rond in gaan ?
Kreon.
Wat is 'er daar men meer ernsthaftig naar zou staan ?
996. Wat sche el t he t mij h o e 't g a a t: deze uitdrukking zou een
koele onverschilligheid bij Tiresias onderstellen, die in den zin van 't oorspronkelijke geenszins ligt; wij lezen aldaar: shoe zou ik het ontgaan kunnen"? — 998. Gij miste al lang gods zegen: lees hier, in antwoord
op Kreons vraag: „niet ik, maar uwe fortuin (verlaat u)". — 999. Het
heil van y olk en land: heil heeft hier de beteekenis van sal us, sbehoud, redding, uitkomst".
VONDEL XI.
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Tiresias.

1005 Zoo zal ik u bescheid van zeek're godspraak geven.
Maar zeg me eerst waar uw zoon Meneceus is gebleven,
Die mij nu herwaart bracht.
Kreon.
Hij staat aan uwe zij.
Tiresias.
Laat hem vertrekken, eer ik 't noodlot u belij.
Kreon.
Het is mijn zoon. Hij zal 't geen gij verbiedt niet mellen.
Tiresias.
imp Zal ik dan dat hij 't hoor' 't genakende voorspellen?
Kreon.
Hem lust te hooren wat den staat ten beste strekt.
Tiresias.
Zoo hoor wat 's hemels mond tot Kadmus' heil ontdekt.
Uw zoons Meneceus' dood kan slechts deez' stad bewaren.
Nu hoort ge 'tgeen ge wilt dat wij u openbaren.
Kreon.
1015 Wat zegt ge, vader? och wat spraak, wat woord is dit1
Tiresias.
Zoo staat het vastgesteld. Dit 's noodlots eenig wit.
Kreon.
Wat meldt ge al jammers met een woord op 't allerleste !
Tiresias.
Voor u alleen, maar al de stede en 't yolk ten beste.
Kreon.
'k Versta Hoch hoor dit niet. Deez' godsspraak raakt me niet.
1020 Wat mij belangt, de stad zij verre van verdriet.
1018. Voor u all e en: d. i.: „een jammer, een ramp, die u alleen
treft". — 1019, 1020. Kreon meent hier, zoo ik 't oorspronkelijke wel vat,
nagenoeg te zeggen: „ik wil met uw godsspraak verder niets te doen hebben en zorg in de stad zulke nare dingen niet te verspreiden". — Hierop
sluit dan ook het verwijt, dat Tiresias, in vs. 1021, hem doet, dat hij, die
eerst zoo sterk er op aandrong, het orakel te weten, er nu niets van
hooren wil.
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Tiresias.
Dit's niet dezelve man. Hij durf zijn woord onteeren.
Kreon.
'k Vertrek terstond, en kan uw wichelkunst ontberen.
Tiresias.
Kan waarheid niet bestaan, tenzij ze uw oogmerk dien' ?
Kreon.
Nu bidde ik, oude man, ootmoedig aan uw knien.
Tiresias.
1025 Ai bidt niet : gij begeert hetgeen men niet kan keeren.
Kreon.
Zwijg stil: zwijg stil : hou op dit onder 't yolk te leeren.
Tiresias.
Onbillijk eischt ge 'tgeen geen vrome zwijgen mag.
Kreon.
Hoe dan ? zult gij mijn zoon voorthelpen met dien slag?
Tiresias.
Dat raakt me niet. Ik leere elk noodlots wil beseffen.
Kreon.
1030 Van waar zal zulk een slag mij en mijne afkomst treffen ?
Tiresias.
Gij vraagt, en wijst den weg ter sprake. Hoor de zaak.
Men slachte uw zoon, ten zoen van d' aarde, daar de draak
Uit sproot in een spelonke, en Dirce's bron behoedde.
Een oude wrok van Mars op Kadmus, die lang broedde,
1035 Ter wrake van deez' slange, eischt dit van uwe hand.
Voltrekt ge dit, god zal dit gansch Thebaansche land
Beschermen in den nood. De koest'rende landouwe,
Die krijgsmans teelde uit klei , zal om uw bede en trouwe
Aanvaarden bloed voor bloed, en vrucht voor vrucht ten zoen.
1040 De jong'ling van 't geslacht, geboren uit het broen
Van draketanden, wordt gedaagd om 't leed te boeten.
Gij en uw drakezaad zult dit bezuren moeten.
1029. 1k leere elk noodlots wil beseffen voor „ik verkondig den
wil van het noodlot aan een iegelijk".
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Het huwelijk verbiedt dat Hemon, zonder vlek
Van bijslaap, doch verloofd, den offereisch voltrekk'.
1045 Meneceus schiet alleen nog over van hen allen:
Wordt deez' geofferd, hij zal land en stad voor vallen
En ondergaan behoen, alleen door zijne dood,
De heirkracht van Adrast wegdrijven stoot op stoot,
Met gruwelijk verlies van yolk, ter eeuwige eere
1050 Van Thebe, als land en stad hierover triomfeere.
Nu wordt u, Kreon, keur gegeven, of uw zoon
Te bergen, of de stad te houden op den troon.
Dat 's al wat ik u kan ontvouwen. Manto, dadelijk
Naar huis met mij: de kunst der wich'larije is hatelijk.
1055 Wie den raadvragende zijne ongelukken spelt,
Is onbemind. Wie valsch slechts logens vent om geld,
Kwetst zelfs de goden, uit ontzag voor groote heeren,
0 Febus, u alleen betaamt het profeteeren,
Naardien ge niemand schroomt.
R e i.
Hoe, Kreon? hoe, waarom ?
1060 Gemompeld binnensmonds? Hier staan we al even stom.
Kreon.
Wat zal men zeggen van dit wichelen? deez' rede
Blijkt klaar : maar nimmer zij mijn zoon, ten zoen der stede,
Met vaders wil ter dood geleverd: neen, o neen.
Zijn kinders minnen, staat in ieders hart gesneen.
1065 Hun slachten voor het yolk, is zonder eenig voorbeeld.
Lof trekken uit zijn bloed wordt snood bij mij geoordeeld.
Maar ik, nu oud en koud, ontzie niet met een moed
Den vloek des vaderlands te wasschen met mijn bloed.
Mijn zoon, eer dit gerucht zich over Thebe spreie,
1070 Schoon deez' niet ijdel spelt, vlucht fluks op mijn geleie
Uit Kadmus' landgebied: want deez' waarzegger zal
Dit roepen door de stad, en onder 't zevental,
Beschermers, hoofden der Thebaansche burgerijen.
Indien ge tijdig vlucht zoo zult ge uw lijf bevrijen.
1075 Verrast men ons, zoo zijt ge om hals, en koud en stijf.
Meneceus.
Waar hene best gevloOn? waar neme ik mijn verblijf?
1043-1045. De zin dezer regels is: „daar Hemon getrouwd is, is hij —
al moge hij dan nog geene gemeenschap met zijne vrouw gehad hebben —
niet rein genoeg meer, en schiet er (uit het geslacht van Kadmus) geen
zoenoffer over dan Meneceus". — 1053. M a n to: de dochter en leidsvrouw
van Tiresias.
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Kreon.
Heel verre uit 's lands gebied.
Meneceus.
U past het te gebieden,
En mij te hooren.
Kreon.
Gij moet fluks naar Delfis vlieden.
Meneceus.
0 vader, waar gevloOn ?
Kreon.
In Etolije.
Meneceus.
Waar
1080 Best neergeslagen ?
Kreon.
In Thesprotie.
Meneceus.
Of in 't naar
En heilig kerkwoud van Dodone?
Kreon.
Zonder beiden.
Meneceus.
En wie beschut me daar?
Kreon.
Gods gunst zal u geleiden.
Meneceus.
Maar wie schiet geld?
Kreon.
Ik zelf.
Meneceus.
Ik vatte vaders zin.
1082. Gods gunst z al u g cl e i d en: een uitdrukking, die in den mond
van een Heiden geen beteekenis heeft. Er staat in 't oorspronkelijke: „een
Godheid zal u geleiden", t. w.: „de Fortuin, 't goed geluk". Ziet de aant.
op vs. 998.

EURIPIDES' FENICIAANSCHE.

486

Kreon.
Ga hene.
Meneceus.
Maar ik moet Jokaste, mijne min,
1085 Uw zuster [die mij, nog een wees, opvoedde en zoogde,
Met hare borsten, eer de melk en mam verdroogde,]
Eerst kussen, dan de stad naar mijne macht gered.
Kreon.
Ga hene, berg uw lijf: u dient hier geen belet.
Meneceus.
Gij vrouwen hoorde hoe ik met een looze rede
1090 Heer vaders hart ontlastte, en stilde op zijne bede,
Toen hij mij eenen schrik aanjagen woude, en voort,
Beroofd van naam en faam, verdrijven uit de poort:
Doch 'k zal den ouderdom verschoonen, tot zijn voordeel.
Mijn jonkheid kan geenszins van een bezadigd oordeel
1095 Ontschuldigd worden, zoo 'k door heilloos landverraad
Mijn moeder, 't vaderland in haren nood verlaat.
Ik ga dit land van vreeze ontlasten, en mijn leven
En bloed, ten dienst van Thebe en 't yolk, ten beste geven:
Want welk een schande is 't, zoo alle and'ren, onverplicht
1100 Aan hemelsch noodlot, en orakels, en gezicht,
Met schilden aan den arm, voor vaderland en erven,
Bij poort en toren, niet ontzien de dood te sterven,
En ik mijn vader, broèr en deze stad begeef,
Uit een saagachtig hart! want alzoo lang ik leef,
1105 Waar ik me wende en keer, zal doorgaans mij een lachter
En vuile naklank van bloohartigheid van achter
Navolgen. Neen gewis, geenszins bij god Jupijn,
Die 's hemels loop bestuurt : geenszins, met geenen schijn,
Bij vader Mars, verhit op bloed en nederlagen,
1110 Die ons voorouders, 't zaad der aarde, meest verslagen,
Ten troon des rijks verhief. Ik ga dan hene, en zal
Op hooge torens staan, opdat, na mijnen val,
Het nare drakenhol, mij, teere en jonge telge,
Naar 's wichelaars besluit, al levende innezwelge.
1115 Dit raadslot staat nu vast, het gansche rijk ten zoen
Te sterven, eene rij van jamm'ren te verhoén,
En eerlijk voor de stad te scheiden uit het leven.
Stond dit in 't harte van de burgerij geschreven,
1104. S a a g a c h t i g: d. i. : „licht te versagen, bloode". — 1105. L a c h t e r
voor laster. — nu). Ons voorouders voor onze voorouders. —
Meest v e r slag en : versta: „waarvan de meesten verslagen waren". Zie
de aant. op vs. 1128.
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Al hun vermogen op to zetten bij het land,
1120 De steen, ontlast en vrij van rampen, hidden stand.

1125

1130

1135

1140

11 45

1150

K e e r.
0 vliegende gebroed der aarde,
Helsche afkomst van de slang,
0 maagd, half hond, die elk vervaarde,
Wat viel het Thebe bang,
Toen gij hoogvliegende op uw pennen,
Met klauwen, scherp en wreed,
Door donk're raadsels, heet op schennen,
Echions burgers sleet,
En Kadmus' aanwas holpt om 't leven!
Gij slingert ze in de lucht,
Daar Dirce, als glas, komt afgedreven,
Van zooveel moords berucht.
Wat god het was, die moorden broeide,
Voorwaar hij was wel wreed,
Die in ontelb're moorden groeide.
't Gehuil der maagden sneed
In ieders harte. Hieruit sproten
De galmen, op de fluit
Gesteld, van droeve rouwgenooten,
Gehoord huis in, huis uit.
Maar dan ging 't op een bitter kermen,
Waarvan de lucht gewaagt,
Als 't ondier, dat naar geen ontfermen
Noch medelijden vraagt,
Uit 's yolks gezicht een rukt van onder
Dan hoorden ze een geluid
Zoo berst een wolk met gloed en donder
En kracht van boven uit.
Tegenkeer.
Ellendige Edipus, in 't ende
Door 't wich'len van Apol,
Gestuurd naar Thebe, vol ellende,
Hoe stond uwe eer toen vol!

I 122. D e slang: t. w.: „Echidna", een gedrocht, half slang, half vrouw,
en die moeder werd van een allerbeminnelijkste familie, als b. v. den hond
Cerberus, de slang van Lerne, de Sfinx, welke laatste hier met de h elsche afkomst bedoeld wordt. — 1128. Echions burgers: „de Thebanen". Echi on was een der vijf die in 't leven bleven van de strijders,
voortgebracht uit de draketanden, door Kadmus gezaaid, en die hem Thebe
hielpen bouwen. — Sleet voor „deed afnemen", in bedr. zin. — 1152. „Hoe
hoog stondt gij toen in eere". — Vo lsta an en in top sta an zijn woorden
van gelijke beteekenis en beide aan 't zeewezen ontleend.
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Hoe waart ge sedert zoo afschuwelijk,
Toen gij, uit blinden lust,
Geraakte aan uw vrouw moeders huwelijk,
Ten loon van 't onbewust
Ontvouwen raadsel, eene peste,
Die gruwelijk besmet
Amfions opgebouwde veste.
Het licht verhoord gebed
Des vaders, vloekende zijn neven,
Drijft hen verbitterd aan
Te dingen naar elkanders leven.
0 jong'ling, 't is geradn
En billijk voor uw land to sterven.
Q zult, om zulk een smart
Geloofd, een eeuwige eer verwerven;
Doch uw heer vaders hart
Bedroeven jammerlijk en deerlijk;
Maar Thebe door uw dood
Aan zege helpen braaf en heerlijk.
Och of het morgenrood
De dag eens opkwam, die ons moeder
Wou kronen met een kroost
En dapp'ren vaderlands behoeder,
Der droeven stut en troost!
0 strijdb're Pallas, begenadig
Ons heden, als voorheen
De draak, op uw bevel grootdadig
Van Kadmus trots bestreen,
Bebloed op eene steenrots berste,
Dies 't godendom gestoord
Het huis van Labdak plaagde en perste
Met endeloozen moord.
Bode.

1185 Sluit op de hofpoort, hou: sluit open, hofportier,
Sluit open, zeg ik: roep vorstin Jokaste hier.
Befaamde, aan Edipus verknocht door echte trouwe,
Koom uit, al is het spade. Ontsla uw hart van rouwe.
Laat vrij uw droef geklag nu varen. Hoor me toch.
1164. 0 jong'ling: dit wordt tot Meneceus gezegd. — 1173, 1174. Die
ons moeder wou kronen met een kroost: lees: „die ons totmoeder
wilde kronen, die ons tot blijde moeder wilde maken van een kroost" enz. —
1179, 1180. Grootdadig van Kadmus trots bestreen: een der beide
adverbia zou hier als een overtollige stoplap kunnen gemist worden.

EURIPIDES' FENICIAANSCHE.

489

Jokaste.
1190 Hoe ducht ik dat ge mij bedrukte vrouwe, och och,
Een leide maar brengt van Eteokleesche rampen
En dood. Gij zijt gewoon aan zijne zij te kampen,
En 's vijands pijlen of te schutten op den schild.
Welaan zeg op. Hoe is 't gelegen ? 't harte trilt.
1195 Laat hooren. Wat's er nieuws ? zeg op : is hij gebleven,
In 't barnen van den strijd of niet, en nog in 't leven ?
Bode.
Hij leeft. Dit is het niet dat u te schromen staat.
Jokaste.
Verhaal hoe 't met den muur en zeven poorten gaat.
Bode.
Zij staan. Het gaat nog wel. Zij staan nog overende.
Jokaste.
1200 Is dan de kans gewaagd in 't veld met Argos' bende ?
Bode.
Gewaagd, en Kadmus heeft Mycene neergeveld.
Jokaste.
Zoo leeft Polnyces nog ? Dit 's 't eenig dat me ontstelt.
Bode.
Uw zonen leven nog.
Jokaste.
God geve u wel te varen.
Nu zeg me toch : wat macht kon wal en poort bewaren
1205 Voor Argos' aanval, opdat ik, in 't hof gekeerd,
Den ouden blinden troost' dat onze stad niets deert ?
B o d e.
Nadat Meneceus op den muur, getroost te sneven
Voor 't vaderland, zijn strot den doodsteek had gegeven,
Zette uw manhafte zoon de zeven troepen knap
1210 In hun slagordens, en zoo vele hoofden schrap,
Om al de Grieksche macht te keeren vroom en schrander.
1191. Een leide maar: „een droevige tijding". Leide of leede is
„leedverwekkend". — 1191, 1192. Eteokleesche rampen en dood
voor „rampen en dood, aan Eteokles overkomen". De uitdrukking is ontaalkundig. — 1195. Vergelijk Gysbreght van Aemstel vs. 1075:
Wat Wing brengt ge toch. Zeg op, is hij gebleven?
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Daar stond vaan tegens vaan, en stander tegens stander,
De hulptroep bij der hand, of ergens aan een oord
De muur bezwijken mocht, of torentrans, of poort.
1215 Terstond wordt bij de stads bezittinge vernomen
Hoe Grieksche beukelaars, als bliksems, schitt'ren komen
Van den Teumessischen zandheuvel, vaan bij vaan.
Zoo rukken ze gezwind op Thebe's graften aan.
Toen stak er schichtig een geklank van veldtrompetten
1220 En veldgeschrei op, uit het heir, dat aan kwam zetten,
Ook van de vesten: en het eerste stormgeweld
Was op de landpoort van Neita toegesteld.
Hier voerde een Arkas, zoon der boschmaagd Atalante,
De schildpad aan en schild, waarinne zij zich kantte
1225 En spitste op 't wilde zwijn, dat zij ter aarde schoot.
Amfiarails, een waarzegger, tuk en snood,
Voerde offervee met zich op zijne hooge raden,
En een rondas, niet trots met wapenpraal beladen.
Door hem werd Petrus' poort afgrijs'lijk aangerand
1230 De vorst Hippomedon hiel met zijn stormers stand
Aan d'Ogygeensche poort, met eenen schild vol oogen,
Of open, als gestarnt, ter kimme uit aangetogen,
Of toegeloken met der starren ondergank,
Als Argus stervende 't gezicht look doodsch en krank
1235 De Homoloische poort zag Tydeus fel genaken,
Met zwavelvier om haar te branden en te blaken.
Hij voerde een leeuwshuid , ruig van borst'len, heel parmant,
In zijnen schild, de torts in zijne rechte hand,
Gelijk Prometheus. Maar Polnyces dreef de raden
1240 Naar ons Kreneesche poort, en droeg de Potniaden,
Gezwinde merrien, in zijnen beukelaar.
Het schijnt van verre dat zij dol, dan hier, dan daar,
Vast tripp'len om de pen, de manen luchtig zwaaien.
Men ziet er Kapaneus ten storm de blikken draaien
1245 In 't vliegen naar de poort, die als Elektre heet.
Het ijz'ren beeldwerk grimt in zijn rondas heel wreed.
Daar stond de reus, een zoon der aarde, in uitgedreven,
Die torste een heele stad, op zijnen nek geheven,
En met een dommekracht geschroefd uit haren grond,
1250 Een voorspook dat deez' stad dit ook te schromen stond.
Adrastus zocht met kracht de leste poort te klieven,
En voerde aan zijnen arm den hoogmoed der Argiven,
1226. Snood: dat snood staat hier alleen om 't rijm. Integendeel blijkt
uit den volgenden regel, dat Amfiaraus een vroom man was. — 1227. R a den :
voor raderen. — 1243. Om de pen: d. i.: „om de pen, die in 't gespan
bijeenhoudt". — 1252. En voerde aan zijn arm: „en voerde, op zijn
schild afgebeeld".
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Een wreeden poeldraak, met afgrijs'lijk add'renhaar,
Wel honderd sterk, en zooveel slangen rukten naar,
1255 Met opgesparden bek, de knapen van de tinnen.
Dit zag men klaar, toen ik Thebaansche hoofden binnen
De leus brocht van de wacht. Eerst streën ze met den boog,
En pijl, en slinger, die de steenen smeet omhoog.
Uw zoon en Tydeus, als de kans ons aanlacht, roepen:
1260 0 zoons van Danatis, wat toeft ge met de troepen,
Der lichtgewapenden en wagenmeest'ren voort,
Eer ze ons beschieten, forsch te stormen op de poort ?
Toen toefde niemand lang. Een groote hoop getroffen
Stort neder op het hoofd. Een menigte komt ploffen
1265 Van boven voor den wal, en geeft den geest heel kort.
En d'aarde drinkt het bloed, bij beken uitgestort.
Maar reuk'looze Arkas, zoon der strijdbare Atalante,
Doch geen Mycener, toen hij zich ten storrem kantte,
Streeft naar de poort, en bruit, gelijk een storremwind:
1270 Brengt fakkel: brengt houweel, als een die Thebe, ontzind
En dol, verdelgen wil. Periklymeen, gewonnen
Van god Neptuin, verleert terstond dien aangeronnen
Het roepen met een steen, gerukt met voile kracht
Van Thebe's muur, zoo zwaar gelijk een wagenvracht,
1275 Dat hij het blonde hoofd en bekkeneel verplette,
Het bloed de kaken verfde, en jammerlijk besmette,
De zoon zijn moeder niet zal zien, na dit gevecht,
Een dochter van Menael, op schieten afgerecht.
Uw zoon, aldus deez' poort verdadigd ziende, streefde
1280 Naar and're poorten heen, daar elk voor Tydeus beefde,
Die, uit een schildtroep van zijn Kalidoonschen, met
Etolisch schutgeweer ons torenwacht verzet
Van haren hoefslag, en den toren, daar ze weken.
Uw zoon vergaart ze, en drijft de schaar, alreé bezweken,
1254, 1255. En z o o veel s 1 a n g e n, enz. Hieruit kan men niet anders
lezen, dan dat de slangen, (die op het schild waren afgebeeld), de knapen,
(de Thebaansche strijders, die op de wallen stonden) van de tinnen rukten;
wat klinkklare onzin is. — De bedoeling is, dat zoowel die krijgers als die
draken op het schild waren voorgesteld. — 1256, 1257. Binnen de le us
brocht van de w a c h t: versta: „het wachtwoord te binnen bracht, (hen
er medc bekendmaakte)". — 1259. Uw z o o n: Polynices. — 126o. Zoons
van Dana us: de Argiven.-1267. Re u k '10 o z e Ark a s: „Parthenopeus".
Zie vs. 163 en 1223. Vondel heeft hier bij vergissing den naam van Arkas
(Arkadiér), die alleen 's helds geboorteland aanduidt, voor een eigennaam
genomen. — 1278. Een do c h t e r van Menael: Atalante, Parthenopeus'
moeder, was de dochter van Schoneus, of, volgens anderen, van Jazius.
Lees dus hier : „de nymf van Menale", welken naam een berg en een stad
in Arkadie droegen. — 1281. Een schildtroep: d. i.: „een troep, met
schilden gewapend".
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1285 Gelijk een jager, weer terugge op hare wacht.
Wat tong kan Kapaneus uitbeelden, en zijn kracht!
Die met een lange leer ter storrem aan komt zetten,
En schreeuwt: de donder van Jupijn zal niet beletten,
Dat, over graft en muur, ik recht in Thebe vaar'.
1290 Zoo sprekende bedekt hij met den beukelaar
Zijn hoofd voor eene bui van groote hagelsteenen,
En vliegt ter stormleere op, en reuk'loos met de beenen
Gesteigerd op den wal, treft hem de donder, dat
De grond der aarde dreunt, en loeit door al de stad,
1295 Van 't schrikkelijk gedruisch, dat arm, en been, en vinger
Heenspatten overal; gelijk uit eene slinger,
Het bloed ter aarde vloog, de haarlok door de lucht,
De handen, voeten, en de leden met een vlucht,
Gelijk Ixions rad, omdraaiden, 't lijf geslagen,
1300 De leen, gerabraakt van den slag, geslingerd lagen.
Adrastus, ziende hoe Jupijn hem tegenviel,
Voert fluks zijn heirkracht af. De stadsbezetting hiel
Dat 's hemels gunst haar droeg, en rukte, niet te stuiten,
Met paarden, wagenen, en al het yolk naar buiten,
1305 En maait met sabelen in 't Grieksche vleesch en bloed,
Een ijs'lijk schouwspel, al te deerlijk en verwoed.
Deez' geeft den geest, die breekt den nek van zijnen wagen,
Daar warren d'assen, raan in stukken. Dooden lagen
Getuimeld overhoop. Dus Lang beschermden wij
1310 De torens. Wensch ons heil: 't geluk houdt onze zij:
Maar of 't geluk voortaan den burger zal bevrijden,
Dat's God bekend.

R e i.
De zege is heerlijk na het strijden:
Indien de goden met den blijden zonneschijn
Van zege ons zegenden, hoe heerlijk zou het zijn!
Jokaste.
1315 De gunst der Goden en gewenschte voorspoed toonen
Ons nog een schoon gelaat, nu 't land en mijne zonen
Behouden bleven: maar broth- Kreon deelt terwijl
In onze onzalige echt, beroofd van zijnen stijl,
Dien lieven zoon, tot heil van stad en land geboren,
1320 En hem tot hartewee: doch laat me wijder hooren
Wat beide mijne zoons nu nemen bij der hand.
1285. Gelijk een jager: vul aan : „het wild drijft". — x317, 1318. Kreon
deelt terwijl in onze onzalige echt: versta: „de vloek, die op mijn
bloedschandige verbintenis met Edipus rustte, treft ook Kreon". Men lette,
dat Vondel echt hier vr. maakt. — 1318. Stijl: stut, staf.
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Bode.
Ai vraag niet wijders. 't Gaat dus verre wel in 't land.
Jokaste.
Gij jaagt me schrik aan. Neen, gij moet het al ontvouwen.
Bode.
Is 't niet genoeg dat beide uw zonen zijn behouwen?
Jokaste.
1325 'k Wil hooren of 't geluk hen handhaaft tegens last.
Bode.
Ik bid, verschoon me, uw zoon ontbeert zijn schildknaap vast.
Jokaste.
Gij schaduwt ongeval met loof van ommewegen.
Bode.
Het mag van 't hart niet ramp te reppen na den zegen.
Jokaste.
Gij mocht me ontvliegen, maar ontloopen kunt ge niet.
Bode.
1330 Wat moogt ge een blijden bode ophouden, om verdriet
Te halen uit zijn hals? uw zoons bestaan, o rampen!
Een schendig lasterstuk, dat's lijf om lijf te kampen,
In 't aanzicht van Mycene, en Thebe, en hare macht,
En roepen overluid 'tgeen godd'loos is gedacht.
1335 Eteokles, hier voor den hoogen toren staande,
Begon het krijgsvolk, dat men tot gehoor vermaande,
Dus aan te spreken: o groothartigen, vol moed,
Die d'eer van Grieken stut; en gij, uit Kadmus' bloed
Gesproten, Argos' heil, houdt end'lijk op uw leven
1340 Voor twee gebroederen ten beste op 't veld te geven.
Laat al 't gevaar op mij aankomen. Ik alleen,
Mij tegens mijnen broer verzettende, uitgetreen
In 't vechtperk, zal 't krakeel met min verlies beslechten,
En mijnen broeder met den blanken zwaarde rechten,
1345 En 't rijk behouden, of verwonnen op het veld
Hem overleveren. Gij, al het krijgsgeweld
Dan stakende, zult vrij en vrank met yolk en heeren,
Behouden 's lijfs, gerust naar Argos wederkeeren.
1326. Uw zoon ontbeert zijn schildknaap vast: versta:owzoon
kan mij, zijn schildknaap, zoo lang niet missen".
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Het zaad van Kadmus heeft al bloeds genoeg gestort.
1350 Polynices hoort het, en bestemt dit voorstel kort.
Thebaansche grooten, en Myceenschen, alle benden
Bezeeg'len 't schorten van den veldslag, en d'ellenden,
In 't aanzicht van al 't heir, en wat voeteert en draaft.
Aldus werd dit verdrag met eenen eed gestaafd.
1355 De trotsche zonen van den ouden vader schoten
Het harnas aan. De bloem, uit Argos' struik gesproten,
Rust Polynices toe, en Thebe zijn partij.
Daar staan ze en branden, elk verhit van wederzij,
Om met een dollen moed elkandere te raken.
136o De voorbijgaanden hen op deze wijs ontstaken:
0 Polynices, 't hangt aan u, Jupijn heel prat
Een merk van zege toe te wijden, al de stad
Mycene tot een eer: en and'ren, heet op 't wreken,
Zien dus Eteokles een hart in 't lijf te spreken:
1365 Gij vecht voor 't vaderland, en steigert op den stoel.
Waarzeggers slachten vee ten offer, slaan niet koel
De vlam in 't rijzen gade, en hoe de rook, naar boven
In top opklimmende, de vlam begint te kloven.
Dat hun twee dingen spelt, of neerlaag, of geluk.
1370 Geldt kunst, of wetenschap, of tooverzang, zoo ruk
Naar buiten, om 't gevecht der zonen fluks te scheien.
Een donkere oorlogswolk, met tranen te beschreien,
Hangt ieder over 't hoofd. Wat wil er een beklag
Opsteken in de lucht, indien een zelve dag
1375 U van twee zoons beroof, hetwelk gij nog moogt stuiten
Jokaste.
Och dochter, Antigoon, koom uit, koom haastig buiten:
Uw onheil laat niet toe in 't maagdelijk salet
Te blijven, noch den rei te volgen naar uw wet.
Help moeder, dat de broers het lijfgevecht toch staken,
1380 Eer ze alle teffens in den kamp om hals geraken.
Antigone.
Hoe kermt ge: o moeder, voor de deur, in droef gestalt?
Wat ramp is 't weder, die den vrienden overvalt?
Jokaste.
Och dochter, 't ende van uw broed'ren is voorhanden.
1353. Wat voeteert en draaft voor „voetknechten en ruiterij". —
1360. De voorbijgaanden: voorbij eischt den klemtoon op de tweede
sylbe. — 1369. Dat hun twee dingen spelt, of neerlaag, of geluk:
neen: het spelde tevens neerlaag en geluk, en was daarom dubbelzinnig. —
1378. Naar uw wet voor „naar de gewoonte der jonge maagden".
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Antigone.
Hoe zoo?
Jokaste.
Zij staan gereed elkandere aan te randen.
Antigone.
1385 Hoe hard valt zulk een woord !
Jokaste.
Wel hard. Nu volg me voort.
Antigone.
Van maagden scheiden ?
Jokaste.
Recht naar 't leger, voor de poort.
Antigone.
Mijn schaamte ontziet de mans te komen onder oogen.
Jokaste.
Die schaamte zijn we al kwijt.
Antigone.
Wat eischt ge?
Jokaste.
Uit mededoogen
Der broed'ren dreigement te scheiden met der spoed.
Antigone.
1390 Hoe scheide ik hen, helaas ?
Jokaste.
Val hun met mij te voet.
Antigone.
Tree voor naar 't leger toe. Dit lijdt niet dat we wachten.
Jokaste.
Och dochter, ga me voor. Kan ik dit paar verzachten,
Aantreffen, eer men vecht', zoo berge ik nog mijn lijf.
Maar zijn ze om hals, zoo ben ik mede koud en stiff.
1388. Die schaamte zijn we al k w ij t: lees: „die schaamte dient nu
ter zijde gesteld te worden".
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REI.

1395

1 400

1405

1410

1415

1420

1425

K e e r.
Mijn haar rijst overende.
Mijn hart wordt koud, als ijs.
Een jammerlijke ellende
Komt haar, nu oud en grijs,
Bedroefde moeder, drukken.
Door bei de zoons. o Smart!
Wie stoot in 't samenrukken
Hier spits in 's anders hart !
O jammer, toen ze baarde,
Geleden! o Jupijn!
O koesterachtige aarde,
Elks moeder! och ik kwijn.
Zal 't leven der gemelden
Ons leggende zoo na
Aan 't hart, hetwelk wij stelden
Op d'afkomst vroeg en spa,
Nu onder schild en degen
Verloren gaan? zij moet,
En kan ze niet bewegen,
Dit aanzien in haar bloed.
Wiens lijk zal zij met stenen
En kermen finks beweenen?
Tegenkeer.
O landschap! o landouwen!
Van Kadmus! bitt're haat!
Verbijsterde ongetrouwen!
Verwilderden, wat staat
Gij reede in broeders ziele
Te verven 't scherpe punt,
Opdat het hem verniele?
't Is al to deerlijk. Kunt
Gij dus met voordracht treden
In dood'lijk lijfgevecht?
Ik zal met huilen heden
En tranen, daar gij legt,
Den dooden droef beklagen.

I40I. 't Samenrukk en: „het samenkomen met booze voornemens, het
tweegevecht". — 1402. Spits voor „een" of „de spits". — 1403, 1404.
Versta: „heeft zij daarom haar kinderen met smarte gebaard?" — 1407.
D e r gem e 1 d en voor „de beide zoons"; dit heeft meer van notaris- dan
van podetenstijl. — 1408, 1409. Ons .... w ij: de Rei stelt zich bier in de
plaats van Jokaste. — 1412. Zij: Jokaste.
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Een bloedig end genaakt.
Deez' dag zal 't ons gewagen
Hoe 't afliep. Nader braakt
Op d'afkomst dolle vloeken
Uit zijn donk're hoeken.

1430

1435
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Maar nu men Kreon hier zoo treurig ziet genaken
Met een bedroefd gelaat, moet ik mijn rede staken.
Kreon.

Wat recht ik aan? wat zal ik zeggen? och Wiens ramp
Beklage ik eerst, of mijn, of stads, wien zulk een damp,
Een donk're en zwarte wolk schijnt over 't hoofd te hangen ?
1440 Alsof de jammerpoel, daar 't zielendom gevangen
Vast jammert, tevens al de stad met zijne kil
En zwavelvlammen, rood van gloed, versmoren wil.
Behalve dit vergoot mijn zoon zijn bloed, ten beste
Van 't vaderland, en erfde een faam op deze veste,
1445 Beklagelijk voor mij. 1k ongelukkig draag
Den heilzaam stervenden, verhoeder van elks plaag,
Met droefheid uit het hol des draaks, hier lang doorsteken,
Op 't kermen van al 't hof. 1k ga vrouw zuster smeeken,
Dat zij mijn zoon, niet meer mijn eigen zoon en pand,
1450 Toch zuiv're, naar 's lands wijs, met haar getrouwe hand:
Want het betaamt den plicht der levenden, die vechten
En sneven, eerelijk voor 't leste te berechten.
Re i.
Uw zuster, Kreon, is naar buiten heen gegaan,
Met Antigoon, haar telg, bekommerd en belaftn.
Kreon.

1455

Helaas, waar ging ze? zeg. Wat onheil perst haar weder?
Re i.
De moeder hoorde hoe haar zoons, een vrouw is teeder,
In 't harnas stonden naar de glorie van de kroon.
Kreon.
Wat zegt ge? ik, bezig met den lijkplicht van mijn zoon,
Kwam geenszins herwaart aan om deze maar te hooren.

1446. D en heilzaam stervenden: d. i. : „die tot behoud van anderen
sterft". — 1449. Niet meer mijn eigen z o o n: als nu een lijk zijnde. —
De oude uitgave heeft hier verkeerdelijk: zijn eigen zoon. — 1451, 1452.
Die vechten en sneven voor „hen, die in het gevecht sneuvelen". —
Maar die snev en was hier genoeg; want Meneceus had niet g e v o c h t e n,
VONDEL XI.
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Re i.
Het is, o Kreon al geleen een wijl te voren
Dat zij ten hove uitging, en 'k vrees dat dit gevecht
Van Edips afkomst ree het bloedpleit heeft beslecht.

Kreon.
Indien we recht zien, hier verschijnt een droevig teeken.
Een boo komt, hangends hoofds, hier treurig aangestreken.
1465 Wij zullen hooren hoe het afliep met dien strijd.
Bode.
Rampzalige, wat zal ik spreken ! droeve tijd,
Hoe best beginnen!
Kreon.
Hij begint te bijster drukkig.
Dit voorspel spelt niet goeds.
Bode.
Ik boodschappe ongelukkig
Een groote zwarigheid.
Kreon.
Brengt gij, behalve 'tgeen
1470 Ons klaar bewust is, nu nog nieuwe zwarigheen ?
Bode.
Uw zusters zoons zijn dood.
Kreon.
o Mare, droef te hooren
Voor ons, en al de stad !
Bode.
o Stam, tot rouw geboren !
0 huis van Edipus! verstaat ge nog niet naakt
Hoe teens beide uw zoons om 't leven zijn geraakt?
R e i.

1475 Hoe zou het schreien, kon 't zijn onheil recht beseffen !
Kreon.
0 schrikk'lijk noodlot, al te vrees'lijk in het treffen !
Bode.
Dat zoudt ge eerst zeggen, waar u d'uitgang ook beduidt.
1477. Waar u d' uitgang ook beduidt: „zoo gij wilt, wat er nog
verder gebeurd is". De Bode bedoelt den zelfmoord van Jokaste.
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Kreon.
Kan hier let toeslaan, dat nog schrikkelijker luidt?
Bode.
Jokaste, uw zuster, stortte op hare zonen neder.
R e i.
1480 Heft aan een weeklacht. Krabt de kaak en borsten weder,
En wringt de handen. Rukt de haren uit uw hoofd.
Kreon.
Rampzalige, wat end, wat echt werd u beloofd
Van Sfinx en 't raadsel! maar verhaal het al te zamen
Hoe beide zoons om hals door vaders vloeken kwamen.
Bode.

1485 De voorspoed van het heir voor stad is u bekend,
En d'omtrek van den muur, van 't een aan 't ander end,
Zoo groot niet, of gij weet, zoowel als die het zagen
Al wat gebeurde, en hoe 't zich hier heeft toegedragen.
Als Edips' zonen forsch het blinkend harrenas
1490 Aanschoten, en het hoofd, voor wonden schootvrij, was
Gewapend met den helm, zoo stonden ze grootmoedig
In 't midden der slagorde, als oversten, om bloedig
Elkandre met den schicht te streven in het lijf.
De jongste keert het hoofd naar Argos, zijn verblijf,
1495 En bidt op deze wijs: o Juno, begenadig
Mijn zake [want Adrast beschonk me uit gunst weldadig
Met uwe burgerinne, en 'k woonde op uwen grond],
Dat ik mijn broeders hart mag treffen, en gewond
Ter aarde vellende in het bloedig stof verpletten.
1500 En met zijn hartebloed nog lauw mijn hand besmetten.
Ik sta naar schendige eer, een snooden broederslag.
Het yolk dit hoorende kon zich van weegeklag
En bitt're tranen niet onthouden uit meedoogen,
Maar d'oudste Eteokles keert zijn wraakgierige oogen
1505 Naar 't heilig kerkgewelf, gebouwd tot Pallas' eer,
Daar zij gewapend zit met gouden schild en speer,
En bidt hierna aldus : o dochter van den grooten
Jupijn, laat mij dien schicht in broeders harte stooten,
1478. Toeslaan voor „bijkomen". — 1479. Stortte op hare zonen
neder: t. w.: „dood". — 1491. Grootmoedig: hier eenvoudig voor „met
grooten moed". — 1498. En gewond: lees: „en hem, gewond". — 1501.
Ik sta naar schendige eer, een snooden broederslag: waarschijnlijk moeten de drie laatste woorden, die met den voorafgaanden
wensch eenigermate in strijd zijn, niet in den mond van Polynices gelegd,
maar als een aanmerking van den Bode worden beschouwd.
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En hem voorthelpen, die naar vaders erfdeel dingt.
1510 Men zwaait de torts, en een trompetter blaast en wringt
De lucht door zijn klaroen, gelijk men bij Tirrhenen
Van ouds te wapen blies : waarop dit paar verschenen
Elkandere aanvliegt, als twee everzwijnen, wit
Van schuim, schuimbekkend met den bliksem in 't gebit
1515 En weerlicht brakende, dat ijs'lijk gloeit en schittert.
De schichten gaan hun gang, van weerszij fel verbitterd.
De drift wordt op den schild al knarsende gestuit,
En geen van beide geeft zich bloot, en boven uit
Den schild, of d'ander is gereed om wis te raken :
1520 Maar steek op steek treft mis, en schampt slechts af met
[kraken,
Dewij1 elk met den schild het aanzicht bergt en dekt.
Het koude zweet breekt den aanschouwer uit, dat lekt
En vloeit langs 't aanzicht neer, terwijl ze altzamen schromen ,
De strenge kampers niet. Maar d' oudste, in 't nader komen ,
1525 Die onverhoeds den voet aan eenen keisteen stoot,
Geeft buiten zijnen schild te ver zich zelven bloot.
De broeder, ziende kans om zijn partij te grieven,
Drijft hem een schacht door 't been, daar 't bloot is. Alle
[Argiven
Aan 't juichen, schreeuwen dat het aan den hemel klinkt.
1530 Toen stond de jongste bloot, dies duwde hij verminkt
En zwaar gewond, den schicht, in 't barnen van het vechten,
In 's broeders boezem, dat het punt hierin bleef hechten.
Toen greep hij, zittende op de knien, een zwaren steen,
En brak zijn broeders schicht, die kraakte en sprong vaneen.
1535 Nu stond het lijfgevecht gelijk, en alle beide
Ontbeerden ze elk zijn schacht. Het zwaard raakte nit de
[scheide
Dat op den beuk'laar klonk. Nu gold een ander slag
Van vechten met gevaar. Maar d'oudste broeder lag
Op zijne luim, heel tuk op zijn Thessaalsche treken,
1540 Om deez' langdurigheid van kampen af te breken.
Hij trekt den slinken voet terug, bedekt den buik
Voorzichtig tegens spits, en treft den broer ter sluik
Bij zijnen navel in, tot achter door de lenden,
1510. Men zwaait de torts: Vondel volgt hier de lezing van hen, die
meenen, dat men hier door het zwaaien eener toorts het sein tot den kampstrijd gaf, evenals dit bij wedloopen plaats had. Anderen lezen: „de trompet geeft het sein, evenals de fakkel in 't renperk". — 153o, 1531. Hij
verminkt en zwaar gewond voor „hij, die verminkt en zwaar gewond
was, Eteokles". — 1533. Hij: altijd „Eteokles". — 1536. Scheid e voor
scheede. — 1539. Tuk op zijn Thessaalsche treken: d. i.: „een
Thessaalsche krijgslist bezigende". De Thessalidrs waren befaamd door hun
bedrieglijke treken.
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Dat Polynices stort, en d'aarde en ook de benden
Besprenkelt met zijn bloed: dies d'ander juicht van vreugd,
Den degen wegsmijt, en te vroeg hierom verheugd,
Op den gesneuvelden geen acht slaat uit verkleening,
Maar vlamt op wapenroof, bedrogen in zijn meening:
Want Polynices nog zieltogende, en vol moed,
1550 Dreef 't zwaard, in 't vallen nog behouden, gansch verwoed
Eteokles in 't lijf. Zij stortten beide, en beten
Het gras. Wie overwon, d'aanschouwers nauw'lijks weten.

1545

R e i.
Hoe treft me, o Edipus, de val van uw geslacht !
Kreon.
Het lust den goon uw vloek te zetten in zijn kracht.
Bode.

1555

Ja luister nu nog voort naar d' overige rampen.
De zonen lagen beide in 't vechtperk na het kampen.
Toen kwam d'onzalige vrouw moeder, stram van leen,
Met hare dochter bang en sidd'rende aangetreen.
Zij vindt ze doodelijk gewond, en roept: mijn zonen,
1560 Och moeder komt te spade, om u haar gunst te toonen,
Te raden! en zij valt bij beide uit onmacht, stijf
Van schrik, den eenen dan den and'ren op het lijf,
Beschreit [een stee pen hart zou schreien van meedoogen] ,
Den vruchteloozen last van baren en van zoogen,
1565 De zuster steent, en kermt, en klaagt zoo droef als zij:
0 steun des ouderdoms van moeder, schuwt ge mij?
0 waarde broeders, van mijn bruiloftstorts versteken!
Eteokles, benauwd aan 't hijgen, zonder spreken,
En met den reutel in de keel, hoort moeders klacht,
1570 En reikt de flauwe hand haar toe, doch zonder macht
Van sprake, groet ze alleen met tranen, 't jongste teeken
Van liefde; en d'ander broer ziet, jammerlijk bezweken,
Zijne oude moeder en de zuster deerlijk aan,
En spreekt nauw, hallef dood: och 't is met ons gedaan!
1575 Mij jammert moeder, en mijn zuster, en mijn broeder,
Nu dood. Mijn eigen vriend werd vijand, nooit verwoeder,
Doch was mijn vriend. Begraaf me in mijn beer vaders graf.
Och moeder, zuster och. Laat nu voortaan de straf
Der stede, om mij verzoend, ophouden en versterven,
1580 En ik een grafstede in mijn vaderland verwerven,
Hoewel ik 't rijk verloor. o Moeder, nu mij 't Licht

1552. d'Aanschouwers nauw'lijks weten voor ,,kunnen de aanschouwers niet wel beslissen". Zie vs. 159o-1595.
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Begeeft, luik met uw hand mijne oogen, mijn gezicht,
[Hij lei zoo sprekende haar hand nog op zijne oogen],
En nu vaart wel. 't Gezicht gebroken wordt betogen.
1585 De moeder trekt, van rouwe en ongeduld vervoerd,
Het zwaard uit 's doodens lijf, en zonder hoop beroerd,
Begaat een gruwelstuk, en stoot het, zonder schromen,
Verwoed in hare borst. Daar sneuvelt ze, omgekomen
In 't midden van de zoons, in haren arm gevat.
1590 Dit baart een zwaren strijd in 't leger voor de stad.
Het yolk van Danatis en 't zaad van Kadmus geven
Elk naar hun drift den prijs. De hoofden wederstreven
Elkanderen. d'Een roemt, tot Polynices' eer,
Dat hij den broeder eerst verwondt met zijn geweer:
1595 En d'ander stelt ze bei gelijk in eere en zegen.
Terwijl stapte Antigoon ten heire uit al verslegen.
De heiren grijpen naar de wapens heel verwoed.
Men had voorzichtig, en ter goeder tijd verhoed
Dat Kadmus' yolk zich op de schilden nederzette.
i600 Aldus versnelden ze Myceners, met een hette
Van overval: want zij, van wapen onvoorzien,
Niet machtig waren zich te redden en ontvlién.
Hier sneuvelde eene macht van vijand'lijke zielen,
Die, in haar bloed gestikt, door onze degens vielen.
1605 Wij houden 't veld. Men wijdt Jupijn een zegemerk.
Men voert den wapenroof der dooden uit het perk
Des oorlogs in de stad. Een ander brocht de lijken
Met Antigoon in Thebe uit liefde. Trouw most blijken.
Aldus werd Thebe vast gesold in haren wal
1610 Door voor- en tegenspoed, en allerlei geval.
R e i.
Het ongeval van 't hof kwetst d'ooren met meedoogen
Aileen niet, maar men moet nog aanzien met zijne oogen
Deez' drie van eenen stam, te jammerlijk betreurd,
Op eene wijs langs 't veld geslingerd en gesleurd,
1584. 't Gezicht gebroken wordt betogen: vrij ongelukkig uitgedrukt, voor „de oogen breken en worden van den doodslaap overtogen".—
1586. 's D ood ens lijf: vermoedelijk is doo dens voor doo den aan een
min gelukkige correctie te wijten. Vondel zou evenmin 's doodens lijf als
'sbravens loon of 'smenschen lot geschreven hebben. — 1598, 1599.
Versta: „men had zorg gedragen, dat de Thebanen onder de wapenen, en
slagvaardig bleven". — 1600. Versnelden ze Myceners: d. i.: „overrompelden zij de Myceners". Zie Km. in v. versnellen. — 16o7. De lijken:
t. w.: „die van de gesneuvelde broeders en van Jokaste". Zie wat volgt,
vs. 1637.
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Antigone.
Ik worde [zonder mijne wangen
En jeugdig aanschijn te behangen
Met eenen sluier; zonder 't licht
Der oogen en 't beschaamd gezicht
Te dekken, en de roode kaken
Die gloeiendig van purper blaken,]
Vervoerd, gelijk een wijnpapin,
Gedreven met een dollen zin,
Om deze lijken te berechten.
'k Versmijt het haarsnoer van mijn vlechten,
Den vlammesluier van de tuit,
En voere droef den lijkplicht uit.
0 Polynices, met veel tranen
En rouw beklaagd van uw Thebanen,
Gij kreegt uw rechten naam ten deel;
Schoon uw krakeel geen slecht krakeel
Maar moord op moord was, die de telgen
En 't huis van Edip kwam verdelgen,
Door vloeken en vergoten bloed.
Wat lijkgezang heft mijn gemoed
Met tranen aan, en bitter klagen!
0 sterfhuis, met mijn doode magen,
En drie bebloede do6n beladn,

1640

1645

1 650

Mijn bloed, bij noodlot streng vergaan,
De zoons, en moeder, een verfoeide;
Een neerlaag, daar Megeer in groeide.
Toen ze Edipus' rampzalig hof
Vernielen kwam, en schepte stof
Uit dubb'le en donk're raadselspraken,
Die Sfinx den hals en beenen braken.
Wat Griek, wat ongriek, wie was wijd
Befaamd bij d' oude en onze tijd,
Die dus ter neder werd gesmeten!
Wat vogel, op een eik gezeten,
Of moederloos in denneblaän,
Verzelt mijn jammerklacht voortaan?
Ik, arme wees, zal dus met krijten
In tranen al mijn leven slijten,
Om wiens wil zet ik met misbaar
De handen in 't verwarde haar?

1625. Versta: „ik versmijt den gevlamden sluier van de tuit". T uit is
„haarvlecht", c h i g n on, zooals de Griekinnen droegen en alzoo ook, in
navolging der Griekinnen, de dames in 't begin dezer eeuw. — 1626-1629. Zie
omtrent den naam Polynices vs. 672. De letterlijke beteekenis is echter
gunstiger, als zijnde: „die veel verwint".

504

1655

1660

1665

1670

1675

1680

1685

EURIPIDES' FENICIAANSCHE.
Om haar, wiens borst ik heb gezogen,
En die mij koesterde uit meedoogen.
Wee mij, ik trek de vlecht van 't hoofd,
Om mijne broeders, mij beroofd,
En dus gewond. o Oude blinden,
Koom mij uit uwen schuilhoek vinden.
Koom voor den dag. Och laat me, och laat
U zien in dien bedroefden staat,
Gelijk ge uit dwang de zon most missen,
Besloten in uw duisternissen,
Toen uwe hand, verrukt van wraak ,
Uwe oogen rukte met den haak
Uit hunne wink'len, daar ze scholen,
Dat gij verblind door 't hof most dolen,
Den drempel zoeken , of beschreid
Het hoofd op eene bulster leit.
Och vader, kunt ge mij niet hooren ?
Edipus.
0 maagd, ter kwader uur geboren,
Wat roept ge dus met groot gedruisch
En kermen uit zijn donk're kluis
En bedde hem, die in deez' hoeken
Met zijnen stok den weg moet zoeken ?
Wat ben ik ? enkel stof en slijk,
Een onbegraven schim gelijk,
Een levend lijk, een droom, verschenen
In een gezicht, en fluks verdwenen.
Antigone.
Ik boodschappe u veel ongevals.
Uw beide zonen zijn om hals,
En uwe vrouw, die, waar gij dutte,
Uw blindheid leidde, en onderstutte,
En hoedde voor een struikeling.
Och vader, vader, hoor hoe 't ging.
Edipus.
Och dochter, welk een ramp van staten !
Ik kan helaas geen tranen laten ,

1659. 0 oude blinden: hier moest staan: oude blinde, daar Antigone zich tot Edipus alleen wendt: of staat blinden hier in accus. naar
de Latijnsche wijze, als door o beheerscht, dan moet er ook, voor oude,
o u d en worden gelezen. — 1663. Uit dwang: neen „uit moedwil".
Edipus had zichzelven van 't licht beroofd. — 1667. Da a r ze sc holen:
zinstorende rijmlap. — 1683. Waar gij du t t e: du t ten is hier d out e r,
„twijfelen, onzeker gaan". — 1687. Ramp van staten: moet dit hier
beteekenen „rampen van staat?" er kan alleen quaestie zijn van den The-
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Doch stenen kan ik. Dochter, meld
Hoe zijn ze t'zamen neergeveld.
Antigone.
0 vader, 'k zal 't met rouw vertoonen,
En zonder u uit schimp te hoonen.
Uw noodlots vloek, die moordt en brandt,
Ho1p uwe zonen ook van kant.
Edipus.

1695

Wee mij, helaas.
Antigone.
Waartoe dit zuchten ?
Edipus.
Om dit verlies van mijne vruchten.
Antigone.
Zoo 't licht der zonne u niet ontstond,
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En gij, op eenen zelven grond,
Uw vrouw en kinders dood zaagt leggen,
Dat zou, want zien gaat boven zeggen,
Uw hart bestulpen door dien druk.
Edipus.
'k Verstond der kind'ren ongeluk.
Maar meld me, o dochter, mijn ellende.
Hoe nam mijn bedgenoote een ende ?
Antigone.

1705

1710

1715

De legers weenden allebei
De moeder rukt op 't veldgeschrei
Den boezen open, om haar zonen
De bloote borsten nog te toonen.
Een beemt, met kreupelbosch geboord,
Ligt buiten voor Elektra's poort,
Een droevig vechtperk voor twee loten,
Gebroeders, recht als kampgenooten,
Twee Marmarijnsche leeuwen, om
't Gemeen genot en eigendom
Van 't groene dal. De jongelingen,
Van Mayors aangedreven, gingen

baanschen staat: — of moeten wij hier sta ten opvatten in den zin van
„gestaltenissen", zoodat Edipus ondersteld worth van de lotsveranderingen
zijner familie te spreken ? — 1697. Ontstond voor „ontbrak".
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Het koude bloed, in zulk een schijn,
Den onderaardschen god Jupijn
Opoirren, daar ze bei bezweken.
De moeder, in het hart doorsteken
Van al te groot een rouwe, rukt
Het zwaard des dooden, daar ze bukt,
Ten lichame uit, en drijft met smarte
Het lemmer in haar eigen harte.
De moeder stort met dit geweer
In 't midden van haar zonen neer.
Wat God, o vader, uwe magen
En afkomst schuldig was te plagen ;
Hij zette op eenen dag dus rijk
Al d' oude oneffenheid gelijk.
Rei.
En zelve dag heeft hem dien wissen slag gegeven.
Men wensch' dat Edipus voortaan gerust mag leven.

Kreon.
Nu staak deez' weeklacht eens : het is begraens tijd.
Maar luister, Edipus. Voor 't aangaan van den strijd
1735 Wou d'oudste broeder dat mijn Hemon zoude paren
Met uwe dochter Antigoon. Ik schenk hem garen
Het rijk ten bruidschat, doch gedooge u langer niet
Te blijven binnen het begrijp van dit gebied :
Naardien Tiresias ons spelt wat ongevallen
1740 En plagen, alzoo lang gij binnen deze wallen,
En 't rijk van Thebe, blijft, den algemeenen staat
Alom te schromen staan door 't noodlot, blind van haat :
Dies wandel voort. Ik wil u haten, noch versmaden,
Maar schrome uw vloeken, en, om elk te hoen voor schaden,
1745 Begeere 't land van zooveel jammeren t'ontslaan.
Edipus.
0 schikgodinnen, is er iemand deerlijk aan,
Wat ben ik, och helaas, ter kwader uur geboren,
Wien, eer me moeder baart , de vadermoord te voren
Zoo vroeg werd opgelegd door Febus' antwoord zelf,
1750 Die Laius' avontuur ontvouwde in 't kerkgewelf.
1 7 18. Den onderaardschen god Jupijn: „die, als Jupiter, in de
onderwereld gebiedt, Pluto". — 1729. Rijk: in den zin van rijkelijk". -1 73 1 , 1732. Zooals de Rei hier haar wensch uitdrukt, klinkt die vrij bespottelijk. De zin is: „nu zijn op een dag Edipus al de slagen toegebracht, die
hem nog konden treffen. Moge hij thans eindelijk het noodlot verzoend hebben". — Dat dit niet het geval is, en Edipus niet eens zijn laatste dagen
n rust mag slijten, blijkt uit de onmiddellijk volgende woorden van Kreon.
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Mijn vader doemt me straks ter dood, als ik voldragen
Ter wereld kome, en acht zijn zoon voor een geslagen
Doodvijand, om zijn dood t'ontwijken door mijn dood.
Ik, nog een zuig'ling, derf vrouw moeders borst en schoot,
1755 En word gesmeten, om te stillen vaders zorgen,
Voor wilde dieren, en nochtans, 't is vreemd, geborgen.
Och of Citheron, die mij voedde bang en naar,
In 's afgronds poelen met de vrucht gezonken waar'
Bij koning Polybus most ik een slaaf verstrekken,
1760 Hier na mijn handen snood met vaders bloed bevlekken,
Vergreep me aan moeders echt bloedschendig onbekend,
Werd broeder van mijn zaad en afkomst, dus geschend,
En teffens vaders vloek, vervloekte mijne loten.
Zoo dwaalt mijn brein niet, dat, tenwaar' het goon besloten,
1765 Ik zelf mijne oogen en mijne afkomst haten zou:
Doch dit voorbijgegaan, wat staat me in dezen rouw,
Rampzalige, nu toe? Wie zal den blinden leiden?
Zij, die, nu overleen, van 't leven is gescheiden?
Ik weet, zij zou het doen, aanschouwde ze het licht.
1770 Of wachtte ik op mijn zoons, en hunnen kinderplicht?
Helaas, zij zijn me ontrukt. Och waar' ik jong van jaren,
De nooddruft mocht me licht gebeuren met besparen,
En och van waar? Waarom, o Kreon, mij dus straf
Verneerd? Verdrijft ge mij, gij snijdt me 't leven af.
1775 Nog zal de vrees mij tot een voetval niet bewegen,
Al valt me de fortuin van alle kanten tegen,
Rechtschapen adel zwicht, noch worpt zich in het stof.
Kreon.
Dat gij ten voetval u geenszins verneert baart lof:
Maar 't land wordt u ontzegd. Men late nu den eenen
1780 Ten hove brengen, maar terstond den algemeenen
Erfvijand, die met kracht zijn vaderland bestreed,
Wegvoeren, zonder dat hem d' eer van 't graf bekleedt,
Men zegge Thebe aan dat wie 't lijk met stof begrave
Of kranse, het betaal' met zijnen hals en have.
1785 De jongste strekk', van 't graf versteken, onbeweend
Den voog'len tot een spijs: en gij, die deerlijk steent,
Antigone, hou op te treuren om drie lijken.
Vertrek in 't maagdeslot, en wacht u uit te kijken,
Totdat mijn Hemon u naar 't bruiloftsbed geleidt.
1766, 1767. Wat staat me ...: toe: „wat staat mij te doen? wat is
mijn plicht?" — Zie over toestaan het Ihtl. Woordenb. op HOOFT.
—172.Versta:„dnkoi rspazmheidjlctvanheodig
voorzien". — 1777. Rechtschapen a d e 1: bier voor : „wie edel is en
rechtschapen". — 1779. Den eenen: Eteokles. — 1780, 1781. Den a 1 g e.
meenen erfvijand : Polynices.

508

EURIPIDES' FENICIAANSCHE.

Antigone.
1790 Hoe vele ellenden zijn rampzaligen bereid 1
'k Betreur de dooden, en vooral den rouw van vader,
Die draagt dit niet ten deel', maar al den last te gader.
Och Kreon, hoe dus streng? waarom verzwaart ge knap
En straf heer vaders druk met droeve ballingschap?
1795 En hoe bestaat ge, nauw in 't rijksgebied getreden,
't Rampzalig lijk ten last, zoo straf een wet te smeden?
Kreon.
Dit is Eteokles en geenszins mijne wet.
Antigone.
Onredelijk van hem en u in kracht gezet.
Kreon.
Is 't redenloos met recht den jongsten wil te sterken?
Antigone.
1800 Gewis zoo 't onrecht is, en niet dan kwaad kan werken.
Kreon.
Verdient hij niet den hond te strekken tot een aas?
Antigone.
Die straf der misdaad is een misdaad boos en dwaas.
Kreon.
Hij heeft zijn vaderland bestreden onrechtvaardig.
Antigone.
En boet'et met den hals, maar was die straf niet waardig.
Kreon.
1805 Hij boette ook buiten 't graf zijn lasterlijke daad.
Antigone.
Wie vaders erfdeel eischt, bedrijft die eenig kwaad?
Kreon.
Hij derve d' aarde. Laat dit vonnis u behagen.
Antigone.
'k Wil hem begraven. Laat de stad hierover klagen.
1793. K nap voor „zoo snel". — 1799. Den jongsten wil voor
„iemands jongsten wil."
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Kreon.
Zoo graaft ge u zelve een graf en volgt hem wien ge dient.
Antigone.
1810 Het is heel heerelijk te liggen bij een vriend.
Kreon.
Trouwanten, tast haar aan, en brengt ze daad'lijk binnen.
Antigone.
Wij scheiden niet van 't lijk des dooden, dien we minnen.
Kreon.
0 dochter, God beschikt het anders dan gij meent.
Antigone.
God wil niet dat men doOn mishandele onbeweend.
Kreon.
1815 Wie garde op 't lichaam worpt, dat strekke hem ten laste.
Antigone.
0 Kreon, 'k bidde u nog ter liefde van Jokaste.
Kreon.
Verloren moeite, rust: ik keer me aan geen geklag.
Antigone.
Ten minste gun me dat ik 't lichaam wasschen mag.
Kreon.
Het lijk te wasschen zij op halsstraf ook verboden.
Antigone.
1820 Laat mij de wonden dan bedekken van den dooden.
Kreon.
'k Verbiede al wat het lijk des dooden strekt tot eer.
Antigone.
Ten minste gun me een kus voor broeders mond, niet meer.
Kreon.
Wacht u de bruiloft met den lijkrouw hier te steuren.
Antigone.
Hoe, zoude uw zoon mij tot een echten man gebeuren?

510

EURIPIDES' FENICIAANSCHE.
Kreon.

1825 Dat is bestemd. Gij kunt zijn huw'lijk niet ontgaan.
Antigone.
Ik zal, als Danaus' bloed, een bruiloftsmoord begaan.
Kreon.
0 welk een trotschheid! hoe vermeten durf ze spreken!
Antigone.
Dit zwaard zal tuigen, en ik zweer dien smaad to wreken.
Kreon.
Maar om wat reden vlucht gij 't huw'lijk van mijn kind?
Antigone.
1830 Opdat ik vader volge in 't vluchten arm en blind.
Kreon.
Gij zijt groothartig, maar verstandeloos vermeten.
Antigone.
Ik sterf met vader waar hij sterft, dit moet ge weten.
Kreon.
Te lande uit, eer mijn zoon om hals raakt door uw zwaard.
Edipus.
0 dochter, ik verheffe en love uw' dapp'ren aard.
Antigone.
1835 Och vader, hoe zoude ik gaan trouwen, gij gaan zwerven?
Edipus.
Leef hier in weelde: ik draag mijn last, en wil u derven.
Antigone.
Wie zoude uw blindheid dan bezorgen overal?
Edipus.
Waar mij het noodlot stuurt, daar ligge ik: 't val zoo 't val.
Antigone.
Waartoe kwam Edipus, die 't raadsel openbaarde!
1826. Als Danaus' bloed: als de Danaiden.
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Edipus.
1840 Een zelve dag holp me op, en smeed me weer ter aarde.
Antigone.
Behoorde ik niet in 't Teed to deelen, dat gij erft ?
Edipus.
't Is schande, dat een maagd met vaders blindheid zwerft.
Antigone.
Niet voor een zedige, maar trotsche, hem ten Taste.
Edipus.
Breng mij bij moeders lijk, dat ik het nog eens taste.
Antigone.
1845 Tree toe : genaak het lijk van d'afgeleefde vrouw.
Edipus.
0 moeder, bedgenoot, hoe deelt ge in mijnen rouw I
Antigone.
Och onder hoe veel leeds most ze eindelijk bezwijken !
Edipus.
Waar vinde ik twee gebroérs ? waar liggen hunne lijken ?
Antigone.
Zij liggen zij aan zij ter aarde, schuw van 't licht.
Edipus.
1850 Laat mijne blinde hand eens streelen 't aangezicht.
Antigone.
Nu tast uw doode zoons eens allebei, tree nader.
Edipus.
Bedroefde doOn, geteeld van eenen droeven vader !
Antigone.
0 Polynices; och wat was uw naam mij waard !
Edipus.
Nu is voltrokken 'tgeen mij Febus openbaart.
1843. Versta: „niet voor een zedige maagd, maar wel voor eene, die
trotsch en hem in zijn lijden nog tot last ware".
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Antigone.
1855 En staat u nog meer leeds te schromen na uwe erven ?
Edipus.
Dat ik t' Athene nog in ballingschap zal sterven.
Antigone.
In welk geweste trekt gij naar Athene heen ?
Edipus.
Naar Kolon, God Neptuin geheiligd. Gij alleen
Stut vader, om hem in zijn ballingschap te leiden.
Antigone.
1860 Nu ga in ballingschap, en geef me nog in 't scheiden
De hand, o oude man, en laat u mijne ziel
Geleiden, als de wind een afgevaren kiel.
Edipus.
Ik ga, ellendig kind : gelei me met uw tranen.
Antigone.
d'Ellendigste van al de maagden der Thebanen.
1865

Edipus.
Waar zet ik mijnen wank'len voet?
Geef mij den staf, mijn kind, mijn bloed.
Antigone.
Dit henen vader, ga dit henen,
Als in den droom met zwakke beenen.

1870

1875

Edipus.
Och jammerlijke ballingschap !
Zoo ziet men met een zuren stap
Den ouden uit het land gedreven
Van Kreon. Och de beenen beven!
Wat komt, wat komt me al over ! och.
Antigone.
Wat draagt ge al, en wat lijdt ge nog!
Rechtvaardigheid beloont geen vromen.
De booze hoeft geen straf te schromen.
Edipus.
Ik ben de man, die hemelhoog
Verheven zat in ieders oog,
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Toen ik, als 't gansche land verflauwde,
Het raadsel van 't gedrocht ontvouwde.

1880

Antigone.
Wat moogt ge ophalen al uwe eer
Genoten, toen ge, Sfinx ter neer
Gesmeten, raakte aan 't overwinnen.
Zet d'oude zege uit uwe zinnen.
Apollo spelde u in zijn woud
Dat gij 's lands balling sterven zoudt.
En ik, o vader, nu ten leste
Gescheiden uit dit landgeweste,
Dat nooit gehoord is van een maagd,
Wordt van mijn speelgenoots beklaagd,
Die nokkende haar rede schorten,
En over mij haar tranen storten.

1885

1890

Edipus.
0 edelmoedige aard !
Antigone.
Mijn vader, dus bezwaard,
Gaf mij dien adel. Onverzaadheid
Van rouwe drukt me, om deez' versmaadheid
Van broeder, liggende in het stof,
En onbegraven buiten 't hof.
'k Zal hem begraven met verlangen,
Al zoude ik hier den hals aan hangen.
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1900

Edipus.
Ga naar uw speelgenooten heen.
Antigone.
Die leerden al ons droef gesteen.
Edipus.
Stort uw gebeden voor d'altaren.
Antigone.
Die zijn verzaad van ons misbaren.
Edipus.
19o5 Ten minste ga naar Bacchus' kerk,
Gebouwd ten hemel aan het zwerk,
Op dezen berg voor wijnpriest'rinnen,
VONDEL
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Antigone.
Voorhene dansten wij daarbinnen
En langs den berg op zang en spel,
Omgord van 't rosse hartevel,
Een dans om Semel te behagen,
En ook den goden, die ons plagen.

Edipus.
Befaamde burgers, nu zie uit wie uitzien kan.
Hier is deez' Edipus, de wijd vermaarde man,
1915 Ontvouwer van d'alom bekende raadselvonden,
En die 't moorddadig Sfinx, welks klauwen 't yolk verslonden ,
Alleen den hals brak, en nu jammerlijk verkort
In eere, als balling 's lands, van elk verstooten wordt.
Maar waarom zich vergeefs beklaagd voor ieders ooren ?
1920 De mensch moet dragen wat de goden hem beschoren.
R e i.
Doorluchte zege, vaar zoo voort,
En kroon mijn wandel, zoo 't behoort.

g

ofoilfet? gtrflufes
IN

TRACHIN.

TREURSPEL.
VERDUITSCHT DOOR J. v. VONDEL.
Vera Jovis proles, decus addite divis.
[„Ware afkomst van Jupiter, die (zelf God geworden zijnde) den
luister der Goden verhoogt". Zie Aen. 8oi.]
DEN EDELEN EN EERENTFESTEN HEERE
JAKOB HINLOPEN VERMAES,
Oud Bewindheere der Groenlandsche Maatschappije.

Ndien mijn oogmerk ware, door het verduitschen van Herkules
in Trachin Sofokles' hoogdravenden stijl, en alle andere deugden,
I in zijn treurspelen uitmuntende, voorbij te streven, zoo zoude mijn
1921, 1922. Deze regels, in 't oorspronkelijke gelijkluidend met de slotregels van Ifigenia in Tauren, slaan niet op den kamp, tusschen de gebroeders gestreden, maar op dien der treurspeldichters, waar Euripides
deel aan neemb.
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lierdicht, Horatius Flakkus, dien edelen Fenix der Latijnsche
lierdichteren, ter eere toegezongen, alleen door veranderinge van
den naam, aldus op mij passen:

Wie Sofokles durf steken naar zijn kroon,
Die tart, als Pan, Apollo's hoogen toon,
En krijgt in 't end den welverdienden loon
Van Mydas' ooren.
Sofokles, zeeghaftig veldheer, en vorst der treurtooneelpoezije,
was Euripides' tijdgenoot, welke beiden deze kunst in top, en
als op het hoogaltaar zettende, in die koninklijke renbane om
strijd liepen, en in een zelve jaar, volgens Apollodoors en Diodoors getuigenis, overleden; Sofokles van uitgestorte blijdschap,
geschept uit zijne triomfe, om het strijken van den prijs met zijn
leste treurspel, in het negentigste jaar zijns ouderdoms, na
achttien zegenrijke overwinningen, onder zijn veldheerschappije,
bevochten. Zoo vierig blaakte d'ijver der Grieksche vernuften,
om, op het spoor der Chaldeen en Egyptenaren, boven andere
volken in wijsheid uit te steken. Euripides, om zijnen tijdgenoot
in dusdanige stoffe niet toe te geven, voerde mede de Herakliden,
of Herkules' zonen, en hunne zuster Makaria, en den dollen
Herkules ten tooneele: en Seneka, of wie het is, heeft sedert
ook, in twee treurspelen van Herkules, in het een Sofokles, in
het ander Euripides, op zijne wijze nagebootst, zulks dat d' oude
Grieksche en Latijnsche schouwburgen om strijd van deze stoffe
gewaagden. Herkules hadde drie deelen der wereld aan zich
verbonden door zijne natuur- en staatkennis en starrenwijsheid,
het verdelgen der dwingelanden en gedrochten, en invoeren van
wijze wetten en gouden zeden, in voege dat hem een stoel,
onder de halve goden, bij de Latijnen Indigetes genoemd, wierd
ingeruimd, en een kerkwoud, priesterdom, altaar, offerhande
en feest toegekeurd; gelijk, onder anderen, Virgilius dien naamhaftigen held, met zijn plechtig offerfeest, en jaargetijdige staatsie
bij koning Evander, door zijnen Eneas helpt vieren, en met lofzangen verheerlijken. Herkules werden te Rome, in verscheiden
wijken, kerken en altaren, met bijzondere titelen gebouwd en
toegewijd. Herkules' eer en faam steigerde zoo hoog, dat volken
en steden om dien held streden, elk met Herkules' naam braR. i. M ij n lierdicht: Vondels gedicht de Roomsche lies. — 14. In het
negentigste jaar zijns ouderdoms: men mag aannemen dat Vondel,
bij het schrijven van dezen regel, met gepasten trots aan zijn eigen roem,
op zoo hoogen leeftijd, gedachtig zij geweest. — 2 I. S enek a, of wie het
i s: reeds vroeger is er op gewezen hoe Vondel niet alleen geleerd had,
zijn vroegere ingenomenheid met den Latijnschen treurspeldichter te matigen,
inaar ook, niet alles wat op den naam van Seneka doorgaat, voor diens
w erk te houden.
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veerde, de koningen hunne neven naar hem vernoemden, en alle
braven dien naam, gelijk eenen titel en juweel, in het voorhoofd
voerden; zulks dat men, zoo Varro, de groote standerddrager der
afgodisten, zegt in zijnen tijd, vier en veertig van dien naam kon
berekenen. Juno getuigt van hem, in den dollen Herkules,

Indomita virtus colitur, & toto Deus
Narratur orbe.
De heilige oudvader Lactantius, handelende van den valschen
godsdienst, arbeidt hierom dapper, om de verleide zielen van
dezen afgod [vader van zeventig meest basterdkinderen, en
zelf een overwonnen basterd en zoo diep in de harten der
Heidenen geworteld] of te trekken, en ter kennisse van den
eenigen waarachtigen God te brengen. Hij ontdekt de schendige
lasterstukken, en het onvermogen in rechtschapen deugden van
dien verwijfden, die, eene wij1 onder dwang van Omfale in
joffersgewaad, de spil en naald hanteerde: want gelijk de zelve
oudvader zegt, niet gedrochten, leeuwen, draken, roofvogels, en
Amazonen temmen, maar zich zelven van onmatige wellusten
spenen, wraakgierige gramschap en begeerlijkheden intoomen, is
een grooter overwinninge, waarop dit vaars paste

't Eiland van geen zeven voeten
Overweldigen is meer
Dan al 't aardrijk om te wroeten
Met den degen en de speer.
Dit dan aldus, met een snedig onderscheid en gezond oordeel,
ingezien, zoo kan het kunstig vertoonen van Herkules' val
en gedroomde vergodinge ons geen misbruik van anderszins
R. 3. Varro, de groote standerddrager der afgodisten: namel.
Terentius Varro, als schrijver van het beroemde werk, getiteld: Antiquitales rerum divinarum waarin de mythologie en de eerediensten der bewoners
van Italie worden behandeld. Hij was geboren in 't jaar voor Chr. geb.
116, en overleed in 't jaar 28. Augustinus, die uit de werken van den
heidenschen geleerde, met name uit het zooeven genoemde, zeer veel
geput heeft, zegt van hem niet onaardig: „hij las zoo veel, dat men niet
begrijpen kon, hoe hij nog tijd over had om te schrijven, en hij schreef
zoo veel, dat het onverklaarbaar scheen, waar hij den tijd vond om te
lezen". Hij had niet minder dan 490 boekdeelen in 't licht gegeven. —
7. Narratur orbe: d.i.:
Alomme wordt hem eer bewezen ,
Zen naam, als die eens Gods geprezen.
9. Handelende van den valschen godsdienst: namel. in zijn werk
Dtvinarum Institutionum Libri VIII. — I I. 0 v e r w onnen : overgewonnen. 31. 't Eiland van geen zeven voeten: de mensch zelf.
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leerachtige fabelen inplanten, nochte leeraren aan eenige Heidensche godheid vergapen. Wij brengen Sofokles' tooneelwerk, nu
omtrent twee en twintig eeuwen, bij alle doorluchtige mannen
en geletterde vernuften in eere, te voorschijn, gelijk een kostelijk
overschot, en volkomen voorbeeld van den ouden tijd, na de droeve
nederlaag van zoo vele goddelijke werkstukken, den nakomelingen
nog gelukkig ter hand gekomen. De heer Hinlopen Vermaes, een
begunstiger van uitnemende schilderkunst, en geleerde schriften,
en inzonderheid van heldenpoezije, in verscheiden talen bekend,
gelieve ons d'eer te gunnen van zijne gedachten over dit werkstuk bij gelegenheid eens te laten weiden, en te zien hoe elke
personaadje hier, naar heuren staat en eisch, zichzelve natuurlijk,
zonder eenige opgeblazenheid, uitbeeldt, gelijk Apelles, ten tijde
van Alexander den grooten, zijne historian op het paneel teekende,
en met levendige verven, tot onsterfelijken lof, toon stelde. Wie
dit treurspel, in de weegschale van een bezadigd oordeel tegens
den dollen ook Eteeschen Herkules van Seneka nauwkeurig
opweegt, zal wel bevroeden hoe de Latijnsche spelen van geleerdheid gepropt zijn, maar boven hunne kracht gespannen staande,
met luid roepen en stampen, de Grieken pogen te verdooven,
die ondertusschen hunne natuurlijke stem bewaren, en, gelijk
afgerechte muzikanten, met kennisse begaafd, op de vereischte
maat, de stem, naar den zin der woorden, weten te verheffen,
en te laten dalen, en hierom, op den zangberg, den prijs bij
d'allerwijste keurmeesters behouden. Uwe E. dit overwegende,
zal hiervan kunnen oordeelen. Ondertusschen wensche ik altijd
te blijven,
Uwe E. E. ootmoedige dienaar
J. V. VONDEL.

INHOUD
VAN

HET TRACHINISCHE TREURSPEL,
TE VOORSCHIJN GEBRACHT UIT

APOLLODOORS BOEKGALERI JE.
Erkules, naar Kalydonie getogen, verlooft zich Deianier,
koning Eneus' dochter, en om dit huwelijk te voltrekken,
most tegens Acheloils, bij eenen stier geleken, worstelen,
en wrong hem den slinken horen af. Maar Acheloiis nam den
horen en schonk dien aan Amalthea, koning Hemons dochter,

H

R. 34. Apollodoors boekgalerije: Vondel wil zeggen, dat hij de
opgave van het stuk overneemt zooals die door Apollodorus is gedaan in
zijn Bibliotheca historica.
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die den horen bewaarde. Deez' hadde, zoo Ferecydes getuigt,
zulk eene kracht, dat hij den bezitter, overvloedig en zonder moeite,
spijs en drank, naar zijnen wensch, bestelde. Toen Herkules den
Kalydonschen Thesfroten beoorloogde, en de stad Efyre won,
daar koning Fylas heerschte, kwam hij in beddegenootschap met
's konings dochter Astyoche, waaraan hij Tlepolemus won. Bij
Eneus banketteerende, holp hij Eunomus, Architelis' zoon, Eneus'
bloedverwant, om hals, die hem, zijnen dischgenoot, het handwater gevende, met den vinger in de zijde stiet. Hoewel dit den
vader zwaar viel, nog schold hij de misdaad kwijt. Herkules
volgens de wetten, zich zelven met ballingschap straffende, reisde
naar Trachid, bij Ceus. Na het voltrekken van zijn huwelijk met
Deianiere, kwam hij aan den Euenusstroom, daar Nessus, het
menschepaard, dit veer bewaarde, en Herkules zijnen dienst
aanbood, om Deianier over te voeren, maar pogende haar te
verkrachten, kreet ze om hulp, en hij werd van Herkules met
eenen pip in de lenden geschoten. Nessus, op zijn sterven liggende, beval haar zijn bloed, met venijn der poelslange besmet,
ter wonde uitvloeiende, in een bus heimelijk te bewaren, indien
ze zich van Herkules' liefde en genegenheid tot haar woude
verzekeren. Herkules, het geweste der Dryopen overtrekkende,
en van dorst hijgende, gemoette Theodamas, die zijne ossen
wegdreef. Hier slachtte hij eenen os, en hield er zijne maaltijd
mede. In Trachin naar Ceus getogen, werd hij van hem onthaald, na het overwinnen der Dryopen. In het wederkeeren
voerde hij oorlog tegens Eginius, der Doren koning. De Lapithen
beoorloogden Eginius om de landscheidinge, onder het beleid van
Koronus. Eginius, belegerd zijnde, zocht ontzet bij Herkules,
opdat deez' midden in het land zoude vallen. Koronus met
anderen, aldus geslagen, zoo geraakte het gansche landgeweste
door Herkules' bijstand aan vrijdom. Hij brocht Allagoras, met
zijne kinderen, in Apollo's kerke banketteerende, om hals, gelijk
eenen wrevelmoedigen, met den Lapithen in bondgenootschap
getreden. Cycnus, de zoon van Areus en Pelopia, hem in lijfgevecht uitdagende, brocht hij ook om het leven. t'Orchomene
gekomen, verslaat hij koning Amyntor in het veld, die hem den
weg zocht of te snijden. Het heir in Trachin voerende, dwong
hij Echalie, ter wrake van koning Eurytus. In krijgsverbond
getreden met Arkaderen, Melissen, Trachineren, en Epikmenische
Lokren, won hij hunne stad, na het ombrengen van Eurytus.
Hij begroef de dooden, die hem bestreden, namelijk Hippasus,
Ceus' zoon, Argivus, en Melane, Lycimnius' kinders, en voerde
Iole, na het verdelgen der stede, gevangen. Toen Herkules te
R. 1. F er ecy de s: een Syrier en opvolger van Pittakus. Onder de wijsgeeren zou hij de eerste zijn geweest, die hun gewoonte om in verzen
hun meeningen in te kleeden, liet varen en in proza schreef.
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Ceneus, aan de kaap van Eubea, kwam, bouwde hij Jupijn te
Ceneus eene kerk, en gezind offerhanden te slachten, zond
Lichas naar Trachin, om hem een heerlijk offergewaad te brengen.
Deez' verkundschapte Deianire hoe Herkules zich bij Idle droeg.
Zij, beducht of haar man zijn hart op Rile zetten mocht, en
berecht dat Nessus' bloed, van de vergiftige poelslang besmet,
een minnedrank was, bestreek er het offergewaad mede, dat
Herkules gebruiken zoude: maar het autaarkleed, door het venijn
der poelslange heet geworden, kankerde in zijn vel. Hij klonk
Lichas, bij de beenen opgegrepen, gelijk eenen Beotischen schicht
omhoog op eene rots. Maar het gewaad, aan het lichaam Mevende, werd met vleesch met al afgescheurd. Herkules, aldus
met doodelijk venijn besmet, wordt met een boot naar Trachin
gevoerd. Deianier, hier van verkundschapt, verdeed zich zelve.
Herkules, Hyllus, den oudsten zone, belastende IOle te trouwen,
wordt op den berg Eta gedragen, en beveelt den lijkhoutstapel,
waarop hij lag, in brand te steken. Toen niemand dit vier wou
stoken, kwam Pean of Apollo, zijne afgedwaalde kudde zoekende,
den lijkhoutstapel aansteken, en genoot Herkules' pijlen tot eene
vergeldinge. Men zegt dat eene wolk, recht hier boven in brand
geraakt, hem met eenen donderslag ten hemel voerde. Daar geraakte Herkules aan onsterfelijkheid, en, met Juno verzoend,
trouwde de dochter Hebe, en won bij haar Alexiare en Anicete.
DE TOONEELISTEN.
DEIANIER. Herkules' gemalin.
LEERVROUW.
HYLLUS. Herkules' oudste zoon.
REI VAN TRACHINISCHE VROUWEN.
BODE.
LICHAS. Herkules' schildknaap.
VOEDSTER.
RAADSMAN.
HERKULES. De zoon van Jupiter, en Alkmene.

SOFOKLES' HERKULES
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TRACHIN.
Deianier.

En spreekwoord is van ouds elk in den mond gegeven,

niemand 's menschen lot, voor 't ende van zijn leven,
E Dat
Kan kennen, of het goed of kwaad uitvallen zal:
Maar ik gevoel voor 't end wat leed, wat ongeval

R. 6. B e r e c h t: vergewist, onderricht. — 23. De dochter: t. w.: Juno's
dochter.
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5 Mij drukt, die binnen 't hof van Eneus, mijnen vader,

In Pleuron wonende, meer druk dan al te gader
De vrouwen lijden moet, ter oirzaak van mijne echt:
Want Acheloos, God des grooten landstrooms, legt
In drie gedaanten toe om zich met mij te paren,
10 Dan stier, dan draak, dan mensch. Uit knevelen en haren
Van 't stiershoofd vloeien bron en beken naar beneen.
Ik ongelukkige, gevrijd, en aangebeen
Van zulk een vrijer, wensche eer 's levens licht te derven,
Dan dat deez' bruidegom mijn maagdom zou verwerven.
15 Ten lange leste komt, ter goeder ure en tijd,
Alkmeens en Jovis' zoon, die dit gedrocht bestrijdt,
En mij hiervan verlost: doch hoe ze t'zamen streden
Is me onbewust: die 't zag zou dit met grond van reden
Verhalen konnen: want ik vreesde, doodsch van rouw,
20 Dat mijne schoonheid mij tot onheil strekken zou:
Doch God Jupijn, die al de strijden kan regeeren,
Wist deze zwarigheid tot mijn geluk te keeren;
Indien men dit geluk mag noemen: want wat baat
Dat Herkules mij trouwt, naardien ik vroeg en laat
25 Gedurig schrik op schrik, van 's avonds tot den morgen,
Om hem moet uitstaan, nooit ontlast van angst en zorgen.
De nachten brenge ik met bekommeringen door,
Die gaan en komen op haar beurte, na als voor.
Wij teelden kinders, doch de vader ziet ze zelden:
30 Gelijk een akkerman, die ver gelegen velden
Bezit, en slechts bezoekt, wanneer men zaait en oogst.
Dus leve ik met een man, die zelden mij vertroost,
En t'huis, en dan van huis, gedurig, als een slave,
Een anderen staat ten dienst; en keerende, als een brave
35 Verwinner, uit den strijd, met eere doorgestaan,
Dat jaagt me doorgaans meest een angst en doodschrik aan:
Want sedert Ifitus ter neder werd gesmeten
Hebbe ik in Trachin hier in ballingschap gezeten,
Bij eenen vreemden waard. Waarheen hij sedert ging
40 Weet niemand: en ik schrome in deez' bekommering,
Beducht wat tegenspoed den held is wedervaren;
Want 'k hoorde uit niemands mond bescheid, noch zeek're maren,
Niet in een korte, maar in vijftien maanden tijd.
Gedurig levende bekommerd en in strijd,
45 Schijnt mij een donk're wolk recht boven 't hoofd te hangen,
6. Pleuron: een stad van Etolid. — 6, 7. Al te gader de vrouwen:
tegenwoordig zou men al te gader of al te zamen, al te maal, al te
gelijk, enz. niet durven plaatsen voor het subst. waar het bij behoort,
tenzij alleen dan, wanneer het w.woord voorafgaat, als b. v. „'tzijn al te
maal schelmen". — 8. A c helo ii s : zie Herschepp., Boek VIII en IX. — 36.
Doorgaans voor continue, als overal bij Vondel.
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En 'k vreeze tijding van een droef geval t'ontvangen.
Hij schonk me in 't scheiden nog dit handboek met zijn hand.
Ik bid de goon het strekk' mij geen onzalig pand.
Leervrouw.
0 Deianier, mevrouw, ik zie u om het scheien
50 Van Herkies, uwen man, te bitter tranen schreien:
Doch kunt ge toestaan dat een dienstmaagd, uw slavin,
Haar hooggeboren vrouw vermane, vat mijn zin.
Wat baat de vruchtbaarheid en 't jaarlijksch kindertelen,
Dewijl ge niemand zendt, om, volgens uw bevelen,
5 5 Zijn beer en vader op te zoeken, kloek en trouw,
Een last, die Hyllus, meer dan iemand, voegen zou;
Indien hij zorg draagt voor zijns waders heil en leven:
En nu komt deez' van pas ten drempel innestreven:
Hieromme rade ik u ten beste in dezen staat,
6o Gebruik hem om uw man te zoeken: volg mijn raad.
Deianier.
Mijn zoon, een dienstmaagd, uit onedele geboren,
Spreekt dikwijls heerlijk, en dat waardig is te hooren;
Gelijk deez' dienstmaagd nu, niet ijdel met haar mond,
Maar edelmoedig, spreekt, en billijk, en gegrond.
Hyllus.
65 Wat zegt ze, moeder? zeg, indien ik dit mag weten.
Deianier.
Zij zegt, 't is schande, dat gij, ledig bier gezeten,
Niet gaat vernemen waar beer vader zich onthoudt.
Hyllus.
Ik weet het wel, indien 't vrouw moeder mij vertrouwt.
Deianier.
Wel zoon, waar steekt hij, in wat oord, in wat landouwe?
Hyllus.
70 Hij stond, voorleden jaar, een Lydiaansche vrouwe
Een lange wijl ten dienst.
47 . D it handboek: „tafeltjes of table t te s". Vs. 159 wordt hierop
nader teruggekomen, als bevattende Herkules' „Testament". — 64. E d elm o e dig: dit heeft hier de beteekenis van: „iemand, die van edele afkomst
is". — 7o. E en L y di a an s c h e v r o u w e: „Omphale", bij wie Herkules
spon. Zie vs. 246.
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Deianier.
Een boo zal nu gewis
Ons melden wat hij hoort dat hem bejegend is.
Hyllus.
Maar hoorde ik recht, hij heeft zich elders heen begeven
Deianier.
Waar zeggen ze is hij nu, of dood, of nog in 't leven?
Hyllus.

75 De stad van Eurytus zegt hij den oorlog aan,
In 't vette Eubeesche land, of zal het korts bestaan.
Deianier.
Maar weet ge wel, mijn zoon, wat hij voorheen vertelde
Van deez' landouwe, en uit gewisse antwoorden spelde?
Wat's

dit,

Hyllus.
vrouw moeder? ik begrijp deez' rede niet.

Deianier.
8o Dat hij daar sterven zal, of, al dit rijksgebied
Bemachtigende, heel gelukkig zijne jaren
Volendigen. Dewijl uw vader in gevaren
En 's levens weegschaal hangt, zoudt gij niet henegaan
Om uwen vader, als een noodhulp, bij te staan,
85 Nu ons behoudenis en heil . hangt aan zijn leven ?
Want sterft hij op dien tocht, wij zullen 't zamen sneven,
Of boven staan, zoo hij behouden blijve in 't end.
Hyllus.
Ik ga, vrouw moeder, en voorwaar was me eer bekend
Deze antwoord van de goon, 'k waar' lang naar hem getogen.
90 Nu wil 't gewone lot van vader niet gedoogen
Dat wij te veel bezorgd, en al te schrikkig zijn.
Dit wetende eischt de reen dat ik me nu verpijn
Om naar te sporen hoe 't hiermede zij gelegen.
Deianier.
Ga hene, zoon: want nu gij kennis hebt gekregen
95 Is 't oirbaar dat ge u kwijt, al scheelt het aan den tijd.
76. K or ts: binnenkort. — 86, 87. Lees: „want wij zullen te zamen sneven,
indien hij sterft op den tocht, of ons te zamen verheugen, indien hij dien
voorspoedig ten einde brengt". Zie vs. 163-176. — 9o, 91. De zin is: „wij
weten, hoe vader gewoon is te reizen en avonturen te hebben, en wij
moeten niet al te ongerust zijn".
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100

105

110

115

120

125

I. K e e r.
Ik roep de zon aan, voor wiens klaarheid
De starrelichte nacht
Vertrekken moet met zijne naarheid,
En wordt in slaap gebracht.
Ik roep de zon aan, dat ze ontvouwe
Waar zich Alkmene's zoon.
Versteekt, in zeeklippe, of landouwe.
0 zon, die 't al ten toon
Kunt stellen, en ons openbaren.
Zeg op : waar is hij heengevaren?
I. Tegenkeer.
Wij hooren Deianier verlangen
Naar heuren trouwen man,
Als 't galoos vogelkijn, bevangen
Met rouw, niet rusten kan.
Zij schreit bekommerd, en, gedachtig
Aan 't afzijn van dien heer,
Zit galoos in haar kamer klachtig,
En vreest. Een vrouw is teer,
Gedurig angstig, vol bezwaren,
Voor onheil, en aanstaande maren.
II. K e e r.
Gelijk in zee de holle baren,
Dan op dan ondergaan,
Als Zuid en Noord in strijd vergaren,
En ongedurig slaan :
Zoo wordt ook Herkules gesmeten,
Gesold door zwarigheen,
Gelijk de woeste zee van Kreten.
Maar altijd handhaaft een,
Een godheid, hem in doodsgevaren.
Dus overleeft de held zijn jaren.
II. Tegenkeer.
Waarom ik u met reen beschuldig,
Luidt dit onaangenaam,

96. Vo or wiens klaarheid: wij zouden thans schrijven: voor wier
klaarheid; maar Vondel bezigde nog wiens onverschillig voor beide geslachten. — 107. Heur en t r o u w en man: deze bijnaam, op Herkules toegepast, heeft veel van ironie. — 126-129. Niet recht verstaanbaar. Hetgeen
de Rei zeggen wil, komt hierop neder: „wij moeten derhalve uw onmatige
droefheid afkeuren; al is er iets dat u minder aangenaam in de ooren
klinkt, heb geduld en laat u door geen losse geruchten ontrusten".
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Verkwikt u, hoort ge dit geduldig.

130

1 35

140

Bezwijk om roep noch faam.
d'Alheerschende Jupijn schenkt gaven
Niet zonder arrebeid;
De schade en blijdschap voor de braven,
Gemengd door 't hoog beleid.
Zoo wordt het avontuur verheven
Als op een kloot, rondom gedreven.
Toezang.
De starrelichte nacht vliegt henen:
Geluk en rijkdom houden stand
Een oogenblik, en fluks verdwenen
Deez' erft, en lacht, die derft zijn pand.
0 koningin, zijt niet neerslachtig,
Maar hoopt, en zijt deez' les gedachtig:
Want wie Jupijn ten raadsman koos
Bleef nooit in rampen hulpeloos.

Deianier.
Gij staat, gelijk het blijkt, nu hier aan mijne zijde,
145 En hoort mijn droefheid, maar wat hartewee ik lijde
Verstaat noch voelt ge niet: dewijl de jeugd krioelt,
En, weidende in haar veld, geen vier van liefde voelt,
Noch regen nochte wind. Zij slijt verheugd heur jaren;
Ontlast van zwarigheen, totdat ze koom' te paren,
150 En, deelende in de zorg van 't huwelijksgespan,
Zich 's nachts bekommert met de kind'ren en den man.
Dan vindt ze een voorbeeld aan haar eigen zwarigheden,
En voelt van hoe veel leeds ik daag'lijks word bestreden.
'k Bezuurde veel verdriets, een wiji voorheen geduld:
155 Nu dreigt me een grooter ramp, gelijk ge hooren zult.
Toen koning Herkles lest ten oorlog weer ging streven,
Liet hij een handboek thuis, van binnen dicht beschreven
Met eenig erfberecht, hetwelk hij, onbezwaard
Ten oorlog trekkende, ons nooit had geopenbaard:
16o Want zijn gewoonte was te trekken met zijn knechten,
Niet om te sterven, maar iet dappers uit te rechten.
Nu trok hij hene, als een die veeg was, van zijn vrouw,
1 46-1 48. Dew ij 1 de jeugd enz. De woorden, die Vondel Dejanier hier
in den mond legt, behelzen een tastbare onwaarheid, en Vondel wist zelf,
zoo goed als iemand, dat de jeugd wel degelijk vier van lie fd e voelt.
Maar hij meent het ook anders, dan hij zich uitdrukt, en wil te kennen
geven dat de jeugd het ongemak niet voelt, dat liefde, regen of wind
(aan meer bejaarden) doen lijden. —158. E r fb ere c h t: „beschikkingen aangaande zijn nalatenschap : uitersten-wilsbeschikkingen". — 162. E en die
veeg was: d. i. : „een die wist, dat zijn dood aanstaande was".
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En zei wat huw'lijks goed en erf ik deelen zou :
Wat deel van vaders rijk de kinders zouden erven.
165 Hij zette een tijd, dat hem was toegelegd te sterven,
Juist vijftien maanden na den optocht uit het land :
Of hiel na dezen tijd zijn leven langer stand,
Dat hij in weelde dan zijn jaren zou verbreeden.
't Besluit der goden hadde Alcides' dapperheden
170 Dit perk gesteld ; gelijk het Dodoneesche woud,
Door duiven sprekende, den sterfdag hem ontvouwt.
De zekerheid van deez' voorspellinge en hare orden
Is juist voorhanden, en moet nu voltrokken worden.
Vriendinnen, dit's de reen, dat ik niet slapen kan,
175 Uit doodschrik voor 't verlies van zulk een braven man.
R e i.
Schep moed, een man brengt stof tot juichen en verblijding.
De krans bekranst zijn hoofd. Hij brengt een blijde tijding.
Bode.
O Deianier, mevrouw, ik d'eerste boo van al,
Ontsla uw hart van rouwe, en schrik voor ongeval.
180 Nog leeft Alkmene's zoon. Hij won den strijd alreede,
En brengt inlandschen goon zijne eerstelingen mede.

Deianier.
Wat zegt ge, o oude man ? wat tijding brengt ge mij?
Bode.
Dat uw grootdadig man hier daad'lijk frisch en blij
Zal wezen, met een macht van zegenrijke scharen.
Deianier.
185 Uit Wien verstondt ge dit ? uit burg'ren, of barbaren ?
Bode.
Ik hoorde het in 't veld uit Lichas, den heraut,
En spoedde herwaart aan, opdat gij 't weten zoudt,
Om loon en teffens gunst bij u, mevrouw, te halen.
Deianier.
Zoo Lichas welvaar', hij moet komen zonder dralen.
177. De k r an s: het was bij de ouden de gewoonte, dat hij, die een
blijde boodschap bracht, zulks, door het opzetten van een krans van g,roene
bladeren, reeds van verre te kennen gaf. — 185. Barbare n: „vreemdelingen". — 189. Zoo Lichas welv aar': hier plaatst Vondel achter zoo
een subjunbt. zonder dat maat of 1*1 er hem toe noodzaken: waaruit men
kan opmaken, dat hij hier 't Lat. navolgde.
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Bode.
190 Dat valt bezwaarlijk, en mevrouw begrijpt dit licht.
Al 't Melienzer y olk belet hem zijnen plicht
In 't spoeden herwaart aan. Elk loopt den bode om d'ooren,
Om deez' gewenschte maar van 's lands triomf te hooren.
Hij toeft onwillig, opgehouden van de lien,
195 En nadert meer en meer. Gij zult hem daad'lijk zien.
Deianier.
Jupijn, bewoner van den Eta, nooit geschoren,
Gij laat me, al komt ze spade, een blijde tijding hooren.
Nu zingt, o vrouwen, die in 't hof of buiten staat.
Deez' maar verheugt mijn hart, en geest, al komt ze laat
REI.

200

205

210

K e e r.
Nu vroolijk binnen 't hof gezongen,
Om d' aankomst van den bruidegom.
Laat mannen mede hunne tongen
Hieronder mengelen alom.
Zingt 16 Pean, en gedichten
Voor god Apollo, fiks op schichten.
Tegenkeer.
Gij, maagden, zingt nu lofgezangen,
d' Ortygische Diaan ten prijs,
Verlichtster, tuk op hartevangen.
Looft haren nabuurrei. Geen wijs
Noch fluit ontbreke. 1k schijn te zweven,
Van god Apollo's geest gedreven.
Toezang.
0 Evoe, gij roert mijn zinnen.
Ik zwaai de groene wijngerdspeer,

19 1. 't Meli en z e r y olk: Melien was een stad van Thessalia niet ver
van Trachin gelegen. — Eta: een gebergte in Thessalia, waar de oude
dichters den dag, de zon en de sterren uit deden oprijzen. — Nooit geschoren: indien men heden ten dage iemand aldus betitelde, zou 't met
recht voor een beleediging gelden; en Dejanier had toch volstrekt het
voornemen niet, aan Jupiter, nu zij hem dank toebracht voor de blijde
tijding, die zij ontvangen had, iets onaangenaams te zeggen. Integendeel
met te zinspelen op den baard, waar hij mede prijkte, wilde zij hem een
compliment maken, dat hij er deftiger en eerwaardiger uitzag dan Apollo,
Bacchus of andere Goden, die altijd met een gladgeschoren kin liepen. —
Maar Vondel maakte er een gewetenszaak van, letterlijk te vertalen, en
zich daarbij niet altijd of te vragen, of hetgeen in een andere taal, eeuw
en land voegzaam en behaaglijk luidde, niet altemet, in 't Nederduitsch
aan zijn tijd- en landgenooten belachelijk in de ooren klinken zou.
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Met 's wijngods dronken zangerinnen.
'k Zing Io Pean, en braveer.
Mevrouw, gij dorst geen zege hopen.
Dit 's nu gelukkig afgeloopen.
Deianier.

Beminde vrouwen, 'k zie nu wakker uit mijne oogen
Dien sterken drom van ver hier komen aangetogen,
220 En wensch den brenger van deez' onverwachte maar
Geluk, verkundschapt hij geluk, en geen gevaar.
Lichas.
Mevrouw, het gaat voor wind. Wij boodschappen u zegen ,
En vreugd en voorspoed, recht gelijk het is gelegen.
Deianier.
0 jongeling, ontdek ons daad'lijk eerst vooral
225 Of Herkles levendig zijn vrouw t' huis komen zal.
Lichas.
Ik liet hem levendig, gezond en vrij van rouwe.
Deianier.
In 't vaderland, of in barbarische landouwe?
Lichas.
Hij bouwt outaren, bij d' Eubeesche kaap aan zee,
Ten dienst van Jupiter to Ceneus, slacht er vee,
230 En offerhande , en wijdt hem wijn en korenschooven.
Deianier.
Uit kracht van kerkbelofte, of raad der goon van boven?
Lichas.
Beloftes halve, als een verwinner van het land
Der vrouwen, die gij ziet, gevangen met zijn hand.
Deianier.
Bij Jupiter, van waar? wie zijn deze onbekenden ?
235 Indien we recht zien, zij beschreien hare ellenden.
221. Uit dezen regel blijkt, dat Dejanira's blijdschap over de ontvangen
tijding nog altijd met zekere bezorgdheid was gemengd. — 227. Barb ar isch e landouwe voor „uitheemschen grond", in tegenstelling van het
vaderland. — 232, 233. Versta: „krachtens de gelofte, door hem gedaan
bij het veroveren van het land, waar de vrouwen woonden, die hij gevangen medevoerde en die gij ginder ziet".
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Lichas.
Hij streek ze tot zijn buit, ten offer voor de goon,
Verdelgende Eurytus' gebied, en stad, en troon.
Deianier.
Most hij, om deze stad te winnen en verpletten,
Zijn wederreis naar huis zoo lang ter zijde zetten?

Lichas.
240 Geenszins. Den meesten tijd, al viel de tijd u lang,
Heeft hij in Lydie gesleten door bedwang,
Niet vrij, maar als verkocht, lijfeigen daar ter stede.
Mevrouw, versteur u niet om zulk een harde rede.
Jupijn alleen is zelf hier eenige oirzaak af.
245 Hij was aan Omfale verkocht, tot zijne straf,
En sleet er 't gansche jaar, gelijk we van hem hoorden.
Dus veel versmaadhe'dn uw gemaal zoo vreeslijk stoorden,
Dat hij met eede zwoer den stichter van dit kwaad
Met kinderen en vrouwe, uit ingekropten haat,
250 In slavernije weg te voeren uit den lande.
Deez' eed was niet vergeefsch: want hij, door offerhande
Gelouterd, worf een heir, en vloog, bezweet van stof,
Naar Eurytus' gebied en stad; naardien dit hof
Een eenige oirzaak was van zulk een bitter lijden:
255 Want Herkles in zijn hof ontvangen, na lang strijden,
Gelijk men naar gewoonte onthaalt een ouden gast!,
Werd met veel schimp en smaad getergd, en aangetast
Heel forsch op deze wijs: hij zou 't geweer genieten,
Dat onontvluchtbaar was, en evenwel met schieten
260 Verwonnen worden, in 't hanteeren van den boog,
Door zijne kinders, en, gelijk een slaaf, in 't oog
Van alleman, geplaagd, veel Iced en smaad verdragen.
In 't end dorst Eurytus hem van den maaltijd jagen,
En dronken, elk ten schimp, wegstooten uit de poort.
265 Om dien geleden hoon verbitterd en gestoord,
[Toen Ifitus de zoon, in der Tyrintren hoeken,
Zijn paarden, afgedwaald van anderen, kwam zoeken]
Grijpt hij dien vijand aan, verbijsterd van verstand,
En ploft hem van den trans des torens in het zand.
243. Versta: „mevrouw, dat moet gij hem niet kwalijk nemen". —
258-262. H ij z o u 't geweer enz. : Lichas wil zeggen , dat Eurytus aan
Herkules het verwijt deed, alsof deze , die anders als schutter het zelfs van
een kind zou verliezen, zijn overwinningen niet te danken had aan zijn
meerdere bekwaamheid, maar alleen daaraan, dat hij pijlen bezat, die altijd
doel troffen: en voorts zich als een slaaf (door Euristheus) tot allerlei
onwaardigen arbeid gebruiken liet. — 266. I fi tus de zoon: t. w. : „de
zoon van Eurytus". — 269. Van d en trans des tor ens: neen: „van
een rotspunt". Ifitus toch ging zijn paarden niet op een toren zoeken.
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270 Jupijn, de koning van de goon, hierom ontsteken,
Verstiet , verkocht hem, die door list en looze streken
Nooit mensch dan Ifitus alleen hadde omgebrocht :
Want zoo hij, voor de vuist, zijn wraak hadde uitgewrocht,
Jupijn zou billijk een gerechte wraak verschoonen :
275 Want godheen nimmer spijt beminnen. Maar de zonen
Van Eurytus, te trotsch, en bits en los van mond,
Gevoelen hunne straf, gedoemd in Pluto's grond.
De burgerij komt hier in slavernij gedreven,
En deze, die gij ziet, vervielen, uit een leven
280 Vol voorspoed, in ellende, en komen hier door last
Van uwen heere en man. 'k Heb nu, gelijk het past,
Mijn plicht voltrokken. Gij zult Herkles' komst verwachten ,
Zoodra de zuiv'ring en het dankbaar offerslachten
Gewijd is aan Jupijn, den god van dat gebied,
285 Voor 't winnen van de stad : want wat gij hoort of niet,
Zijn wederkomste is 't liefst' dat uw gemoed kan streelen.
R e i.
0 koningin, uw hart verkwikt in alle deelen,
Door deze tijding, en de vrouwen, die gij ziet.
Deianier.
't Is billijk dat me dit tot blijdschap na verdriet
290 Gedij, dewij1 mijn man zijn wraaklust nu volkomen
Met recht heeft uitgevoerd : maar echter staat te schromen,
Indien men 't overweeg, dat dien manhaften heer
Een onheil wedervaar' : want mijn gemoed, heel teer,
Werd van meedoogendheid bestreden, o vriendinnen,
295 Toen ik deez' vreemden zag, eerst vrij, gelijk slavinnen,
Van huis en ouderen en 't lieve vaderland
Verstooten, sukkelen in dien bedroefden stand.
Jupijn, behoeder voor ellende en droeve dingen,
'k Wensch dat ge nimmer met mijn zaad dus om moogt
[springen
300 Ten minste, lust het u, geenszins terwijl ik leef:
27 1. Door list en looze streke n: neen: „bij verrassing, bij overrompeling". — 275. Want godheen nimmer spijt beminnen: versta:
„want zelfs de Goden kunnen moeilijk een beleediging verdragen". —
275-277. Maar de z on en enz. Het woord ma a r zou doen denken, dat
deze zin in onmiddellijk verband stond met hetgeen voorafgaat; wat echter
geenszins het geval is. Lichas gaat, na de opmerking, die hij zich in 't
voorbijgaan veroorloofd heeft, met zijn verhaal voort, dat letterlijk vertaald
aldus luidt: „maar nu zijn al die onbetoomde tongen (t. w. die der zonen
van Eurytus), die Herkules hebben durven beleedigen, (door hem) naar
Pluto's rijk gebannen, hun stad is tot slavernij gebracht, en deze jonge
vrouwen hebben haar vreugd in rouw zien verkeeren". — 287. Verkwikt:
hier onz. gebezigd, voor „luikt op, herleeft".
VONDEL XI.
34
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Want deze ziende, is 't vreemd dat hier mijn hart om beef?
Rampzalig kind, wie zijt ge, een maagd, of een getrouwde,
Of moeder? want wat uw natuur belangt, ik houde
U een onnooz'le, die uw onheil niet verstaat,
305 Maar edel zijt van aard. 0 Lichas, uit wat zaad
Is deze uitheemsche maagd? wie was het, die haar teelde?
Wie was de moeder? wie de vader, eerst in weelde?
Ai zeg me dit: want 'k heb meedoogen eerst met haar,
Die wel de wijste schijnt aan opzicht, en gebaar.
Lichas.
310 Wat weet ik 't? z'is misschien uit slechten niet gesproten.
Deianier.
Is zij van Eurytus niet een van 's konings loten?
Lichas.
z'Is me onbekend. 'k Heb haar zoo scherp niet ondervraagd.
Deianier.
Heeft geene reisgenoot van haren naam gewaagd?
Lichas.
In 't minste niet: want ik verrecht mijn werk met zwijgen.
Deianier.
315 Nu zeg me, ellendige, spreek zeif, om licht te krijgen:
Want dies ook jammer dat men niet zijn herkomst kent.
Lichas.
Zij breidelt hare tong, en is doorgaans gewend
Niet laag te spreken, noch op stam en staat te stoffen,
Maar droef te klagen, om d'ellenden, die haar troffen,
320 En schreide, sedert zij het vaderland verliet.
Het avontuur, dat haar zoo jammerlijk verstiet,
Valt lastig, en vereischt dat wij dien rouw verschoonen.
3o9. D e w ijst e: 't Gr. woord cpeovitv , hier op Idle toegepast, schijnt
volgens de beste uitleggers eerder op het edel en verheven voorkomen
der maagd te duiden, dan op eenige „wijsheid". — 311. Uit hetgeen later
(vs. 364 en 365) volgt, blijkt dat Dejanira Eurytus gekend had. De vraag,
die zij doet, nu zij eenige gelijkenis tusschen de gevangen maagd en
genoemden koning meent te bespeuren, is dus volkomen natuurlijk. —
318, 319. Versta: „zij is voorzichtig in 't spreken, en daarbij evenmin gewoon met minachting van zichzelve te spreken als zich met trotschheid op
haar geboorte te verheffen".
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Deianier.
Ontsla ze dan. Zij ga bij haar die binnen wonen ,
Of waar 't heur lust. 'k Wil niet dat iemand ramp op ramp
325 En onheil, bij mijn schuld, op d'and're ellenden klamp.
Zij leed aired genoeg. Nu treèn we t'zamen binnen.
Bestel al wat ge wilt. Ik zal, om tijd te winnen,
In 't hof bestellen al wat noodig wordt geacht.
Bode.
Ai blijf een pool alleen. Laat deze gaan, en wacht
330 Totdat ik melde 't geen u nimmer kwam ter ooren ,
En wie gij inhaalt, en wat noodig zij te hooren.
Deianier.
Waarom verlet ge mij ?
Bo d e.
Hou stand een korte stond :
Gij hebt niet vruchteloos gehoord uit mijnen mond ,
Al wat ik u verhaalde, en nu nog zal ontvouwen.
Deianier.

335 Begeert ge dat de mans het hooren, of de vrouwen,
Of alle beide dit uit uwen mond verstaan ?
Bode.
Laat vrouwen buiten, en de mannen binnengaan.
Deianier.
Zij gaan alreede heen. Wij luisteren nu garen
Naar 't geen u raadzaam dunkt ons wijder t'openbaren.
Bode.
340 Deez' knaap verhaalde u niet waarachtigs inderdaad.
Hij brocht u flus niet goeds, of brengt nu enkel kwaad.
Deianier.
Hoe spreekt ge zoo bedekt ? gij dient het uit te leggen.
Bode.
Ik hoorde dezen gast bij veel getuigen zeggen,
Dat Herkules, uw man, het sterke Echalia
337. Laat vrouwen buiten: met de vrouwen, hier en vs. 335 bedoeld, wordt niet de Rei bedoeld; want die blijft (gelijk trouwens in al de
treurspelen der Grieken het geval was) bestendig op het tooneel, en is,
alsook uit vs. 369, 37o blijkt, getuige van de mededeeling, door den bode
gedaan: maar 't zijn de gevangen vrouwen, die de bode wil doer vertrekken.
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345 En 't hof van Eurytus verdelgde, om zulk een ga
Te winnen ; maar alleen de liefde van de goden
Hem henedreven , door bedwang van hun geboden ,
In dienst van Omfale ; naardien hij t'onverwacht
Den zoon van Eurytus door list hadde omgebracht,
350 En van den torentrans geslingerd naar beneden.
Nu loochent hij 't ronduit, verdraaiende de reden,
Waarom hij Eurytus verdelgde, en rijk en stad.
Toen deez' hem IOle, zijn telg, geweigerd had,
Bestreed hij 's konings land, benam den vader 't leven,
355 En nu komt Herkles met deez' dochter herwaart streven,
En zendt ze u hier in 't hof, geenszins gelijk slavin ,
Maar overmits hij blaakt en brandt van hare min.
Mevrouw, mij docht geraan vrijpostig u te melden
Al 't geen Trachiners op het merktveld elk vertelden,
360 Een overtuiging des geveinsden door de faam.
Dit 's waar, al klinkt het in uw oore onaangenaam.
Deianier.
Wee mij ellendige 1 waar ben, wat doe ik langer?
Van welk een huispest gaat dit hof nu heim'lijk zwanger !
Och ongelukkige ! deez' namelooze spruit
365 Ziet Eurytus' gedaante en aard ten oogen uit,
Al zwoer de leidsman met een hoogen eed vermeten
Geenszins te konnen radn hoe deze werd geheeten ,
Noch min dat IOle de naam was' dien ze droeg.
Rei.
Och of de plaag met recht niet alle onvromen sloeg,
370 Maar die, geveinsd van aard, den vromen lagen leggen !
Deianier.
Helaas, wat gaat ons aan ? wat zal men doen, of zeggen ?
Hoe staan we door deez' maar verslagen en ontsteld !
Rei.
Ga hene, en ondervraag. Hij zal u, met geweld
Geperst, de waarheid van de zake naakt ontkleeden.
Deianie r.
Wij
gaan
dan
hene
:
want gij spreekt niet buiten reden.
375
Rei.
Wij toeven hier een wijl, ten dienst van uw gezag.
369, 37o. De bedoeling is : „wij begeeren juist niet, dat 's Hemels gerechtigheid alle boozen treffe, maar toch hen, die" enz. — 373. H ij : „Lichas".
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Deianier.
Houdt stand : de knaap komt ongedagvaard voor den dag,
En uit den huize tredn.
Lichas.
Mevrouw, wat's uw begeeren
Dat ik verkundschappe aan uw man in 't wederkeeren ?
Deianier.
380 Gij zult niet licht van hier uit Trachin henegaan,
Tenzij we ons onderling gesprek van vooraf aan
Hervatten op een nieuw.
Lichas.
Begeert ge iet meer to hooren,
Hier ben ik. Vraag, mevrouw.
Deianier.
Zult ge ook de waarheid smoren?
Lichas.
Geenszins, dat weet Jupijn, is 't mij slechts wel bewust.
Deianier.
385 Wat voor een vrouwmensch brengt gij mede op deze kust?
Lichas.
Een rechte Eubeesche vrouw, doch 'k weet niet wie heur
[baarde.
Deianier.
Zie herwaart. Weet ge niet, noch kent ge niet de waarde
Van mij, die met u spreek ?
Lichas.
Wat's oirzaak van deez' vraag?
Deianier.
Zeg op, zoo gij verstaat wat antwoord mij behaag.
Lichas.
390 1k spreek met Eneus' bloed, een koninginne, een groote,
Zoo mijn gezicht niet dwaalt, met Herkles' bedgenoote,
Mevrouwe Deianier.
384. Is 't mij: zoo vorderde de voetmaat; de taal had gevorderd: is zij
de waarheid) mij.
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Deianier.
Dit woude ik weten, of
Gij mij ook kent voor vrouwe, en koningin van 't hof.
Lichas.
Met reden.

Deianier.
Zeg wat straf verdient ge, zijt ge waardig,
395 Bevindt men dat ge haar bejegent dus boosaardig,
En valsch?
Lichas.
Hoe dus, mevrouw? wat boosheid ? hoe dus wars ?
Hoe uitert ge u zoo vreemd, in 't vragen al te dwars ?
Deianier.
Niet ik, maar gij valt dwars.
Lichas.
Mevrouw, ik ga dan hene,
En ben te dwaas, zoo 'k u mijne ooren langer leene.
Deianier.
400 Gij zult niet heengaan, tenzij men eerst beleefd

Op mijne vraag een klare en billijke antwoord geeft.
Lichas.
Wel vraag wat u belieft, dewijl u lust te spreken.
Deianier.
Gij brengt hier een slavin. Wie is zij ? uit wat streken?
Lichas.
Ik zeg, wat vraagt ge mij?
Deianier.
Bekent ge zelf niet vrij
405 Dat Role deze onbekende, in slavernij
Gevoerd, de dochter is van Eurytus? laat hooren.
Lichas.
Maar bij wat lieden, wat getuig heeft met zijne ooren
Deez' rede uit mijnen mond gehoord en opgevat ?
397. Hoe u i ter t ge u: „hoe uit gij 'a". — 407. G e t u i g voor ,,getuige",
of ook wellicht in collectieven zin.
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Deianier.
Bij vele burgers, op het ruime merktveld, dat
410 Een groote troep het hoorde.
Lichas.
En schoon zij durven zeggen
Dat dit gehoord wierd : 't is, indien men 't uit wil leggen,
Wat anders hooren slechts in schijn : want anders is 't
Een zaak te boodschappen. Dit misverstand baart twist.
Deianier.
Wat's zeggen slechts in schijn? bezwoert ge niet met eede
415 Gij brocht voor Herkules deez' bedgenoote mede?
Lichas.
Een bedgenoote voor uw Herkles? bij Jupijn,
Mevrouw, wat gast geeft bier mijn rede zulk een schijn?
Deianier.
Hier staat hij, die u hoorde ontvouwen bij de scharen,
Dat hij, ter liefde van deez' dochter, jong van jaren,
420 De gansche stad verdelgde, en geenszins om de trouw
En groote liefde tot de Lydiaansche vrouw,
Dit 's kenbaar, heeft verwoest.
Lichas.
Laat dezen man vertrekken :
Want 't is geen wijsheid bij een krankhoofd iet t'ontdekken.
Deianier.
Bij god Jupijn, wiens vuur en bliksem op 't gebergt,
425 Van Eta weerlicht, 'k wil, dewijl 't u wordt gevergd,
Dat gij dit niet verzwijgt. Gij zult het niet verklaren
Aan een gestoorde vrouw, of een, die onervaren
Zich luttel op 't beloop van 't wereldsdom verstaat,
Of niet begrijpt hoe ver de vrouweliefde gaat :
430 Want hij waar' onwijs, die, als met een opgeheven
En sterken arm in 't perk, de min zou wederstreven :
Dewijl ze naar heur lust de goon beheerscht, ook mij.
Waarom zou Herkules een and're vrouw, wie 't zij,
Beminnen meer dan mij? weshalve waar' 't onzinnig
4 1 4- B e z w o e r t ge n i e t me t e e d e: beter: „hebt gij niet stellig verzekerd". — 422, 423. Laat dezen man vertrekken enz. Dit is onverstaanbaar: de zin van 't oorspronkelijke schijnt integendeel te zijn: „laat
dezen man voor den dag komen; want het zou dwaasheid in mij zijn, te
redetwisten met iemand, die zich niet vertoont".

536

SOFOKLES' HERKULES IN TRACHIN.

435 En dwaas, zoo 'k mijnen man, verslingerd en aanminnig,
Beschuldigde, of deez' vrouw, die geenszins mij verdriet
Of leed berokkende. Neen zeker, 't is zoo niet.
Indien zijn valsch berecht u steef en sterkte in logen,
Zoo hebt ge uit 's meesters borst geen goede leer gezogen,
440 En leeraart, onder schijn van goed en deugd, het kwaad.
Zoo blijkt uwe ondeugd. Spreek dan waarheid inderdaad:
Want wat luidt schendiger dan dat een vrijgeboren
Op logens wordt betrapt? dus beeld u, wilt ge hooren,
Niet in, dat logentaal voor mij verborgen blijf:
445 Want die het zelfs uit u verstonden, zullen 't stijf
En sterk bevestigen voor mij. Wat wilt ge schromen,
Dewijl 't meer kwetsen zal, begint het uit te komen?
En hooren wij 't, dat strekt tot niemands harteleed.
Heeft Herkules zich niet aan velen uitbesteed,
450 En iemand hierom leed van mij geleen voor dezen,
Of wederwaardigheid, of hoeft er voor te vreezen?
Hoewel hij hierom, krank van minne, kwijnen gaat:
Ik zelf heb deernis haar 't aanschouwen in dien staat,
Naardien de schoonheid stof tot haar bederf bestelde,
455 Toen hij het land bedorf, de poorten nedervelde,
Hoe zwaar het viel, en haar vervoerde in slavernij.
Dit spreke ik rustig hene, opdat ge tegens mij
De waarheid spreekt, en dit bij and'ren weet te kleeden.
R e i.
Ai luister naar mevrouw: zij spreekt met goede reden,
460 De tijd zal 't loven, ik u gunstig zijn hiervoor.
Lichas.
Lofwaardige mevrouw, terwijl ik zie en hoor
Dat gij een mensch zijt, en in menschelijken wandel
Niet onbescheiden, wil ik u den ganschen handel
Ontdekken: want het is alleens gelijk hij zeit.
465 Alcides, dus op haar verslingerd en misleid,
Bestreed Echalie, en bestond haar stad te schennen,
En om nu rond te gaan, verbood nooit dit t'ontkennen:
Doch ik, bekommerd bij mij zelven, waardste vrouw,
435, 436. Zoo 'k mijnen man verslingerd, en aanminnig, bes c h u 1 digde: versta: „zoo ik mijn man hard viel, omdat hij op dat meisje
verslingerd en verliefd is". De twee epitheta staan echter alleen ter
aanvulling van vers en rijm. — 449. Versta: „heeft Herkules niet vele minnaressen gehad?" — 462, 463. In menschelijken wandel niet onbescheid en: versta: „toegevend voor menschelijke zwakheden". — 464. A ll e ens: „geheel en al, volkomen". — Hij: „de berichtgever". — 467. Om
nu rond te gaan: „om rechtuit te spreken".
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Dat mijn oprecht verhaal u smart aanbrengen zou,
Vergreep me, indien ge dit een misgreep wilt verklaren.
Dewijl we u al de zaak nu rustig openbaren,
Betoon dat gij deez' vrouw om uwen man alleen
En u bemint, en breng uw woorden overeen
Met d'openbare daad, aangaande uw medelijden
Met deez' bedrukte vrouw: want Herkles, die in 't strijden
Alle and'ren overwon, legt onder haar geweld
Door liefde 't haarwaart, die zijn kracht en sterkheid smelt.
Deianier.

'k Versta genoeg dat mij dit lijdzaam staat te lijden,
En wil in dit geval niet tegens goden strijden,
48o Noch mij verpijnigen. Maar laat ons binnengaan,
Opdat ge mijnen heer verkundschapt wat voortaan
Ik u beveel, meteen hem levert mijne gaven,
Tot eene erkenning der schenkaadjen, van dien braven
Mij toegestuurd door u: want 't is in dezen staat
485 Niet billijk dat ge bloot en ledig henegaat,
Naardien ge herwaart kwaamt met zulk een zegestaatsie.
REI.
K e e r.
De godheid van de min
Is zulk een kracht gegeven
Dat ze altijd overwinn':
490Want om voorbij te streven
Hoe geestig zij voorheen
Met goon hebbe omgesprongen;
Verzwijge ik nu om retn
Hoe Jupiter gedwongen
Verschalkt wierd door haar vond,
495
Ook Pluto, diep gedoken
In 's afgronds duist'ren grond:
En hoe ze dorst bestoken
Neptuin, die d'aarde schokt
500
Met zijne work van onder:
Vele and'ren [loos verlokt,
Bekoord van min, bijzonder
Om schoone Deianier,
490-508. De zin is hier niet te best aaneengeschakeld; de Rei wil zeggen:
„ik zal niet spreken van de overwinningen, die de Min op de Goden behaald
heeft, enz. vs. 495-500; maar alleen gewag maken van de gevechten,
door andere helden om Dejanier geleverd vs. 501-508".
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Eer zij met Herkles trouwde,
In 't vechtperk trotsch en fier,
Daar ieder het aanschouwde,]
Zich kweten, heet op lof,
Bezweet en vuil van stof.
Tegenkeer.

5 I0

515

520

525

53o

Hier kwam nu d'Etolier
De stroomgod mee, vol toren ,
Viervoetig, als een stier,
Gewapend met den horen,
Dat's Achelotis, lust
U zijnen naam te weten.
Zijn tegenstrijder rust
Zich toe, om dien vermeten
't Ontmoeten in den strijd,
Verlaat Thebaansche reien,
God Bacchus toegewijd.
Hij weet de knots te zweien,
Is boog en speer gewoon
Te hand'len tegens grooten,
Zoo braaf, gelijk een zoon
Uit Jupiter gesproten.
Zij worst'len beide fel,
Om deze bruid te winnen.
In 't midden van dit spel
Zat Venus, die het minnen
De wet stelt. Deze zet
Den kamp'ren ook een wet.

Toezang.
Men hoort de vuisten treffen,
En 't ramm'len van den boog
Zich in de lucht verheffen.
Het grimmig stiershoofd vloog,
En stiet met zijnen horen.
535
Dus worst'len ze ondereen,
Schuimbekkende van toren.
De slagen kraken been
En bekkeneel. Zij stenen
540Op elken fellen slag.
De dochters oogen weenen.
De schoone en teere zag
509-51 4. Versta: „een dier beide strijders was Achelotid, de stroomgod,
in de gedaante van een gehoornden stier". — 541. De dochters o o g en:
„de oogen van Dejanier"; maar de uitdrukking is geen zuivere taal.

SOFOKLES' HERKULES IN TRACHIN.

545

550

539

Dien strijd aan, op den oever
Gezeten, flauw van rouw,
Verwachtende, altijd droever,
Met wien ze huwen zou.
Ik klaag dit, als haar moeder,
Die 't aanzag en verstond.
Elk vocht om 't eerst verwoeder.
De maagd, van schrik gewond,
Zit treurig, en verbeidt,
Als 't kalf, dat, vet geweid,
Van zijne moeder scheidt.
Deianier.

Vriendinnen, nu de gast in 't hof gevangen vrouwen
En maagden, eer hij gaat, alleen zoekt t'onderhouwen,
Kome ik u heim'lijk hier voor 't hof, niet onbedocht,
Ontvouwen wat mijn hand voor dezen heeft gewrocht,
Opdat ge mijn verdriet beklagen helpt met rouwe:
Want 'k hebbe een maagd, geen maagd, maar een gehuwde
[vrouwe,
560 Zoo schat ik 't, binnenshuis ontvangen, 't welk mij stoort;
Gelijk een zeeman, die een pak neemt binnen boord,
Een koopmanschap, die hem tot schade zal gedijen.
Nu staat ons anders niet met groot geduld te lijen
Dan dat we beide, van een deken toegedekt,
565 Een man omhelzen, die onze oogen luikt en wekt.
Die Herkules, befaamd voor vroom en eenen braven,
Vereert zijn gemalin met zulke fraaie gaven,
Tot een vergelding, dat, terwijI hij reist en vaart,
Zij zulk een langen tijd den drempel heeft bewaard:
570 Doch 'k wil me, al hinkt mijn man gedurig aan dit evel,
Niet storen, neen geenszins, noch wenschen dat hij snevel.
Maar zeg me toch, wat vrouw zou dragen zulk een kruis,
Dat deze vreemde vrouw bewone een zelve huis,
Een zelve ledikant gebruike zonder hinderen?
575 Want 'k zie haar schoonheid eerst opluiken, mijne minderen.
Hij kust de rozen van haar levens morgenstond,
En walgt van mij een kus te geven mond aan mond.
Dus spijt me een gemalin van Herkules te heeten,

555

551. Verbeidt: voor 't eenv. b e i d t; „wacht haar lot af". — 552. V e t
geweid: die woorden staan niet in 't oorspronkelijke : zij bewijzen, dat
Vondel de bedoeling der gelijkenis niet verstaan , en gemeend heeft, dat
bier sprake was van een vet kalf, ter slachtbank bestemd. De dichter
spreekt eenvoudig van een jonge koe , die van haar moeder verlaten is en
den strijd om haar bezit aanschouwt. — 554. De gast: „Lichas". — 566.
V o or vroom en eenen b r a v en: ongelukkig uitgedrukt in de plaats
van: voor vroom en braaf. — 571. Snevel voor sneuvel.
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Terwifi hij van de min der jeugdige is bezeten :
580 Doch als ik zeide, het betaamt niet dat een vrouw,
Die wijs en rustig is, zich hierom storen zou.
Maar hoort vriendinnen [neemt mijn rede nu ter harte],
Wat raad mij overschiet, tot heeling van deez' smarte.
'k Heb nog een oud geschenk van 't grijze menschepaard
585 Dus lang zorgvuldig in een koop'ren bus bewaard.
'k Ontving het, nog heel jong, van Nessus, ruig van haren,
Den veerman, doodelijk gewond, in 't overvaren
Van den diepgrondigen Euenus, daar hij, zeil
Noch riem gebruikende , zijn veergeld won, doch geil
590 Mij [Herkles gemalin, gesterkt met huisgenooten,
In 't volgen van mijn man] met onbeschofte pooten
Betasten woude, recht in 't midden van den vliet
Gedragen op zijn hals. Ik schreeuwde. Herkles schiet
Hem daad'lijk in de borst ter longe in, dat het ruischte.
595 Het ondier stervende, als een geile en onbesuiste,
Sprak minzaam : o mijn kind, gij telg uit Eneus' stam,
Zult, omdat ik u lest uit liefde in d'armen nam
En overvoerde, dit geschenk ten loon ontvangen,
Indien ge luist'ren wilt. Wordt Herkules bevangen
600 Met ieinands min, gebruik mijn dik geronnen bloed,
Dat uit deez' wonde vloeit, daar Herkles' pij1 verwoed
En giftig, eer in 't lek van Lerne diep gedompeld,
Mijn zij me trof: hij zal, van minzucht overrompeld,
Geen ander vrouwenbeeld beminnen boven u.
605 Ik, overdenkende dat jongste woord , heb nu
Dien rok besmeerd met bloed, dus lang in huis gescholen
Gelijk die veege riet, en zoude ongaarne dolen,
In kwaad te leeren, min iet reukeloos bestaan,
Naardien ik boosheid haat. Men poge Herkles aan
610 Te lokken door gevlei, de maagd met minnedranken :
Doch dunkt deez' middel u niet raadzaam om de kranken
Te heelen; 'k zal het liefst nalaten uit ontzag.
R e i.
Indien men op zijn werk betrouwen stellen mag,
Zoo dunkt ons zijt ge hier niet kwalijk in beraden.

615

Deianier.
Wij houden 't zoo, hoewel we in 't werk voorheen nooit traden.

R e i.
Gij moet uw werk verstaan, en geenszins onbedocht
Aannemen voor bekend hetgeen gij nooit bezocht.
590. G es t e r k t met huisg enoot e n: dat Herkules gevolg bij zich had,
is begrijpelijk; doch zooals die drie woorden hier staan, dienen zij alleen
om verwarring in den zin te brengen. — 617. B e z o c h t voor „beproefdet".
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Deianier.
Men zal 't haast weten. 'k Zie hem hier ten huize uitkomen,
En spoeden: wacht u dat dit geenszins wordt vernomen;
620 Want wie in 't heim'lijk een bestrafbaar werk bestaat,
Vervalt niet licht in scha, schandaal, en schande en smaad.
Lichas.
0 Eneus' dochter, zeg mij nu, wat's uw begeeren?
Ik toefde lang in 't hof, en moet nu wederkeeren.
Deianier.
Het is alre6 beschikt, terwij1 ge alleen in 't hof
625 De vrouwen onderhieldt. Schenk Herkles, groot van lof,
Dit rijk gewrocht gewaad, het handwerk van mijn handen.
Vermaan hem, dat hij toch geen mensch met deze panden
Bekleede, noch de zon, noch haard noch outervier
Dien rok beschijne, eer 't mes den witten offerstier
630 De keel afsteke, en hij zich statig voor de goden
Vertoone, volgens mijn belofte, en hun geboden,
Die luiden dat ik hem in 't nieuwe altaargewaad
Moet eeren, daar hij, een nieuw priester, 't offer slaat,
In 't aanzien van de goon : en opdat hij zich regel
635 Naar mijn bevel, zoo sterk het met dit pand, daar 't zegel,
Van hem hierop gedrukt, ook daad'lijk wordt gekend.
Ga lever hem deez' doos: en nu men u verzendt,
Bestel niets noodeloos, hetwelk wij konnen derven,
En kwijt u zoo, dat wij zijn dubb'le gunst verwerven.
Lichas.
640 Voltrek ik mijnen plicht, als een die henereist,
'k Zal niets verzuimen 'tgeen uw dienst naar reden eischt,
Deez' doos hem offeren, en, naar mevrouws behagen,
Getrouw aan uwen heer deez' boodschap overdragen.
Deianier.
Ga heen, die weet hoe gij het hier geschapen vondt.
Lichas.
645 Ik weet het wel, en zal hem melden hoe 't hier stond.
Deianier.
Gij weet het: zeg hoe ik deez' vreemde wellekoomde.
618. Hem: ,,Lichas". — 621. Scha, schandaal, en schande en
smaad: deze onnoodige omhaal van woorden, die 'tzelfde beteekenen,
doet allesbehalve een fraaie uitwerking, en toch wordt het eigenlijke denkbeeld: „behoeft zich niet to schamen" er niet volkomen mee uitgedrukt. —
642. Offer en: in den zin van 't Fr. o ffrir, „aanbieden".
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Lichas.
Zoo minzaam, dat ik nauw mijn vreugd en blijdschap toomde.
Deianier.

Wat zult ge boven dit nog zeggen? want ik vrees
Dat gij mijn liefde ontdekt, onkundig of hij deez'
650 Of mij in 't harte plant.
REI.

I. Keer.

655

O baden, warme zeerotsstoven,
En die om Etna zette uw stoel,
Of midden in Melida's poel,
Of op Diana's strand geschoven,
Daar Grieken om het merktveld zwarmt,
En 't bergbad 's menschen leen verwarmt.
I. Tegenkeer.

Nu speelt de fluit u blijde wijzen,
Op stemmen van de zanggodin.
Men haalt Alkmene's afkomst in
660 En Jovis' noon, wel waard to prijzen.
Hij brengt in 't end van over zee
Den roof van alle deugden mee.
II. K eer.

665

Men wachte op hem wel vijftig weken,
TerwijI hij dwaalt van kust tot kust.
Zijn gemalin zat, onbewust
Van hem, zoo lang van rouw bezweken.
Deez' krijgsheld heeft, dus lang verbeid,
Dien zwaren krijgstocht afgeleid.
II. Tegenkeer.

670

Hij keere. Laat het schip niet rusten
Voordat het van het eiland schei,
En spoedig lande aan deze kei,

650. Of mij in 't harte plan t: deze regel mist zijn slot. — 651. Baden, war me zeerotsstoven: dichterlijk uitgedrukt voor „warme badstoven van zeerots". De Rei spreekt echter niet de baden aan, maar de
bad gast en, en de bedoeling van de strophe is : „gij , die de badplaatsen
bewoont, of den berg Etna, of de straat van Melida, of het strand aan
Diana gewijd, of die u op het marktveld verzamelt!" — 656. Deze laatste
regel is overtollig, of zou bij het begin van de strophe behooren: het
b er gb ad beyond zich toch wel in de zeerotssto y en, maar niet op of
bij het merktveld. — 671. Aan deze kei: kei is hier kaai, gelijk
hierboven vs. 520 zweien voor zwaaien.

SOFOKLES' HERKULES IN TRACHIN.

543

Van daar hij offert op de kusten,
Bekleed met dit altaargewaad ,
Hem toegestuurd door Nessus' raad.
Deianier.
675 0 vrouwen, 'k vreeze dat ik blind, mij zelf ten laste ,
Een reuk'loos stuk bestond, en erger dan het paste.
R e i.
Hoe nu, mevrouw, wat 's dit ?
Deianier.
Ik weet het niet. Mij kwelt
Dat weldoens halve iet kwaads in 't werk mocht zijn gesteld,
Uit hope van wat goeds.
R e i.
Hoe ? spreekt ge van de giften,
68o Aan Herkules gestuurd ?
Deianier.
Dat is het. Mijne driften
Bestonden niemand ooit te raden werk te spoen
In eene onzeek're zaak,
R e i.
Indien ik 't mag bevroen
En weten, zeg me dan, wat port u dus te schromen ?
Deianier.
Och vrouwen, hoort me toch hoe dit is toegekomen,
685 Een wonderbare zaak , en nooit voorheen gedacht.
De wol, geschoren van een witte schapevacht,
Daar ik mijn schoonen rok mee streek, is gansch verdwenen,
Van niemands hand geroerd, en droop op koude steenen.
Maar om t'ontvouwen hoe de zaak is toegegaan,
690 Zal ik 't wijdloopender u geven te verstaan.
Al wat het menschepaard, dat zijnen tijd zag enden,
Met eenen scherpen schicht geschoten in de lenden,
Mij leerde, heb ik niet geslagen in den wind,
Maar nauw en stipt bewaard, als eene wet, geprint
695 In eene koop'ren plaat, gelijk het dier voorzeide,
Mij radende dat ik d'arts'nij voorzichtig leide,
Bedekt voor vier en zon, in een verborgen hoek,
678. Weldoens halve: d. i.: „met het doel iets goeds te verrichten". —
68i. W e r k te spoen: „zich te overhaasten".
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Totdat men 't smeren zoude op stof, of eenig doek.
Dit's al besteld, gelijk de tijd het scheen te leeren.
700 'k Bestond het, binnenshuis, al heimelijk te smeren,
Gebruikende hiertoe de wol, van eene yacht
Getrokken. 'k Heb dat kleed gevouwen, en gewacht
Voor vier en zonneschijn , in eene doos gesloten,
Hem tot een gaaf besteld : dit weet ge, o reigenooten.
705 Nu komende in het hof, verneme ik daar met rouw
Jet schrikkelijks en dat geen mensch vermoeden zou.
De wol, waarmee 't gewaad besmeerd was en bestreken,
Gesmeten op den vloer, wordt van de zon ontsteken ,
Vervloeit verteerd op d'aarde, onzeker om wat reen.
710 Gelijk het zagemeel, van eenig hout gesneen ,
Zoo lag het ook op d'aarde, en kookte, en raakte aan 't smoken,
Recht als bij herrefsttijd de most begint te koken.
Ik arme ellendige weet nauw'lijks, noch begrijp
Wat rnij te denken sta, en schrik voor mijn onrijp
715 En zorgelijk bestaan. Het dier, geraakt om 't leven
Om Deianier, zou dat uit gunste een gave geven ?
Dit schijnt geen waarheid: maar het woude, in stervensnood
Mij listig vleiende, zelf d' oirzaak van zijn dood
Uit wraakzucht moorden : en dit schiet, helaas te spade,
720 In mijn gedachten. 'k Zal rampzalig mijne gade,
Tenzij de gissing miss', verliezen : want ik weet
Hoe Herkles al die hij met zijnen piji bestreed,
Ook Chiron, dood'lijk trof, en elk die schoonheen vrijde.
Het zwarte bloed, dat uit 's gewonden Nessus' zijde
725 Kwam springen, is besmet van gruwzaam moordvenijn.
Hoe kan 't hem anders dan ten hoogste dood'lijk zijn?
Aldus begrijp ik 't, en besluit, van rouw gedreven,
Zoo hem iet kwaads gebeur', te scheiden uit dit leven,
Op eenen oogenblik : want een doorluchte haat
730 Te leven in schandaal, elkeen ten schimp en smaad.
R e i.
't Is billijk dat men schrik voor ijselijke stukken :
Doch laat voor d' uitkomste u door wanhoop niet verrukken,
Noch oordeel voor den tijd.
Deianier.
In kwaden raadslag geldt
Noch valt geen troost of hoop, die ons gemoed herstelt.
702. Gewacht : „behoed, bewaard". — 709. 0 nzeker om wat reen:
vreemdsoortige constructie, om te kennen te geven: „zonder dat men de
reden daarvan met zekerheid bevroeden kan". — 71o. Zagemeel: of:
„zaagsel", gelijk men thans zegt. — 723. Elk die schoonhe en vr ij d e: d. i.:
„elk, die de gunst zocht van schoone vrouwen, waar Herkules op verliefd was".
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R ei.

735

Maar in bedroefden, die met opzet niet misdreven,
Is minder knaginge, en dit moet ge u zelf vergeven.
Deianier.
Zoo spreke niet die schuld aan eene misdaad heeft,
Maar binnenshuis geen stof tot zulk een onheil geeft.
Rei.

Het voegt mevrouw haar krop een luttel in te houwen,
740 Tenwaar' zij 't haren zoon wou melden en ontvouwen.
Hier komt hij aan, die flus naar zijnen vader ging.
Hyllus.

745

Och moeder, 'k wenschte u van drie dingen slechts een ding,
Of dat ge dood waart, of, gebergd door een behoeder,
Den naam mocht dragen van een anders echte moeder,
Of elders voortgeteeld van eenen and'ren aard.
Deianier.
O zoon, hoe ben ik zulk een vloek en laster waard?
Hyllus.
Gij hebt mijn vader en uw man vandaag verslagen.
Deianier.
Och zoon, van welk een stuk hoore ik u nu gewagen ?
Hyllus.

Dat u onmoog'lijk is te keeren en verhoen :
750 Want niemand kan wat eens gedaan is, weer ontdoen.
Deianier.
Wat zegt ge, zoon? wie was de bode, die vertelde
Dat ik een lasterstuk zoo snood te werke stelde ?
Hyllus.
'k Zag met mijne oogen zeif heer vaders lijden aan ,
En heb deez' droeve smert uit zijnen mond verstaan.
Deianier.

755

Waar hebt ge hem gemoet, in wat gewest gevonden ?

739. Haar' k r op een lu t t el in te h o u w en voor „haar droefheid een
wijl te verkroppen".
VONDEL XI.
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Hyllus.
'k Zal u de gansche zaak , opdat gij 't weet, verkonden.
Toen hij verreizen zou, daar Eurytus' paleis
En wijdbefaamde stad verdelgd lag, en op reis
De zegeteekens en den roofschat medesleepen,
760 Had held Alcides , op d' Eubeesche kaap, begrepen
Jupijn te Ceneus toe te widen een altaar,
En heilig kerkwoud. 'k Zag hoe hij kerkplechtig, daar
Ter stede, eerst dankbaar zijn slachtofferhande inwijdde,
Hier kwam ook Lichas, uw hofdienaar aan, heel blijde
765 Van huis , als een heraut, met uwe fraaie gift,
't Venijnig kleed. Uw man schoot daad'lijk met een drift
Het op uw woord aan 't lijf, en slachtte zes paar stieren,
Alle eerstelingen van den vrijbuit, vette dieren,
Nog tienwerf tien stuks vees, van allerhanden slag,
770 Dat al de wereld vreugd in 's ofrraars oogen zag:
Zoo scheen hij door 't gewaad verkwikt van geest en wezen,
In 't storten der gebeén. Maar toen de vlammen rezen ,
Ontsteken aan het vet der offerhande en 't hout,
Begon het zweet hem uit te breken zilt en zout,
775 De rok te kleven aan de leden en de lenden,
Zoo taai gelijk het lijm ; te scheuren en te schenden
De zenuw, vel, en been, te rukken van het lijf.
Het bloedige venijn ging weiden, sterk en stijf,
Als adderenvergift. Hij jammert ongeduldig,
780 Roept uwen Lichas, aan dit lasterstuk onschuldig,
En vraagt hem door wiens list hij dit besmet gewaad
Hem toebrocht. Deez', geenszins bewust van eenig kwaad,
Zegt daad'lijk dat gij hem dit kleed geboodt te geven.
Toen Herkules dit hoorde, en dol wierd aangedreven.
785 Te jammerlijk verrukt van smert in 't ingewand,
Greep hij den knaap bij 't been, en klonk hem aan het strand ,
Op eene scherpe rots, het bekkeneel te pletter.
Daar spatten brein en bloed, gemengd met hair en etter.
Al 't yolk schreeuwt jammerlijk om 's helds krankzinnigheid,
790 En Lichas' droeve dood : maar niemand onderleit
Hem eens t' ontmoeten. Hij zijgt vlak ter aarde neder,
En wentelt zich rondom : dan rijst hij schichtig weder
Al schreeuwende overluid, dat al d' Eubeesche kust,
Geboord met rotsen, galmt. Toen nu de kracht gebluscht,
795 De moed met een bezweek, wierp hij zich neer ter aarde,
788. Etter : om 't rijm: met e t te r wordt alleen bedorven vocht verstaan, en daarvan kon ten deze geen sprake zijn. — 790, 791. Maar
niemand onderleit hem eens t' ontmoeten: versta: „maar niemand
onderstaat zich, hem te naderen". Zie over o n d e r 1 e g g e n in den zin van
„ondernemen" het Uitl. Woordenb. op HOOFT in v.
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Niet eens, maar reis op reis, en gilde, en huilde, en baarde,
Verlasterende uw echt, te smertelijk bezuurd,
En Eneus' bruiloftslot, een pest, hem toegestuurd
Tot 's levens ondergang. In 't ende, aldus aan 't kwijnen ,
Soo Draait hij zijn bang gezicht eens om, en, mat van pijnen,
Ziet mij staan schreien, in het midden van de schaar,
En roept me fluks, zegt : o zoon, al valt het zwaar,
Genaak, en laat me in nood uw aanspraak toch niet derven
En troost, al most ge ook met uw vader teffens sterven,
805 En breng me dadelijk uit 's yolks gezicht, daar spie
Noch eenig mensch, wie 't zij, mij 'anger hoore of zie.
Ontfermt ge u over mij, zoo breng me van deez' \verve
Hoe eer hoe liever weg, opdat ik hier niet sterve.
Zoodra hij dit beval, bestelde ik met mijn hand
810 Den veegen in een boot, en brocht hem hier op 't land.
Gij zult hem daad'lijk dood of levende aan zien komen.
0 moeder, zulk een stuk, uw raad, ter hand genomen,
Hoip vader dus om hals, uw brave wederga,
Dies bidde ik, voegt het mij, dat u de donder sla,
815 De wraak u straffe, en dit gebed zal mij niet rouwen.
Gij moort hem, wiens gelijk gij nimmer zult aanschouwen
Rei.
Wel hoe vertrekt ge dus stilzwijgende. Gewis
Wie op eene aanklacht zwijgt, meldt dat ze schuldig is.
Hyllus.
Ai laat ze henegaan , en stuiven uit mijne oogen
820 Voor wind, en ver genoeg. Wie zonder mededoogen
Die stukken aanrecht, is geen moeders eere waard.
Zij ga, en voele dat haar 't zelfde wedervaart
Hetgeen ze vader braaf gespeeld heeft en geklaard.
REI.

825

I. K e e r.
Ai kinders, zie Gods lang gemelde
Voorspelling blijken, die hem spelde
Dat Herkles, als hij gansch vernoegd
Het land zag twalefmaal geploegd,

796. B a a r d e: d. i.: „sloeg jammerlijk geluid." — 8o7. W e r v e voor
„kaai". — 811. Had Hyllus gezegd, dat zijn moeder Herkules dood of levend
zien zou, als in 't Gr. staat, dan ware op den regel niets aan te merken
geweest. De bijvoeging a ank o men maakt dien belachelijk. — 821-823. Drie
gelijk rijmende staande regels volgen elkander hier op: iets ongewoons bij
Vondel. — 823. B r a a f voor „handig". — Geklaard voor „beschikt". —
824. K in d e r s: verkeerd voor „meisjes !" De Trachinische maagden, die
den Rei vormen, voeren hier tot elkander het woord.
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Zou rusten van zijn stiefmoers kwelling,
Deze uitkomst stemt met d'oude spelling.
Hoe zou een held, die d'oogen luikt,
En 's levens licht niet meer gebruikt,
Van zwarigheden aangedreven ,
Nu nog in slavernije leven I
I. Tegenkeer.
Want zoo, gelijk men daad'lijk hoorde,
't Vergift van 't paardemensch hem moorde,
En dus erglistig bracht ten val
Door drakespog, en Lerna's gal,
Met bloed gemengeld, en gebrouwen ;
Hoe kon hij langer 't licht aanschouwen ?
't Geborsteld ondier Nessus knaagt
En pijnigt hem, te fel geplaagd
Van brand, en gloende prikkelingen.
Zoo komt de dood door d'aders dringen.
II. K e e r.
Vrouw Deianier, dus ongelukkig,
Zag, onverhoed verbaasd en drukkig,
Deez' boel, een schandvlek in het hof.
Zij zocht uit Nessus' raadslag stof,
Doch door een reukeloos verzinnen,
Om 't hart van haren man te winnen.
Nu schreit ze droef hare oogen uit.
De dood genaakt hem vast. Zij spruit
Uit haren aanslag, blind besteken,
Het offerkleed , met bloed bestreken.
II. Tegenkeer.
De tranen vloeien naar beneden ,
Gelijk een bron. Door alle leden
Verspreidt zich 't gruwelijk venijn.
Nooit vijand trof met zulk een pijn
Dien grooten held, beklagenswaardig.
Echalie, och gij werdt te vaardig
Ter neer gesmeten voor mevrouw I
Van zulk een deerlijk naberouw
Is Venus oirzaak : want de liefde
Het hart der bedgenoote griefde.
R e i.
Ik hoore, of 't mist me, een hofgeschal ,
Eerst opgerezen. Och wat zal

834. Daad'lijk voor Nzooeven".
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1k hiertoe zeggen? iemand steent
Daarbinnen, jammert, huilt en weent.
Wat nieuwe ontsteldheid mag dit zijn?
Wat oude komt in droeven schijn,
Helaas, zoo treurig en beladn,
Met een bedrukte tijding aan?
Voedster.
Och dochters, wat schenkaadje werd
Een oirzaak van onze aller smert,
Gestuurd aan Herkles, al t'ontrouw?

875

Rei.
Wat tijding brengt ge ons, oude vrouw ?
Voedster.
Och Deianier is dood, is heen,
En heeft den jongsten tred getreèn.
Rei.
Hoe, is zij dood?
Voedster.
Gij hoorde 't al.
Rei.
Kwam deez' rampzalige ten val?

88o

Voedster.
z'Is dood, en koud, nog eens gezeid.
Rei.
Och arme, heeft zij 't afgeleid ?
Hoe kwam ze toch ten leste aan 't end ?
Voedster.
Heel jammerlijk, dit's wel bekend.
Rei.
Verhaal toch hoe 't is toegegaan.

885

Voedster.
Zij heeft zich zelve droef verdaan.
Rei.
Wat dolheid, welk een misverstand
Gaf haar het moordmes in de hand ?
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Hoe stapelde ze alleen gestoord
Den eenen op den and'ren moord?

890

Voedster.
Met eenen dolk, op 't hart gesteld.
Rei.
Zaagt gij dat schrikkelijk geweld?
Voedster.
En waarom niet? ik stond er bij.
Rei.
Wie was 't? hoe ging 't? och zeg het mij.
Voedster.
Zij moort zich met haar hand niet blot).

895

Rei.
Wat zegt ge mij ?
Voedster.
Het is alzoo.
Rei.
Deez' bruid, eerst ingehaald dus blij,
Bracht haar tot zulk een razernij !
Voedster.
Te bijster : maar indien gij 't onheil met uwe oogen
Aanschouwde, zeker 't zoude u treffen met meedoogen.

Rei.
900 En durf een vrouw dit met haar eigen hand begaan?
Voedster.
Afgrijs'lijk, als gij 't hoort, kunt ge een getuige staan
Hier over: want toen zij den zoon het bed zag spreiden
Om zijnen vader weer t'ontmoeten en geleiden,
Verstak ze zich, opdat haar niemand zoude zien
905 Beklagen [liggende voor 't outer op de knièn]
Den weduwlijken staat, en 't scheiden van haar vruchten.
Men hoort ze t'elkemaal weeklagen, en verzuchten,
888. Gesto or d: dit woord , dat alleen om 't rijm schijnt aangebracht ,
stoort den zin en kon beter gemist worden.
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Zoo dikwijl zij 't geweer in hare handen nam,
Gelijk ze was gewoon. Dan wentelt ze zich gram
910 En droevig door de zaal, en ziet een van 't gezinde,
Dien ze uit een grooten trek begunstigde en beminde,
Dan schreide ze, en verdaagde een geest, beroofd van troost,
Beklaagde hofgezin, en haar verlaten kroost.
'k Zag haar, na deze klachte, in Herkles kamer streven,
915 En lette hoe ze zat in eenen hoek gedreven
Heel duister, daar een vrouw gedienstig met haar hand
Alcides' kleeders spreidde op eene ledikant.
Toen sprong ze op 't bedde, en ging in 't midden zitten
[schreien
Zoo vele tranen, dat ze, als beken, zich verspreien.
920 Ten leste sprak ze op 't bedde: ik lag hier, als een braid.
Vaar wel voor 't allerlest. Mijn bijslaap heeft hier uit.
Geen nachtrust staat me meer op deze stee te hopen.
Zoo sprak ze, en rukte snel de Borst en boezem open.
Ontgespt den gouden gesp, ontbloot de slinke zij.
925 Ik vliege, uit al mijn macht, naar heuren zoon hierbij,
Verkundschap hem hoe zij zich aanstelt. Onderwijlen
Wij hene en weder voort toeschieten, en ons ijlen,
Verneemt men hoe ze zich met een tweesnedig zwaard
Den doodsteek gaf in 't hart. De zoon, aan 't huilen, baart
930 En ziet te spa hoe zij, van 't menschepaard bedrogen,
Verrukt van toorne, zich verkortte, en dus bewogen,
Haar oogmerk misschoot. Hij mistroostig smilt van rouw
In tranen, en beschreit het jammer van mevrouw.
Hij lag er, mond aan mond, en borst aan borst, weemoedig,
935 En stortte bitter zijn weeklachten heet en bloedig,
Dewijl hij, t'onrecht haar betichtende, dus ras
Een vaderlooze en moederlooze weeze was.
Zoo staat het hier in 't hof, waaruit men licht berekent
Dat hij een dwaas is, die twee blijde dagen teekent
940 Of meer: want ons geluk voorbij geen morgen spoedt.
Maar zie dat heden u geen zwarigheid gemoet.
Re i.
Wat jammer zal ik nu betreuren,
Of 't onheil, dat men zag gebeuren,
908, 909. Zoo dikwijl zij 't geweer in hare handen nam, gelij k ze was gewoon: er staat in 't oorspronkelijke niets van dat geweer
in de handen nemen, veel min van de bijzonderheid, dat Dejanier dat gewoon zou geweest zijn. Immers dan zou er voor de voedster reden bestaan
hebben, om vroeger toe te schieten en den zelfmoord te beletten. Het Grieksch
zegt alleen , dat zij, „op het gezicht der hoftrawanten", schreide en weeklaagde. — 938, 939. Versta: „waaruit men licht kan opmaken , dat het
dwaasheid is, op twee of meer gelukkige dagen achter elkander te rekekenen : bij ons althans haalt het geluk den dag van morgen niet".
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En niet betaamde? nauw'lijks weet
Ik droeve, schoon ik 't overmeet
Met oordeel, hoe men dit zal achten.
Dit beurde in 't hof: het ander wachten
Wij nog t'aanschouwen. Ongeluk
Te voelen, of aanstaanden druk
Te vreezen, is een zelve stuk.
K e e r.
Och of een voorwind op kwam steken,
Die mij vervoerde uit deze streken,
Eer ik van doodschrik henesterf,
Aileen door Herkules' verschijnen,
Geplaagd met ongeneesb're pijnen.
Men zegt de held genaakt deez' werf.
Tegenkeer.
Hij is nabij, niet ver te halen.
Nu schreien vreemde nachtegalen.
Een vreemde schaar genaakt: en waar
Geleidt men hem ? men drage stillijk
Den kranken herwaart, dat is billijk.
Hij sterft, of slaapt in doodsgevaar.
Hyllus.
Och och mijn vader, droeve vader,
Waar blijve ik nu ? wie is mijn rader ?
Waar blijve ik nu ? och och och och.
Raadsman.
Zwijg stil, mijn noon, opdat ge toch
Uw lieven vaders bitt're smart
Niet wekt. Nog leeft het kwijnend hart.
Bedwing uw tong.

970

Hyllus.
Zou hij nog leven ?
Zeg raadsman.
Raadsman.
Staak geluid te geven.
Verstoor hem in zijn ruste niet,
En zware krankheid en verdriet.

958. Nu schreien vreemde nachtegalen: versta: „zij, die hem
schreiende vergezellen, zijn vreemdelingen".
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H yllus.
Een molensteen van zwarigheden
En rampen ligt mij op de leden.
Herkules.

975

Jupijn, waar ben ik? in wat land,
Bij welke menschen, overmand,
Gepijnigd, en van smart bestreden?
De pijn, van boven tot beneden,
Verzwaart afgrijs'lijk. Wee och wee.

980

Wel wist ge niet door mijne bee
Dat rust en stilte was geraden
Terwij1 hij sliep, dus overladen
Van slaapzucht, en zijne oogen sloot.

Raadsman.

Hyllus.
Mijn tong borst los om vaders nood.

985

990

995

1000

Herkules.
0 Ceneus' rotsstrand, nat van baren,
Waar zijn ons godgewijde altaren,
En wat gena gebeurt me? o god,
0 Jupiter, met welk een spot
Beloont ge mij? och och ik lije
Van onverzoenb're razernije.
Hadde ik ze nooit met mijn gezicht
Aanschouwd! och och wat tooverdicht,
Wat arts [de godheid uitgezonderd,
Die uit de lucht, vol weerlicht, dondert,]
Geneest deez' kwaal door zijne macht?
'k Zou meenen dat ik eene kracht
En wonder zag. Wee mij, och arme!
Och laat me liggen. Men ontfarme
Zich over mij. Och, geene rust.
Och laat me liggen naar mijn lust.
Wat rept ge mij? och och, wat stoort me?
Och rept me niet. Gij moordt, gij moordt me.
Gij stoort me, daar ik stilte raap.
Gij stoort de krankheid haren slaap.

993, 994. De godheid uitgezonderd, die uit de lucht, vol
weerlicht, dondert: iemand die ondraaglijke pijn lijdt, gebruikt zulk
een omhaal van woorden niet, om eenvoudigtezeggen: „behalve Jupiter". —
100I. Wat rept ge mij? versta: „wat doet gij mij aan to raken?"
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Zij gaat haar gang, gelijk te voren.
Waar blijft ge, onvromen, ingeboren
Van Grieken? ik die keer op keer
Uw zeèn en bosschen op en neer
Doordwaalde, en zuiverde van plagen,
Verga, ellendig neergeslagen.
Nu vindt men niemand niet, die mij,
Ter dood toe krank van razernij,
Met vier of ijzer helpe om 't leven.
Nu komt hier niemand herwaart streven,
Die mijn gebroken hoofd verplet,
En mij om 't leven helpe, en redt.

Raadsman.
0 zoon van dezen held, ai help me: want waarachtig
Hier valt mijn kracht te zwak. Ik ben het werk niet machtig.
Gij ziet nog wakker uit uwe oogen. Tast dan aan,
1020 En help hem redden, die van onmacht niet kan staan.
Hyllus.
Ik sla de hand aan 't werk, maar kan hem, al t'ellendig.
Niet heelen van zijn smert, noch buiten, noch inwendig.

1025

1030

1035

Herkules.
Och zoon, och zoon, waar steekt ge, zoon?
Dus handelt God met ons, o hoon!
Vertil me, hef me. Och wederspoeden!
De dolle krankheid, weer aan 't woeden
En razen, treft me veel te bang.
De pijn, o Pallas, gaat haar gang.
Och zoon, ontferm u over vader:
Dewij1 mij geen van allegader
Voorthelpen wil. Snij af mijn strot,
En heel deez' smart op mijn gebod,
Een smart, te lijden door de boosheid
Van uwe moeders goddeloosheid
Och zag ik haar in zulk een staat,
Gelijk ze mij ter neder slaat.
0 Jovis' broeder, Pluto, help me
In slaap. Uw slaapdrank overstelp me.

1005. Versta: „de kwaal begint mij van voren af aan weer te folteren". —
Ioo6, 1007. Onvromen, ingeboren van Grieken: niet zeer duidelijk voor „Grieksche roovers en booswichten", op wie namelijk Herkules
jacht gemaakt had.— sou). Neerg eslagen voor „vermoord". — io3i. V o or th el p e n voor „van kant heipen".
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Verlos me, och arme, in dezen nood,
En help me aan een korte dood.
R e i.
Vriendinnen, toen we Plus verstonden uit bekenden
Hoe fel de koning, zulk een held , van vele ellenden
Gedrukt wierd, schrikten we in het binnenst van ons hart.

Herkules.
Och wat bezure ik in mijn lichaam zulk een smart,
1045 Een pijn, met geene tong t'ontvouwen, noch te melden !
'k Most stiefmo6r Juno's wrok zoo bitter niet ontgelden,
Noch ook Eurystheus' drift berokkent zulk een Teed,
Als Eneus' eenige oir, die dolle, aan mij besteedt.
Ik ben onwetende in 't venijnig net gevangen,
1050 Dat aan mijn lenden kleeft, en knagende blijft hangen,
En, als een kanker, long en ingewand bekruipt,
De geesten uitput, vleesch en bloed en merg verzuipt.
Hierom bezwijken lijf en leden, fel aan 't kwijnen.
Dit pestig kleed vermoordt me, en mat me door veel pijnen.
1055 Nooit had de sterkste vuist zoo groot een macht aan mij,
Nooit krenkte een reus, 't gebroed der aardsche razernij,
Nooit menschepaardsgedrocht, in schutgevaarte ervaren,
Dit scheutvrij lichaam, nog geen Grieken, geen Barbaren.
Geen yolk aan 't uiterste eind der wereld, waar ik toog,
io6o En wilden temde met mijn knots, en strengen boog :
Nu moet ik van een vrouw, van vrouwenhanden, sterven.
0 zoon, betoon dat wij, wilt gij mijn zegen erven,
Veel dieper in uw hart dan moeders staan geplant.
Ai sleur ze herrewaart met uw godvruchte hand.
1065 Wie van ons beide schaft u lekkerder banketten?
Vaar voort, zoon, voort. Beschrei mijn jammerlijke smetten.
Ontferm u. Volk bij yolk wil schreien om mijn val.
Och zal ik weenen, als een maagd, die sterven zal,
Ik, dien men nooit om ramp een traan, een zucht zag geven ?
1040. En h e 1p me aan e en e korte dood; tegenwoordig zou deze
regel ons lam toeschijnen en zouden wij schrijven :
En help mil aan een korten dood;

zonder den nadruk op het lidwoord te laten vallen. Maar behalve dat
dit uitrekken van het lidwoord onze voorgangers minder schijnt gehinderd
te hebben dan het ons doet, zoo kan de bedoeling van Vondel geweest
zijn, e en e hier als telwoord te bezigen en Herkules te laten zeggen : „help mij
aan eene, in plaats van aan duizend dooden". — 1052. V e r z u ip t: dit woord
is hier ongelukkig gekozen: immers er wordt — zie vs. 1049 — van een net
gesproken, waarin vleesch en bloed enz. wel niet v e r z u ip e n kunnen. —
1063. Dan m o e d e r s: lees : „dan in moeders hart". — 1068. Z a 1 ik
ween en : versta : „is het mijn lot nu, te weenen !"
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1070 Zal een verwijfde deugd, dus neergeslagen, sneven?
Koom herwaart, zoon: beschouw uw vaders droef gekwel.
Beschouw altzamen uw gescheurden vaders vel
En ingewand gescheurd. o Vader van de goden,
Dat mij de donder sla, uw felle bliksems dooden.
1075 De sterke draaiing dempt mijn zinnen en verstand.
De gloende brand slaat voort. o Eertijds dapp're hand!
0 hart, o vrome borst! o armen, sterk van krachten,
Die den Nemeeschen leeuw, dien bruller, kondt versmachten.
Dat hij, schuimbekkende en knerstandende, verwoed
1080 Den geest uitbraakte in 't end, gemengd met vier en bloed.
Deez' rechte hand kon eer de felle poelslang stikken,
En Lerne veiligen. Zij liet zich niet verschrikken
Van eenen troep, die met twee lijven vocht op 't land.
Zij velde 't wilde zwijn, in 't bosch van Erymanth.
1085 Zij sleepte Cerberus, afgrijselijk gebeten,
Uit Pluto's hol, met zijn drie hoofden aan een keten.
Zij schoot den draak, die zich in duizend krullen krult,
En 't ooft bewaakt, dat in het west den hof verguldt.
Zij louterde overal de landen van hun kwalen,
1090 En niemand kon ooit roof en prijs op ons behalen.
Ik, zoon van god Jupijn, gewonnen bij Alkmeen,
Gevoele een binnenkoorts verscheuren lijf en leen,
En spelle u, schoon ik smilt, zij zal, die mij dit kuischte,
Mijn wraak gevoelen. Breng ze, en leer deze onbesuiste
1095 Verkunschappen, dat ik, een dood en levend man,
Geen booswicht sparen, en de boosheid straffen kan.
R e i.
Onzalig Grieken, wat verdriet staat elk to schromen,
Indien u Herkules ontijdig wordt benomen!
Hyllus.
Heer vader, laat ge toe dat ik u iet vermaan?
IWO Dewijl ge krank zijt, hoor het stillezwijgende aan.
1070. Versta: „moet ik, die zoo dapper was, dus kermende en klagende
als een vrouw liggen sterven ?" — maar van dat alles staat in 't oorspronkelijke niets. — 1078. Die den Nemeeschen leeuw, dien bruller,
kondt versmachten: versmachten staat hier act. voor „doen versmachten", t. w.: „van benauwdheid" — even gelijk elders s ti kken voor
„doen stikken". — 1082. Zij: namel. d e e z' rechte ha n d. — 1083. Eenen
t r o ep.... met twee 1 ij v en: onduidelijk voor „met tweeerlei lijven". —
Hij bedoelt de Centauren. — 1085. Gebeten: hier voor „nijdig". —
1088. Den ho f: namel. „der Hesperiden". — 1093. Die m ij di t kuischte:
d. i.: „die mij dit berokkende, die mij dezen trek speelde". Ik heb echter
het woord k u i sch en, dat „zuiveren, reinigen", beteekent, nergens in den
hier bedoelden zin aangetroffen.
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'k Zal bidden om hetgeen ons 't recht en ook de reden
Leert volgen. Gun me dit, en laat om mijn gebeden
Uw gramschap zwichten : want gij weet de reden niet.
Herkules.
Zeg op, hetzij gij groeit of lijdt in mijn verdriet.
1105 Zeg op, en zwijg terstond. 'k Vervalle , en legge aan
['t grijpen
En kan uw duist're spraak niet vatten noch begrijpen.
H y 11 u s.
Ik woude u melden hoe het nu met moeder gaat,
Ook hoe ze uit misverstand u bracht in dezen staat.
Herkules.
0 booswicht, rept ge nog van 't schendig vadermoorden ,
III() En perst en plaagt ge mij met zulke lasterwoorden?
Hyllus.
z' Is nu in zulk een schijn, dat mij geen zwijgen past.
Herkules.
Alsof ze eerst niet genoeg verrichtte, mij ten last?
Hyllus.
Gij zult niet zeggen dat ze iet aanrecht, waard gelasterd.
Herkules.
Zeg op, doch wacht u dat gij niet van aard verbasterd.
Hyllus.
1115 'k Zal melden hoe ze storf: want moeder is om hals.
Herkules.
Door wien ? dit's wonderspraak, in zooveel ongevals.
Hyllus.
Zij heeft zichzelf verdaan. Geen mensch benam haar 't leven.
Herkules.
Och had ik met mijn vuist haar dezen slag gegeven 1
Hyllus.
Gij staakte uw toorne, indien gij 't klaarder had verstaan.
1113. Aanrech t: hier werd de verleden tijd vereischt, niet slechts door
de taal, maar ook door de historische waarheid; immers, het mensch was
al dood.
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Herkules.
1 120 Gij ineldt een gruwelstuk. Hoe is dit toegegaan?
H y 11 u s.
Zij dwaalde uit misverstand, en lei niet toe op boosheid.
Herkules.
0 booswicht! zij vermoordt me. Is dit geen goddeloosheid?
Hyllus.
Zij brouwde een minnedrank, om in uw gunst te staan,
Doch dwaalde, om zich en 't hof van uw boelin t'ontslaan.
Herkules.
1125 Waar is in Trachin zulk een tooveres te vinden?
Hyllus.
Maar Nessus 't menschepaard wou Naar aldus verbinden,
In schijn dat ze uwe min zou winnen door zijn bloed.
Herkules.
Helaas, ik ben om hals! 't is uit met mij. Ik moet
En kan het hemelsch licht voortaan niet meer aanschouwen.
1130 Nu blijkt, nu ziet men ons bederf en dood gebrouwen.
Ga hene, zoon: vertrek: gij gaat uw vader kwijt.
Ga roep vrij al 't geslacht, Alkmeen, vergeefs gewijd
Tot eene bedgenoot van Jupiter. Ga hene,
Opdat uit mijnen mond, terwijl een ieder weene,
1135 Elkeen de spelling van de godspraak hoore en vatt'.
Hyllus.
Vrouw moeder is hier niet. Zij reisde uit uwe stad
Naar d'oude zeekust van Tyrinthe, om daar te wonen,
En nam ook kinders mede. Een deel van uwe zonen
Bewoont nog Thebe. Wij, heer vader, hier vergaard,
1140 Is 't noodig, luist'ren wat uw leste wil verklaart.
Herkules.
floor toe, het is nu tijd, en wil Loch niet vergeten
Dat gij u manlijk draagt, en Herkles' zoon moogt heeten:
Want vader Jupiter mij spelde, dat voortaan
1126. V er b in d en: dit woord drukt hier de bedoeling niet uit. Hyllus
wil eenvoudig zeggen, dat Dejanira het gif van Nessus ontvangen had. —
1136. V r ouw moed e r: namelijk Alkmene, de moeder van Herkules,
wier bijzijn deze, vier regels hooger, getoond had te wenschen. — 1138.
K in d e r s: „eenigen uit de kinderen van Herkules".
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Geen levend mensch, wie 't waar, de hand aan mij zou slaan,
1145 Maar eene schim, die ree ter helle was gevaren.
Dit menschepaard heeft mij, naar vaders openbaren,
Na zijne dood verdelgd : en 'k wil, opdat het blijk',
Een nieuwe spellinge, deze oude heel gelijk,
Verhalen. 'k Zou [wanneer ik 't kerkwoud van de Sellen,
1150 Waar' ingetreden, om mijn lot te hooren spellen],
Ter aarde leggende, vernemen uit den tak,
God Jupiter gewijd, zoodra de boschduif sprak,
Hoe ik, tot dezen dag in 't leven, zonder zwichten,
In 't end gevoelen zou mijn moeden hals verlichten
1155 Van zulk een zwaren last, te streng ons opgelegd.
Toen scheen het dat mij veel geluks was toegezegd :
Maar 't meldde alleen mijn dood, en 't ende van mijn dagen:
Want dooden rusten stil, van alien last ontslagen.
Dewijl dit openbaar nu voorvalt, voegt het, zoon,
1160 Dat ge uwen vader helpt, en alle zijn gebotin
En wet, in haren eisch, volstrekt, eer hij zich store.
Hyllus.
0 vader, 'k vrees met u te twisten. Spreek, ik hoore,
Bereid getrouw uw wil te volgen.
Herkules.
Geef me uw hand.
Hyllus.
Hoe eischt ge die dus streng?
Herkules.
Ontzegt ge mij dit pand,
1165 En geeft ge daad'lijk geen gehoor? hoe is 't gelegen?
Hyllus.
Daar is, daar is mijn hand. Ik spreke u geenszins tegen.
Herkules.
Nu zweer me bij het hoofd van vader, god Jupijn.
Hyllus.
Wat zal ik zweren, en waarin gehoorzaam zijn?
Herkules.
Gij zult me zweren in te volgen mijn begeeren.
1149. D e Sellen: een volksstam, in de nabijheid van 't Dodoneesche
wood woonachtig.
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H y 11 u s.
1170 Ik zwere u bij Jupijn, die kennis draagt van 't zweren.
Herkules.
Bedriegt ge mij, zoo treff' de vaders vloek uw hoofd.
Hyllu s.
Dat treft me niet. 'k Bedriege u niet, zoo gij 't gelooft.
Herkules.
Gij weet waar Eta rijst, gewijd Jupijn ten prijze.
H y 11 u s.
Heel wel, en offerde daar dikwijl, naar 's lands wijze.
Herkules.
1175 Gij zult mijn lichaam daar heendragen, met uw hand
En hulp van vrienden, hier geroepen uit het land,
Dan van veel lijkhout, uit het eiken bosch gehouwen,
En vet olijfhout mij een hoogen stapel bouwen.
Leg hier mijn lichaam op, getroost en onbelaän,
1180 En steek het lijkhout met de doodsche lijktortse aan,
Doch zonder eenen traan te laten, en te schreien
Gelijk 't mijn zoon betaamt, of 'k zal u zonder beien
Opkomen, vloeken, om u waren bij den tast.
Hyllus.
Wat zegt ge, vader? och wat legt ge uw zoon ten last?
Herkules.
1185 Hetgeen ge schuldig zijt: of weigert gij 't vermeten,
Zoo zijt ge een anders zoon, niet waard mijn zoon te heeten.
H y 11 u s.
Och vader, 'k vraag nog eens, wat eischt ge met een woord,
Dat ik me smette met ten vuilen vadermoord ?
1172. Da t tr e ft m e niet voor „die vloek zal mij niet treffen". —
1182. Gelijk 't mtn z o on betaamt: deze woorden behooren niet bij
het onmiddellijk voorafgaande sc hr eien, — want dan zou Herkules aan
zijn zoon juist verboden hebben wat hij zeide hem te betamen —; maar
moeten tot de vroegere bevelen teruggebracht worden. Zoo ik het oorspronkelijke wel begrijp, wil Herkules zeggen: „aan deze handeling zal ik
u voor mijn zoon herkennen". — 1184. Wa t le gt ge uw zoon ten last:
verkeerd voor: „wat last legt ge op uw zoon". — Ten laste le ggen is
. beschuldigen".
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Herkules.
Gij zult geen vadermoord bedrijven onbescheiden,
1190 Maar in mijn lijden mij een artsenij bereiden.
H y 11 u s.
Hoe heel ik 't lichaam, zoo 't verbrande en ga tot niet ?
Herkules.
Bestel al 't ander werk, indien ge u dit ontziet.
H y 11 u s.
Om 't lijk te dragen ik mijn doodplicht u niet weigere.
Herkules.
Ontziet ge 't lijkhout ook te staap'len, dat het steigere ?
Hyllus.
1195 Behoudens dat ik 't met geen lijktorts steke in brand :
In 't ander staan we reede, en gaan u aan de hand.
Herkules.
Het is genoeg, mijn zoon. Betoon den overleden
Dien kleenen dienst nog, na zooveel gedienstigheden.
Hyllus.
Al waar"t een zwaarder last: ik volg wat u behaagt.
Herkules.
1200 Gij kent de brave telg van Eurytus, een maagd.
Hyllus.
Meent ge Rile ?
Herkules.
Dat 's recht. 'k Beveel ze u voor mijn sterven.
Zoo gij godvruchtig zijt, en noode zoudt bederven,
Dewijl u d'eed verbindt aan vaders liefde en trouw ;
Aanvaard ze, na mijn dood, gewillig tot uw vrouw,
1205 Opdat geen ander man haar, die aan mijne zije
Geslapen heeft, dan gij alleen, omhelze en vrije.
0 zoon , bewaar deze echt, en luister naar mijn reen
Want gij stondt vader in gewichtiger voorheen
Ten dienst : en weigert ge in een kleener hem te hooren,
1210 Zoo zult ge reuk'loos al uwe oude diensten smoren.
1200. Een maagd: dit woord moet hier genomen worden in den zin
van „jonge dochter". 't Zou anders niet sluiten met hetgeen Herkules
vs. 1205 en 1206 vertelt.
36
VONDEL XI.
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Hyllus.
Het voegt niet dat men een op zijn verscheiden stoor.
Maar zulk een streng gebod klinkt me al te hard in 't oor.
Herkules.
Gij spreekt, alsof ge ontzegt te volgen mijn behagen.

Hyllus.
Wat mensch ter wereld zou Naar lijden en verdragen,
1215 Die vader brocht om hals, en moeder hoip van kant,
Tenwaar' een zinneloos, beroofd van zijn verstand?
'k Wil liever sterven dan met een vervloekte leven.
Herkules.
Hij schijnt om vader, die vast zieltoogt, niet te geven.
Doch zijt verzekerd, dat, volhardt ge in dit geval,
1220 Uw vaders vloek uw hoofd afgrijs'lijk treffen zal.
Hyllus.
Wee mij. Het schijnt me dat gij raaskalt zonder reden.
Herkules.
Gij tergt me in mijnen slaap nog eens tot heftigheden.
Hyllus.
Wat twijfelmoedigheid bestrijdt me in dezen staat!
Herkules.
Acht gij 't onbillijk in te volgen vaders raad?
Hyllus.
1225 0 vader, zal ik uit uw mond godd'loosheid leeren?
Herkules.
't Is geen godd'loosheid in te volgen mijn begeeren.
Hyllus.
Is 't billijk 'tgeen ge mij dus streng ten laste legt?
Herkules.
Laat goden tuigen van mijn billijkheid en recht.
Hyllus.
'k Zal 't volgen, nademaal de goden dit getuigen,
1230 En onder uw gebod mij zelven gaarne buigen.
Het kan niet kwaad zijn, zoo ik vaders wil voltrek.
1228. Herkules zegt, in 't oorspronkelijke, alleen, in antwoord op de vraag
van Hyllus: „ja bij de Goden, het is billijk?" en daarop geeft zijn zoon toe.
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Herkules.
Dat is een braaf besluit. Nu hecht aan dit bestek
Deze eene weldaad: breng mijn lichaam daad'lijk buiten,
Eer ik aan 't razen sla van pijnen, niet te stuiten.
1235 Valt aan: tast aan: heft me op. Dit is mijn leste wensch,
De rust van zwarigheen, het ende van den mensch.
Hyllus.
0 vader, zijt gerust: wij volgen uw begeeren.
Nu gij 't beveelt, zal ons geen zaak ter wereld keeren.
Herkules.
Vaart voort, eer ik verzwakt beroofd wordt van verstand.
1240 0 harde ziel, met welk een taaien ijz'ren band
En strik hangt gij gehecht aan 't lichaam. Staak dit klagen.
Hyllus.
Nu wordt ge, al valt het zwaar, gediend naar uw behagen.
Herkules.
0 makkers, draagt me heen. Vergeeft mijn ongeduld.
Gij weet hoe mij de goon mishand'len, zonder schuld
1245 Verlaten in dien nood, en hoe ze, die mij toomen,
En ik mijn vaders noem, mijn lijden vast zien komen.
En nog ziet niemand wat hierna op volgen zal.
Het tegenwoordige een te deerlijk ongeval
Gedijt hun zelf ter schande, en bitterst valt het ende
1250 Hem, die beproefd wordt van deez' jammerlijke ellende.
Hyllus.
Bewaar zorgvuldig 't hof van Herkules, o maagd,
Die zooveel lijken van doorluchte mannen zaagt,
En alle jammeren, te zwaar in 't wederstreven,
Waarvan Jupijn alleen de schuld wordt toegeschreven.

1240, 1241. Er bestaat hier verschil tusschen de lezingen : sommigen
schrijven deze regels aan Herkules, anderen aan Hyllus toe : zeker passen
de drie slotwoorden van vs. 1241 beter in den mond van den zoon en
sluiten zich volkomen aan bij 'tgeen vs. 1242 volgt. — 1246. M ij n v ad e r s: bier eenvoudig voor „de Goden". — 1251. Volgens BRUMOY zou
Hyllus deze woorden toevoegen aan 161e, en zouden die een aansporing
behelzen , dat zij zich niet verwijdere. Haar verschijning schijnt echter min
gepast, en 't ligt ook meer in den aard der zake dat Hyllus zich tot de
Trachinische maagden wendt. — 1254. Lees , eenvoudig : „al wat hier gebeurd is, is door Jupiter beschikt". — „Dus ," en dit is de zedenleer, „wij
moeten zwijgen en ons onderwerpen."
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Op Ott o53treiptit Vent
JOANNES LUTMA,xxiv•
den ouden, goudsmid.
GRAFSCHRIFT.

Utma, die de Fenix was,

bier end'lijk in zijn asch,
L Rust
Afgezweefd op gouden schachten
Van doorluchtige gedachten
Naar de starren , boven 't zwerk.
Houwt een Fenix op den zerk.

AijabicOf ,
OP DEN EERWAARDIGEN VADER

HENRIK HALMAN,xxv.
Priester van Jezus' Societeit.
SIC ITUR AD ASTRA

Erhef, o zangkoor,, uwe tonen
Op Halmans uitgang, met drie kronen
Van Zuiverheid , van Arremoe,
En van Gehoorzaamheid verheven ,

V

XXIV. Joannes Lutma was de beroemde goudsmid en drijver, wiens
werken, voor zooverre zij overgebleven zijn, in hooge eere worden gehouden.
Hij werd omstreeks 1588 te Emden geboren en ondertrouwde 31 Maart
1623, oud 35 jaren, te Amsterdam , met Mayken Roelants. Hij had toen 2
jaren op de Warmoesgracht, gewoond. Uit dit huwelijk werd o. a. een zoon
Joannes geboren, die I September 1624 gedoopt werd. Ten tweeden male
huwde hij 18 Mei 1638 met Sara de Bie, weduwe van Heyndrick Quickelberge. Hij woonde toen in de Nes en gaf op in Groningen geboren te zijn.
Zijn tweede vrouw werd 26 Juli 1666 in de Oude Kerk begraven; hij zelf
29 Januari 1669 in dezelfde Kerk.
Zijn zoon Joannes was evenals hij goudsmid.
XXV. Den 14 Februari 1669 overleed te Amsterdam op 37-jarigen leeftijd Hendrik Halman, zendeling der Societeit van Jezus. Hij was geboren

2. Rust hier end'lijk in zijn asch: tot asch verkeerd zijnde, kan
iemand niet gezegd worden in zijn as c h te rusten. Doch vermoedelijk
staat in zijn as c h hier voor „in de gedaante van asch, tot asch verkeerd". — 3. A fg e z w eefd voor „moede gezweefd". — 6. E en F enix:
uit Wien een andere — zijn zoon — herrees. — Lijkdicht. Sic it ur a dastr a:
d. i.: „zoo vaart men naar de sterren (tot God)". Zie Aen. IX, 641.
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Bij Serafijns, in 't ander leven,
Tot aan den hoogsten hemel toe.
Zoo brandde d'ijver van Elias,
Gelijk een fakkel voor Messias,
En namaals 't heilig morgenlicht
Joannes, die voor Jezus buigde,
Van dit onnoozel Lam getuigde,
En heentrad voor zijn aangezicht.
Men pass' 't Orakel van Gods tempel
Op dezen : d'ijver van uw drempel

Heeft mij verslonden en verteerd.
Hij stortte, in 't renperk afgeronnen,
En heft den Pallemtak gewonnen,
Waarmede God zijn Priesters eert.
De toeloop, daar hij zich liet hooren,
Eischte, om den zolder 't onderschoren,
Kolommen, en het perk viel nauw
Voor zulk een drang van Christenmenschen ,
Die om de spijs der Eng'len wenschen.
Zijn geest werd sterk, het lichaam flauw.
De moed was grooter dan 't vermogen.
Zoo moet de pees der taaie bogen,
Die al te streng gespannen staan,
Ten leste breken, of verslappen.
Den pelgrim zwicht voor wijde stappen,
Op eenen zandberg, zwaar te gaan.
Het kakebeen lijdt last in 't leeren.
Deez' liet geen kranken troost ontberen,
Noch dag noch nacht; dewijl hij vat
Hoe d'Opperste bij 't kranke bedde
Zich vinden laat, opdat men 't redde
Uit zwarigheid, die zielen mat.
Men hoort de weeuwen, weezen, armen,

te Antwerpen in Augustus 1632, de naam zijns vaders was Joannes en
zijn moeder heette Maria Conincx. Den 28 September 1651 was hij in
't Noviciaat der Societeit getreden en in 1664 naar Amsterdam gezonden,
met het doel om den hoogbejaarden Augustinus van Teylingen, die in de
Papegaai (Kalverstraat) stond, als medehelper ter zijde te mogen staan. Zie
over hem H. J. ALLARD , Vondels Gedichten der Societeit van Jezus, bl. In.
14, 15. Zie Johan. II: 17.— 31. Het kakebeen lijdt last in 't leer en: leeren staat hier voor „onderwijzen" , en de zin is „door altijd maar
rusteloos het predikambt waar te nemen — zie vs. 19.25 — raakt men eindelijk daartoe buiten staat". De uitdrukking was misschien in Vondels tijd
spreekwoordelijk; anders is zij niet gelukkig gekozen. — 36. Ma t voor
„afmat, vermoeit", of liever (want de spreekwijze is figuurlijk) voor „kwelt,
beangstigt".
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Om haren man en vader kermen
Op 't lijk, dat nu zijn handen sluit
En mond, zoo mild van troost en gaven,
Bij God bekend, en in 't begraven
Met jammerlijk geschrei besluit.
Hij, die door d'enge poort kwam dringen,
En lust schepte in bespiegelingen
Van God, en zijn Gezalfdens wet,
Verworf 't geluk, na vast betrouwen,
Gods stralende aanschijn klaar 't aanschouwen,
Beneveld van geen wolk noch smet.
De dankbare IJstroom, op 't begeeren
Van zijne kind'ren, wou hem eeren
Met eenen zerk, en dit gedicht:

40

45

50

Hier rust nu Halman, die nooit rustte,
Totdat de dood zijn ijver bluschte.
Getrouwe dienst houdt elk verplicht.

Op itetiOarine Outotier.'"I.
RECESSIT IN AURAS.

D

E nijd des zerks bedekt de schoonheid van Questier.

De geest, nog schooner, leeft in hout en wit papier.
In aarde en hemel rees om haar een groot krakeel.
Elk trok. De hemel won de ziel, het schoonste deel.

XXVI. Catharine Questiers werd 7 Februari 1669 in de Oude Kerk in
graf No. 237 begraven.
so. Van zijne kind'r e n: versta: „van zijn geestelijke kinderen". —

5i. Dit gedicht: dit grafschrift. — Op K. Questier. Recessit in auras:

d. i.: „zij trok hemelwaarts". Zie Aen. II, 791. — 2. In h out en w it
papi e r: „in snijwerk en in knipsels".
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eitS3cart
VAN DEN WELEDELEN EN EERWAARDIGEN HEERE, DEN HEERE

AUGUSTI JN VAN TEILINGEN.xxvil.
Priester der Socidteit.
OMNIBUS IDEM.

Eer Teilingen , na twee en tachtig jaren,
Komt, afgemat op 's levens wilde baren,
Ter haven van de ruste en 't eeuwig leven
Gezegend en behouden ingedreven,
Van Cherubijn en Serafijn ontvangen
Met Gods bazuin en hemelsche gezangen.
Zoo vroolijk zag men Simeon in vrede
Heenvaren, na zijn langgewenschte bede,
Toen hij den zoon der koningin, Gods moeder,
Der volken troost, en eenigen behoeder,
Aanschouwde, omhelsde uit alle zijn vermogen.
De zaligheid, Gods heil zag hem ten oogen
En aanschijn uit. Hij riep : ik ben ontbonden
Van 's lichaams last, 'k heb God, mijn God gevonden.
Gij weduw, wees en maagden, mannen, vrouwen,
Verlaat dit lijk, en volgt, met vast betrouwen

H
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XXVII. Augustinus van Teylingen, in 1587 te Haarlem geboren , trad 22
Mei 16o6 te Doornik in het Noviciaat der Sociëteit en gaf vervolgens in
het College te Brussel onderwijs in de Rhetorica en het Grieksch. Den
2 'sten April 1612 werd hij tot Priester gewijd en spoedig daarna kwam
hij in aanmerking voor de Hollandsche zending. Hij werd in plaats van
Livinus Wouters , die in 162o gevangengenomen was, pastoor der statie ,
de Papegaai geheeten , in de Kalverstraat.
Hij overleed den 4den Augustus 1669 na een dag bedlegerig geweest
te zijn.
Vondel schijnt bijzonder met hem bevriend geweest te zijn. Augustinus
van Teylingen heeft ook naam gemaakt als schrijver van de „Opcomste
der Nederlandsche beroerten (1642)", een boekje , dat talrijke malen herdrukt werd, van de „devote oeffeninghe op de vyf letteren van de soetste
ende allerheyligste namen Jesus ende Maria", van het „Extractum catholicum" enz.
Uitvaart: de cadans van dit gedicht , uit vijfvoetige verzen of zoogenaamde elegiaci bestaande en alleen in slepende , zonder inmengsel van
eenigen staanden , regels vervat , is uitmuntend geeigend aan den treurtoon,
die hier moest worden aangeslagen , doch zou op den duur eentonig en
vermoeiend worden. — Omnibus i dem: d. i. : „voor allendezelfde". Toespeling op het vredelievend en meegaand karakter van van Teylingen.
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Op God, de ziel van Augustijn, uw vader,
Die minzaam u, zijn kinders, al te Bader,
Nog noodigt, om, ontslagen van verdrieten,
20
Een zelve kroon en glorie te genieten.
U is bekend hoe tot zijn hooge dagen
Hij 't lastig kruis geduldig heeft gedragen,
Zich kwijtende ten dienst van zijn gemeente;
Schoon hem de spraak, de krachten, en 't gebeente
Begaven, in een drang en zwarm van zielen,
25
Die vierig hem in 't uiterste overvielen.
Maar och helaas, de kruisheer most beneden
Op d' aarde zelf alleen de wijnpers treden,
En trad aldus vooruit, eer d' ijz'ren vuisten
30
Den in den raad der Joon gedoemden kruisten.
Wat is dit lijk een oirzaak van veel jammers !
Een halleve eeuw genoten d' Amsterdammers,
Zoo 's nachts als daags, 's mans dienst op hun begeeren,
Volhardende elk te stichten, en te leeren,
En daag'lijks God getrouw zijn recht te geven,
35
In wien hij scheen te leven en te zweven.
Nu langer niet uwe oogen uitgekreten :
Want d' overleën heeft lang zijn leed vergeten
Bij zijn genan, het kerklicht van Hippone,
40En wierookt nu, ten prijs van God den Zone,
Daar schooner zon en maan en starren schijnen.
Daar wandelen standvastige Augustijnen
Nu hand aan hand. lndien ge billijk oordeelt
Den voorzaat [die met een godvruchtig voorbeeld
45 Zijn leering sterkte] in liefde na te treden;
Zoo volgt getrouw den nazaat, hier beneden
In zijne plaats gesteld, om Christus' kerken
Met hemelsch man te voeden en te sterken.
Voltrekt getrouw uw herders wil en wenschen.
50
Deez' leefde in vree, bemind bij alle menschen.
Ootmoedig, als de minste van Gods slaven,
Vergetende 't oud stamhuis van 's lands Graven,
28. Alle en de wijnpers t r e d en: voor „al het werk alleen doen".
De uitdrukking is ontleend aan de Schrift. Zie Job XXIV: II; Jes. LXIII:2;
Klaagl. I : 15. Tot zijn 77ste jaar was van Teilingen zonder medehelper. —
34• V olhar dende: staat hier voor: „terwijl hij bleef volharden". —
39. Zijn genan, het kerklicht van Hippone voor „zijn naamgenoot
Augustinus, de beroemde kerkvader". — 43-46. Met andere woorden: „indien
gij het plicht acht, het voorbeeld en de leer van den vroegeren Augustijn
na te volgen, zoo dient gij hetzelfde te doen ten opzichte van den lateren
Augustijn". — 51. Gods slaven: slaaf wordt hier in de beteekenis van
„dienaar" genomen en als vertaling van servus. Zoo noemt zich de Paus
servus servorum Christi.
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Waaruit zijn bloed was wettig voortgesproten,
Handhaafde hij al zijn geloofsgenooten,
Onzijdig en lieftallig t' alien tijden.
Laat Diamant dit op den grafzerk snijden :

0 Teylingen, rust na langdurig slaven.
Gij ligt min hier dan in elks hart begraven.

der

teu5ist qtbacOitniest

VAN DEN HOOGEDELEN HEERE EN HELD

JOAN VAN AEMSTEL,xxvill.
Zeekapitein, gestorven te Schindel 1669, den 29 van Herfstmaand.
PARS BELLI HAUD TEMNENDA.

Ier rust d' eer der Amstelheeren,
Jan van Aemstel, die den Sweed
Hoip met kracht te Funen keeren,
En Gustavus' zeemacht sleet,
Tromp de hand bood twee paar dagen,

H

5

In den slag met Brittenland,

XXVIII. Joan van Aemstel, de zoon van Henrick van Aemstel en van
Anneken van Griensven, waarschijnlijk omstreeks 1620 te Schijndel geboren, komt in December 1653 voor als Luitenant te water en werd door
de Admiraliteit aangewezen om bij de begrafenis van den kommandeur Jan
van Galen het rapier te dragen. In den Noorschen oorlog wordt hij genoemd als kapitein-luit. en bevelvoerder van de Hilversum, gedurende de
afwezigheid van van der Hulst. In 1658 kreeg hij zelf het bevel over de
Provincial.

Den 4 December 1661 huwde hij te Alkmaar met Cornelia Schagen
en den 29 Januari 1667 ten tweeden male, met Anna Boxhoorn, van
Eindhoven, bij welk huwelijk Cornelis Tromp als zijn getuige optrad.
Nadat hij den tocht naar Chattam medegemaakt had, schijnt hij zich uit
den dienst teruggetrokken te hebben en naar zijn geboortedorp verhuisd te
zijn, waar hij 29 September 1669 overleed. In de kerk aldaar vindt men
op zijn grafzerk het gedicht van Vondel gebeiteld met belangrijk tekstverschil, dat aanleiding gegeven heeft tot veel twistgeschrijf. De juiste lezing
vindt men in het opstel van J. G. Frederiks over Jan van Aemstel in den
Noord-Brabantschen Volksalmanak voor het jaar 1889, bl. 7.
52. 't Oud stamhuis van 'slands Graven: het geslacht van Teylingen rekent zijn oorsprong van het Oud-Hollandsche Gravenhuis en voerde
ook den Hollandschen leeuw in zijn wapen. — Ter eeuwige gedachtenisse ens.
Pars belli ha u d temnend a: d. „geen onaanzienlijk aandeel in den
krijg". Zie Aen. X, 737.
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10

Zwaar gewond, op zee geslagen
Om de kroon van d' overhand.
Looft dien trouwen Zeebeschermer :
Houwt zijn naam op eeuwig marmer.

OP HAAR UITERSTE.

XXIX.

PALLIDA MORTE FUTURA.

AAN DEZELVE.

Ch Krete, voortijds aangebeden,
Gelijk een moeder van Jupijn,
Die eene kroon van honderd steden,
Bezet met paarlen en robijn,
Op 't voorhoofd voerende, en de stralen
Der zon verdoovende, als vorstin
Der zee, zaagt van al 's werelds palen

O

5

XXIX. De Turken deden in dien tijd voortdurend invallen op het eiland Kandia,
waar zij reeds in 1645 het beleg voor de stad van dien naam geslagen hadden
en dit beleg onafgebroken van land- en zeezijde waren blijven voortzetten.
Tot nog toe hadden de Venetianen en de Ridders van Maltha meermalen
de Turken teruggeslagen en den val van het eiland vertraagd; doch de nood
steeg al hooger en hooger, en de verdedigingsmiddelen werden zwakker.
Paus Clemens IX riep de hulp in der Christen Staten: en werkelijk togen
nu, behalve de Venetianen, ook Fransche hulpbenden op zijn wapenkreet
naar 't bedreigde eiland heen. Hier te lande was de vraag, of men mede
tegen den algemeenen vijand der Christenheid te velde zou trekken, wel in
beraad genomen; doch men had, meende men, in de laatste jaren al schatten
genoeg aan den krijg voor eigen haardsteden ten koste gelegd, en men was
niet zoo zeker omtrent de vriendschap der naburen, dat men het raadzaam
kon oordeelen, schepen en troepen te zenden tot hulp van een ver verwijderden bondgenoot. Daarbij kwam, dat men vele voordeelen trok van
den Levantschen handel en ongaarne met de Turken breken wilde, en
wellicht zat ook de oude leus der Geuzen: „Hever Turksch dan Paapsch",
bij velen nog in 't bloed. Zeker is 't, dat er deze reis van 't zenden van
hulpbenden niets kwam, en 't was tegen deze onverschilligheid, dat Vondel
opkwam in dit gedicht.
7, 8. Deze woorden zouden, volgens de constructie, evengoed op het
voorafgaande Britt enl a n d als op Jan van A emst el kunnen slaan: in
't eerste geval zou 't beteekenen, dat Groot-Brittannie op zee een zware
neerlaag leed, toen het ons de kroon der overwinning betwistte; in het
tweede, dat hij (J. v. A.) zwaar gewond werd en genoodzaakt te wijken,
zooals hierboven is verhaald. — Kandia op Naar uiterste. Pallida mor te
fu t u r a: d. i.: nbl q 0s (Wm* 't naderen van den dood". Zie Aen. VI, 644-
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De vloten, zwanger van gewin
En rijkdom, uwe kust bezoeken,
10
De havens stoppen 't gansche jaar,
En offeren, uit alle hoeken,
Haar schatten, door het zeegevaar
Gesleept, aan 't outer van uw voeten:
Och eiland, daar Saturnus' zoon,
15
Om zijnen minnetocht te boeten,
Agenors dochter op zijn troon
Zoo hoog verhief, dat hij, na'et streelen,
Haar bier met zulk een naam beschonk,
Van 't eelst gedeelte van drie deelen
20
Der wereld; toen haar schoonheid blonk
Met zulk een luister in zijne oogen;
Daar hij omhelst lag in haar schoot,
En sprak, verzaad en opgetogen:
0 schoone, die het morgenrood
25
Uit schaamte ontvangt op deze wangen,
Ons majesteit in dit gezicht;
Gij zult een and'ren naam ontvangen,
Die, wijd befaamd, voor niemand zwicht.
Wij zullen u Europa noemen.
30
Bezit dit eiland, uwen troon.
Maar Kandie, och wat baat dit roemen,
Op d'oude handvest, hier ten loon
Voor 't schaken van haar bloem gegeven,
Nu gij ten leste wordt verkracht
Van Ottoman, die 't al leert beven,
35
En onderdrukt houdt door zijn macht?
Wat baat het, dat u God verlichtte,
Toen hier de groote kruisgezant
Met Titus d'eerste kerken stichtte,
40En 't hoofd der afgoön trapte in 't nand ?
Wat baat het dat de vond u wijdde,
En 't heilig kruis, een grooter eer,
Die d'afgrond brullende u benijdde;
Zoo, na langdurig tegenweer,
1 4-16. Zie over de schaking van Europa door Jupiter Herschepp. II. Boek —
19, 2o. D r i e de el en der w e r e 1 d: Vondel spreekt hier in den geest
der ouden , die maar drie werelddeelen kenden. — 32. Hand v e st: handvest is letterlijk : „'t geen bij hand s 1 a g, vast beloofd is", en in dezen
zin wordt het hier gebruikt. — 38. De g r o o t e k r u i s g e z a n t: Paulus. —
39. Ti tus: de leerling van Paulus, die door hem tot opziener over de gemeente in Kreta werd aangesteld en aan wien een zijner brieven gericht
is. — 44. T egenw eer: hier onz. genomen , evenals 't enkelv. weer , en
als on w e e r, no o d w e e r. Dat men 't nu yr. neemt, is daaraan wellicht
toe te schrijven, dat men het voor t e g e n w e r i n g houdt. Zie BILD. Gesll.
op tegengift.
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De zeeleeuw van Sint Mark uw eiland
En hoofdstad end'lijk slaken moet ?
Zoo gij, getrouw aan 's werelds heiland,
Verdrinkt in eene zee van bloed ?
De Middellandsche Zee gesloten,
Gelijk 't Venetiaansche meer,
Zal doodsch voortaan geen rijke vloten
Door 't schuim zien bruisen hene en weer.
Het Turkendom wil trots braveeren.
Al 't omgelegen Christenrijk
Zal land- en zeekust zien schoffeeren,
En Christus' kroon getrapt in slijk.
Het gansche Europe , in bloed verzopen ,
Wil treuren om deez' nederlaag.
Wat raad? de kruisgrens ligt nu open,
En dagvaart zelf Gods vloek en plaag.
De felle Turksche sabel schittert,
Te moedig op haar halve maan,
Terwijl men, onderling verbitterd,
De zon van 't kruis ziet ondergaan.
Wij staan, als met gevleugelde armen,
En zien al koel dien ondergang
Van 't kruis, hetwelk men kon beschermen,
Vergeefs verdadigd eeuwen lang.
Waakt op, Martel, Buljon, en Kroie,
Sint Luidewijk, en 't Duitsche huis :
Men haalt het Grieksche paard in Troie,
En niemand zet zich scharp voor 't kruis.
Maar als gansch Azie, aangespannen
Met Tarters, inberst, als een zee,
Dan zal men spa de muren mannen,

65. Met gevleugelde armen: d. i. hier: „met gebonden armen". Zoo
zegt Gysbreght, vs. 299:
Wat vogel brengt ge dus gekneveld en gevleugeld?
69. Martel: Karel Martel, de overwinnaar der Saracenen. — B ulj o n:
Godfried van Bouillon, onder wien de kruisvaders Jeruzalem wonnen. —
Kr oi e: welke der talrijke loten uit het doorluchtige Huis van Croy hier
bedoeld wordt, is mij niet gebleken; doch de naam zal wel gekozen zijn,
om op Troie te rijmen. — 7o. St.-Luidewijk: Lodewijk IX, koning van
Frankrijk, bekend door zijn kruistocht naar Egypte. — 't D uits c he h u i s:
„de Ridders der Duits c he of Teutonische Orde". — 73, 74. Gansc h
A z i e, a angespann en m et Tar t e r s: stout , maar echt dichterlijk beeld.
Vondel stelt hier Azie voor als een persoon, zittende op een krijgswagen,
die met Tartaren of Turken bespannen is, en zoo op Europa inrijdende —
75. Spa voor te spa d e : gedeeltelijk werd deze voorspelling bevestigd
door de uitkomst; toen namelijk in 1683 het leger van Mahomed IV voor
de poorten van Weenen stond, en deze stad haar behoud alleen te danken
had aan den tijdigen bijstand, dien de heldhaftige Sobieski verleenen kwam. —
Mann en: d. i.: „bemannen, van krijgsvolk voorzien".
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En 't zwaard ontkleeden van zijn schee.
Nu is 't nog tijd, naardien de vrede
De Christenwereld overstraalt,
Dat elk om 't eerst het slagzwaard smede,
En zette alle ongelijk betaalt.
Och heiland, spaar uw bruid voor 't schennen
Des voorhuidloozen erftyrans.
Beschut de volken, die u kennen.
Zoo blinke uwe eer me t vollen glans.

Op ben 53erVericiabtn
AGRIPPA,
AAN DE KUNSTKENNERS.

Ndien u Aristotels regel
Van spelen aansta , steek uw zegel
Aan spel van oordeel en verstand.
Zoo schuift men lompen aan een kant.

1

Op Ott oVtrfijbot
VAN

WILLEM VAN DEN VONDEL.xxx
GRAFSCHRIFT.
MORS JANUA VITi€.

G

Un Willem van den Vondel rust.

Deez' jonge bloem verging met lust,
En liet den grafworm luttel spijs.
De ziel zocht God in 't Paradijs.

XXX. Vondels kleinzoon Willem overleed 1 1 Mei 1670 op isjarigen
leeftijd; hij was het jongste kleinkind van den dichter.
80. Alle onge lijk: versta: „al het ongelijk, der Christenwereld tot nu
toe door de Turken aangedaan". — 84. Zoo blinke uwe eer: versta:
„opdat uwe eer moge blinken". Z o o heeft bij Vondel meermalen deze
beteekenis.

574 BRIEF AAN J. ANTONIDES VAN DER GOES.

AAN

J. ANTONIDES VAN DER GOES.xxxi

G

Eestige geleerde en geletterde vrijer der Zanggodinnen, uw

vader meldde mij uwe henereis naar ter Goes, het gezegende
koreneiland, of Sicilie in het kleen, ten dienst van uwe
bloedvrienden. Mij verlangt naar uwe gelukkige wederkomste,
opdat het overschot van Ovidius' vertolkte Herschepping bij u
voort mocht worden overzien, zonder mijne misslagen over 't
hoofd te zien; want de drukpers roept om werk, en de platen
worden bij Blooteling geetst, naar de printen van Tempeest, de
besten geoordeeld. Gebeurt het, dat uwe E. den hoogedelen heer
Buiseroo te Vlissingen spreekt, zoo gelieve het u dien Sofokles
en zijne gemalin te begroeten, en aan te prikkelen, om het heilzame bad bij de keizerlijke stad Aken te bezoeken; want ik geloove, hier zal na negen maanden een levendig wonderwerk op
volgen, en een jonge Buisero zoo luide kraaien, dat men het in
Holland en Zeeland hoore. Ondertusschen wordt uwe wederkomste
gaarne verwacht van mij, gereed te blijven uw dienstwillige vriend
en dienaar
t' Amsterdam 1670.
den 13den in Wiedemaand.

J. V. VONDEL.

Het adres luidt
Aan den geestigen en geleerden
Jongeling Joannes Antonides,
ter Goes.

XXXI. Brief aan J. Antonides Van der Goes. Afgedrukt volgens
Vondels eigenhandig handschrift, in de verzameling-Papenbroek ter Universiteits-Bibliotheek te Leiden berustende en gefacsimileerd bij van Lennep XI
bl. 272.
R. 4. Men ziet, dat Vondel dezen vorm niet alleen in podzij gebruikte. —
8. Versta: „door Blooteling". — Abraham Blooteling, in 163, 1 te Amsterdam geboren, was, naar men beweert, een leerling der Visschers en liet
vele prenten na, zoo naar eigen ordonnantie als naar schilderijen van groote
meesters vervaardigd. Hij bracht eenigen tijd in Engeland door, waar hij
veel aanmoediging en ondersteuning vond. — Antonius Tempesta, een beroemd schilder, geboortig van Florence en die in 163o overleed. Hij liet
meest veldslagen enz. na. — io. Naar den stijl van dien tijd. 't Is te
hopen, dat Buisero de uitdrukking niet naar de letter opnam.

LAUWERKRANS VAN KONINGSMARK.

575

ctu5erfirctito
TER EEUWIGE GEDACHTENISSE
VAN Z I JNE EXCELLENTIE DEN GRAVE

CURTIUS CHRISTOFFER KONINGSMARK,xxxii.
Generaal in Kandia.
GENUS INSUPERABILE BELLO.

At Duitsche Flakkus zet nu best
Den heldentoon met schelle snaren
Op dezen krijgsheld, die de vest
Van Kandie, ruim dertig jaren
Bestormt, verdadigde in het end,
Een gansche maand lang op de wallen
Van Sint Andries, doormijnd, geschend,
Gescheurd, geschokt, en ingevallen,
In 't midden van het bliksemvier,
Kortouwen, donderkloot, en donder.
Dit eischt een koninklijke Tier,
Een krijgstrompet. o Wereldswonder !
Men zag hier oorelogsbeleid,
En raad en daad zich openbaren,
En moed, en rijpe ervarenheid
In 't hoofd, met geene grijze haren
Bezaaid. Laat Titus' veder vrij

W
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XXXII. Werkelijk was, na een bijna vijf- en twintigjarige tegenweer geboden te hebben, de stad Kandia genoodzaakt voor de overmacht te bukken.
Zij gaf zich in September 1669 over aan den Sultan; echter niet dan bij
een eerlijk verdrag.
Onder hen, die tot de uiterste verdediging der veege stad hadden bijgedragen, behoorde Koert (of Curd) Christoffel, Graaf van Koningsmark, die,
uit een adellijk Brandenburgsch geslacht gesproten, eerst in Zweedschen
dienst den veldslag bij Warschau in 1656 en de oorlogen tegen Denemarken
had bijgewoond, en nu gehoopt had, met troepen van onzen Staat gezonden
te worden tot bijstand der Venetianen, die 't zij krijgsvolk, 't zij geld van
de Staten verlangd hadden. Toen noch 't een noch 't ander hem was verstrekt, had hij zich met de Fransche hulpbenden naar Kandia begeven. Na
de overgave dier stad keerde hij hier te lande terug, en werd door Vondel
in het bovenstaande gedicht bezongen.
G e n us insuper a b ile b e 110 : d. i. : „een geslacht, onverwinnelijk in
den krijg". Zie Aen. IV, 40. — 4. Ruim der tig jar en: hier schijnt Vondel
zich een vijftal jaren verteld te hebben. Het beleg was in 1645 begonnen.—
17. Titus: Titus Livius.
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Nu stillezwijgen van Romeinen:
Wij streven Kurtius voorbij.
Die ridder moet geen Duitsch verkleinen.
Dempte een Romein de helsche pest
Vrijwillig, op het paard gezeten:
Deez' heeft een Etna's brand gelescht,
En Ottoman, op 't kruis gebeten,
In 't uiterste gewond, gestuit
Op 't eenig punt van zijnen degen,
Gedwongen tot een vredbesluit,
En wapenstilstand, trots verkregen,
Venetie en heel Christenrijk
Ten dienst. Laat alle d'ouden stollen
Op dapperen, der volken wijk:
Zij zagen Hektor nederploffen,
En held Achilles door 't geweer
Van Paris, een half man, verslagen.
Nu dooft een eenig held al d'eer
En glans der ouden, op den wagen
Met staatsie omgevoerd ten toon.
Sint Mark onthaalt de deugd met offer.
Zelf Rome vlecht een lauwerkroon,
En triomfeert met dien Christoffer,
Dien Christusdrager, groot van faam,
Waarvan de wereld zal gewagen,
Zoolang de volken -Christus' naam
En heilig merk op 't voorhoofd dragen.
Nu stemmen naam en heldenwerk,
Nu heet hij billijk Koningsmerk.

Op

Ott fifuctjtoptf
VAN

WARENAR
MET ZIJNEN POT.

En ridder Hooft beving een zucht
Te volgen Plautus' nutte klucht,
Op Warnars naam, een vrekke zot,
Beangst bekommerd voor zijn pot,

D

1 9 . K ur tiu s: de Romeinsche ridder, van wiens opoffering voor het
vaderland meermalen gesproken is. — 20. Geen Dui ts c h voor „geen
Duitschen ridder". —4o., C hristo ffe r : XetaloyUe0;, d. i.: „ Christus-drager".
—OphetKlucs.
3. Op War n a r s n a a m voor : „welke navolging hij
Warenar betitelde".
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Vol gouden schijven, lang gespaard.
En bij geluk aan zijnen haard
Gevonden. Met dien rijken buit
Besteedt de vader Klaartjen uit,
Die, als zij vroolijk bruiloft hiel,
Van eenen jongen zoon beviel,
En was, hetwelk men zelden zag,
Bruid, Moeder, Kraamvrouw op een dag.

5

JO

Op bot Om
CORNELIS SPEELMAN,xxxm
GEBIEDER VAN DE KUST VAN KORMANDEL.

P zulk een Speelmans toon en brommende oorlogssnaren
Danst in Oost-Indien het heir der Macassaren
Den harnasdans in bloed. Bouton, om 't hart benauwd,
Schept adem. Joupardan wordt Rotterdam geheeten,
5 Naar 's Helds geboortestad. Geen eeuw zal dit vergeten,
De drie Molukken, eerst aan 't wank'len, staan nu stout.

O

XXXIII. Cornelis Speelman werd 3 Maart 1628 te Rotterdam geboren en
voer in zijn jeugd als assistent in de haven van Rotterdam uit. In 1655
komt hij voor als algemeen Boekhouder, welk ambt hij tot 1663 waarnam.
Daarna werd hij landvoogd van de kust van Choromandel. In 1665 werd
Korman d e 1: landstreek langs de kust van 't vasteland van Indie, thans
aan de Engelschen behoorende, doch waar de 0.-I. Comp. te dien tijd
kantoren gevestigd had, en waarover Speelman tot gebieder was aangesteId.—
2. Het heir d e r Ma kassare n: op dit ten onderbrengen van 't heir der
Makassaren zinspeelt VAN HAREN in zijn Agon, Sulthan van Hantam, waar
hij dien vorst laat zeggen:
Toen 't Makassaarsche Rijk door Speelmans wakk're hand
En 't lot van een gevecht verviel aan Nederland.

3. Bouton: een der Saleyer eilanden, aan de Z.-0. punt van Celebes, aan
de Baai van Bouthian gelegen, en zeer rijk aan sago, specerijen, vogelnestjes, enz. Het werd in 1667 onder een afzonderlijken Sultan geplaatst,
en deze sedert geheel van Nederland afhankelijk gemaakt. — 4. J o up a rda n: het tegenwoordige fort Rotter dam op Celebes. — 6. D e d r i e
Molukk e n: waarschijnlijk bedoelt Vondel hier de Amboineesche, Bandasche en Ternataansche eilanden, die, nu van Portugeezen verlaten,
voortaan alleen aan Nederland cijnsbaar bleven.
Eerst aan 't wank'len, sta an nu stout: de zin is: „die eerst niet
geweten hadden, wat partij te kiezen, en zich wel eens door Portugeezen
of Engelschen van ons lieten aftrekken, houden nu volstandig onze zijde".
VONDEL XI.

37
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Op Zrajcon ofificifijit'ex"
KUNDSCHAPPEN VAN PARNAS.
STIMULOS SUR PECTORE VERTIT APOLLO.

ien 't lust orakels uit Apollo's mond te hooren,
Begeef zich op Parnas , daar geen leergierige ooren
Vergeefs beluisteren de lessen en den raad
Des Gods, die elk berecht naar zijnen eisch en staat,
Wie in de wereld wil verkeeren, vrank en veilig,
En leeren ommegaan met heilig en onheilig,
In 't hof, en op de merkt, vindt hier het onderwijs,
Den Leidsman, die hem leidt voor een geringen prijs.
Het valt gemakk'lijk, wat een ander heeft begrepen,
Zich 't eigenen. 't Vernuft, dat dom is, wordt geslepen

W
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hij naar Makasser gezonden, dat hij in 1667 geheel getemd had, en bracht
dit in 1669 ten tweeden maal ten onder, toen er nogmaals een opstand
was uitgebroken. In 1667 werd hij buitengewone Raad van Indic en 23 Maart
1671 ordinaire Raad.
Tot 25 November 1681 bleef hij algemeen bestuurder, welke betrekking hem
sedert 13 Mei 1678 was opgedragen.
Onder andere punten van geschil, die tusschen de Engelschen en ons nu
moesten geregeld worden, was er een, betreffende den handel op Makasser,
een rijk, gelijk men weet, op het eiland Celebes, tusschen Borneo en de Molukken , in den Indischen archipel gelegen. De Nederlandsche 0. I. Maatschappij
stond in verdrag van koophandel met den Koning van Makassar; doch van
tijd tot tijd waren klachten ontstaan over inbreuken op dat verdrag. Ja,
zelfs voeren de Makassaren dikwijls over naar de 1VIolukken, en dreven handel in specerijen, tegen 't streng en herhaald verbod der Maatschappij, die
dezen handel voor zich alleen behouden wilde. Men hield de Engelschen verdacht, dat zij de Makassaren ophitsten en ondersteunden. Dientengevolge
was, op 't einde des jaren 1666, Kornelis Speelman met dertien schepen gezonden van Batavia, om den Koning van Makassar den oorlog aan te doen,
waar hij een groot deel van 't volgende jaar mede doorbracht. Eindelijk
overwon hij hem geheel en dwong hem, in November 1667, een verdrag
aan te gaan, waarbij de Engelschen genoodzaakt moesten worden, met hun
aanhang Makassar te verlaten, zonder er ooit weder, 't zij om te handelen,
of om wat reden, te worden toegelaten.
XXXIV. T raj a an B ok k a 1 ij n. Trajanus Boccalini was van Rome geboortig en zoon van een bouwmeester. Hij begaf zich vroegtijdig aan
't dichten, en werd in onderscheiden Academien aangenomen. Zijn Raguogli
di Parnasso , welk werk in 't begin der Eeuw uitkwam, werd met veel
toejuiching ontvangen; doch zijn latere geschriften, inzonderheid tegen de
Spaansche heerschappij in Italic gericht, veroorzaakten hem vele vervolgingen.
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Op dezen wetsteen. Welk een held're zonneschijn
Verlichtte Italien, zoo ras als Bokkalijn
Te voorschijn kwam ! elk stond verbaasd en opgetogen,
En zag de wereld aan, maar heel met andere oogen,
15 Dan ooit voorhenen. 0 het leeren is een stut,
En ieder even na, doch niet al even nut,
De beste meester heeft den minderen afgekeken.
Maar hier komt Bokkalijn: ik bid u, hoor hem spreken.
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Hippomenes
201
202
Concordes
Ter bruilofte van P. de Wolf en C. van der Vecht (November 1665) 202
206
Suikerlied
De havenschenderij to Bergen in Noorwegen (1665)
208
210
Gebed aan Jezus Christus (1665)
Op de doorluchtige afbeeldinge van Homerus (1665)
211
Ter bruilofte van Jacob Leeuw en Christine de Flines (April 1666)
212
Op den trouwpenning van Christine de Flines, trouwende met Jacob
Leeuw (April 1666)
214
215
De zeetriomf der vrije Nederlanden (Juni 1666)
217
Zegezang over den zeestrijd der Heeren Staten (Juni 1666)
222
Uitvaart van Abraham van der Hulst (Juni 1666)
223
Grafschrift voor Abraham van der Hulst (Juni 1666)
Jammerklacht over de gruwzame verwoestinge van Londen (Sept. 1666) 224
227
Op het verjaren van Agnes Block (29 October 1666)
228
Op d'afbeeldinge van Michael Ruiter (1666)
229
Op d'afbeeldinge van Cornelis Tromp (1666)
23o
Op het inhuldigen van Nikolaas van Vlooswijk (1666)
232
Ifigenie in Tauren. Uit Euripides. Treurspel (1666)
232
Opdracht aan Joan Huidekooper
236
Inhoud
236
De treurspelers
237
Ifigenie in Tauren
296
Op Sinte Agnes feest (21 Januari 1667)
Uitvaart van Alexander den Zevenden (Juni 1667)
297
299
Op Clemens IX (Juli 1667)
Zegevier der vrije Nederlanden op den Teems (Juli 1667)
300
304
De Zeeleeuw op den Teems (Juli 1667)
306
De vreepilaar der vrije Nederlanden (Augustus 1667)
308
Beurtgezang op de komste van Cosmo de Medicis (Augustus 1667)
Op d' oude Hollandsche geschiedenissen, beschreven van P. Schrijver (1667) 312
312
Op het Chineesch treurspel van Joannes Antonides (1667)
Zungchin of ondergang der Chineesche heerschappije. Treurspel (1667) 313
Opdracht aan Cornelis Nobelaar
313
316
Inhoud
318
De tooneelisten van dit treurspel
318
Het eerste bedrijf
325
Het tweede bedrijf
Het derde bedrijf
335
352
Het vierde bedrijf
369
Het vijfde bedrijf
Noach, of ondergang der eerste wereld. Treurspel (1667)
374
Opdracht aan Joan de Waal
374

INHOUD.
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Inhoud
377
De tooneelisten
378
Het eerste bedrijf
378
Het tweede bedrijf
384
Het derde bedrijf
396
Het vierde bedrijf
415
Het vijfde bedrijf
425
Brief aan Joachim Oudaen (3 Augustus 1667)
430
Ter lijkstaatsie van Anna van Horen (April 1667)
432
Op het jaargetijde van Agnes Blok (October 1668)
434
Uitvaart van Maria van den Vondel (December 1668)
435
Op den optocht der schutterijen t'Amsterdam (1668)
437
Op het treurspel van Dido (1668)
440
Euripides' Feniciaansche of Gebroeders van Thebe. Treurspel (1668) 441
Opdracht aan de burgemeesteren en raden van Amsterdam
441
Inhoud der Gebroederen van Thebe
443
De Tooneelisten
444
Sofokies' Herkules in Trachin. Treurspel (1668)
514
Opdracht aan Jakob Hinlopen Vermaes
514
Inhoud van het Trachinische treurspel
517
De tooneelisten
519
Op het overlijden van Joannes Lutma (Januari 1669)
564
Lijkdicht op Henrik Halman (Februari 1669)
564
Op Katharine Questier (Februari 1669)
566
Uitvaart van Augustijn van Teilingen (Augustus 1669)
567
Ter eeuwige gedachtenisse van Joan van Aemstel (September 1669) 569
Kandia op haar uiterste (1669)
570
Op den welvertaalden Agrippa (167o)
573
Op het overlijden van Willem van den Vondel (Mei 1670)
573
Brief aan J. Antonides van der Goes
574
Lauwerkrans ter eeuwige gedachtenisse van Curtius Christofl'er
Koningsmark (1670)
575
Op het kluchtspel van Warenar (1670)
576
Op den heer Cornelis Speelman (December (1670)
577
Op Trajaan Bokkalijn's kundschappen van Parnas (1670)
578
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