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INLEIDING.
E Indelijk kwam de Herscheppinge van P. Ovidius Nazo in
den jare MDCLXXI, in 't vier-en-tachtigste zijns ouderdoms,
" in dicht overgezet, aan den dag, een werk dat verwonderlijk
was, ten aanzien van zoo hooge jaren", aldus schrijft Vondels
levensbeschrijver Geeraerdt Brandt.
Wordt men verrast door het zien van het lijvig boekdeel, dat
Vondel op zoo hoogen leeftijd voor de pers gereed had gemaakt,
nog hooger stijgt die verbazing bij het inzien van het oorspronkelijke handschrift van den dichter zelven, waarvan elke bladzijde
geschreven is met vaste hand, die geen oogenblik aan een oud
man doet denken.
Dit handschrift is het uitgebreidste dat wij van Vondel bezitten.
De geheele vertaling is in zijn geheel in manuscript bewaard
gebleven, in drie deelen in 4". Het eerste bevat in 26 blz. de
„Voorrede", daarna in 26 blz. het „Loofwerk aan D. Buisero",
dan de Kantaanteekeningen (24 blz.) en de eerste vier boeken
([98 blz.); het tweede deel is 310 blz., het derde 262 blz. groot.
Vroeger is dit handschrift in het bezit geweest van Mr. Cornelis
van Lennep, Raad in de Vroedschap en Schepen der stad
Amsterdam. Thans behoort het aan de Koninklijke Akademie
van Wetenschappen te Amsterdam.
In hoofdzaak komt het handschrift overeen met den tekst der
uitgave in 167i, bij de weduwe Abraham de Wees te Amsterdam
verschenen. Slechts hier en daar zijn wijzigingen in den druk
aangebracht. Het manuscript is evenwel zeer belangrijk, omdat
op elke bladzijde tallooze doorhalingen, veranderingen en verbeteringen door Vondel zijn aangebracht. Op vele plaatsen zijn
VOMDEL, XII.
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INLEIDING.

over den eerstgeschreven tekst door den dichter papiertjes met
lak bevestigd, waarop geheel andere lezingen voorkomen. Om
Vondel als vertaler te bestudeeren is dit handschrift onschatbaar.
Hier en daar zijn bij deze veranderde verzen streepjes gezet
met zwart of rood potlood, misschien wel door Antonides. Het
gedicht „Ovidius aan de Nijdigen" ontbreekt. Slechts F. van
Lelyveld heeft voor zijne tweede uitgave van Balthazar Huydecoper's Proeve van taal en dichtkunde (1682) het handschrift gebruikt om gissingen van den heer Huydecoper tot zekerheid te
maken, gelijk uit eenigen mijner aanteekeningen blijken kan.
Mr. J. van Lennep heeft het handschrift, ofschoon dat eertijds
aan een zijner voorvaderen heeft toebehoord, niet gekend.
Bij de uitgave van de hier volgende Herscheppinge heb ik den
tekst van het handschrift, zooals deze door Vondel het laatst is
vastgesteld, gevolgd en de varianten met de eerste uitgave (1670
aan den voet der bladzijden opgeteekend. Alle verbeteringen en
veranderingen in het handschrift op te geven ligt niet in het
kader dezer uitgave.
Behalve de uitgaven van 1671 werd deze vertaling in 1703
en 1730 herdrukt; waarvan de eerste met platen is versierd en
„verrijkt met de historische, zeden- en staatkundige aanmerkingen
van den Heere Pieter du Ryer, Lid der Fransche Akademie."
Er bestaan eenige exemplaren van de uitgaaf van 1671 door
Vondel van eigenhandige inschriften voorzien, die tot geschenk
bestemd waren. Zoo o. a. een met een opdracht „aan den eerwaardigen heer Matthias Luidewijk , priester en minderbroeder",
gedateerd : „t' Amsterdam 1671, den 5 en in Lentemaand" (zie
Oud-Holland II, bl. 303), een met een opdracht „aan den eerentvesten heer Maurits van der Tye, mijnen gunstigen heer en
vriend", gedateerd : „t' Amsterdam 1671, den H en Mei" (zie
Oud-Holland II, bl. 303) en een met het inschrift : „aan mijnen
gunstigen vriend Joan Maestrick vereerd tot mijne gedachtenisse",
gedateerd : „t' Amsterdam 1674, op Vrouwendag, in mijn 87 e jaer."

LOOFWERK.
AAN DEN WELEDELEN HEER,

HEER DIEDRIK BUISERO,
Heer van Heeraartsheinge &c., Deken der Collegiale kerke van Sinte
Katarijne in Eindhoven, Raad en Secretaris van Vlissingen &c.

yyEwij1 de wereld, en wat ze in haar ommevang
Te zamen vat, bestaat bij op- en ondergang
Van staag veranderende en wisselbare dingen,
Schiep Nazo lust ons deez' herschepping voor te zingen ,
2. De uitgave heeft : b es t a at in. — 4. De uitgave heeft : z ij n h e rscheppin g.
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5 In vijftien boeken, op een voegelijke rij,
Van 's werelds wiege tot Augustus' heerschappij;
Een werkstuk, dat het oor gedurig door schakeeren
Verkwikt, en onderhoudt met heilzaam nut te leeren:
Waarom het, voortgereikt doorgaans van hand tot hand,
10 Ruim zestien eeuwen bleef gebergd voor zwaard, en brand,
En vier, en watervloén; terwijl ontelb're werken,
Gebouwen van tiras, stambeelden, steden, kerken,
Geschriften, kunsten, en al 't geen men dierbaar schat,
Vergingen; eene zaak zoo lang voorheen gevat
15 Bij dit befaamd verstand, voorspellende, in het sluiten
Van zijnen arbeid, dat Beene eeuw dit zoude stuiten,
Zoo verre Cezars rijk zich door de wereld spreidt;
Een onverwelkb're kroon den dichter toegeleid.
Het luste ons hem, die als een arend op gaat streven,
20 In zijne schaduw, laag langs d'aarde, naar te zweven,
Van ver te volgen, op een Nederduitschen trant:
Hoewel 't Latijn de kroon der Roomsche tale spant
In d'eeuwe van August: gelijk hij zit verheven
Gelukkig op den troon, Eneas' bloed gegeven,
25 Tot een vergeldinge der wederspoen, geleen
Na Troies ondergang, veel jaren achtereen.
Wie zich genegen vindt de schilderkunst te leeren
Moet d' allergeestigsten nauwkeurig naarbootseeren,
Het voorbeeld gadeslaan, opvatten wat hem dien',
30 En zulk een meester scherp naar zijne handen zien.
Een leerling, wakker en leerzuchtig, eigent schrander
Aldus de handelinge en trekken van een ander,
En mengt de verf, en legt en bezigt ze op haar maat
Natuurlijk naar den eisch van 't beeld, dat voor hem staat,
35 Zoo net, totdat het oog des kenners geen van beiden,
Den meester en scholier, van een kan onderscheiden.
Ik wenschte Ovidius, van dichtlust aangepord,
Dus 't achterhalen. Schoot de macht hierin te kort,
't Vernoegt mij echter, zoo mijn starreboog van verre
40 Beschiet de hoogte van deez' flonkerende sterre,
Verschenen in haar kracht ten tijde van August,
Die Mayors ketende, en den aardbo6m holp aan rust.
1o. V o or zwaard, en brand: men spreekt wel van b. v. ,,steden, die
te vier en te zwaard verdelgd worden"; omdat men onder die steden
ook de ingezetenen begrijpt, die door 't zwaard worden omgebracht; doch
handschriften loopen evenmin gevaar, schade te lijden van 't zwaard, als
gebouwen, kerken, en andere in de volgende regels genoemde voorwerpen.
Intusschen zal hier door 'tzwaard de oorlog worden bedoeld. — 12. Stambeelden: geen standbeelden, maar stemmata, dat zijn: „beeldender
voorouders". — 22-23. Versta: „hoewel men in de eeuw van Augustus het
fraaiste Latijn schreef".
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Mijn leerzucht, niet beschroomd voor ongerijmden lachter,
Wil luisteren hoe elk dit opneemt, en schuilt achter
45 Het werkstuk, afgezet naar Nazo's schildergeest,
Opdat zij 't betere, of den waanwijs bij zijn leest
Leer' blijven : want doorgaans waar 't oordeel zich laat hooren,
Daar mengt zich Midas in, gekend aan ezels ooren,
Gelijk deez' meester, Wien het aan geen teek'nen faalt,
50 Noch aan het schilderen, hem naar het leven maalt.
De kunst mag haar sieraadje ontvouwen onbeladen
Bij 't lid , dat in den Raad van tien en vijftien raden,
Den toom van stads gezag met rijpe reden ment,
En in zijn Hoogheids naam te Vlissinge is gekend
55 Raadsecretaris, in 't bewind van hare zaken,
Dies kome ik Buisero vrijmoediger genaken,
In zooveel bezigheen, ten dienst van stad en land :
Want onder dezen last, hem opgedragen, spant
Zijn geest bijwijlen uit, als hij, belust te dichten,
6o De schouders van het pak der staatzorg wil verlichten.
Dan treedt de Fransche Astrate in 't Hollandsch kleed en praalt
Op 't koninklijk tooneel, zoo glansrijk overstraald
Met Tirus' sluierkroon, daar zich de galm laat hooren,
Op 't vroolijke geschal, in 't hoog gewelf herboren,
65 En al de schouwburg juicht, en van zijn gunst gewaagt;
Een dankbaar teeken hoe 's lands hoofdstad dit behaagt.
Zoo dooft een sterker licht het flauwer en zijn luister.
Zoo straalt een diamant veel schooner in het duister.
Wie ooren heeft bekend, als zich uw stem verheft,
70 Hoe treurtooneeltoon verre alle and'ren overtreft,
En overouden, in hun doodbus lang begraven,
Zien op, verwonderd wie zoo hoog hen na durf draven.
Dit werkstuk, levende door veertig eeuwen heen,
Hangt van treurspelen, vol veranderinge, aaneen,
75 En levert stof aan hen, die geen vernuft ontberen,
Om heerlijk een tooneel te kleeden, en stoffeeren
43. L a c ht er: laster. — 44, 45. Schuilt achter Het werkstuk: op
het voorbeeld namelijk van Apelles, die, gelijk bekend is, achter zijn
schilderij naar de aanmerkingen der toekijkers zat te luisteren.— 45. A fg ez e t : gekopieerd. — 50-54. Hebben vele veranderingen ondergaan. Vondel
heeft over hetgeen hij eerst schreef vier andere regels geplakt. — 51. On b elad en: onbekommerd, gerust. — 61. De Fr an sc h e As t r a te : een treurspel van Quinault, waarvan Boileau o. a. in zijn beroemde d e r de Satyre
gewag maakt, als hij een der dischgenooten laat zeggen:
Avez-vous lu l'Astrate?
Voila ce qui s'appelle un ouvrage achevi.
Surtout Panneau royal me semble lien trouvi.

Dit treurspel, door Buisero vertaald, zag bij Lescalje het licht. Zie
Geletterd Zeeland , bl. 115.

LA RUE ,
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Met allerhande slag van fabelen, wiens aard
Meedoogendheid en schrik in 't zien en hooren baart.
Het schept uit Eschilus, en Sofokles zijn leven,
80 En uit Euripides 't geen end'lijk overbleven,
Na zulk een schipbreuk van hun wijsheid, bij geluk
Gebergd, elk wordt gegund door Haarlems letterdruk.
Hier openbaren zich beknopt de heldenwerken
Der oude dichtkunst, van geen tijd noch enge perken
85 Besloten: want men hoort Homerus' heldenstijl,
Bij Alexander waard, en hier trompet Virgijl
Met ijver om August bij 't Godendom te zetten,
Nadat twee werelden zich bogen voor de wetten
Van 't uitgebreide Grieksche en Roomsche hoofdgebied.
90 Zoo treft deez' ridder 't wit, dat hij met lof beschiet.
Bevangt u lust om met dit stomme boek te spreken
Des vormverscheppers, en te volgen zijne streken,
Die, kunstrijk en vol geest, uitmunten overal;
Vertrouw dat door dit vier uw ijver groeien zal:
95 Wij laten het Latijn den bovenzang bewaren,
Hetwelk een grooten schat begrijpt in weinig blaren.
Uwe edelmoedigheid gaat zelden onverzeld,
In lusthuis, hof, en bosch, en lucht, en open veld.
Zoo vond zich Scipio nooit minder afgescheiden,
100 Nooit min alleen dan als gedachten hem geleidden.
Wat zag deez' brave held een wonderbaar gezicht,
Hoe zuiv're zielen naar de starren in het licht
Uit 's lichaam kerker gaan ontslagen, en verlangen
Hier boven haren loon, de kroon der deugd, 't ontvangen:
105 Gelijk de vader der welsprekendheid vermeldt,
Daar hij Bien wijzen droom des Afrikaans vertelt.
Het jonger heidendom, tot nog in zwang gebleven,
Ontbeert de wijsheid van Chaldeeuwen, eerst gegeven
Egyptenaar en Griek, en Latium. Nog houdt
110 Het onverlicht Japan en China even stout
Het zielverhuizen van Pitagoras in waarde,
Zoo diep geworteld of het in de natuur veraarde.
Men slacht noch eet er niet wat adem schept en leeft,
Hetwelk Konfutius, hun Plato, wederstreeft.
115 Men offert nieuwe goon in hooggebouwde kerken,
Die rijk beschonken hun wanschapen godheen sterken.
Geen wijze fabelen bewimpelen het nut
Met loofwerk, dat de deugd en wetenschap beschut,
Als d' eerste wijzen deen, die zich aan 't oirbaar bonden,
107. Het j on g er heid en do m: vo©r „de afgodendienaars onzer eeuw".
-12.
0 f het i n natuur veraar d e: versta : „dat het hun als tot een
tweede natuur geworden is". — 119, 120. Zie CICERO , de Amicitia.
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En door hun beeldenspraak elkanderen verstonden:
Gelijk Ovidius nog heden wordt verstaan
Bij kloeken, die gewijd in dit geheimkoor gaan
De lettersloten en verholenheen ontsluiten.
Hier houdt en bant Minerva alle ongewijden buiten.
125 Vertolken staat elk vrij, is ieder even na,
Doch geenszins even nut, dies komt me gunst te sta,
Indien men dit bestaan beleefd in mij ontschuldig,
Die zulk een lastig werk ter hand nam, en geduldig,
Hoedanig het verschijnt, allengs ten ende bracht:
130 En om ronduit en klaar te spreken als ik 't acht;
Indien Ovidius kwaam"s levens licht t' aanschouwen,
Hij zou zijn werkstuk slechts een fenixtolk vertrouwen:
Als Alexander, die verheve en groote ziel,
Wiens oog Apelles' kunst zoo wonderbaar geviel
135 Dat hij, van hem alleen naar 't leven afgeteekend,
Zich hiel vernoegd, en dit geene and'ren waardig rekend'.
Wat was het jammer dat deez' heerelijke man,
In zijnen ouderdom, gebliksemd met den ban,
Onnoozel, zonder schuld, als balling 's rijks most zwerven,
140 En buiten 't vaderland, zoo hoog in 't noorden, sterven,
Versteken van den troost der trouwe halsvriendin
Perille, en kinderen, en huis en huisgezin,
En bloedverwanten, en bekenden, en getrouwen!
Wie zag hem gaan, en kon van tranen zich onthouwen?
145 De ballingschap, helaas, gaat nimmer ongepaard,
En onverzelschapt; neen, zij sleept een langen staart
Van ongerijf met zich: dat weten ze al die 't proefden,
En misten wat ze meest in hunnen nood behoefden.
De jammerklachten, aan d'Euxijnsche zee gehoord
150 In Pontus, daar hij hing al kermende in den boord
Van 't rijk, gelijk voorheen Prometeus, met een keten
Geklonken aan een klip, en endeloos gebeten
Van 's leverpikkers bek, getuigden 't dag en nacht,
Ruim vier paar jaren lang, en 's dichters jammerklacht
155 Ging met den adem uit, daar Geeten en Sarmaten
Op 't lijk des overleens hun tranen mosten laten,
En Bessen, en Koral, van droefheid overkropt.
Zoo werd die hoftrompet in 't end den mond gestopt.

120

127-144. De zin van dit alles komt hierop neder, dat in de fabelen, door
Ovidius verhaald, een verborgen, mystieke zin ligt opgesloten, dien alleen
de ingewijden kunnen verstaan. — 132. Versta: „hij zou niet willen, dat
iemand zijn werk vertaalde, dan een fenix in de kunst". — 134-136. Lees:
„dat hij alleen door Apelles wilde afgebeeld worden en niemand anders
die eer waardig keurde. — 157. B essen, en Korai: de Bessen en
K o rall en leefden aan den Strymon. Zie OVID. Trist. III Ex. Ponio , IV,
2 , 37.
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's Lands staatgenootschap, die een held're Zevenstarre
16o Door 't zevenvoudig tal gelijkt, en u van verre
Alree verwacht, en hoopt t' onthalen op zijn tijd,
Zal eene, misschien eerlang, dit werk, u toegewijd,
Meer luisters geven, daar gij in den raad der Staten
De wetten handhaaft, en het recht der onderzaten.
165 Ontschuldig midd'lerwijl 'tgeen faalt aan uwen lof.
Ontschuldig d' opdracht van dit werk, en laat de stof,
Veel kostelijker dan mijn arbeid, u behagen
Door uw genegenheid den dichter toegedragen.
De zangberg juicht, dewijl een telge van den stam
170 Outshoren, die den staat en 't raadhuis t'Amsterdam
Bekleedde en stutte door uw grootvadr in zijn leven,
Dit werk begunstigde , en een schaduwe wou geven.
Het was Outshoren, die met mijterkrone en staf
't Aartsbisdom t' Uitrecht zulk een held'ren luister gaf:
175 Want bisschop Willem, en heer Jakob van Outshoren,
Uit ridderlijken stam, ter goeder uur geboren,
Drie eeuwen en een halve, en ruim zoo lang geleen,
Beheerschten 't oude Sticht, welks arrem reikt' voorheen
Van d' Eems tot aan het Scheld, getroost aan alle zijden,
18o Gedurig afbreuk in hun wettig recht te lijden.
Nu wil Ovidius, op Nederduitschen trant,
Ten reie gaan, en met de veldmaagd hand aan hand,
Op dien doorluchten naam, zich vroolijk laten hooren,
Als uit den grave jong herschapen en herboren.
Hadde ons de roest des tijds, die hard metaal verslond,
185
Medea's treurspel niet verdonkerd en misgond,
Het lustte mij, vol viers , te vallen aan 't vertolken,
Te zien hoe Jazon, met zijne oogen in de wolken,
d' Ontzinde moeder volgt, en hare drakevlucht ,
190 En droef om kinders , bruid, en schoonvadr weent en zucht,
Daar Kreons hof in brand, de vlammen zich verspreien,
Korinten overende, en jammerlijk aan 't schreien,
Getuigen konnen hoe het hem te spa berouwt,
Die d' echte vrouw verlaat, en wuft een and're trouwt.
195 Dan zoude elk 's dichters geest doorluchtig uit zien
En 't Duitsch tooneel beschaamd voor d' eere der Latijnen.
Wij stelden Nazo's beeld in loofwerk hier ten toon.
Het loof is door het beeld verheerelijkt en schoon.
159. 's Lands staatgenootschap: de Staten-Generaal. — 17o. Outsh or en: Vlaming van Outshoorn, van wien vroeger gesproken is, en wiens
dochter Buisero's moeder was. — 186. Me d ea's t r e u r s p e 1: een treurspel,
door Ovidius geschreven, doch verloren gegaan. — 197-20o. Vier fraaie
regels, waarin Vondel weder geheel zichzelf is, en die tegen dit geheele
voor 't overige zwak berijmde „Loofwerk" alleen opwegen.
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Zoo straalt een schooner glans uit telgen van laurieren,
200 Indien ze Apollo's hoofd beschaduwen en sieren.

OVIDIUS AAN DE NIJDIGEN.
DAT DER DICHTEREM EN ZI JN NAAM EEUWIG DUURT.

DE VIJFTIENDE ELEGIE.
Oe durft ge, o bitse nijd, mij eenen suffer schelden,
En mijn dichtgeestigheid een snoode sufferij;
Dewijl mijn jeugd niet volgt de ridderlijke helden,
En in een stofwolk winn' den krijgspalm streng en blij;
5 Of 't pleitrecht leere, en daar de rechter is gezeten
Ter vierschaar pleite, en 't recht verdadig met de tong?
't Is sterf'lijk 'tgeen gij zoekt: mijn faam duurt ongesleten.
Ik poge alle eeuwen door to leven even jong.
Homeer zal Tenedos' en Ida's kruin verduren,

H

10

Zoolang als Simdis zijn eemer giet in 't meer;

Heziodus zoo lang 't gewas propt Ceres' schuren:
Zoolang de wijnkuip most blijft schenken aan den heer.
De wereld zal den lof van Kallimach verbreiden:
Al schort het hem aan geest, zijn dichtkunst zal volstaan.
15 De toon van Sofokles wil eeuwig zich verspreiden.
Aratus volgt den loop van starren, zon, en maan.
Menander overleeft den vader, koppelaren,
En slaaf, en looze snol, gesteld op vleierij.
De kunst'looze Ennius, en Accius, ervaren
20
In treurtooneelstijl, spoén den snellen tijd voorbij.
Wie spreekt van Varro niet, en die naar Kolchos' streven,
En Ezon 't gulden vlies t'huis brengen op zijn werf?
De vaarzen van Lukrees op alle tongen leven,
En zweven oost en west, totdat de wereld sterf.
25 Men leest van Titir, en den landbouw, en het krijgen,
Zoolang als Rome, 't hoofd der wereld, triomfeer'.
Tibul, uw minnedicht zal nimmer stillezwijgen,
De vijftiende Elegie: OVIDIUS Amor. Lib. I. El. 15.— I. Eenen
suffer: d. i.: „die door hooge jaren aan 't sullen is geraakt". — xo. Z ij n
eemer voor „zijn vlietkruik". Eemer (e i m e r, emmer) is „waterhaalder
waterschepper". — I I. Heziodus: als zanger namel. van den landbouw. —
14. Al schort het hem a an geest voor „al leeft hij niet meer". —
16. Lees: „Aratus leeft zoo lang als de sterren, welke hij bezong". 21. Varro: P. Terentius Varro, die over den tocht der Argonauten
schreef. — 22. t'Huis b r eng en op z ij n w e r f: echt Amsterdamsch uitgedrukt. — 25, 26. Dit slaat op Vergilius. — 27-29. Tibul—Gallus: de
bekende minnedichters.
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Zoolang de minnetorts en boog de jeugd regeer'.
De naam van Gallus is befaamd in oost en westen,
En Gallus blijft in 't hart van zijn Likoor geplant.
30
Gedichten sterven, als men ophoudt land te mesten,
En 't kouter met den ploeg te drijven door het land,
Laat koningen en hun triomfen dicht'ren wijken,
En d' oevers van den Taag, zoo goudrijk en begaafd.
35 De slechten achten 't snoode, en staan verbaasd en kijken.
Apollo schenk me bron en drank, die d' aders laakt:
De mirt, voor kou beschroomd, bedekke mijne lokken:
De minnaar leze mij zoo lang hij angstig vrijt:
De nijd plaagt levenden. De doode ontziet geen wrokken.
40Dan krijgt elk zijnen loon, beschut voor haat en nijd.
Wanneer het lijkvier eens dit lichaam heeft verslonden,
Dan blijft mijn grootste deel befaamd in alle monden.
VOORREDE.
E nutbaarheid der fabelen blijkt in oude schriften der wijzen
en werken der dichteren, waarom het wonder is dat het geene
grijzer pen lustte, deze t' ontvouwen: want zij begrepen,
sommiger jaren voor Aristoteles en Plato, en andere beminners
van wijsheid, niet klaar, maar overschaduwd, alle leerstukken der
wijsheid. De Grieken, waaronder Heziodus en Homerus, die verreziende blindeman, vaders der fabelen genoemd worden, haalden
deze heimelijke wijze van onderwijzen over zee uit Egypte, voerden ze in hun vaderland, en schuwden in den beginne zulke
geheimenissen onder het gemeene yolk t' openbaren, aangezien
deze dingen kwalijk verstaan, de gemeente lichtelijk van den godsdienst en de deugd mochten vervreemden. Palefatus, een schrijver
oud Grieken waardig, ten tijde van Artaxerxes, anders Cirus
genoemd, vond hierom geraden der ouden gedichtsels tot geloofwaardigheid te brengen, en te toonen hoe fabelen, op waarheid
gegrond, de menschen ter kennisse van God, en de natuur, en
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35. 't S n o o de: 't lage, 't gemeene. — 38. Deze regel zinspeelt op de
Ars Amatoria, of „kunst van minnen", door Ovidius geschreven. — Voorrede. R. I. Nu tba a r hei d: een volkomen goed woord, en naar den aard
der taal gevormd; 't schijnt misschien minder nu tba a r, en wij nut en
nu t t i g h e i d hebben; en toch bestaat er een fijn onderscheid tusschen de
woorden. Wie van het nut eener zaak spreekt, duidt eenvoudig haar hoedanigheid aan; bij 't vermelden harer nu t ti gh e i d zien wij meer bepaald
op de toepassing, die er van gemaakt wordt: terwijl men, door haar nu tb a ar te noemen, te kennen geeft, dat zij „vatbaar" is om tot nut te strekken. — 12. P al e fat u s: de hier bedoelde was een Grieksch schrijver en
een uitlegger der oude fabelen, welke hij tot haar natuurlijken oorsprong
trachtte terug te brengen. De tijd, waarin hij leefde, kan niet met juistheid
worden bepaald; doch schijnt geplaatst te moeten worden tusschen Alexander
den Grooten en Augustus.
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zeden, en geschiedenissen aanleidden. Deze verborgenheden, en
de rechte stijl van leeraren evenwel sedert averechts en met
de slinke hand, gelijk men zegt, opgevat, begonnen weinigen
de fabelen, en eerste lessen der wijzen in waarde te houden,
als die niet omhelsden dan een ijdele wetenschap, gedroomde
vonden, plompe spitsvondigheden, beuzelingen van suffende oude
wijven, en logenachtige versieringen der dichteren. De heilige
oudvaders, eerwaardige en rechtzinnige godgeleerden, ijverende
om Joden en Heidens te bekeeren, in een zelve schaapskooi te
brengen, en het waarachtig geloof te planten, bestraften ook
hierom, niet het recht gebruik, maar het misbruik der fabelen,
voor zooveel dit in hunnen rauwen tijd diende tot voedsel van
bijgeloof, en heidensche afgoderije, en de menschen af te trekken van den waarachtigen godsdienst, en hen alleen te brengen
tot een bloote natuurkennis en versieringe der ouden: waarom
Augustijn, opdat men der vaderen meeninge niet kwalijk versta,
loffelijk aldus bier van oordeelt, daar hij zegt: Wanneer ons een
gedichtsel tot eenige bedieninge wordt bijgebracht , dan is het geene
logen, maar een zekere gebloemde wijze van waarheid, anderszins
zal het al wat van wijze en heilige manners, ja van den heere zelf
bij gelijkenis is gesproken, voor logen gehouden worden, dewijl
naar het gemeen oordeel geene waarheid in zoodanige dingen bestaat. Maar niemand, uitgezonderd gemelde Palefatus, verscheen
er in zoo vele eeuwen, die de diepzinnige verholenheden en
krachtige werkinge van de nature, en de leerstukken der zeden,
en van oprechten en burgerlijken ommegang, en kennisse der
geschiedenissen hieruit naar den eisch in het licht brocht dan
weinigen, die bij onze dagen dit spade, doch loffelijk eenigszins
bij der hand namen, onder welke Natalis Komes met recht de
kroon verdient. De oorzaak van deze traagheid was dus lang
d' onkunde van de kunstenarije der fabelen, het niet eens de pijn
waardig achtende deze noot, om den smaak van het rechte pit
en de kerne, te kraken, dat is te leeren proeven wat tot der
zeden hervorminge en natuurkennis en geschiedenissen vereischt
wordt. De goddelijke Plato was zelf, in het naarstig lezen der
poeten, zoo lang den wijzen met zijn eigen voorbeeld voorgegaan, doch poogde de gemeente, die alleen aan den bast blijft
hangen, hiervan af te houden, aangezien de dichters de natuur
R. 18. Tot eenige bedieninge: d. i. „wanneer een fabel wordt bijgebracht bij wijze van voorbeeld, om ons eenige zaak duidelijk te maken". 29. Natalis Komes: Natalis Comes of de Comitibus was een Venetiaan, die in de laatste helft der zestiende eeuw leefde. Hij was zeer geoefend
in de letterkunde en liet verscheiden geschriften na, waaronder een Latijnsche
overzetting van ATHENEUS , voorts Iiistoriarum sui temporis libros XXX:
Mythologiarum libros X, — op welk laatste werk Vondel hier doelt — en
andere meer. Jos. Scaliger had minder met 's mans geleerdheid op en noemde
hem een „grooten beuzelaar (homo futilissimus)". Zie Lib. XIV, ep. 3o9.
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der dingen, niet zonder gevaar, overschaduwen en bewimpelen.
De heer Geeraart Vossius, hier met zijn oordeel dieper indringende, wenschte dat d' overgroote man Cezar Scaliger dit omzichtiger hadde nagedacht, toen hij schreef dat Homerus van zijne
goden gelijk van een kudde zwijnen sprak. Dit dan wel herkauwd en bedachtzaam ingenomen, kan men fabelen gebruiken
gelijk voorzichtige artsen uit venijnige kruiden en van slangen
artsenijen, ter gezondheid der menschen, toebereiden. Plato zegt:
Wij vermanen moeders en voedsters het gemoed der kinderen naarstiger met fabelen dan hun lichaam met de hand te havenen en
fatsoeneeren. Ook zegt Dionys Halikarnasser: Niemand beelde zich
in dat mij onbekend zij hoe overnut eenige Grieksche fabelen den
menschen zijn. Sommigen begrOen de werkingen van de nature
onder gelijkenissen : sommigen verzachten der menschen ongevallen : sommigen verdrijven schrikken en stoornissen des gemoeds ,
verdelgen oneerbare meeningen, en kwade gewoonten: sommigen
zijn gevonden om nut te schaffen.
W at de verdeelinge der fabelen belangt, zij vallen verscheiden, en worden onderscheiden, in redelijke en onredelijke. Onredelijke handelen van stomme dieren; redelijke van menschen, of
menschen met dieren. Men noemt ze ook naar de plaats van haren
oorsprong Cipriaansche, Cilissische en Sibaritische: en dewijl er
vele vinders waren heet men ze in het algemeen Ezopische, naar
Ezopus van Samos, den vernuftigsten onder alle fabelvinders van
zijnen tijd. Wetgevende fabelen worden bij wetgevers gebruikt,
om de harten der grooten te lenigen, schrik en mededoogen in
te boezemen, en het gemeene y olk ten burgerlijken wandel aan
te leiden, en op die leest schoeien de stollen van de treur- en kluchtspelen, die der menschen wellusten en ongebondenheid intoomen.
Heziodus zong den versierden oorsprong der Goden, ook van
Porfirius, zoo Euzebius getuigt, beschreven. Cicero verhaalt, in
zijn boek van de nature der Goden, hoe Zeno, Klemens, en
Chrizippus ook d'oude fabelen ontvouwden. Het vinden der fabelen
was mede vroeg het werk van Orfeus, Muzeus, Merkuur en Linus,
alleroudste dichteren, gevolgd door Furnutus, Palefatus, leerling van
R. 22. Siba r iti sc he: deze verdeeling is van Astonius den Sofist. — 31.
P or firius: een wijsgeer van Tyrus, volgens sommigen van Basan geboortig, die tegen het midden der eeuw onzer jaartelling bloeide, en het
Christendom heftig bestreed. Hij behoorde tot de Nieuw-platonische school,
en schreef 56 werken, waarvan er slechts 12 tot ons zijn gekomen. — 32.
Z en o: een Epikurisch wijsgeer, leermeester van Cicero en Atticus.
32. Klem ens: een min bekende schrijver uit de dagen van Cicero.
33. Chrizippus: een vrijgelatene van Cicero, en vermoedelijk dezelfde
geleerde, van wien Heratius gewag maakt in zijn brief aan Lollius. —
35. F urnutus: cbovevotipto;, een pseudoniem van L. Annaeus Cornutus, geboortig van Leptis in Libyeg, die vermoedelijk als slaaf in de familie
Annaeus was gekomen, door wie hij vrijgelaten werd en van welke hij
dus den naam aannam. Hij werd de onderwijzer en vriend van den dichter
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den StoIschen Zeno, Doroteiis, Evantes, Pontischen Heraklides,
Silenus van Chius, Antiklides, Evartes, en anderen, uit welker
schriften, en inzonderheid uit Partenius, Ovidius de stof van zijne
wonderbare Herscheppinge schepte.
Nu aangezien de fabelen haar misbruik en d'opspraak der oordeelloozen, gelijk alle andere dingen, onderworpen zijn, en hunne
pijlen ten doele staan, vinden wij niet ondienstig dit hooger op
te halen en breeder, ook zelf uit onfaalbare bladeren, te verdadigen. Het is bij letterwijzen kenbaar hoe deze wijze van onderwijzen eerst uit Hermes Trismegist, den driewerf grooten genoemd, gesproten is. Hij was een Chaldeeuw, en tijdgenoot van
den aartsvader Abraham, in starrenkunst van hem onderwezen,
en voerde de wijze van door bewimpelingen te leeraren te
Zonnestad in Egypte [waarom misschien sommigen hem Egyptenaar noemen] en scherpte onbeslepen zinnen op het heiligdom
van zijn uitgesneden beeldewerk, ter eeuwige gedachtenisse,
gelijk een beeldespraak, op grafnaalden uitgehouwen, om gelijk
het allerwijste orakel der wijsheid vermaant, geene rozen voor
zwijnen, geene perlen voor honden te strooien, en zijne hoogzwevende gedachten voor de gemeente te verbergen. Mozes, bij
's konings dochter opgevoed, was in der Egyptenaren wijsheid
onderwezen. Salomon, van God met wijsheid gezegend, overtrof
alle wijzen in het oosten, ook, dat aanmerkenswaardig is, der
Persius. Door Nero werd hij verbannen; o. a. schreef hij een verhandeling
over de Fabelleer en Beschouwing over de kathegorieen van Aristoteles.
Vergel. GER. Jo. DE MARTINI , Di* Litt. de L. Annaeo Cornuto , Leyden
1825. — i. Z eno: de stichter van de school der Stoicijnen, niet met den
straks genoemden Epikurist noch met den Sofist Zeno te verwarren. —
r. D or o t e tis: men vindt verscheiden schrijvers van dien naam, twee van
welke te Askalon woonden. Wie hier bedoeld wordt, de schrijver van het
Leven van Alexander den Grooten of die van het woordenboek, is mij niet
duidelijk. — r. Eva n t e s: ook van dezen naam worden vijf of zes verschillende schrijvers bij de ouden vermeld. — 1. Hera k li d us: een geleerde, geboortig van Herakles in Pontus en leerling van Plato. Hij schreef
onderscheiden werken vol dwaze fabelen, en schijnt, naar al wat men van
hem verhaalt, zelf een ijdele dwaas te zijn geweest. — 2. Silenus, An tikli d e s, Evar t e s: Grieksche schrijvers, door Athenetis en Plutarchus
aangehaald, maar van wie verder weinig of niets bekend is. — 3. Par t eniu s: deze was een dichter uit Nicea geboortig, die in den oorlog tegen
Mithridates door Cinna gevangen, doch om zijn vernuft vrijgelaten werd.
Hij stied onder de regeering van Tiberius, die veel smaak vond in zijn
schriften. — ro. Kluchtig is in dezen zin de (zeker aan den schrijver onwillekeurig uit de pen gevloeid) herhaling van 't woord w ij z e. — ro. T r ism e gis t:
van dezen is reeds herhaaldelijk gesproken. — 12. In starr en kunst van
hem on derw ezen: deze zinsnede is vrij dubbelzinnig; want er kan niet
uit worden opgemaakt, of Abraham van (of „door") Hermes, dan wel
Hermes van (of „door") Abraham in de sterrenkunst onderwezen werd. Het
eene zal wel even fabelachtig zijn als het andere; doch het laatste beweren is hetgeen door Vondel bedoeld wordt. Zie JOSEPHUS , Antiq. Judaic.
Lib. r, cap. 8, en BAYLE in v. Abraham. — 14. Zonnestadt: Heliopolis.
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Egyptenaren wijsheid. Deze manier van onderwijzen was dan
van ouds door vele landen in zwang, gelijk blijkt dat de Koningin
uit het zuiden of gelukkig Arabie te Jeruzalem kwam, om Salomon,
alom door zijne wijsheid befaamd, met raadselen te beproeven.
De kruisgezant, het hoofd der kerke, zegt: Wij volgden niet de
kunstige fabelen, toen wij u de toekomste des heeren verkundschapten. De groote Erasmus noemt ze in zijne vertalinge fabelen
met kunst gewrocht. De heilige Geest ontziet geenszins getuigenissen bij te brengen uit Aratus, en Epimenides, eenen der
zeven wijzen: In hem leven en zweven wij : wij zijn ook zijn geslacht : kwaad geklap bederft goede zeden. Paulus, de prins der
kruisgezanten, pogen d'ongeloovigen 't Athene te verlichten, nam
tot zijn bewijs het opschrift van hun eigen altaar DEN ONBEKENDEN GOD toegewijd, en bekeerde daar Dionys Areopagite
of raadsheer, en anderen. Het kan met geene reden bestraft
worden dat men Heidensche versieringen ten beste gebruikt, gelijk de Hebreen gouden en zilveren vaten, den Egyptenaren
ontleend, tot sieraad van Aarons heiligdom. De voorspellinge
van den aartsvader Jacob op zijn uiterste bestaat bij een gebloemde maniere van spreken, en de waarachtige godsdienst,
door Mozes uit Gods mond ingesteld, ja bijkans al het oude
verbond en de wet begrijpen beelden, voorbeelden, en schaduwen van iets beters, gelijk ook d'openbaringen, droomen en gezichten der aartsvaderen en profeten, waardoor d'Allerhoogste
zijnen wil uitdrukt, om toekomende eeuwen te verlichten. In den
naam van den oppersten leermeester wordt voorzegd: Ik zal
mijnen mond in gelijkenissen ofienen. Men leest van Abimelech
hoe de boomen spraken, en den dorenstruik ten koning kozen,
toen wijnstok en olijfboom de heerschappij weigerden. Van
Amazia werd gespeld hoe de dorenstruik naar Liban zond, en
hem liet aanzeggen: huw uwen zoon aan mijne dochter, en de
dieren in het woud van Liban gingen hene en verkoren den
dorenstruik. God heeft een groot gedeelte der heilige schriften in
poêzije begrepen. Mozes zong den zege na Faro's ondergang.
6. Verkundschapten: zie 2 Petr. I: 16. — p:). Epimenidus, eenen
der zeven w ij z e n: Epimenides was een Kretenzer, van wien de oude
schrijvers allerlei fabelen opdisschen. Na zijn dood werd hij door de Atheners,
aan wie hij in een tijd van pest goeden raad gegeven had, als een God
vereerd. Onder het getal der zeven wijzen van Griekenland wordt hij
echter gewoonlijk niet geteld. Zie over hem DIOG. LAERT. in v. PLUT. in
Solone , CICERO de Div. I, enz. — 27. In gelijkenissen openen: zie
Matth. XIII : 35. — 29. Weigerden: zie Richteren IX. — 3o. De dorenstruik: zie 2 Kon. XIV : 9. De distel, die op den Lebanon is,, stored tot
den ceder, die op den Libanon is,, zeggende geeft uwe dochter mijnen zone
tot vrouwe , maar het gedierte des velds ging voor4f en vertrad den distel.
't Schijnt, dat v e r kor en in den tekst bij Vondel aan een misverstand is
toe te schrijven; en dat hij voor conculcaverunt, als in de V u l ga t a
staat, heeft gelezen: con c lamaverun t.
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Mirjam zijn zuster ging met de tamboer ten reie. Debora zong
den zegezang, toen Sissera, met den nagel in het hoofd geklonken, verslagen lag. David en Jeremias zingen klaaglieden, daar
ze hunne harpen te Babilon aan de willigen hangen. Christus
liet, in het aanstaan van zijn lijden, den lofzang hooren. Ezechiel,
de Hebreeuwsche dichter, voerde den uitgang der Hebreen ten
tooneele. Ten tijde der kruisgezanten zongen de Christelingen
lofgezangen, zoo Plinius getuigt. De leeraars der oude kerken
teelden hier door overvloedige vruchten. Wie de dichtkunst der
Heidenen verworpt, schijnt zich tegens de philosophie te kanten,
en nochtans leerde ze zedevormen, en het leven regelen.
Plutarchus onderwijst ons hoe men dichten behoort te lezen, en
niet onwaarschijnlijk wordt gezegd hoe d'eerste wijzen door hun
gezang en welsprekendheid den verwilderden aard der menschen
temden, steden bouwden, en wetten invoerden, waaruit zij besluiten dat Homerus Plato's meester was, en Alexander de
groote, nog jong en van groote hope, stelde Homerus boven
Aristoteles.
Wat nu Ovidius' Herscheppinge in het bijzonder aangaat,
sommigen noemen hem den vernuftigsten of geestigsten onder
alle Latijnsche dichters, en hij drukt zelf in de Herscheppinge
zijn beeld, gelijk met zijnen eigen zegelring in was, zeggende in
de treurdichten:
Uw mededoogenheid behaagt me: maar mijn dichten
Vertoonen u mijn beeld, waar ze u in 't lezen stichten;
Daar gij de menschen ziet herschapen slap op slap,
Een ongelukkig werk, gestoord door ballingschap.
De oudvader Laktantius spreekt van het werk der Herscheppinge
op deze wijze: Ovidius bekent in den beginne van zijn doorluchtig
werk, zonder eenigszins Gods naam I' ontveinzen, dat de wereld
van God, dien hij den bouwheer der wereld noemt, geschafien is.
4. A a n de willigen han gen: Vondel wist toch zeker wel, dat
Jeremias, en nog veel minder David, nooit naar Babilon gevoerd is geweest. Wellicht echter verkeerde hij — met meer anderen — in de meening,
dat die Psalmen desniettemin door hen gedicht hebben kunnen zijn, en dat
zij zich daarin profetisch in de plaats verbeeldden te zijn van de latere
ballingen. — 5. D en 1 o fz a n g hoore n: wat dit hier te maken heeft, is mij
niet duidelijk, en personen zoowel als taken zijn hier vrij zonderling dooreengehaspeld. — 7. D e Ch ristelin g en voor „de navolgers van Christus",
een wettig gevormd woord, doch dat Been fortuin heeft gemaakt. — 27. G es t o or d door balling s c hap: de hier navolgende regels komen voor bij
OVIDIUS , Trist. , Lib. 1, El. VII vs. 1 1 sqq. en luiden in 't oorspronkelijke:

Grata tua est pietas : sed carmina maior imago
Sunt ;ilea : quae mando qualiacumque legas.
Carmina mutatas liominum dicentia formas
Infelix domini quod fuga rupit opus.
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Men ziet in Ovidius' eerste boek Mozes klaarheid overal stralen
uit het werk der scheppinge; het scheiden van den Baaierd, en
schikken der hoofdstoffen; het vormen van den eersten mensch
naar Gods beeld en gelijkenis, op den naam van Prometeus;
KaIns boosheid in Likaons moorddadigen wolfsaard; het veraarden van deugd en rechtvaardigheid in de veranderingen der
metalen eeuwen; den wereldvloed onder Noach, en zijn behoudenis in Deukalion en Pirre; het storen van Babels torenbouw
in het opstapelen der bergen van de reuzen, die den hemel bestormende, onder het berggevaarte geplet worden. In dit spiegelglas der dichtkunste openbaart zich de godgeleerdheid der ouden,
en hunne wijsheid, den Egyptenaren, gelijk gemeld is, ontleend.
Hier bewimpelen en begrijpen de fabelen eenigerwijze allerhande
slag van wijsheid, of van Pitagoras stilzwijgende gezegd; of wat
de StoIsche wijzen en scholen, en Atheensche vaders den leerlingen inscherpten, namelijk hunne regels en besluiten aangaande
de natuur, en zeden, en burgerlijke regeeringe, endelijk de
historian, van den beginne der wereld tot Augustus' tijd, met
eene wonderbare kunstenarije aaneengeschakeld. Indien wij alle
de naamhaftige geleerden, die van Ovidius' lof en overvliegenden
geest getuigen, en bij Pontanus, in het werk van Nazo zijnen
edelen geest weidende, aangeteekend staan, hier, als in eenen
ommegang, ten toon voerden, men most bekennen dat Augustus,
in 't allerbloeiendste van het rijk, en op het schoonste van zijnen
dag, nooit zulk eene kroon van eere bereikte. Mij gedenkt dat
de doorluchtige en letterwijze heer Vossius, professor der Histo-

rian te Leiden en Amsterdam, en kanonik te Kantelberg, tegens
mij zeide: Indien mine pen Ovidius) Herscheppinge met hare
natuurlijke verven verlichtte, dan zoude blijken, dat nooit geleerder
werkstuk aan den dag kwam. Iemand mocht schromen of het
domme yolk goed en kwaad, onder het loofwerk der fabelen
gescholen, kwalijk zoude kunnen onderscheiden: dan hier valt
geen gevaar voor verstandigen, en allerminst in onzen tijd: want
sedert het waarachtig geloof der oude moederkerke de gansche
wereld door verkondigd werd, verloren alle ongerijmde kindersprookjes allengs hunne geloofwaardigheid. De gemelde godvruchtige en uitnemende Pontanus, priester der Societeit, die
d'uitgelezenste bloemen en heilzaamste kruiden in den hof der
Herscheppinge plukt, zegt: Hier is een schatrijke geleerdheid,
ongeloofbare liejlijkheid, hoedanige men niet vinden zoude in
Alcinous noch Hesperus dochteren hoven. Men vindt er voorbeelden,
2 I. P on tanu s: Jacobus Pontanus, in 1542 te Brux in Bohemen geboren en in 1626 te Augsburg gestorven, was een geleerde Jezuiet, die veel
toebracht om den smaak voor de oude letterkunde op te wekken. Hij schreef
talrijke werken, o. a. zeer fraaie verklaringen van de Herscheppingen en
andere gedichten van Ovidius.
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die ten deele de heirbaan der deugd aanwilzen, ten deele ons van
ondeugd afschrikken. Horatius zegt: dat het oogmerk des dichters
is nut te baren, of verheugen, en dit wordt beide in Nazo gevonden. Niemand zij dan in het lezen schroomachtig zonder nood,
en te min, dewij1 de heilige oudvader Augustijn, dat groote licht
der katholieke kerke, ons vermaant de schriften der Heidenen
tot sieraad en opbouwinge des geloofs te gebruiken.
HET LEVEN
VAN

P. OVIDIUS NAZO.
P. Ovidius Nazo is te Sulmo, een stad in Peligne, uit overouden ridderlijken stamme geboren, in Grasmaand, op den dag,
wanneer de Romeinen het offerfeest van Minerve vieren, in het
jaar, toen burgermeesters Licinius en Panza op stoel zaten, die
in den slag van Mutina tegens Antonius bleven. Men vindt er
die verhalen, dat ten zelven dage ook geboren wierd de dichter

Tibullus, uitstekende in zinnelijke vaarzen. In den opgang van
zijne jeugd gaf Qvidius proeven van eenen wakkeren geest, en
brave zeden, waarom de vader hem te Rome naarstig in Latijn
liet onderwijzen, en toen hij nog teeder en geestig op dichten
belust was, gelijk het bleek, zocht de vader, zeggende dat de
Prins der Poeten, Homeer zelf in armoede storf, hem gedurig
bier of te trekken, en rustte niet den zoon te vermanen om te
pleiten, als meer genegen tot eene wetenschap die gewin en
middelen inbrocht. Hierom liet Ovidius de dichtkunst varen, en
zette zijne zinnen op pleitzaken, die voor den rechter dienden,
hierin onderwezen van Fuskus en Latro, wiens welsprekendheid
en onderwijs hem dapper behaagden: en hierin muntten Nazo's
geest en verstand, gelijk Seneka getuigt, zonderling uit, en hij
behaalde bij elk ongemeenen lof: want in bijzondere zaken, en
die de honderd mannen betroffen, zat Nazo bovenaan, en bekleedde andere eerlijke ambten, sedert hij den mannelijken tabberd aanschoot, en werd raadsheer gekoren, welke bedieningen
Ovidius, op verscheiden plaatsen aanroert, hetwelk wij, om
langheid te vermijden, overslaan. Maar aangezien Nazo meer op
geleerde wetenschap belust was, zette hij alle staatsambten ter

zijde, en keerde weder tot zijne eerste oefeningen van de dichtkunst, om naar eenen eeuwigen naam en gerust leven bij zich
3. Verheugen: zinspeling op het bekende u tile d ulci van Horatius. —
8. Het leven: gedeeltelijk vertaald naar PETRUS CRINITUS de Lat. Poet. III;
doch doormengd met vertalingen uit ALDUS MANUTIUS en anderen. — 14.
Luc in i u s: lees: Hirtius. — 14. Op stoel zaten: alzoo in het jaar 711
van Rome, 't jaar 42 voor Christus' geboorte.
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zelven te staan. Hij hadde drie vrouwen: want nog jong zijnde,
scheidde hij van d'eerste, die hem ondienstig en te snood scheen,
en brak, naar d'oude wijze, den band des huwelijks. De tweede
bedgenoote, van eerlijke ouderen gesproten, en zedig van aard,
doch gedurende zijne wispelturigheid met hem gepaard, verliet
hij tijdig. Toen nam hij de derde Perilla, wiens schoonheid en
getrouwheid zijne pen op vele plaatsen prijst. Ovidius beminde
deze niet alleen met eene zonderlinge genegenheid, maar onderwees haar vlijtig in de dichtkunste. Hierom bleef ze hem, gedurende zijne bannelingschap, ook getrouw. Hij hadde vele
vrienden, die in wetenschappen en adellijken stamme en deugd
en zeden uitstaken, Albus, Tibullus, Severus, Sabinus, Sextus
Pompejus, Grecinus, en Flakkus, oud burgermeesters, waarmede
hij gemeenzaam verkeerde, ook met Messala, Albinovaan, Emilius
Makrus, Maximus, en meer anderen, gelijk hij zelf getuigt, en
voerde altijd eenen ridderlijken staat: want hij overlandrijk was.
Suetonius Tranquillus meldt dat Julius Higinius, van Augustus in
vrijheid gesteld, en zonderling vernuftig en geleerd, met den
dichter Ovidius groote vriendschap onderhiel. Het is onnoodig
Nazo's werken op te halen, aangezien vele schrijvers hiervan
handelen, en dit elk genoeg bekend is door d'uitlegginge der
Latijnsche letterkunstenaren: en zeker deez' eenige dichter alleen
levert boven alle anderen velerhande slag van gedichten uit. In
het werk der Herscheppinge volgde hij Partenius, dichter van
Chius, die in Grieksch een werkstuk van dezelve stoffe uitgaf.
Dit werkstuk van Ovidius behaagde zoodanig den Grieken, dat
ze het in hunne tale vertolkten: dewijl het vele en verscheiden
wetenschappen begrijpt, hoewel hij dit ongebeterd, ongeschaafd,
en onvolkomen, volgens zijne eigen bekentenis, naliet: want begunstelingen gaven het, buiten 's mans weten en in zijn afwezen,
aan den dag. Hij dichtte zes boeken van de feestdagen, en
zond ze aan Germanikus, Druzus' zoon. De zes andere boeken
kon hij door zijn verdrietige bannelingschap en ontijdig overlijden,
gelijk velen gelooven, niet voltooien, bekeanende nochtans dat
er twalef in getal waren gedicht; een werkstuk rijk gestoffeerd
van geleerdheid en wetenschappen. Hij zegt zelf:
1k schreef zes boekskens van feestdagen, elk bekend,
En 't zesde boekske loopt met zijne maand ten end.
R. 2. Ondienstig en te snood: — inutilem et parum se dignum
schrijft Crinitus. — i6. En v o e r de: deze laatste zinsnede staat niet bij
Crinitus. — 25. Van Ch i us: volgens anderen, van Nicea. Zie boven, blz.
12. - 38. T en end: OVIDIUS , II Trist. 549, schrijft:
Sex ego Fastorum scripsi , totidemque libellos

Cumque suo finem mense libellus habet ,
De zin is verre van duidelijk ik lees er echter uit, dat niet het zesde
boek, alleen, als Vondel zegt, maar elk van de zes maandelijks uitkwam.
VONDEL XII.
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Ovidius schreef drie boeken van de minnekunst, toonende
hierin zijnen uitnemenden geest, op den versierden naam van
Korinne. Ook zien de keurmeesters der poezije, in de brieven
der Grieksche helden en heldinnen, 's dichters vernuft en welsprekendheid met eene bijzondere kunst uitmunten. In treurgedichten gaat hij, bijwijlen zijnen geest en vloeiende dichtader
te ruimen toom gevende, weliger weiden. Ik sla over de boeken
van de minnekunst, en raad tegens de minne, van Ibis, Druzus'
overlijden, de bijschriften, en vele gedichten, bij hem, volgens
het bevestigen der oude letterkunstenaren, gedicht. Eenige stukken
worden hem valsch en logenachtig toegeschreven: gelijk het dicht
van vogelspraak, de vlooie, en andere, te snood en onwaardig
voor het overvliegende vernuft van dien treffelijken dichter.
Behalve gemelde dichten schreef Nazo een vischwerk, waarin
hij verscheiden en dus lang ongehoorde namen van visschen
ophaalt, hetwelk, gelijk meer andere verzen door verloop
en kwade tijden verloren blijft. In de treurzangen blijkt zijne
gematigdheid en ootmoedigheid, in het kleen gevoelen van
zichzelven, zeggende: dat Virgilius hem zoo verre, als Homeer
Virgilius, te boven ging, welk allerleste Cezar Scaliger, die Maro
boven alle Grieken en Latijnen in top zet, geener wijze zoude
bekennen. Ovidius treurspel van Medea, dus lang verloren, en
bij elk beklaagd, wordt ten hoogste geprezen van Tacitus en
Quintiliaan, en de leste zegt: Ovidius Medea toont wat dee? man
machtig was uit te werken, indien hij zijnen geest liever woude
matigen dan den ruimen toom geven. Ovidius zelf getuigt er dit af:
Ik brocht een koninklijk en trotsch tooneelwerk voort,
Daar een hoogdravendheid van stijl in wordt gehoord.
Hij woonde te Rome bij het Kapitool, en plantte daar zijne lusthoven op den heuvel, daar de wegen van Appia en Flaminia
ineenloopen. Hier was hij gewoon lucht en adem te scheppen,
en gerust van gemoed alle bekommeringen te verzachten. Keizer
Augustus bande hem in Pontus, bij de stad Tomos, toen de
dichter hoopte meer tijd en rust te genieten, om zijne oefeningen
te hervatten, aangezien hij nu bedaagd was. d'Oorzaak van dit
strenge bannissement wordt bij velen, verscheiden, gelijk in
twijfelachtige en onbekende zaken gebeurt, aangeteekend. Sommigen wijten dit zijne te dertele minnedichten, naar het gevoelen
R. 28. In wordt gehoord:

Et dedimus tragicis scrifitum regale cothurnis
Quaeque gravis debet verba cothurnus habet.
zegt OVIDIUS t. a. p. 553.— 36. Dit gestrenge bannissement:Vondel
bezigt bier den stilum curiae of rechtsstijl van zijn tijd.
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van Sextus Aurelius, die het leven der Romeinsche vorsten beschreef: maar Ovidius' pen wijt d'oorzaak van Augustus' gramschap en den ban ten deele zijn vaarzen, ten meesten deele zijne
oogen en dwalinge, volgens deze regels :
Hoe zag ik let, en werd hierom met schuld beladen,
Gaf stof aan mijn bederf en onheil onbedacht?
Akteon zag Diaan zich naakt in 't water baden
Onwetende, en verstrekte een roof der hondejacht.
De goden straiten wat bij misgreep wordt misdreven.
Raakt godheen bij geval, het wordt u nooit vergeven.
Het is dan geheel onwaarschijnlijk en versierd, dat sommigen
dit wijten het misbruiken van Julia, Augustus' ongebonden dochter,
op den versierden naam van Korinne. Eenigen berekenen dat
0 vidius ruim acht jaren in bannelingschap sleet. Luidewijk Celius
Rodiginer verhaalt uit Apuleius hoe Nazo zeven jaar lang in
Pontus treurde. Hij storf den eersten dag in Louwmaand, op
denzelfden sterfdag van den Roomschen historieschrijver Titus
Livius. In het derde boek der treurdichten stelde hij voorheen
zijn eigen grafschrift aldus:
Hier rust ik Nazo, die de minnekunst leer kweeken ,
En door mijn geestigheid mij dompelde in verdriet.
Laat wie hier langs gaat niet verdrieten dit te spreken :
Dat Nazo's koud gebeente een zachte rust geniet'.
R. io. Vergev en:

OVIDIUS

zegt Trist. II 103 sq.:

Cur aliquid vidi? cur noxia lumina feci?
Cur imprudenti cognita culpa mihi est?
Inscius Actaeon vidit sine veste Dianam:
Praeda fuit canibus non minus ille suis.
Scilicet in Superis etiam fortuna luenda est.
Nec veniam, laeso Numine, casus habet.
R. 15. Rodiginer: — Ludovicus Coelius Righerius Rhodiginus,
in 1450 te Rovigo geboren, werd te Milaan hoogleeraar in de oude letteren.
Men heeft verscheiden werken van hem, waaronder een, genaamd antiquae
lectiones , in XXX Boeken. Hij stierf in 1520 te Padua. Julius Caesar Scaliger,
die zijn leerling geweest was, noemt hem den Varro van zijn tijd. —
18. In het derde boek der treurdichten: het grafschrift komt voor
Trist. III Eleg. III, vs. 73 sq. en luidt als volgt:
Hic ego, qui jaceo tenerorum lusor amorum
Ingenio peril Naso poeta meo.
At tibi qui transis, ne sit grave, quisquis amasti,
Dicere: Nasonis mailer ossa cubent.
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Engel Politiaan beklaagt, boven andere dichters, 's mans overlijden heerlijk op dusdanige wijze :
Hier lift een Roomsch _pad op d'oevers van Euxijn.
Barbarische aarde dekt de glorie van 't Latin.
Barbarische aarde dekt den meester der vrijaadjen,
Daar d'Ister henebruist langs rotsen en bosschaadjen,
En Rome schaamt zich niet dat het dien hofpoeet
5
Zoo wreed mishandelde, ook veel wreeder dan de Geet.
Was in gansch Russen dan niet eenen arts te vinden,
Die hem in 't kwijnen van zijn kwalen kwam ontbinden,
Het koude lichaam stoofde, en warmde in 't zachte bed?
Of met een zoete tong dien sterrefdag verzet?
to
Of in het uiterste den pots tastte eer hij scheidde?
Of een hartsterking voor den doodsnik toebereidde?
Of d'oogen toelook, toen 't gezicht gebroken stond?
Of uit meedoogendheid de ziel ving met den mond ?
15 0 strijdbaar Rome, gij verlette d'oude vrienden,
Zoo wijd van Pontus, daar hem geen van alien dienden;
Men vond er geen, noch neef, noch dochter, nochte vrouw,
Die hunnen vader troostte in ballingschap en rouw:
Recht of hem slechts Koral en stare Bessen kwellen,
20 En Geeten, tegens kou gedost met borate vellen:
Recht of een woest Sarmaat, te paarde in sneeuw en kou,
Met zijn gestreng gezicht den kranken troosten zou;
Een woest Sarmaat, Wiens haar om hats en hoop en ooren,
Een wit behijzeld voor 't gezicht klinkt, stiff bevroren.
Nog wordt dit lijk van Bres, Korallen, en Sarmaat,
25
En wreeden Geet beschreid, in dien bedroefden staat.
De bergen, bosschen, en de wade dieren weenen,
En d'Ister in zijn kit onthoudt zich niet van stenen.
Men zegt dat Pontus, hard bevroren, op den dag
De zeegodin ontdooid in tranen smitten zag.
30
De minnegoden noch hun moeder niet ontbreken
Met hunne fakkelen het lijkhout aan te steken.
Zij sluiten 't overschot des dichters, hier verbrand
Tot stof en asschen, in een doodvat met hun hand.
35 Zij gaan het grafschrift kort op Nazo's grafzerk snijen:
Deed grafzerk overdekt den meester van het vrijen.
De moeder van de min sfirengt drie en vierwerf trouw
De rustplaats van dit lijk met gear en zuiv'ren dauw.
Och zangrei, offert en vereert dien overleden
40 Een lijkklacht, rijker dan mijn zangkunst kan bekleeden.
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E Baaierd wordt in den beginne gescheiden in vier hoofd-

stoffen, en de mensch uit aarde en water geschapen. Hier
op volgen de vier eeuwen, uit welker leste de menschen
uit het bloed der reuzen sproten. Jupiter, toen deze zich goddeloos aanstelden, Likaon te voren in eenen wolf veranderende,
verdagvaardde den wereldvloed, en verdronk alle dingen in het
water. Nu schoten Deukalion en Pirra alleen over. Deze beide,
toen d'aarde weder droog was, herstelden, met steenen achter
zich te worpen, het menschdom: want uit vochtigheid en hitte
kwamen vanzelf andere dieren voor den dag, en onder deze
Piton, de Bergslang. Apollo verdelgde dezen draak, en brocht,
ter gedachtenisse van deze overwinninge, de Pitische spelen op
de baan. Men plag d'overwinners op dit feest met eikenloof te
bekransen: want de laurier was niet in zwang, eer de maagd
Dafne in eenen lauwerboom veranderde. Toen andere stroomen
vergaderden om haren vader Peneus te begroeten, of te troosten,
ontbrak er Inachus alleen: dewijl zijne dochter Io, van Jupijn aangezocht, na het schoffeeren in eene vaarze verkeerd was. Deze
werd van Argus gehoed, en Merkuur, na het verhalen hoe
Sirinx in net herschapen wierd, benam hem het leven, wiens
oogen Juno in den staart van hare pauwen zaaide. 16, hare eerste
gedaante weder aanschietende, brocht Epafus ter wereld.
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I J lust t'ontvouwen hoe de vormen alter dingen
In nieuwe lichamen verkeerden. Helpt me zingen,
– Begunstigt dit begin, o goden, hoog gewijd
En vormherscheppers: rekt dit dicht tot mijnen tijd,
NB. In de hierachter volgende aanteekeningen op de „Herscheppingen"
zal een verwijzing naar Huydecopers Proeve (voor zooverre die verwijzing
het besproken vers betreft) telkens, ter vermijding van nutteloozen omslag,
met een eenvoudige H. worden aangeduid. De lezer is dan vanzelf gewaarschuwd, dat hij op het verklaarde woord bij Huydecoper of bij zijn commentator van Lelyveld breeder onderricht bekomen kan. Waar hun eigen woorden
zijn overgenomen, is dit aangeduid door , voor elken regel te plaatsen.
Inhoud. Deze ontbreekt in het handschrift en is hier dus afgedrukt volgens den tekst der oude uitgaaf.
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5 Van 's werelds oirsprong aan. Eer aarde, en zee, en baren,
En hemel, die het al bespant, geschapen wAren,
Hadde al de wereld, en natuur, en 's werelds staat
Een enkel aangezicht, en eenerlei gelaat,
Genoemd de Baaierd, een wanschikkelijk gevaarte,
10 En ruwe mengelklomp, een lompe plompe zwaarte
Van zaden, strijdig en gemengeld ondereen,
In 't wilde op een getast. De klare zon bescheen
Nog 't aardrijk niet. Het licht der mane, nooit herboren,
Was nog niet opgegaan, noch kromde haren horen,
15 En d'aardkloot hing nog niet, omringd van dunne lucht,
Gegrond op wederwicht. De zee omhelsde uit zucht
De borst des zeestrands niet. Zee, lucht, en aarde, en weiden,
En geene hoofdstof was haar hoefslag nog bescheiden.
Het aardrijk hield geen stand. De lucht ontbeerde licht,
20 De zee heur vaart, en niets bewaarde zijnen plicht,
Gedaante, en eigen vorm. Het eene hinderde anderen:
Want in een zelve lijf bestreén ze fel elkanderen,
De kou, de hitte, droog het vocht, ineenverward,
't Gewicht en 't wegeloos. Het zacht bestreed het hard.
25 Een betere natuur en god beslechtte elks driften,
18. Hoefslag: hier voor „rang, stand- of loopplaats". — Bescheiden:
voor „toe- of aangewezen". H. — 19. Het aardrijk hield geen stand:
het Lat. heeft eigenlijk: „de grand was niet geschikt om er op te staan". —
2o. De zee (ontbeerde) heur vaart: lees: „het water was onbevaarbaar". — 24. 't Wegeloos: zou wichteloos behooren te zijn. Loos,
waar het een ontbering te kennen geeft, wordt alleen achter substantiva
gevoegd H. De voorbeelden, door Lelyveld aangehaald, om zijn beweren te
staven, dat zoodanige bijvoeging ook achter 't zakelijke deel eens werkwoords plaats vindt, en achter adjectiva, komen mij niet afdoende voor.
In nut tel o os is, mijns inziens, de tweede sylbe alleen welluidendheidshalve ingevoegd, evenals in vruchteloos, en beteekent het eene „zonder
nut", gelijk het andere „zonder vrucht". Reddeloos komt mij voor een
verkorting te zijn van reddingloos, evenals weddenschap van w eddingschap, en zoo zal ook stoorloos voor storingloos zijn. —
25 . Een be tere natuur en god: H. Ik kan mij niet ten voile vereenigen
met de opvatting, die aanleiding geeft tot het aldaar voorkomende vertoog.
H. beweert namelijk, dat Vondel de natuur en God voorstelt als twee
afzonderlijk werkende wezens, en dat hij in alien gevalle den voorrang
aan God had moeten geven, en schrijven God en een betere n a t u u r,
maar dat nog verkieslijker ware geweest; maar God DE betere Natuur.
Wat mij betreft, ik ontken, dat Vondel hier ter plaatse twee werkende
wezens invoert, en, zooals ik den regel versta, kunnen natuur en God
worden opgevat als apposities, bij elke waarvan betere als adject. kan
gerekend warden te behooren. Evenzoo zal men b. v., van Melchisedek
sprekende, hem kunnen noemen: „een wijzen Koning en Priester", en dan
toch niet aan twee verschillende personen denken. Men merke op, dat
Vondel de w.woorden beslechtte, wist en s c h i e t in 't enkelv. bezigt. —
Beslechtte elks driften: neen: „maakte een einde aan dien strijd tusschen de genoemde natuurkrachten".
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En wist het hemelsch en het aardsch vaneen te schiften,
De wateren van d'aarde, en 't hemelsch van de lucht.
Nadat ze deze scheidt, verbindt Gods macht door tucht
En vrede dezen hoop, eerst twistig, en te vreezen,
30 Een ieder in zijn plaats en wijk, hem toegewezen.
Het alverslindend vier des hemels, klaar en licht,
Verkoos het hoog gewest aan 't hemelsche gesticht:
Daar grenst de lucht aan, vier gelijk, in 't opwaart stijgen
Maar d'aarde grover, sleepte allengs in 't nederzijgen
35 De grove stoffen met zich neder naar den grond,
Om haar zwaarwichtigheid. Het water vloeide in 't rond
Rondom den aardboOm, van de zee bepaald met stranden.
Nadat nu d'opperste, of wie 't was, met sterke handen
Dien Baaierd scheidde, en elk verdeelde in zijne leén,
40 Zoo heeft hij d'aarde, opdat zij rondom effen scheen,
In eenen grooten kloot oprollende, gesloten,
En toen de wateren en zee hier om gegoten,
Gebiedende den wind te blazen over 't nat
En dat de zeekust d'aarde in haren arm omvat.
45 Hij schept'er bronnen bij, en staande meer, en poelen,
En stroomen, die met kracht langs bochtige oevers spoelen,
Ten berg af, en ten deel der beemden dorst verslaan,
Ten deel verzinken in den vader Oceaan,
En in een ruimer veld neerschieten met verlangen,
50 Daar zij afbruisende gewelkomd en ontvangen,
Niet tusschen oevers eng besloten blijven staan,
Maar op het barre strand gestuit de rotsen slaan.
Hij beet de velden zich uitbreiden, dalen zinken,
De bosschen groenen, en het steile krijtstrand blinken.
Gelijk twee riemen, of een paar aan elke hand,
55
Den hemel snijden, en de vijfde heeter brandt
26. Het hemelsch en het aardsch: n hetgeen in de lucht en hetgeen op de aarde thuis behoorde". — 27. 't Hem elsc h van de lucht:
d. i.: „den ether, de dunne bovenlucht, van den dampkring". — 33. Om
goed verstaan te worden, dient deze regel aldus omgezet: „toen steeg,
het vuur in snelheid gelijk, de lucht naar boven, totdat zij stand hield
aan de grenzen van het rijk des vuurs". — 38. d'Opperste, of wie
't was: quis-quis fuit ille deorum, zegt Ovidius: „een der Goden,
wie dan ook". — 4o. S c h e en: om 't rijm, voor „zou zijn". — 48. V e rzink en in den vader Oceaan: neem bier het woord vader weg, en
doe het door een adj., als b r e e d e n, w ij d e n, vervangen, en het vers
zal er wel niet sierlijker, maar de uitdrukking minder stuitend door worden.
Hoe toch kan iets verzinken in een vader! — 54. Het steile krijtstr and: Ovidius spreekt bier van „het oprijzen der steenachtige bergen",
en zoo Vondel meer bepaald het k r ij t str a n d noemt, is het waarschijnlijk,
omdat hij zich de Engelsche krijtbergen voorstelde, die van alle bergen
het best bij onze landgenooten bekend waren. — 55, 56. D a t pa a r a an
elk e hand zou doen denken, dat hier van roei-riemen gesproken wordt,
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In 't midden, zoo heeft God den aardkloot ook begrepen,
En onderscheiden van elkandere in vijf reepen,
Waarop het menschdom met de voeten henetreedt,
60 Behalve in 't midden, niet bewoonbaar, en te heet,
En beide d'uitersten, bedekt met sneeuw en vlokken.
Twee streken tusschenbeide, als met een lijn, getrokken,
Zijn pas van hitte en kou gematigd uit den aard.
De lucht, die over deez' gewesten hangt en vaart,
65 En zooveel lichter valt dan d'aarde, en 't water mede,
Weegt zooveel zwaarder dan het vier: en hier ter stede
Legt hij de wolken mist en donk're nevels thuis,
De donders, die den mensch vervaren met gedruisch,
En bliksem, weerlicht, wind, en koude hagelvlagen.
70 De bouwheer van 't heelal wou geenerwijs verdragen,
Dat zij de gansche lucht beslaan, als hun verblijf.
Men kan ze nauwelijks nu keeren, als zij stijf,
Een ieder uit zijn hoek, toestreven, nooit verwoeder.
Zoo strijden onderling de broeder tegens broeder.
75 Het heldere oosten won het Nabatheesch gewest,
In 't oost. De zuidwind trok naar Perzen, en de vest
Op 't hoog gebergte van de morgenstar beschenen.
De westenwind vloog naar den warmen avond henen.
De gure Boreas won Russen, wijd en ver,
80 Aanvoerder van de steile en kille Zevenster.
Het land hier over drupt doorgaans van zuider regen.
Hier boven is 't gewest van 't hemelsch vier gestegen,
Dat dun en luchtig is, en vrij van aardsche smet.
Zoo had hij nauw'lijks elk zijn eigen perk gezet,
85 Wanneer de starren, lang met 's baaierds korst betogen,
Begonnen haren glans te geven uit den hoogen.
terwijl er „gordels, (z o n en)" bedoeld worden. Vondel wil zeggen: „evenals de hemel aan weerszijden doorsneden wordt van twee kringen, en in
't midden door een, die heeter is: zoo ook is het met de aarde 't geval".
Hij volgt hier natuurlijk de oude verdeeling der hemelsfeer. — 66. Hier
ter stede: „in de lucht". — 75, 76. Tenzij men wete, dat het held ere
o o s t en hier „Eurus, den oostenwind", beteekent, en w o n, zoo hier als
in vs. 79, hetzelfde als t r ok n a a r in vs. 76, zal wel niemand deze
regels verstaan. — 75. Het Nab a the es c h g e w est: de Nabatheers zijn
de meest oostelijke bewoners van Arabie en 't woord Nabathea wordt
daarom bij de dichters veel gebezigd om 't Oosten aan te duiden. H. —
76. De zuidenwind trok naar Perzen: H. Terecht wordt aldaar aangemerkt, dat Perzie evenzeer ten oosten ligt als Arabie, en dus niet als
verblijf aan den zuidenwind had moeten worden gegeven; — het verwijt
had echter niet tegen Vondel, maar tegen den Latijnschen dichter moeten
gericht zijn geweest. Maar deze ging uit van 't algemeen heerschende yolksgeloof, dat die wind in Griekenland en in de oostelijk om Italie gelegen
streken zoowel als in Italie zelf, regen bracht. — 79. Russ e n: de inwoners
van Scythie. — 80. Z evens ter: er is bier geen sprake van het „zeven
gesternte" of de PleIaden, maar van Septentrio of „het Noorden". H.
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Opdat nu geen gewest gedierte ontbreken zou,
Nam 't godendom en klaar gestarnte 't hoog gebouw
Des ruimen hemels in. Men zag de visschen leven
90 In 't water, 't vee op 't land, de lucht vol vogels zweven
En nu gebrak er nog een eenig dier tot praal,
Dat heerelijker was dan d'andere altemaal,
En met de reén begaafd , alle and'ren mocht betoomen.
Dus is de mensch, het eélst der scheps'len, voortgekomen.
95 Hetzij de bouwheer van 't heelal, en oirsprong van
Dit welgeschikt gesticht, en wonderbaar gespan,
Hem teelde uit godd'lijk zaad : hetzij in 't nieuwe leven
Der aarde nog een vonk des zaads was nagebleven
Van haren bloedverwant, den hemel; zaad, dat waard,
100 Van 't hemelsch afgerukt, naar zijnen oirsprong aardt :
Men zegt Prometeus kon deez' nieuwe klei regeeren,
Met water mengen, en hieruit een beeld bootseeren,
Het aangezicht van God, die 't al bestiert, gelijk.
Dewijl een ieder dier naar d'aarde ziet in 't slijk,
105 Bootseerde hij den mensch met aangezicht en oogen
Recht opwaart, om 't gestarnt t'aanschouwen, en bewogen
Zichzelf te spiegelen, in 't starrelichte hof.
Het aardrijk, flus nog ruw, en vormelooze stof,
Werd na'et veranderen bewandeld hier beneden
Ho Van menschen, nooit gezien, en ongelijk in zeden.
De gouden tijd kwam eerst te voorschijn, die gezind
Ter deugd, uit heuren aard rechtvaardigheid bemint,
Ook zonder dwang van wet. Men wist van vrees noch straffen.
Men had met halsgerecht noch boeien niet te schaffen.
115 Het yolk ontzag versaagd des rechters opzicht niet,
Maar leefde veilig, vrij van vierschaar, en verdriet.
87. Versta: „opdat elk deel van het Heelal zijn levende bewoners hebben zou". 't Woord gedierte is hier echter ongelukkig gekozen, en zeker
heeft het animantibus van Ovidius hier Vondel aan an imalibus doen
denken. — 88. Klaar gestarnte: de sterren worden hier als Goden,
of althans als bezielde wezens voorgesteld. H. — 92. d' A n d e r e: beter : de
and'ren, waardoor Vondel met zichzelven en met de spelling in den vol.
genden regel gelijk ware gebleven. — 109. Vergelijke men hier de overschoone plaats bij Lucifer:

Hfy heft, terwiil de stonone en redelooze dieren
Naar hunne voeten zien, alleen en trots het hoofd
Ten howl op naar God, zijn schepper,, hoog geloofd,
en lette meteen op, dat Vondel hier niet de wijl, maar, terecht, t e r w ij
schrijft en naar voor n a. H. — iio. Ong elijk in z exlen: dat staat niet
bij Ovidius, en 't kon ook niet; want de „gouden eeuw" moest nog komen,
en eerst met de „zilveren" begon de ongelijkheid. — 1.15. Lees: „het
yolk behoefde nog geen rechter, dien het had te ontzien".
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Men had den pijnboom op 't gebergt nog niet gehouwen,
En in de zee gerold, om uitheemsch land te bouwen.
De menschen kenden slechts hun vaderland en erf.
120 Geen graft beschut de steén, uit vreeze voor bederf.
Men hoorde geen trompet noch krommen horen steken.
Men voerde helm noch zwaard. Het yolk in alle streken
Zat vreedzaam, zonder krijg. Het land lag ongeploegd,
En onge-egd, alleen met zijn gewas vernoegd,
125 Brocht nooddruft voort vanzelf. Geen bouwers zich ver[moeiden,
Verzaad met vruchten, die vanzelf in 't wilde groeiden.
Zij plukten ooft en brem op bergen zonder last,
De moerbei, en kornoelje op hagen, daar ze wast,
En eekels van den eik, Jupijn gewijd, hun allen
130 Milddadig voorgeschud, en in den schoot gevallen.
Het was gedurig lente, en 't westewindekijn
Met lauwen adem streelde in held'ren zonneschijn.
De bloemen, die vanzelf uit d'aarde geurig sproten,
De klei teelde ongebouwd gewillig onverdroten
135 Het welig veldgewas. Het veld schonk onvermoeid
118. Om uitheemsch land te bouwen: de pijnboom (d. i.: het
schip, van pijnboomhout te zamen gesteld) was niet in zee g er old om
land, maar om ze e te b o u w en, en opdat men er mede zou uitgaan op
het ontdekken van uitheemsche landen — peregrinum ut viseret
orb em. — 120. Lees: amen had nog geen aanval van vijanden te vreezen
en behoefde dus de steden nog niet met grachten te omringen". Ook hier
staat wederom, ter wille van 't metrum, be s chut voor be s c hutt e. —
125. B o u w e r s: van b o u w er is boer herkomstig. Zie onder de verzen
van het Jennetebloemken van Liere in het Haagspel, dat op het
Lan dj u w eel van 24 Aug. 1561, te Antwerpen gehouden, volgde:

't Volck duncttes verworpelijck te heeten boeren
En zy en prysen niet dat zy den naam voeren
Naer te bouwen dat groot geacht behoord 't zone.
En van de Heybloem van Turnhout:

Diemen eerst noenide door zijnen jongstigen toer
Bouwer des lants wort nu geheeten een boer.
In 't H. D. klinkt het woord nog evenals bouw er bij ons. In zijn aantt.
op Melis Stoke komt Huydecoper echter tegen de afleiding op, welke hij
vroeger had goedgekeurd, en beweert, dat b o er en b u u r 'tzeifde is. lk
heb er niets tegen; doch zie geen reden, waarom b u u r niet evengoed een
contractie van b o u w er zou kunnen zijn, en alleen in dialect van boer
verschillende. H. Zie ook BILD. Gesll. op Boer. — 134. G e w ill i g on v erdroten: deze beide woorden, die niet naar 't Latijn gevolgd zijn, zouden
als een nuttelooze tautologische stoplap kunnen worden aangemerkt. Toch
kan men niet zeggen, dat zij deze bevallige periode ontsieren: en indien
ergens overtollige weelderigheid in de dictie vergund is, is het in een beschrijving van de gouden eeuw, de eeuw des overvloeds.
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De zwang're korenaar. De melk en nektar vloeit
Als water. d'Eik in 't wild scheen honigdauw te geven.
Saturnus was in 't hol des afgronds neergedreven,
En 't opperste gezag stond in Jupijns gewoud.
140 Een zilveren eeuw verrees, en slimmer dan het goud,
En echter beter dan het koper in waardijen.
Jupijn verdeelt het, jaar, eerst lente, in twee paar tijen,
In lente, zomer, herfst, en winter, koud en grijs.
De lucht verbrandt van hitte, en 't water vriest tot ijs.
145 Toen scholen ze onder dak, spelonken, dikke struiken,
En schors, met teen genaaid, verstrekten om te duiken
Hunne eerste huizen. 't Graan wies in de yore. d'Os
Most hijgen voor den ploeg, en niet voor 's avonds los.
De derde en koperen eeuw, veel harder en verbolgen,
150 Geneigd ten krijg, doch niet onbillijk, kwam haar volgen.
De leste en ijzeren eeuw kwam met haar slagzwaard aan,
En teffens alle kwaad en boosheid op de baan.
De schaamte, waarheid, trouw, en eerbaarheid verstoven.
Verraad, geweld, bedrog, en gierigheid staan boven.
155 De schepen gingen 't zeil voor wind hun onbekend.
De den, op hoog gebergt te groeien lang gewend,
Ging huppelen, besloeg Neptunus' groene weiden.
De landman paste 't land met merken t'onderscheiden,
Voorhene zoo gemein als zon en open lucht.
160 Men eischt den akker niet alleen de korenvrucht
En nooddruft, maar doorwroet om mijnen, die ons tergen,
Den schoot des aardrijks, daar natuur haar wou verbergen.
Zoo kwam het ijzer, en het goud, dat dieper lag,
En zoo veel snooder is dan ijzer, voor den dag.
165 De krijg begon, die met deez' twee niet langer sammelt,
1 42. Eerst 1 e n t e: versta: „dat, in de gouden eeuw, een voortdurende
lente was geweest". — 144. 't Water vriest tot ijs voor „bevriest". H.
—146.Omteduiken:„omen drkomenitheb n".—148En
niet voor 's avonds los: hier heeft een geoorloofde poetische uitlating
plaats: lees alzoo: en (werd) n i et voor 's avonds los (gemaakt). —
15o. Niet onbillijk: lees: „nog niet zoo geheel verdorven"; non s c el er a ta heeft het Latijn. — 157. Neptunus' groene weiden: wanneer men
figuurlijk aan de water en der zee den naam geeft van weiden, behoort men er zoodanig epitheton ter onderscheiding bij te voegen, dat niet
bij „gewone weiden" past. Alle weiden zijn g r o en, en dit laatste woord
doet hier alzoo juist aan land en niet aan water denken. Lees dus liever:
blauwe weiden. H. — 161. Mijnen, die ons tergen: dat zou beteekenen, of wel: „mijnen, die ons naar hetgeen zij bevatten doen verlangen",
Of wel: „mijnen, welker ontginning ons groote moeite en inspanning kost";
doch de bedoeling is anders. Er staat in 't Lat. irritamenta malorum,
en de vertaling zou dus moeten luiden: „mijnen, welker voortbrengselen
(ijzer en goud) tot booze bedrijven aanzetten". Tergen: d. i. hier: „de
begeerlijkheid wekken: aanprikkelen". — 165. Met de e z' twee: „met behulp van die beide, het ijzer en het goud".
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Maar met zijn bloende vuist in 't blanke harms rammelt.
Men leefde alleen op roof. De huiswaard is in last,
En aan zijn eigen haard niet veilig van den gast,
Geen schoonvadr voor den zoon. Getrouwe broederliefde
170 Was zeldzaam: want de haat den eigen broeder griefde.
De man verhaast zijn vrouws, de vrouw haar ega's dood.
De booze stiefmoer mengt vergift in eekelbrood.
De zoon t'ontijde staat den vader naar het leven.
Godvruchtigheid heeft uit. Astrea wordt verdreven,
175 De leste van de goon, die angstig en beducht,
De wereld, rood van moord, ternauwernood ontvlucht.
En opdat 's hemels burg niet vrij zou blijven, spanden
Die reuzen t'zamen, om den hernel aan te randen,
En staap'len het gebergt opeen verwaand en snood.
180 d'Almachtige verplet met zijnen donderkloot
Den berg Olimp, en zwicht geenszins, om zulke stukken
Den steilen Pelion, daar Osse op lag, te rukken
Van onder dat gevaart. Men durf wel zeggen dat
Die lichamen, een vloek bij 't Godendom geschat,
185 Beneen hun storremkat bestulpt, almachtig kropen,
En d'aarde van het bloed der kind'ren hebb' gedropen,
Zij zelf het warme bloed bezielde, en leven gaf:
En om den naam van zulk eene afkomst van nu of
Te waren, dat ze 't zaad in menschen weer verkeerde,
190 Maar deze telg was boos, baldadig, en onteerde
Met last'ren alle goon, bloedgierig en verwoed,
Een zeker merk dat zij haar oirsprong nam uit bloed.
De vader Jupiter, ziende al die lasterstukken
Omhoog, verzuchtte, en om Likaons booze nukken
195 En 's booswichts gruweldisch, nog korts voor hem gedekt,
En hierom onbefaamd wordt toornig, en verwekt
De goddelijke wraak, en dagvaart 's hemels raden.
Daar boven loopt een weg, gezocht van vele paden,
168, 169. Van den gast.... voor den zoon; men lette op deze verwisseling der voorzetsels van met vo or, na ve i lig gebezigd. H. Zeker
zou in vs. 169 scho on v a a r van den z oon dubbelzinnig hebben geklonken. — 173. 't Zal wel altoos t'o n t ij d e zijn, dat de zoon zijn vader naar
't leven staat. Maar de zin bij Ovidius luidt dan ook geheel anders: „de zoon",
zegt deze, „voorbarig en ongeduldig, tracht (door wichelarij) den sterfdag
zijns vaders te weten te komen." — 174. A s trea: de godin der gerechtigheid. — Staa p'l en het gebergt opeen: terecht is hier aangemerkt,
dat het kortere s t a a p'l e n b e r g op berg krachtiger en schilderachtiger
zou geweest zijn. H. — 185. A Am a c hti g: d. i.: „zonder adem". H. Men
schrijft thans: amec h t i g. — 190. D e z e te 1g: t e 1 g staat hier als „gewas",
bijwijze van collectivum gebruikt. -- 19o. Bal da dig. H. — 196. Onbefaam d: dit zal op Lykaon moeten slaan en dan „slecht befaamd" beteekenen, ofschoon wij in dien zin het voorvoegsel liever weglaten.
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Bekend bij helder weer, de Melkweg, zoo men zeit,
Van ouds geheeten, om zijn zuiv're wittigheid.
Al 't godendom weet langs deez' baan het hof te vinden
Des grooten dondergods. Hier komen van vier winden
De Goden in de zaal, ter rechte en slinke hand,
Door d'opgesloten poort. Elk zit aan zijnen kant,
205 Gemeene goden laag op hunne plaats bij troepen,
De machtigen vooraan, naar hunnen staat geroepen.
Deez' plaats, stond zeggen vrij naar zijnen rechten eisch,
Zoude ik wel noemen het aartshemelsch hoofdpaleis.
Hier zet zich 't godendom in zijn gestoelt met marmer.
210 Jupijn leunt op den staf van elpen, als beschermer,
Schudt drie- en vierwerf van weerszij 't ontzaglijk hoofd,
Dat hemel, aarde, en zee beroerd zit en verdoofd.
Ten leste spreekt hij uit den troon, verrukt van toren:
'k Was min bekommerd voor den hemel en ons koren,
215 Toen 't heilloos drakenest toerustte, om 't bange hof
Met honderd klauwen aan te tasten uit het stof:
Want schoon deez' vijand, wreed van aard, dien krijg
[dorst smeden
Nog hing dit oorlog aan een lichaam en zijn leden,
En kwam gesproten uit een oirsprong, een gezag:
220 Nu wil ik plots'ling al het menschdom met een slag
Verdeigen in den grond, daar Nereus uit de sluizen
Rondom den aardboOrn met zijn waat'ren aan komt bruisen,
Dit zwere ik bij de kolk en jammerpoel van Stix,

200

199. Zoo men zeit: dit behoort bij om zijn zuiv're wittigheid in
vs. 200. — moo. Zuiv're wittigheid: wittigheid zou hier alshetmeest
gepaste woord kunnen worden aangemerkt, omdat de Melkweg niet zoozeer
wit, als wel w i t a c h t i g is. H. Maar de bijvoeging z u i v e r, die alleen slaan
kan op iets dat volkomen wit is, bewijst, dat wittigheid hier, alleen om
't vers te vullen, voor witheid gebezigd is. — 205. Gemeene go den:
vertolking van 't Lat. plebs, doch in onze ooren niet gelukkig klinkende.
Men vergete echter niet, dat in Vondels tijd het woord g e m e en nog maar
alleen de beteekenis had van communis, niet die van vulgaris, welke
wij er aan hechten. — 208. Het aartshemelsch hoofdpaleis: ongelukkige en gezwollen vertaling van het magni palatia coeli. — „het
paleis des (grooten) hemels". Minder juist zijn echter hier de opmerkingen
van Huydecoper, alsof a a r t shem e 1 s c h een samenstelling ware, met ons
taaleigen in strijd, volgens 't welk a a r t s niet voor een adject komen
mag — immers zegt men zeer goed: a artsd om —, en dat er maar een
paleis, dus Been hoofdpaleis in den hemel was. Doch Vondel stelt hier
het hoofdpaleis, dat van Jupiter, tegenover die der mindere goden. —
2'5. Toen 't heilloos drakenest toerustte: wij zouden thanszeggen:
„zich toerustte"; doch Vondel bezigt dit w.w., evenals to er ee den, meer
als onz. — 223. D it z w ere ik: „wat zweert Jupiter? dat hij het menschdom in den grond zal verdelgen? Volgens de vertaling, ja: maar volgens
,t Latijn, neen. Doch 't Latijn is bedorven geweest, en voor t e n t a t a
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Die door het helsche bosch komt stroomen met veel schriks
225 Wel is 't waarachtig dat een arts, tot heil genegen,

Voorzichtig en bedacht eerst heilzaam raad moet plegen:
Maar 't vier in 't been geraakt, zoo zet men 't of met reen,
Eer 't gansche lichaam last zou lijden bij het been.
Wij stieren halve goon van stroomen, bron, en water,
230 En bosch en berg, en veld, en veldgodin, en Sater:
Hoewel we deze nooit vergunden 's hemels troon:
Men gunne dat elk vrij het aardsch gewest bewoon',
Of acht ge, o goden, dat geen leed hun sta te schromen?
Likaon schroomt niet mij moorddadig op te komen,
235 Wien hij, van moord berucht, te godd'loos lagen legt,
Schoon ik den bliksem voere, en billijk heersche en recht.
Zij morren onderling, en bijten op de tanden,
En vragen wie den god der goden aan durf randen.
Zoo schrikte al 't menschdom, en de gansche wereldkloot,
240 Toen die verwaten hoop te goddeloos besloot
Het Roomsche rijksgezag in Cezars bloed te smoren :
En, o AUGUST, de trouw des yolks, u toegezworen,
Behaagde u, als de trouw des hemels dezen god
Der goden, die, toen hij gestreng door zijn gebod
245 En wenk en woorden 's raads ontsteldheid deed bedaren,
Gehoor kreeg, en hierop aldus is voortgevaren.
Hij heeft zijn schuld geboet: doch hoort het gruwzaam stuk,
Hem ruim betaald gezet. Een schendig ongeluk,
En schelmstuk van dien tijd klonk boven ons in d'ooren,
250 Hetwelk ik hoopte, indien men 't ernstig naar ging spoken,
Versierd te vinden, en daal neer uit 's hemels boog.
wordt in vele „oude drukken gelezen, ten tan d a, gelijk ook onze dichter
gelezen heeft. „Zie hier de meening van Ovidius:
„Ik zwere u bij de kolk en jammerpoel van Stix ,
„Die door het helsche bosch komt stroomen met veel schriks,
„Lang ging ik zacht te werk en proefde wat ik konde
„Tot 's menschen nut en hell, maar, nu in 't end de wonde
„Gansch ongeneeslijk is, zoo snij men ze uit met staal
„Eer ook 't gezonde deel besmet werd door de kwaal." H
238. En v r a gen wie: die vraag behoefden zij niet te doen, zoo zij oplettend hadden toegeluisterd; want dan hadden zij geweten, dat Lykaon de
schuldige was. Zie vs. 234. Maar Vondel heeft hier 't Lat. niet goed verstaan. Ovidius zegt: ausurn talia depo s c u n t; d. i.: „zij vord'ren hem,
die zoo iets heeft durven bestaan, ten straffe op". H God der god en
voor „hoofd der goden", doch verkeerd. De titel van God der Go d en is
bij de ouden nooit toegepast geworden op Jupiter; maar alleen: 0°. bij wijze
van spreken, op den „Styx", bij wien de Goden zwoeren, en dien zij dus
alien ontzagen, en 2°. op den „onbekenden (den waren) God". H. — 249.
B o v en ons: beter: ons b o v en, of, om de maat van 't vers te bewaren:
ons omhoog. H.
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1k god, in menschenschijn, bezichtig met mijn oog
De wereld: doch om al de boosheth niet te mellen,
Mits d'ondervinding veel te lang valt in 't vertellen;
255 De daad was slimmer dan 't gerucht in elk gewest:
En toen ik Menalus, dat gruwzaam drakenest,
Voorbijzweefde, en Cillene, en 't pijnbosch van den killen
Liceus, en Arkaadje, en trede met den stillen
En schemeravond naar 's tirans ongastvrij hof,
260 Gaf ik te kennen dat een godheid, rijk van lof,
Van boven nederkwam. Het yolk begint me t'eeren.
Likaon schimpt met hen, en zegt: ik wil u leeren
Door eene proef, of deez' uit 's godendoms getal
Ook sterf'lijk zij, zoodat geen mensch meer twijf'len zal.
265 Hij legt bij midnacht toe om mij, van slaap bevangen,
Te moorden onvoorziens. Zijn lust en zijn verlangen
Was dit te proeven, en hiermede niet gerust
Heeft eenen gijz'laar van Molossen, onbewust
Van eenig kwaad, den strot moorddadig afgesneden,
270 En bried en zood de versche en halfgestorven leden,
Zoodra niet opgedischt, of ik, verhit op straf,
Steek 't huis in lichten brand, en brande 't boven af,
Naar zijn verdienste. Hij, verbaasd, zoekt weg te schuilen,
Te vluchten, en beproeft te roepen, en loopt huilen
275 Door 't eenzaam veld, maar al vergeefs en vruchteloos;
Dies wordt hij dol, en stelt, bloeddorstig fel en boos,
Zijn aard te werk aan 't vee, vermaakt met bloed te zuigen.
Zijn kleed in bont, en d'arm verkeert in pooten, tuigen
Dat hij een wolf, doorwreed en roofziek uit den aard,
280 Zijn eerste wezen en gedaante nog bewaart,
De zelve is in nature, en grijsheid, en in blikken,
Die, grimmig brandende bij duister, elk verschrikken.
Nu lag dit eene huis ter aarde al neergestort.
Meer huizen hadden ook de goon tot wraak gepord.
285 De boosheid weidde alom in 's werelds veerste hoeken.
Men zou gelooven dat de menschen zich met vloeken
Verzwoeren van het kwaad tot erger voort te slaan.
Ik heb besloten hen, om 't goddeloos bestaan,
253. Mellen voor meld en, als meermalen in gedichten van vroegeren
tijd. — 254. Lees: „mits het te lang zou ophouden, u al mijn wedervaren
te vertellen". — 27o. Bried: men zegt nu meer algemeen bra adde; een
en ander is echter goed, evenals r i e d en r a a d d e, joeg en j a a g d e
enz. H. BILDERDIJK bezigt den ongelijkvl. vorm in zijn kluchtige vertaling
van het Formosum pastor Corydon, vs. I:
Semen bried een schoonen haring, lekker beetjen voor een Heer.
287. Van het kwaad tot erger: verkeerd:ermoeststaan: van kwaad
of erger, of: van het kwade tot het ergere. H.
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Te straffen naar den eisch. De sommigen bestemmen
290 Jupijns besluit, en voen gods gramschap, niet te temmen.
Een deel bewilligt dit: nog smert hun d'ondergang
Des menschdoms, vragende hoe bijster doodsch en bang
De wereld zien wil, als zij ledig legg' van scharen.
Wie dan den wierook aan zal steken op d'altaren:
295 En of hij toelegge al het aardrijk omgewroet
Te laten aan 't gedierte, ontembaar en verwoed.
Jupijn verbiedt hier voor te sidderen en schrikken:
Hij zou hierin voorzien, het al ten beste schikken,
En zegt hun, op een wond're en ongemeene wijs,
300 Een andere afkomst toe, van beet're stof en prijs.
En nu zou hij den kloot der aarde, vuil van smetten,
Met zijnen bliksemstraal in lichte vlamme zetten,
Maar schroomde dat de vlam in 't hemelsch dak mocht slaan,
En 't heilige gewelf in gloenden brand vergaan.
305 Ook schoot hem in den zin, hoe 't noodlot was voorhanden,
Dat hemel, aarde, en zee most lichter lage branden,
En 't wereldlijk gevaarte aanvliegen: hierom legt
Hij 't weerlicht en geweer, ten dienst van 't hoog gerecht,
Gesmeed in 't reuzenhol, voorzichtig aan een zije.
310 Men nam behagen, om der menschen razernije
Kort in te toomen, aan verscheidenheid van straf,
En 't gansche menschdom diep te delven in een graf
Door macht van water, en tot zuiv'ring van hun smetten,
De watersluizen van den hemel op te zetten.
315 Hij sluit den Noordwind in de Windgods hol en slot,
En winden, die de drift der wolken licht en vlot
289. De sommigen. H. — 290. Gods gramschap: beter ware: „zijn
gramschap". Reeds vroeger is opgemerkt, dat in onze Christentalen het
lidw. alleen dan weggelaten wordt, wanneer men van den waren God
spreekt. — 294. Huydecoper vraagt, of het niet beter zou klinken, indien
er stond

Wie dan den wierook zal ontsteken?
307. Aanvliegen voor „in brand vliegen", evenals men nog zegt: „het
vuur wil niet a an g a an" en dit laatste of een dergelijk w.w. onderstelt
men in uitdrukkingen als: „de kaars is a a n", voor „zij heeft vla m gevat".
De orde, hier door Vondel in zijn verhaal gebezigd, is niet zeer gelukkig
te noemen; want als hemel, aarde en zee reeds lichter lage aan
't branden zijn, dan zal het wereldlijk gevaarte wel niet meer behoeven aan te vlieg en: althans het zou moeilijk zijn te zeggen, wat er
dan nog te branden overbleef. 't Geen Vondel bier aanvli e g en vertaalt,
is bij OVIDIUS lab or ar e, een krachtig woord, dat hier zooveel beteekent
als: „gevaar loopen van „in d u i g en te spat ten". Het eene woord spa tt en,, dat Vondel elders in dergelijken zin gebruikt, zou hier 't Latijnsche
woord lab orar e niet kwalijk hebben kunnen vervangen. H. — 315. In
de Win dgo d s hol: zoo staat er gedrukt, naar Vondels handschrift. 't Behoorde echter des windgods te zijn.
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Verdrijven aan de lucht, en komt den Zuidwind wekken,
Die met een zwarten nacht het aanzicht weet te dekken,
En heensnort op zijn natte en vochte regenveer.
320 De baard hangt zwaar van vocht: de waat'ren vloeien neer
Langs zijne grijze lok. Op 't voorhoofd zitten dampen
En nevels. Borst en wiek zien, tot een merk van rampen,
Bedropen. Toen hij nu uit last, daar elk voor bukt,
Der wolken spongie met zijn hand hadde uitgedrukt,
325 Ging 't bruisen aan. De lucht, aan 't ruischen allerwegen,
Berst uit van boven met afgrijselijken regen,
En Iris, lang gewoon mevrouw ten dienst te staan,
Trekt fluks op Juno's last verscheiden verven aan,
Bestelt de wolken vocht en voedsel, zonder vlagen.
330 Het welig veldgewas wordt plots'ling neergeslagen,
En d' akkerman beklaagt, beroofd van hope en troost,
Den arbeid van al 't jaar, 't verlies van zijnen oogst.
Jupijn, nog niet vernoegd, met afgestorten regen,
Kwam toornig nog Neptuin, den broér, tot wraak bewegen,
335 En nam zijn water en den Oceaan te baat.
Deez' roept de stroomen, die, ten dienst van zijnen staat,
Gereedstaan. Elk verschijnt. Hij spreekt daar zij genaken:
Ik hoeve u niet in 't lang te manen op te waken.
Vaart voort met voile kracht. Zet open sluis bij sluis.
340 Smijt alle palen om, en geeft met een gedruisch
Den vlieten vrijen toom. Het was gezegd, zij keeren,
Ontsluiten bron bij bron. Toen renden alle meren
En rolden toomeloos en toornig zeewaart aan.
324. Spongi: Vondel bezigt dit woord nog een paar malen in dit werk.
Het is ons reeds voorgekomen in de B espiegel in g e n, vs. 723. Hier
doet het geen gelukkige uitwerking. Wel is de g e dachte aan Ovidius
ontleend, maar deze drukt het w o ord zelf niet uit, wanneer hij zegt:

Utque manu lata pendentia nubila pressit.
d.

Toen in zijn breede hand hij 't hangend luchtzwerk perste.
„Daar zijn zaken, die beter bedoeld en als van verre aangewezen,
„dan met name genoemd worden: en van die is hier deze sp o n g i, die
„veel te gering een zaak en naam is, om die macht van wolken, die
den „ganschen aardkloot onder water zetteden, uit te drukken. H.
327. Omslachtig, en tevens onduidelijk:
327. I r is: de „regenboog".
't Lat. heeft eenvoudig „Juno's bodin". 329. Z o n d e r vlage n: deze
woorden zijn hier om 't rijm ingeschoven en geen vertaling van 't Latijn.
Waarschijnlijk moeten zij beduiden, dat Iris, door de dampen te verzamelen,
die nit de zeeen oprijzen, nieuwe wolken vormt, „zonder dat men buien
gewaarwordt". — 335. Z ij n w at er: versta: „d i e n s water, de zeeen". —
341-348: Het was gezegd, enz.: Het korte en levendige van 't Lat.:

Jusserat: hi redeunt , ac fontibus ora relaxant .
Et defrenato volvuntur in aequore cursu,
is hier meesterlijk teruggegeven.
VONDEL XII.
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Neptuin treft met zijn work, een drietand, fel in 't slaan,

345 Den aardboOm dat het dreunt, en van dien slag door 't open
De watergangen, eerst gestopt, to lande inloopen.
De stroomen aangetergd tot gramschap, winnen veld,
Verrukken veldgewas, en struiken met geweld,
De menschen, stallen, vee, en hutten, huizen, kerken,
350 En koren: en schoon hier en ginds van zooveel werken
Een huffs bleef overend, dat zulk een springvloed schut,
Het stond nog evenwel in 't water, als onnut.
De torens haalden 't hoofd nu onder diepe golven.
De zee en 't land was een. Men zag het al gedolven
355 In eene bare zee, een vlakte zonder strand
Deez' zat op 's heuvels kruin, als op een driftig zand :
Een ander in een boot aan 't roeien gauw en wakker,
[Daar flus de landman nog den ploeg dreef door den akker]
Zocht, krank van hoop, 't gevaar t' ontvaren bang en droef.
360 Deez' overzeilde 't graan, of een verdronken hoef:
Een ander vangt den visch in 's olmbooms top en takken.
Een anker laat men in de groene beemden zakken.
De schepen dekken nu den wijnberg. 't Zeekalf rust
Daar flus de tang're geit ging grazen naar heur lust.
365 De zeemaagd hoort verbaasd hoe holle baren bruisen,
En varen over steen, en woud, en bosch, en huizen.
De dolfijn zwemt in 't bosch, en drijft voor wind, voor stroom
Door hooge takken hene, en schudt den eikeboom.
348. V err u k k en voor „mederukken, wegrukken". 't Woord is bij ons
alleen overgebleven in zijn overdrachtelijke beteekenis van: „op een aangename wijze vervoerd" — 359. Krank van hoop voor „met zwakke hoop".
Doch 't is, evenals 't daaropvolgende bang en d r o e f, niet dan een
stoplap, die den indruk verzwakt van 't grootsch geheel. — 't Gevaar
t' on tvar en: wederom een woordspeling. „Gelukkiger is zij aangebracht
door POOT , waar hij in zijn Akkerleven zingt:
Daar de Witte zeilen varen,
Varen, maar met groot gevaar". H.
3,6o. Hoef of hoev e, 't zelfde als h of en h o fste d e. Zoo werd, in tegen-

stelling der „a b d ij van Egmond", het verblijf van den Heer „Egmond op
den hoer geheeten. Zie voorts TEN KATE , in v. — 361. Van g t de n
visch: liever: „grijpt den v is c h". 't Lat. heeft:
Summo piscem deprendit in ulno.
Hier is geen sprake van vischvangst uit liefhebberij, maar van iemand, die
zich in den top van een boom wil redden, en wiens hand, naar een tak
grijpende, een visch ontmoet. — 364. T an g' r e: dialectvorm voor ten g' r e. —
365. De zeemaagd hoort verbaasd hoe holle baren bruisen:
„dit vers drukt de holheid en het bruisen der zee wonderlijk wel uit". H.
Voor ho or t las ik hier echter liever z i e t; immers 't is niet het geweld,
dat de golven maken en waar een z e e maagd wel aan gewoon moest
wezen, dat haar v er b a a st, 't is het zien, hoe die golven o v e r Steen
enz. gaan.
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De wollef zwemt bij 't schaap, en leeuw en tijgerdieren.
370 Het baat geen everzwijn en gloende bliksemvieren
Te voeren in gezicht en tand. Het baat geen hart
Dat zijn gezwinde poot den snellen windhond tart.
De wufte vogel, moede om rust rondom gevlogen,
Plompt afgemat in zee, wiens toomeloos vermogen
375 De heuvels overstulpte, en blink en hoogen duin,
En heure baren sloeg aan 's bergs verheven kruin.
Het grootste deel des yolks dreef hene met de baren,
En die na 's waters nood nog nagebleven waren
Vergingen, afgevast en hong'rig, bij gebrek
380 Van voedsel. 't Vruchtb're land, zoolang 't in zijn bestek
Nog land gebleven was, hiel Attika gescheiden
Van 't vette Aonien, en Focis' vruchtb're weiden;
En was nu bare zee, en slechts een watertuin.
De hooge berg Parnas verbergt zijn dubb'le kruin
385 In 't starrelicht gewelf, en stijgt door alle wolken,
Daar nu Deukalion [want in de diepste kolken
Verzonk al 't hoog gebergt] met zijne bedgenoot,
Gevoerd door alle vloen, bleef wagg'len in een boot.
Hier bidt 11.ij om gena de vlietmaagd van Corciren,
390 En berggodinnen, en ook Temis, waard te vieren,
Om hare wonderspraak, en lotvoorziende stem.
Men vond nooit vromer noch oprechter man dan hem,
383. E en watertuin: dichterlijk, doch min juist; want een tuin, oorspronkelijk een „heining", wordt in 't gebruik alleen genomen voor een
„omheinde plaats", en dat is een bare zee niet. — 389. D e vlie tmaagd van Corcir en: Vondel vergist zich hier. Er is hoegenaamd geen
spraak van Korcyra, dat een eiiand 5s, in de IOnische Zee gelegen, en
alzoo niet bijzonder in de nabijheid van de plaats, waar Deukalion zich
bey ond. Ovidius noemt de Cor y cid es nymphae, dat Nimfen waren,
die den voet van den Parnas bewoonden, en haar naam van zekere spelonk Cory c iu s of van de nymf Corycia, haar moeder, ontleend hadden. H. — 390. En berggodinnen: „Berggodinnen zijn Oreades, die
op de bergen zich onthouden. Ovidius zegt: „nurnina montis: 't welk de
vertaler aldus had kunnen uitdrukken:
„De Godhein van den berg.
„leder plaats had, volgens de Heidensche bijgeloovigheid, hare Godheden,
„die zij, wanneer ze een weinig godsdienstig waren, in een vreemd land
„komende, gewoon waren aan te roepen, onder den naam van G o d he den
„der plaatse. Zoo doet Deukalion hier, die alle hier thuishoorende Goden, wie
„zy waren, begreep onder den naam van G o d he den van den berg". H. —
392 , 393. Oprechter man dan hem, noch kerkelijker vrouw:
hier ontbreekt dan ha a r; want nu is 't, of er nooit kerk elijk er vrouw
geweest ware dan Deukalion. 't Woord k e r k elijk is bovendien al heel
ongelukkig gekozen. Zelfs dan, wanneer Vondel aan Pyrrha, welke Ovidius
prijst als metuentior Deorurn, d. i.: „meer dan iemand de Goden vreezende", den lof had willen toekennen, dat zij „trouw ter kerke ging",
hadde nog het woord k e r k s c h beter gepast dan dat van kerkelijk. Het
eerste adject. toch drukt een band van gehechtheid, het tweede een band
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Noch kerkelijker vrouw. Jupijn, ziende uit den hoogen
De wereld met een zee van water overtogen,
395 En van d' ontelbaarheid der levenden gespaard
Een man, en eene vrouw, godvruchtig uit den aard,
Verdreef door Boreas de wolken, en den regen,
En toont de lucht het land, en d' aarde 't opgestegen
Gehemelte. Nu legt de zee haar gramschap af.
400 Neptuin bedaart, en streelt de baren zonder staf.
Hij legt, gehoorzaam op gods last den drietand neder,
En dagvaart Triton fluks den zeetrompetter weder,
Den blauwen Triton, dat hij kome op staanden voet.
Deez', staande boven op den grondeloozen vloed,
van dienstbaarheid uit. Een kerksche vrouw is zoodanig een, die ongaarne
een kerkgang overslaat: een k e r k e 1 ij k e vrouw is eene, die in de kerk
eene betrekking bekleedt of een bediening vervult, van de abdis af tot de
stovenzetster toe. — 394. E en z e e van w at e r: een soortgelijke aanmerking als bij vs. 157 op de g r o en e w eiden gemaakt is, geldt ook hier
op de zee v an w ate r. „Men spreekt figuurlijk van een z e e van blo e d,
een zee van „tranen, enz. en zoo vereenigt Vondel b. v. de beide uitdrukkingen op zeer „gelukkige wijze in zijn Zegezang over den Zeestrijd
van 't jaar i666, waar hij zingt :

Gil' spiegelt traag u aan een ander,
Misbruikende den oorlogstander,
Geheel Europa tot verdriet
En eerst uw eigene onderdanen,
Gedompeld in een zee van tranen,
En Christensch bloed, dat gij vergiet.
„In deze en soortgelijke uitdrukkingen beteekent z e e een „groote plas",
een „groote menigte", „maar hier, waar van een wezenlijke zee gespro„ken wend, was 't volstrekt onnoodig, er bij te voegen, dat die zee van
„w a ter was”. Tot dusverre H. Vat men echter e en hier niet als lidwoord,
maar als telwoord op in den zin van „eene enkele", dan is Vondels bedoeling, dat het w ate r eene z e e vormde, niet alleen juist, maar zelfs zeer
gelukkig uitgedrukt. — 395, 396. De fraaie regels van Ovidius

Et superesse videt de tot modo millibus unum
Et superesse videt de tot modo millibus unam,
Innocuos ambos , cultores numinis ambos ,
d. i., meer letterlijk dan bij Vondel:
Uit zoo veel duizenden een enk'len man gespaard,
Uit zoo veel duizenden een enk'le vrouw bewaard,

Zij beiden zonder schuld, zij beiden Hem vereerend,
zijn hier vrij mat teruggegeven. Wel zegt ontelbaa rh ei d meer dan „zoo veel
duizenden", doch 't woord kwam minder te pas waar 't Jupiter gold , die in zijn
hoedanigheid van oppergod 't getal der verdronken lieden kennen moest. —
398 , 399. 't 0 pgestegen g e hem elt e voor „den hemel boven haar
hoofd". De uitdrukking is niet fraai en een allesbehalve gelukkig slot dezer
periode. — 400, 401. „Tusschen deze twee regels is eenige tegenspraak.
Hoe kon Neptuin, „reeds zonder staf zijnde, dien nog nederleggen? H.
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405 Met zijnen mantel van vischpurper rijk behangen,
Wordt van Neptuin geboOn met opgeblazen wangen
Den diepen watervloèn den aftocht overluid
Zoo toe te kraaien dat het op 't gestarnte stuit.
Hij grijpt de kinklaroen, beneden eng in 't draaien,
410 Maar boven wijder, en vol krink'lende ommezwaaien,
En op het woeste vlak, elk evendicht alom,
Bereidt zich zijn trompet te steken, die rondom
De stranden wordt gehoord van 't ooste tot in 't weste.
Als Triton zijn klaroen op 't hoog gebod ten leste
415 Aan mond en lippen zet, waarvan een waterval
Langs kin en baard druipt, klinkt de kinkgalm over al
De zee en 't aardrijk hene, en allerhande plekken,
Waarop gehoorzaam al de wateren vertrekken.
De zee krijgt weder strand. De kil ontvangt den stroom.
420 De stroomen zinken. Het gebergt toont bosch en boom.
Het land verrijst, en door het ebben van de baren
Wint d' aarde veld. Het duurt nog lang eer berg en blaren
Zich openbaarden, en het zeeslijm in het woud.
De gansche wereld rees uit zeeschuim pekelzout.
405 . V is c h pu r p e r: het purper, herkomstig van den purpervis c h of
purperslak. Volgens sommige uitleggers wordt met het hum er o s innatum
murice tectum, dat bij Ovidius staat, niet bedoeld, dat Triton een „pur-

perkleurigen mantel", maar dat hij een „hem als aangewassen klinkhoorn"
over den schouder draagt. — 406. Met op g e blaz e‘n wangen: Neptuin
gebood hem, zijn klaroen te doen klinken; doch hoeveel de trompetter
daarbij de wangen opzette, was hem onverschillig. — 409. D e kin klar o en: Vondel laat meermalen, waar in een samenstelling het eene woord
sluit met dezelfde letter, waarmede het volgende aanvangt, er eene van
weg, en schrijft alzoo baldadig, heiloos, heusheid, voor balddadig,
heil-loos, heusch-heid. 1k heb hier vrede mee, en acht het zelfs gepast
en navolgenswaardig, waar het geen schade doet aan de duidelijkheid;
maar hier, waar het woord is samengesteld uit kink, d. i.: „knoop, bocht",
en k la r o en, was de herhaling der k in 't midden onontbeerlijk, ter voorkoming dat men aan kin-klar oen dacht, in tegenstelling van een m on dof neusklaroen. — 422. Het duurt nog Lang eer berg en blaren
zich openbaarden: hier is het met onzen dichter: bonus dormitat
Homerus: immers, hoe kon hij hier vertellen, dat het nog lang duurde,
eer zich de berg en openbaarden, terwiji vs. 42o reeds het g e b er g t e
b o sc h en boom getoond had. Beter drukt HEYNS , waar hij BARTAS vertaalt, het Latijn van Ovidius hier uit, dan de vertaler van Ovidius zelven.
Zie Tweede dag, bl. 97:
De zee werd weder klein, en elk rivier zich rast
Na hunne Palen toe , 't gebergt werd weer geboren
De takken gansch bemorst der boomen die te voren
Groenbladig zijn geweest , zich toonden op de ree,
De velden Wiesen med' door 't vallen van de zee. H.

424. D e gansche wer el d ree s: dit drukt geenszins het oorspronkelijke
r e d di tus or bis era t, „de wereld was hersteld" uit.
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425 Zoodra Deukalion den aardboOm zag ontslagen,
En hoe de landen woest en doodsch en ledig lagen,
Sprak hij weemoedig, met de tranen in 't gezicht,
Zijn lieve Pirre toe, aan hare trouw verplicht:
Och zuster, bedgenoote, en eenige overbleven
430 Van eenen stamme, en bloed, maagschap, mij gegeven
Tot eene waarde nicht, nu paart ons het gevaar.
Wat land alom verging, wij twee zijn eene schaar.
De zee verslond het al. Ons leven en betrouwen
Hangt nog onzeker, en het zwerk, omhoog t' aanschouwen,
435 Beangstigt nog mijn hart. Hoe bang waar' uw gemoed,
Indien ge zonder mij gebergd waart uit dien vloed,
Den muil des doods ontrukt? hoe zoudt ge, nu ontslagen,
Aileen en eenzaam zulk een bijst'ren schrik verdragen?
Wie zoude u troosten in dien jammerlijken druk?
440 Want o mijn echtgenoote, indien bij ongeluk
De wereldvloed u door zijn balg kwame in te slorpen,
Ik had mij zelven los in bare zee geworpen.
Och of ik geestig als heer vader menschen kon
Bootseeren, en de klei bezielen, als de zon,
445 Met mijnen adem. Nu bestaat, bij wil der goden,
Al 't menschdom in ons bei, die na ontelb're nooden
Nog overschoten, als een afdruk van dit zaad.
Zoo sprak hij, en elk schreide, en vond geraden raad
En hulp te zoeken bij de godspraak der godinne.
450 Zij toeven niet, maar gaan, gepaard door trouwe minne,
Cefizus zoeken, die nog drabbig loopt door 't zand.
Zij sprenkelen hun hoofd en kleeders met de hand,
En treën naar Temis' kerk, nog morsig, en bewassen
Met mosch aan 't heilig dak. Het outer zonder assen
455 Lag zonder offervier. Zij stijgen langs den trap
429. Overbleven voor overgebleven; zie het reeds vroeger aangemerkte wegens het weglaten van het voorvoegsel g e. H. — 431. Nu pa a r t
ons het gevaar: Vondel wil hiermede niet zeggen, dat zij nu, ten gevolge
van het gevaar, samen paren ; maar, dat zij, vroeger steeds vereenigd, ook nu
vereenigd aan 't gevaar ontkomen zijn. De woorden zijn echter in 't oorspr.
niet te vinden. — 432. W ij twee z ij n e en e schaar: versta: „wij met
ons twee&L maken thans de geheele menschenschaar uit : nos duo t u r b a

s u m u s". — 440. B ij ongeluk: deze woorden staan hier niet b ij ongeluk,
maar o n g e l u k k i g, om 't rijm. — 442. Los: hier voor „wild, verbijsterd". — 443. H e e r v a d e r: „Prometheus". — 451. Cefizus voor „den
Cefisus". — 452. Zij sprenkelen enz.: volgens het gewoon gebruik bij de
ouden, dat men zich niet tempelwaarts begafzonder zich vooraf te reinigen. —
454, 455 . Het outer zonder assen lag zonder offervier: „beter
ware geweest: 't altaar lag zonder assen en zonder offervi er: of, nog beter: „de vloed had kool en assen van 't outer weg„gcsleept”. H.

HET EERSTE BOEK.

39

Der kerke, en vallen op hunne aangezichten knap
Ter aarde, kussen droef de koude en harde steenen,
Beginnen deerlijk dus te bidden, en te weenen.
Indien men nederig de gramschap van de goon
460 Kan stillen door gebeen: indien men hunnen troon
Verzoenen kan, zoo meld, o Temis, nu bewogen,
Op welk een wijze wij het menschdom bouwen molten,
En, o genadigste, verhoor ons als gij plegt,
Nu al de wereld in een zee verzopen legt.
465 De koorgodin beweegt, begint ze dus te raden:
Gaat uit de kerke, dekt het hoofd met uw gewaden,
Onopgeschort, en worpt, niet angstig nochte schuw,
De koude beenders van grootmoeder achter u.
Zij staan een pons verbaasd, en Pirre, na lang zwijgen,
470 Spreekt eerst, en weigert voor 't altaargebod te nijgen,
En bidt al bevende dat zij 't vergeve, en steent,
Bevreesd, door 't strooien van het moederlijk gebeent,
Haar moeders geest in 't graf t'ontrusten, en te storen.
z'Erkauwen onderling deze antwoord van gods koren,
475 Te dubbelzinnig om begrijpen. Hierop tracht
Prometeus' noon zijn nicht te paaien zoet en zacht.
Of ons spitsvondigheid bedriegt ons al t'ellendig:
Of Temis' raad ons recht, en billijk, en niet schendig.
De godspraak leeraart niet dat ongodvruchtig luidt.
480 Wij kennen d'aarde voor ons grootmoer. Steenen, uit
Haar boezem voortgehaald, zijn beenders van onze ouders.
Wij moeten ze over 't hoofd en over onze schouders
Heenworpen. Pirre staat verbaasd, en suft hierom,
En beide twijf'len ze aan den raad van 't heiligdom.
485 Doch wat kan schaan een proef te nemen van deez' rede?
Zij gaan en dekken 't hoofd met ongegorden kleede,
En worpen naar dien raad de steenen over 't hoofd.
De harde steenen heengeworpen [wie gelooft
Dit wonder, zoo het ons d'alouden niet getuigen?]
490 Beginnen, week en zacht, hun hardigheid te buigen,
Gevormd op eene leest, die van geen menschen scheelt,
En nauw wordt onderkend: gelijk een marmerbeeld
456. K n a p voor „dadelijk, meteen". 't Woord is blijkbaar hier om
't rijm en knapt het vers niet op. — 458. D us te bidden, en te
weenen: beter ware het, indien de w.woorden omgekeerd stonden en
men las: te weenen, en dus te bidden; want het gebed volgt onmiddellijk. — 465. De koorgodin beweegt, begint ze dus te raden:
de lezer moge raden, of Vondel bier zeggen wil: „Themis be weegt
zich, en begint raad te geven", dan wel: „Themis, b e w e e g d (bewogen),
begint" enz. Het Latijn kan de zaak niet oplossen; want m o t a est kan
evengoed voor s e s e movit als voor precibus mota est genomen
worden. — 474. D e z e an twoord: yr., als meermalen. H.
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Des beeldehouwers, ruw en onvolwrocht gehouwen.
Het deel der steenen, uit verdronkene landouwen
495 Geraapt, en vocht en aardsch, verkeerde meer en meer
In groeizaam menschevleesch. Wat hard was, en niet teer
Noch buigzaam, werd gebeente, en d'aar verkeerde in ader,
En hiel den zelven naam. De macht van 's hemels vader
Verkeert terstond den steen, gesmeten van 's mans hand.
500 In mannen, en de steen, gesmakt van Pirre in 't zand,
In vrouwen. Hierom zijn wij hard in 't arrebeiden,
Getuigende uit wat stof de goden ons bereidden.
Toen brocht het aardrijk uit zichzelf verscheiden slag
Van dieren door den straal der zonne voor den dag,
505 Als d'oude vochtigheid verhit wierd en ontsteken.
Het vochtige moeras en slijm in alle streken
Begon te zwillen, en het vruchtb're en welig zaad,
In d'aarde, 's moeders schoot, gevoed, gestoofd, bestaat
Te groeien, en allengs een zeek'ren vorm te winnen.
510 De zon verhardt zoo slijm, wanneer de Nijlstroom binnen
Zijne oevers dalende, 't verdronken land verliet.
De landman, ploegende den nieuwen akker, ziet
Dan in 't geploegde land verscheiden slag van dieren,
De sommigen, die, eerst beginnende te tieren,
515 En nog in 't groeien, onvolmaakt zijn aangeteeld,
Verminkt en onvolwrocht, dat zelf het lijf verscheelt,
In 't een en 't ander lid, en leefde als klei het baarde:
Het ander deel is ruw, en vormeloos, en aarde :
Want wanneer hitte en vocht zich mengen bij geval,
520 Ontvangen ze, en uit dit vermengen spruit het al.
Dewiji het vier en vocht doorgaans in strijd krakeelen,
Is deze tweedracht uit den aard bekwaam tot telen.
Na 's werelds vloed verrot het slijm, wint spruit bij spruit,
En broeit door hitte allengs wanschapenheden uit,
525 Zoo nieuwe als oude door 't albarende vermogen:
En schoon het d'aarde noo wou lijden en gedoogen,
Nog bracht ze Piton voort den bergdraak, eenen schrik
499, Soo. D en s t e en — de ste en: „waarom bezigt Vondel hier ste en
„in den eersten regel mann., in den tweeden yr.? 't Kan aan een schrijffout
„liggen — want het H.-S. van V., dat het aldus heeft, belet, dat wij hier
„aan een drukfeil denken; doch, waar een goede en bevredigende oplossing
„van de vraag te geven is, behoeven wij aan geen abuis te denken. Vondel
„heeft hoogstwaarschijnlijk hier met voordacht twee verschillende geslachten
„gebezigd: immers, de steenen, door Deukalion gesmeten, werden man„netjes, en waren dus ma nn e lijk e, die daarentegen, welke Pyrrha in
„'t zand smakte, werden wijfjes, en waren vrouw elijke steenen — en,
„schijne die hoedanigheid op 't geslacht van 't woord geen invloed te
kunnen uitoefenen, de taalzonde is licht te vergeven om het vernuftige, ja
„dichterlijke der gedachte”. H.
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Voor 't nieuwe menschdom. Deez' bedekte lang en dik
Een groot gedeelte van den berg met grove leden,
530 En borst, en rug, geschubd van boven tot beneden.
God Febus, nooit voorheen gewend op zulk geweer,
En die eerst geiten velde, en dassen schoot ter neer,
Doorschiet dien wreeden draak met duizend scherpe spitsen,
En smoort hem in venijn en bloed, verschiet zijn flitsen,
535 En om deez' brave daad te printen in elks zin,
Voert blij het heilig spel na 's draaks verdelgen in,
Genoemd het Pitischfeest. Wat jongeling den wagenOf voet- of handstrijd won, dien plag men op te dragen
Den krans van eiken loof. Men vond geen lauwer staan,
540 En Febus kranste 't hoofd met allerhande blaftn.
De spruit van Peneus, Dafne, een maagd in doze tijen,
Gaf Febus stof haar eerst voor anderen te vrijen,
Niet bij geval, maar door Kupido gram en dwers.
Apollo, moedig op den drakestrijd, nog versch
545 Gestreén, zag hem den boog opspannen met de handen,
En sprak: o dart'le knaap, wien dreigt gij aan te randen
Met zulk een trotsch geweer? dit past Apollo best,
Die vijand en gediert' kan treffen in hun nest,
Die onlangs Piton, dus vergiftig en hoogmoedig,
550 En dekkende al 't gewest, ter neder schoot zoo bloedig.
Vernoeg u met, ik weet niet welk een torts, de min
Te tergen, zonder ons t'ontluist'ren, trotsch van zin.
De zoon van Venus zegt: o Febus, pas te waken,
En vrij met uwen boog al wat u lust te raken,
555 Mijn pijl wil u eerlang nog varen in het hart:
En zoo veel als een god 't gedierte in eere tart,
Zoo weinig haalt uwe eer, bij onzen roem geleken.
Hij klapt de vleugels op elkandere onder 't spreken,
En strijkende op Parnas, rukt pijien, taai van schacht,
560 Uit zijnen koker, twee van ongelijke kracht.
d'Een koelt en d'ander kweekt het vier in minnetonder.
561. d'Een koelt en d'ander kweekt het vier in minnetonder:
„Vondel zegt, dat van de twee pijien van Cupido de een k w e e k te en de
„ander ko el d e het vuur in minne to n d e r, 't welk zeer oneigen is, ge„merkt pijien kwetsen, geen vuur ontsteken of uitdooven. Maar wat is het
„vuur in minnetonder kweeken of koelen? door Minnetonder
„kan men niets anders verstaan, dan een natuurlijken trek of geneigdheid
„tot liefde: onderscheiden van de liefde zelve, want deze wordt aangeduid
„door het vuur, in den m inn e t o n der ontsteken. Zeer wel wordt Cupido
„daarom gezeid, het vuur in minnetonder te kw e e k en, ten aanzien van
„Apollo, in wien hij een driftige liefde ontstak; maar minder wel, het vuur
„in minnetonder te k o el e n, ten aanzien van Dafne ; want dit beteekent,
„eene reeds brandende liefde uitdooven, doch by bluschte in Dafne niet
„eene wezenlijke liefde, maar maakte haar ongevoelig en afkeerig van
„liefde. De liefde was nog niet ingedrongen in het harte van Dafne,
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De pijl, die minne wekt, is goud, en blinkt te wonder :
Die min verjaagt is stomp, en onder blauw verloot,
Waarmee de minnegod de borst der vlietmaagd schoot,
565 Met d'and're veer Apol in bloed, en merg, en schinkelen.
d'Een mint, en d'and're vlucht voor minne, en jaagt in winkelen
En hol van berg en bosch met lust de dieren na,
Ontweit, en stroopt ze, en volgt Diane vroeg en spa,
En siert het blonde haar, met haarsnoer opgebonden,
570 Gevolgd van vrijeren, die naar heur huw'lijk stonden.
Zij slaat ze altzamen af, en geeft ze geen gehoor.
Zij rent ter zijden af de wildernissen door,
En wil met huwelijk noch bruiloft zich bemoeien.
De vader zegt : mijn kind, wilt gij mijn wil bevroeien,
575 Zoo help me aan eenen zoon, een schoonzoon. Help me aan
Maar zij, die bruiloften, als lasterstukken, haat, [zaad :
Beschaamd en schaamrood wordt op hare blanke wangen,
Blijft om haar vaders hals, hem smeekende, dus hangen :
Mijn liefste vader, och, indien het u behaagt,
580 Vergun me dat ik leve en sterve reine maagd.
De vader Jupiter vergunde dit Diane.
Haar vader hoort en ziet, doch antwoordt : ik vermane
En prijze u 't huwen aan. Uw schoonheid brengt niet mee
Te werven uwen wensch. Uw schoonheid en uw bee
„d. i.: het vuur had, in haar, het minnetond er nog niet geraakt, en
„kost derhalve noch gekoel t, noch gebluscht worden". H. — Tot dusverre Huydecoper, wiens aanmerking alhier schrander en juist is, doch ook
eenigszins kan Belden tegen Ovidius zelven, die, van de pijlen sprekende, zegt:

Fugat hoc, facit tllud amorem.
Immers, een liefde, die nog niet bestaat, kan nog niet verdreven worden.
Wanneer men echter de woorden der beide dichters bier op geen goudschaal leggen wil, dan begrijpt men, dat zoowel Ovidius als Vondel hebben
willen zeggen: „de uitwerking van den eenen pig is, dat de vatbaarheid of
trek tot minnen, die in ieders borst verborgen ligt, verdoofd; — van den
anderen, dat zij opgewekt wordt". — 566, 567. In wink e 1 en en ho 1:
„wij zouden zeggen: „in gaten en winkels". Vergelijk het aanget. op den

Hippolytus, vs. 636.
HI!' van geen kwaad bewust, nocht bang voor 's rechters zoeken,
Verbergt z#n diever# in winkels nocht in hoeken. H.
574. Bevroeien voor bevroeden, „in consideratie nemen", zouden
wij zeggen. — 576. Br u il often: Ovidius spreekt bier van „bruilofttoortsen",
tae das co nj ugales: en Dafne wil dan ook niet te kennen geven, dat zij
nooit naar een bruiloft zou willen gaan, maar dat zij nooit zou dulden dat
er toortsen voor haar bruiloft werden ontstoken. — 578. Hem smeek en d e,
dus hangen: voor hangen, hem dus smeekende. H. — 584. Te
wer y en uw en w e n s c h: w e r v en wordt thans niet meer gebruikt dan
waar 't personen geldt, en dan nog maar in de beteekenis van: „in krijgsdienst aannemen", of, figuurlijk, in den zin van „overhalen, om deel in eenig
gezelschap, in eenig gemeenschappelijk ontwerp, te nemen". 't Woord is
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585 Zijn twistig onderling. God Febus mint ze trouwelijk,
En staat ernsthaftig en ontsteken naar heur houwelijk,
Zoodra hij Dafne ziet. Hij hoopt 'tgeen hij begeert.
Zijn spelling faalt, dus lang in waarde en hoog ge-eerd.
Gelijk de fakkels licht bij wijl een haag ontstaken,
590 En stoppels op het veld in lichten brand geraken,
Indien een reizer 't vier verwaarloost bij geval,
Of haar te dicht genaakt in 't afgemaaide dal,
Of reuk'loos 's morgens komt het korenveld te raken :
Aldus begint Apol te branden en te blaken,
595 En voedt een ijd'le hoop en vruchteloozen brand.
Hij ziet de vlechten, los en vrij van snoer en pand,
Om haren blanken nek heenzwieren, en verstrooien,
En zegt: hoe schoon zou 't staan liet gij uw vlechten tooien?
Hij ziet hare oogen, klaar als starren, in 't verschiet.
60o Hij ziet dien rooden mond: maar zien verzaadt hem niet.
Hij looft haar vingers, en de handen, en hare armen,
En naakte schouders. Wat de schaamte wou beschermen
Voor d'oogen, beeldt hij zich uit liefde schooner in.
Zij vlucht veel sneller dan de wind vliegt, voor zijn min,
605 En luistert naar geen stem, noch vleiers zoete rede,
Die haar al smeekende te rugge eischt met deez' bede:
Och Peneus' dochter, sta, och sta, dat bidde ik u.
Ik volge u niet, gelijk een vijand. Zijt niet schuw.
Zoo schuwt het lam den wolf, het hart de leeuwetanden,
610 De duif den arend, die de bevende aan wil randen.
Elk schuwt zijn vijand: ik volge u uit minne alleen.
Val niet voorover. Och mijn liefste, och kwets uw been
echter synoniem met „winnen, machtig worden, verkrijgen", al is het in
die beteekenis door ver w er y en geheel verdrongen, en wij vinden het,
behalve bij Vondel, ook door anderen gebruikt, als door JONCTYS, Twist
gespreck p. bl. 85.

Doen Koningen de konst
Der Artzen leerden, die nu werft de schraelste gonst
HooFT in zijn Baeto, Act. III.
—dor
Zy, die de kroone draaght, en hoeftze niet te werven —
door SPIEGHEL. Hertsp. B. VS. 83:
Mocht om te werven wijsheid, goedheid, meerder kracht,
en door vele anderen. Pi. — 587, 588. H ij hoop t, enz.; 't Lat. heeft bier
eenvoudig :

Quaeque cupit sperat suaque illum oracula fallunt,
d. i. : „Hij hoopt (te verkrijgen) wat hij begeert; maar zijn orakel bedriegt
hem deze reis, zijn waarzeggen komt niet uit". Dat du s lang in waarde
en hoog g e-eerd verwart hier den zin. — 61o. De bevende: in de
vorige uitgaven stond levende; hoewel het H.-S., gelijk H. dit reeds
gegist had, duidelijk bevende heeft.
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Toch niet aan dorens. Laat ze u bij mijn schuld niet steken.
Gij loopt op harden grond door scherpe dorenstreken.
615 Loop zachter. Ai bedwing uw snellen loop en vaart:
Zoo volge ik zachter. Let wie gaarne met u paart.
Ik ben geen herder, noch geen bergknaap. Ik beschudde
Niet ongehavend, noch niet haveloos deez' kudde.
Och reukelooze maagd, gij weet, gij kept me niet,
620 Voor wien ge zoo verbaasd zoo haastig henevliet.
Het eiland Delos is mijn erfdeel, ook het klare
Befaamde Tenedos, en 't Liciaansch Patare.
Mijn vader is Jupijn. 1k spelle tijdig al
Wat komt, en wat genaakt, en nog gebeuren zal.
625 Elk trekt zijn snaren op mijn zangmaat en gedichten.
Ik treffe fiks mijn wit: doch een uit vele schichten
Heeft fikser mijne borst te zorgeloos gewond.
1k ben het kloek vernuft, dat d'artsenijen vond,
En al de wereld legt mij toe den prijs van 't heelen.
630 De kracht van 't heilzaam kruid gehoorzaamt mijn bevelen.
Och wee mij, Beene artsnij kan heelen mijn verdriet.
De wetenschap, elkeen zoo heilzaam, baat me niet.
Hij wou meer spreken, maar zij stoort gods minnezangen,
En vlucht angstvallig voor, en gaat rechtuit haar gangen,
635 Niet luisterende naar die klachten en gebeen.
De wind verwaait het kleed, en toont de schoone leen
Nog schooner in de vlucht, en aangenaam in d'oogen,
617. 1k beschudde: voor beschutte. H.-618. Niet ongehavend,
noch n i e t: Vondel speelt hier wederom met de woorden. Ongehavend,
van havenen, „kammen, rossen", beteekent: „slordig, ongeredderd", en
haveloos, „zonder have, zonder goed". Aileen het eerste woord geeft
alzoo het Latijnsche horridus, „afzichtelijk, smerig", recht terug. — 621,
622. Er wordt verkeerdelijk in deze regels van 't eiland Delos gesproken, daar Ovidius het land van Delfos — en van 't klare Ten edos, daar hij Claros en Tenedos — noemt. H. — 622. 't Liciaansch
Patare: waar vroeger Apollo vereerd werd. — 624. Wat komt, en wat
genaakt, en nog gebeuren zal. „Deze drie woorden, Komen, Ge„naken, en Zullen g e b e u r e n, wijzen ons alien tot het toekomende,
„maar de Latijnsche dichter gebruikt hier drie woorden, die het Ver„ledene, het Tegenwoordige, en het Toekomende, dat is alles,
„te kennen geven. Wij verbeterden dit aldus:
„Ik kom u melden al
„Wat eertijds was en is, en namaals wezen zal”. (H.)
631. Geene artsnij: wederom die harde en wanklinkende verkorting. —
633. Gods minnezangen: verkieslijker ware: zijn minnarijen, en vs.
63o Maar hij H. — 634. En vlucht angstvallig voor:erbestaatonderscheid tusschen voorvluchten, 't Lat. profugere, dat in 't gebruik
dezelfde beteekenis had als 'teenvoudige vluchten, en voortvluchten,
d. i.: continuo fugere; 't adj. luidt dan ook voorvluchtig, bij KILIAEN
veurvluchtig en is m. i. verkeerdelijk in voortvluchtig veranderd.
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TerwijI de vlechten op den rug van achter vlogen.
Maar god, een jongeling, kreeg eenen wederzin
640 Vergeefs te smeeken, en woude, aangepord van min,
Haar snel nastreven, als de vlugge hazewinden
Der Gallen, met geen band noch leizeel in te binden,
Den haas, op 't vlakke veld, voor hun gezicht ontdekt,
Opstuiven zien. d'Een jaagt met ijver na, en rekt
645 Zijn voetspoor, heet op roof. De haas zoekt hun t'ontspatten.
d'Een bijt naar hem, en hoopt hem reis op reis te vatten,
En raakt den looper met den langen bek vooruit,
En d'ander twijfelt of hij viel den hond ten buit.
De haas ontslipt den bek. Zoo vaart dit paar in 't loopen.
650 Zij spoedt uit angst: hij groeit in snelheid aan door 't hopen,
En loopt de vrijster af, en wint in vaart door min,
Die zet hem vleugels bij. Hij treedt met hart en zin
De vluchtige op den hiel, beademt hare lokken,
Die zwaaien, om den nek, en 't hoofd gespreid, als vlokken.
655 Zij afgemat besterft, slaat d'oogen naar den vliet
Van Peneus. Vader, schreit ze, och help me uit dit verdriet.
Indien een godheid hier den glazen stroom bewone.
Verslind, o aarde toch de goelijkheid der schoone,
64 1, 642. De vlugge hazewinden der Gallen: „'t is waar, Ovidius
„zegt: canis gallicus, dat is letterlijk, een Gallische hond: maar
„canis galli c us beteekent hier eigenlijk een windhond, en als Vondel
„gezeid heeft de vlugge haz e wind en, zijn er de woorden der Gal„le n niet zeer noodzakelijk: terwijl hier ondertusschen woorden ontbreken,
„die volstrekt noodzakelijk waren, om een goeden zin aan deze vertaling
„te geven. Schrap dan der Gallen uit, en lees er in de plaats, w an„n e er zij: en die met oordeel leest, zal bevinden, dat hier anders geen
„zin in is; want Apol streefde Dafne na, niet gelijk de h a z e win d en
„een haas zien opstuiven, maar gelijk de hazewinden, WANNEER Zii
„een haas zien opstuiven”. H. — 645. Zijn voetspoor: dichterlijk,
voor „zijn pooten”. — 647. En raakt den looper met den langen
bek v o or u i t: wat is hier de bedoeling? dat de hond den loop e r,
d. i.: „den achterpoot van den haas", of wel dat hij den ha a s zelven
vooruitraakt? Ik zou, naar aanleiding van Vondels gewoonte om woorden
als loop e r, vechter, vlieger enz. te bezigen, voor iemand die loop t,
v e c h t, vliegt, bijna geneigd zijn het laatste te gelooven: doch dan
heeft hij zich onwillekeurig aan dubbelzinnigheid schuldig gemaakt. H.
En d'ander twijfelt: twijfelen heeft hier omtrent dezelfde kracht
—648.
als in het gezegde van Badeloch, Gysbrecht van Aemstel, vs. 828.
'k Hoor onraad, och ik zorg mijn droom is al te waar,
het woord z o r g en. 't Is namelijk „bijna zeker zijn van het nakende onheil".
656. Schr eit ze: beteekent hier: „schreeuwt ze, roept ze". H. — 657.
Indi en een go dheid, enz.: versta: „indien gij, die dezen stroom bewoont,
werkelijk een Godheid zijt". — Op gelijke wijze zou b. v. een Amsterdamsch advocaat in een pleidooi zeggen: „indien er een rechtbank te Amsterdam is, dat gij mij dan bescherme tegen handelingen als die van mijn
tegenpartij". — 658. De goelijkheid der schoone: goelijkheid is:
evalligheid, aanminnigheid". H.
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Die 's minnaars oog behaagt. Verander uit gena

66o Mijn schoonheid, een geschenk, dat mij gedijt tot scha.
Zoo bidt ze, en 't lijf verzwaart terstond door gods vermogen.
Het hart en ingewand wordt met een schors betogen,
Het haar verkeert in loof, elke arm in tak en mei.
De voeten schieten fluks hun wortels in het klei.
665 Het voorhoofd en de mond staan hoog in top geheven,
En d'eerste schoonheid is nog in den boom gebleven.
Apollo mint ze nog, en voelende met smart,
Gevoelt nog aan de schors den pols en 't kloppend hart.
De takken, in de plaats der leden, met zijne armen
670 Omhelzende, begint hij minzaam zich t'ontfermen,
Het hout te kussen, en het hout ontzegt dien kus.
Do God, hierom bedroefd, beantwoordt dit aldus:
Dewijl ik u niet, als een echtgenoot, mag dekken,
Zoo zult ge, o lauwerboom, mijn eigen boom verstrekken.
675 'k Wil met uw loof mijn haar, pijlkoker, boog, en Tier
Versieren, en gij zult 's rijks veldheer trotsch en fier
Bekransen in triomfe, en 't hoofd van stadsgebouwen,
Het Kapitool zal in zijn staatsie u aanschouwen.
Gij zult AUGUSTUS' hof versieren, als zijn wacht,
68o Den eik omgorden, die in 't midden praalt met pracht :
En eveneens gelijk mijn haar zich nooit liet scheren,
66i. Verzwaart terstond door Gods vermogen: buiten het reeds
meermalen besprokene over de onvoegzaamheid om God in gevallen als
deze zonder lidwoord te bezigen, merk ik hier nog aan, dat niemand bepaald kan weten, welke God te dezer plaatse bedoeld wordt, Peneus of
de Oppergod Jupiter. Men leze dus liever, met weglating van dat v e r m o g e n,
't Welk genoeg uit de daad zelve blijkt:

Zoo bidt ze en 't liff verzwaart door 's vaders mededoogen.
Huydecoper wil: door 't vaderlijk v er m o g en; doch om redenen, vroeger ontwikkeld, acht ik v ad erlijk voor: „des vaders", min gepast. —
663. In tak en mei: mei is een groene- en loovertak: 't is nog onder
de geleerden niet uitgemaakt, of de Bloeimaand haar naam van den loovertak, dan wel deze van de Bloeimand verkregen heeft. — 664. In het
k lei: elders, als hier boven, vs. 501 en 444, gebruikt Vondel dit
woord vrouwel., en zoo doen ook de meeste dichters van zijn tijd. H.
Intusschen zie ik niet in, waarom beide geslachten, yr. en onz., niet aan
k l e i, even zoogoed als aan steen, aan s t of, aan do e k, enz. zouden
worden toegekend, naarmate men meer de vette aarde zelve, of de stof,
waaruit zij bestaat, voor oogen hebbe. — 679, 680. Ter weerszijden van
den hoofdingang van 't paleis van Augustus op den Palatijnschen berg stond
een laurierboom, en bovenaan in 't midden hing een eikekroon. — 681,
682. Deze vergelijking is, zooals zij hier staat, even onduidelijk als onhoudbaar. Ovidius zegt: „evenals mijn hoofd, met zijn lokken, die nooit van
de schaar zijn aangeraakt, er altoos even jeugdig uitziet, zoo zult gij ook
een eeuwig bloeiend eerloof dragen". — Het heeft een dubbele beteekenis:
vooreerst, om aan te duiden, dat de laurier altijd groen blijft, en, ten
andere, om onvergankelijke eer aan de kuische maagd te geven. Het is te
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Zoo zal het gansche jaar uw loof geen groente ontberen.
Hiermee zweeg Pean, en het knikken van den tak
Bestemt meedoogende hetgeen Apollo sprak.
685 En scheen den top, gelijk voorheen het hoofd, te roeren.
In Emonije zinkt een dal, beneen vol moeren,
Rondom besloten in een steil afloopend bosch.
Men noemt het Tempe. Hier loopt Peneus door, die los
Uit Pindus' bronaär springt met ruischende geklater,
690 En dunne dampen geeft door 't vallen van het water.
Besprenkelende alom het woud, dat overhelt,
Een hoofdstroom, wiens geruisch 't naburig landschap kwelt.
Men vindt hier huizen, zaal, en kamers van dien grooten
En breeden stroom, wiens kruik nooit ledig is gegoten.
695 Hier toomt hij in een hol der steenrotse, uitgehoold
Tot een spelonk, wat slag van vlietgodin hier schoolt.
Men ziet de mindere rivieren daar vergaren,
Niet wetende of haar eerst den vader, hoog van jaren,
Veel heils te wenschen sta, en zegen, en geluk
700 Met zijne dochter, of indien ze zitte in druk,
Hem troosten zullen, zoo hij onheil hebb' vernomen.
Hoe 't nu gelegen is, zij zijn bijeengekomen,
Sperchius, om het hoofd bekranst met popelblaftn,
Enipeus, nooit gerust, de vader Apidaan,
705 Amfrisus, zacht van aard, ook Eas, en meer vlieten,
Die, snel naar hunne drift, vermoeid van nederschieten
En dwalen, endelijk zich loozen in de zee.
Aileen schuilt Inachus, die krank van hartewee,
In een spelonk het meer vermeert met bitter schreien,
710 Nu hij van 's dochters troost zijne 16 blijft gescheien.
bejammeren, dat noch deze voortreffelijke beeldspraak, noch de sierlijke
vorm, waarin die gegoten was, in de vertaling is bewaard gebleven. —
683. P ea n: bijnaam van Apollo, als God der geneeskunst. — 684. M eedoogende voor „toestemmende". 't Woord komt in 't oorspr. niet
voor. — 686. Em on ij e: of H e m o n i e n, een destijds verouderde benaming van Thessalia. — 695 , 696. Versta: „hier regeert hij over al de
vlietgodessen, die deze spelonk bewonen". — 703. S p e r chi us: een rivier
van Thessalia, uit het gebergte Eta ontspringende en in den zeeboezem
van Matia uitstroomende. De klemtoon valt op de tweede sylbe, die in 't Gr.
ei luidt. — 7o4. E nip e us: een rivier in dezelfde landstreek, die het veld
van Pharsale, waar Cesar Pompejus overwon, langs vloeit. Apidaan: een
rivier, die boven Larissa in den Peneus vliet. — 705. A m fr isus: een
rivier, langs welke Apollo het vee van Admetus hoedde. E a s: deze rivier
stroomt niet in Thessalia, maar in Epirus, en het was een topographische
vergissing van Ovidius, dat hij haar noemde onder de stroomen, die Peneus,
hun bezoek van rouwbeklag kwamen brengen. — 709. Het meer verme er t: weinig welluidende woordspeling. — 71o. Van 's dochters troost
z ij n e 16: zooals hier staat, is 't of 16 een appositie ware van tr o o st.
De goede constructie vorderde: „van den troost zijner dochter Io", of: „van
zijne 16 en van den troost zijner dochter", of: „van zijn troost, zijne Io".
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Hij weet niet of ze leeft, of lang ter ziele zonk:
Want nu haar niemand vond, besluit hij z'is dus jonk
Vervaren, en bestreed geene aarde met haar zolen.
Zijn hart getuigt het slimst'. Jupijn zag na lang dolen
715 De dochter keeren van haar vaders stroom en kil,
En zeide: o schoone maagd, zal 't gaan naar mijnen wil,
Gij zijt mijn minne waard. Ik weet niet welk een minner
Gij met uw bruiloftspalm zult kransen ter verwinner.
Ga hene, zegt hij, nu de middagzon u steekt.
720 In schaduw van een Bosch, daar u geen loof ontbreekt:
[Hij toont het woud] maar schroomt ge alleen er naar te
[duiken
In 't hol van dieren, gij kunt veilig 't woud gebruiken
Door mijn beschutting, in een schuilhoek, dicht van bladn.
Men zie me voor geen slechte en arme godheid aan,
725 Maar die den scepter en den bliksem zwaai vervaarlijk.
Ai vlie voor mij niet: want zij was alree bezwaarlijk
Voorbij het veld van Lerne, en 't groen Liceesche land,
Rondom met ruigten en geboomte dicht beplant,
Gekomen in der ijl: als Jupiter deez' plekken
730 Met eenen dichten damp en nevel ging bedekken,
De maagd in duisternis berooven van hare eer.
Terwijl liet Juno haar gezicht van boven neer
Gaan weiden over 't veld, en zag, het scheen een wonder,
Hoe zulk een klare dag zoo schichtig schuil ging onder
735 Den vluggen nevel, en bemerkte dat die niet
Uit 's aardrijks vochten schoot, noch uit den watervliet
Opstijgen kwam: waarom zij om begon te kijken
Naar Jupiter, gewoon haar listig uit te strijken,
En dien ze menigmaal betrapte op sluikerij.
740 Nu mist ze hem omhoog, en spreekt: het zij hoe 't zij,
711. Ter ziele: beter: ter zielen — ad patres. — 713. Vervaren:
voor: „weggevaren", namel. „van de aarde". Met haar zolen: een
ongelukkige stoplap, te meer zoo, omdat hij inderdaad, tegen 's dichters
bedoeling, waarheid behelst; immers 16, in een koe veranderd, betrad de
aarde niet meer met zolen, maar met hoeven. — 726. Vervaarlijk:
wederom een niet minder treurige rijmlap. Hoe zou Jupiter 'tin de gedachten
hebben gekregen, aan een lief meisje, 't welk hij belezen wil, te vertellen,
dat hij zoo vervaarlijk was? — 727. L erne: een meer of poel, in Argolie. — 730. Ging bedekken: voor: „bedekte". — 732, 733. Terwijl liet
Juno haar gezicht.... gaan weiden: men laat zijn gezicht gaan,
of men laat het weiden over iets, ofwelhet gezicht gaat weiden; —
maar men laat zijn gezicht gaan weiden, is geen gangbare taal. -737. Waarom zij o m: dat om zij om zou voor een klanknabootsing
kunnen doorgaan, indien Vondel van Jupijn den donderaar sprak; maar
niet, nu 't Juno geldt. — 738. Uit te s t r ij k en voor: „bedriegen, bedotten". — 739. Sluikerij: voor „overspel", dat zelden dan tersluiks
plaats heeft. H.

RET EERSTE 130Elt.

49

Ik word verongelijkt, of in mijn waan bedrogen;
En nederdalende uit de lucht, en 's hemels bogen,
Hiel op het aardrijk stand, en dreef den nevel voort.
Hij had zijn bedgenoots aankomste uit 's hemels poort
745 Bijtijds geroken, en ging daad'lijk na'et schoffeeren
d'Onteerde dochter in een witte vaars verkeeren.
De jonge koei is schoon, en Juno schat ze hoog,
Oak tegens haar gemoed, als schoon van leest in 't oog,
En vraagt: al wist zij 't niet, waarher deze is gekomen,
750 Uit welk een koestal, wien zij toehoort. Om te toomen
Dit scherrep onderzoek, zegt hij geveinsd terstond:
Deez' schoone jonge koe kwam voort uit 's aardrijks grond:
En daad'lijk eischt ze deez' tot eene milde gave.
Wat zal hij doen? 't valt hard van zijn beminde en brave
755 Te scheiden: weigeren baart achterdocht te straf.
De schaamte raadt het aan: de liefde raadt het af.
Nochtans zou schaamte van de min verwonnen leggen:
Maar eene vaars zijn vrouwe en zuster forsch t'ontzeggen,
Zou schijnen dat dit niet een koei in 't wezen waar'
760 Toen Juno nu de boel van god den donderaar
Ontving, ontsloeg ze zich nog niet voor hoon te vreezen.
Zij schroomde voor Jupijn, een sluiker, lang voor dezen,
Waarom ze Aristors zoon de zorg en wacht beveelt.
Deez' gast heet Argus, van scherp toezien niet misdeeld.
765 Hij was van god begaafd met honderd wakkere oogen.
744 . Z ij n be dgeno o ts aank omst e: H. berispt Vondel, dat hij hier
in a an k o m s t tegen zijn gewoonte, de iste sylbe toonloos en de ade
lang maakt. H. Ik merk hierop aan, vooreerst, dat Vondel de fout niet
enkel hier ter plaatse, maar meermalen begaat; ten tweede, dat hem
juist hier die fout te vergeven is, daar een goed lezer a an niet toonloos
zal laten hooren. — 745, 746. Wederom ging.... v erkeer en, in plaats
van 't eenvoudige v e r k e e r d e. Deze geheele periode is vrij los bewerkt,
en, als doorgaans, niet behoorlijk nagezien. — 749. W a a rh e r: d. i.: „van
waar?" of, zooals men tegenwoordigmeer algemeenzegt: „waar vandaan ?" H.—
754 . B em in de en bra y e: 't was, zal men zeggen, niet om haar bra afh e i d, dat Jupiter Ica bij zich wilde houden; doch brave heeft hier, als nog
in 't Eng., de beteekenis van „knappe, flinke". Zie TEN KATE , Deel II, bl. 682. —
759. E en koe in 't w e z en: het lidwoord 't doet Vondel hier juist het
tegenovergestelde zeggen van wat hij meent. Immers zij was in 't w e z en,
d. i. „in de uiterlijke gedaante", een koe; maar in wez en, d. i.: „in waarheid, inderdaad", was zij 't niet. H. — 76o. De bo el: de oude uitgaven
hebben verkeerdelijk den b o el voor de b o el zooals in Vondels H.-S. staat.
Het woord werd bij de oude schrijvers voor beide geslachten gebezigd. —
761. Ontsloeg ze zich nog niet voor hoon te vreezen: moest zijn:
van ho on te vreezen: want men zegt wel onverschiilig v o or iets
„vreezen en iets vreezen; maar men zegt niet: zich ontslaan TE vr e e„zen, maar: zich ontslaan VAN TE vreezen voor iets of zich ont„slaan VAN iets te vreezen”. H.
VONDEL XII.
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Twee sliepen op hun beurte, en d'andere, onbetogen
Van winkbrauw, stonden op het veld hun schildwacht uit,
Bewaakten Io. Hij bewaart de schoone spruit.
Waar Argus gaat of staat, nooit keert de wakk're wachter
770 Zijne oogen van haar af, zij weidt dan voor of achter.
Bij dage weidt ze in 't veld: en daalt de zon in zee,
Dan sluit hij ze in den stal, en bindt, als 't ander vee,
Haar met een koorde vast. Hij voedert ze met bladen,
En bitter kruid en gras. Zij slaapt, met vaak beladen,
775 Niet op een bedde, eilaas, maar dikwijl op een hei,
Daar gras noch loover groeit, drinkt slijm, en loeit om wei.
Indien ze ootmoedig poogt haar handen uit te steken
Naar Argus, mist ze eilaas haar handen. Wil ze smeeken
En klagen over 't leed, haar t'onrecht aangedaan,
780 Dan loeit ze, en wordt vervaard van diersch geluid te slaan,
En schrikt voor haar gebulk. Zij komt aan vaders oever,
Voorhene haar vermaak en wellust, en wordt droever.
Zoo zij de horens komt te spieg'len in den vliet,
Dan vliedt ze angstvallig voor zich zelve van verdriet.

Geen bronmaagd kent haar meer, en Inachus de vader
Kent zelf zijn dochter niet. Zij stapt de zust'ren nader,
En laat zich streelen van haar zusters zachte hand.
De grijzaard Inachus reikt onbekend zijn pand
Geplukte kruiden toe. Zij moet zijn handen kussen.
790 Zij lekt haar vaders hand, en built, en ondertusschen
Verzoekt ze hulp, met zoo veel sprake als zij vermag,
Meldt haren naam en nood, met onverstaan beklag.
In plants van spreken schrijft zij letters met de klauwen,
En leesb're merken van de ween die haar benauwen,
795 Om deez' misschapenheid des lichaams. Inachus
Beklaagt ze: ellendige! en hij hangt bedroefd aldus
Al stenende aan den hals en horens der geschende,
Nu in een Witte vaars veranderd vol ellende.
Hij kermt: zijt gij mijn kind, gezocht met smarte atom,
800 En nooit gevonden! och, zijt gij mijn eigendom,
Mijn eigen dochter, lang gezocht door alle landen,
Op heuvels, bergen, en in bosschen, en waranden!
'k Gevoelde, u zoekende, en niet vindende, min rouw,
Dan nu ik u aldus in deez' gestalte aanschouw.
785

766, 767.0nbetogen van winkbrauw: neen, van ooglid.Dewenkbrauw kon tot het slapen van Argus niets toe- noch afdoen; maar wel vielen
de leden toe van de oogen, waar hij mee sliep. — 775. Op e en hei:
daar groeit toch nog altijd wat; maar Ovidius zegt eenvoudig, dat zij „den
grond, en dikwijls een grond, waar geen gras op groeit, tot bed heeft". —
776. Drinkt slijm: lees: „drinkt het water van stroomen, die vol slab, of
kroos, zitten".
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805 Gij zwijgt, o sprakelooze, en antwoordt op geen vragen.
Gij zucht nochtans, en schijnt uw hart nog uit te klagen,
En, 't geen ge alleen vermoogt, gij loeit op mijne spraak.
Och ik onwetende bereidde met vermaak
Uw huwelijk, en feest, en torts, en bruiloftsbanden.
810 Ik hoopte in 't eerste dat een schoonzoon was voorhanden,
En afkomste, en nu moogt ge uit al de kudde een man
En zoon en eene vrucht verwachten nu of dan.
Men lijdt niet dat de dood mijn droefheid koom' volenden.
Het strekt me schade een god te wezen in ellenden :
815 En dat de deur des doods voor mij gesloten is
Rekt eeuwig mijnen rouw in druk en droefenis.
De veeloogde Argus drijft, op zulk een deerlijk kermen
Des vaders, deze maagd, hem haastig uit zijne armen
Ontweldigd, elders hene in eenen and'ren beemd.
820 Hij zet zich op de kruin des hoogen bergs, en neemt
In 't ronde al 't landschap waar. Jupijn, nu ongeruster,
Kon niet gedoogen, dat Foroneus' lieve zuster
Bleef treuren in dien schijn, en riep terstond den zoon
Der blanke Pleias, d'eer van 's hemels held'ren troon,
825 En hiet hem Argus voort te helpen om het leven.
De zoon vertoeft niet lang, en schiet om heen te zweven
De vleugels aan den hiel, en vat den slangestok,
Die slaap verwekt. De hoed bedekt zijn hoofd en lok.
Hij daalt dus uitgerust, legt hoed en hielvlerk neder,
230 En houdt alleen de roe. Zoo drijft hij hene en weder,
In herders schijn, de geit bezijden 's weegs dat been,
En pijpt op eenen halm, een rietpijp, net gesneen.
De maagdewachter wordt bekoord door zulke wijzen,
En zegt : wie zijt ge? ai koom, genaak me, o waard te prijzen :
835 Want nergens groeit meer gras voor 't vee in 't gansche land,
En koele schaduw voor den herder, om den brand
En 't steken van de zon t'ontschuilen, vrij van bitten.
De zoon van Atlas kwam genood bier nederzitten,
En sleet al koutende den henespoenden dag,
813. M en lijdt niet enz. De vertaling is niet juist: de bedoeling is:
„en het is mij niet vergund, door den dood een einde aan mijn smart te
maken". — 817. De veeloogde Argus voor „de veelgeoogde". — 822. F or on eus: de zoon van Inachus en tweede koning van Argos. — 823, 824. D en
z o on der blank e PI e i a s: Merkuur, zoon van Maia, een der Pieladen. —
831. D a t heen: in zooverre onderscheiden van d a a r he en, dat het
eerste beteekent: „dien kant op", het laatste: „naar die plaats toe". —
834. 0 waard te prijz e n: verkeerd voor: „o prijzenswaarde, — of:
„waardige". Waar d kan niet gebezigd worden, dan achter een subst. Beter
had Vondel daarom geschreven:
Ai koom, o herder, waard te priieen.
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840 En loerde, om spelende op de rietpijp, vreemd van slag,
De wakende oogen zacht en stil in slaap te fluiten:
De wachter poogt met macht den zachten slaap te stuiten :
En schoon de vaak een deel der oogen meester wordt
Nog waakt het ander deel. Hij zegt: verhaal me kort
845 Hoe is het pijpspel, dat nog nieuw is, eerst gevonden.
Toen sprak heraut Merkuur: een bronmaagd, op de
[gronden
Van 't hoog Arkadid, hiet Sirinx, wel bekend
Bij Boomgodinnen, op 't gebergte, daar omtrent.
Zij loos wist reis op reis den sater uit te strijken,
850 Die achteraan liep, en wat godheid in deez' wijken,
Door schaduwachtig bosch, of langs de velden waart.
Zij eert d'Ortigische Diane, kuisch van aard,
In lout're zuiverheid. Men zou bijkans gelooven
Dat dit Diana was, kwam deez' niet aangestoven,
855 Met een kornoelien, die met een gouden boog,
En nog werd dit geloofd. Pan zag ze van het hoog
Liceus dalen. Hij met pijnloof 't hoofd besteken,
Sprak luide: o bronmaagd, stem 't verzoek toe op het
[smeeken
Des gods, die, uwe trouw verzoekende, u bemint.
86o Hij wou voortvaren, maar zij sloeg het in den wind,
En fluks den omweg op, totdat ze moe ten leste
Aan Ladons oever kwam, het zandige geweste.
Men zegt dat ze in de vlucht aan 't water werd gestuit,
En hare zusters bad in eene rieten spruit
865 Verkeerd te werden. Toen god Pan haar mee wou sleepen
Had hij niet Sirinx maar moerassig riet gegrepen,
En blies al zuchtende den adem in het riet,
Dat gaf een teer geluid, als klaagde 't van verdriet.
840. V r eemd van slag: dat kan evengoed beteekenen: „die een vreemd
geluid maakt", als: „die vreemd in haar soort is", en zoowel het een als
het ander was, met betrekking tot Argus, waar; dewijl het speeltuig pas
uitgevonden en aan den man onbekend was. De woorden slaan echter
alleen om 't rijm, en zijn in 't Lat. niet te vinden. — 842. Een allesbehalve
welluidende regel, doch zeer goed de vruchtelooze pogingen uitdrukkende
van iemand, die tegen den slaap worstelt. — 85o. Die a chtera an 1 i e p:
versta: „die haar achternaliep". — 855. K or n o elien voor „kornoelje-hout".
856. En no g w erd dit gel oo fd: versta: „en toch had men er, die 't geloofden". — 862. Lad on: een rivier in Arkadie. — 865. V erkeerd te
werden: voor worden, H. — 866. Moerassig riet: de uitdrukking is
niet gelukkig; immers, vooreerst was het geen moeras, waar Sirinx haar
toevlucht zocht, maar een rivier, en nog wel in een z a n dig gewest: zie
vs. 86a; ten andere klinkt het epitheton onedel, waar het de gedaanteverwisseling eener reine maagd geldt; ten derde eindelijk is m o erassig
riet voor „riet dat in een moeras groeit", even verkeerd als b e k era c h t i g e w ij n zou wezen, voor „wijn, die zich die een beker bevindt".
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Men zegt dat veegod Pan, door dezen toon bevangen
870 En nieuwe pijpkunst, sprak: o fluit, al mijn verlangen,
Gij zult mijn tijdverdrijf verstrekken, en de halm,
Aan halmen ongelijk met was gekleefd, den galm
Bewarende, behoudt den naam der maagd nog verder.
Toen god Merkuur dit zou verhalen aan den herder,
875 Zag hij hoe Argus al zijne oogen end'lijk sloot.
Hij streelde al zwijgende de winkbrauw, zwaar als lood,
Versterkte aldus den slaap, en trof, in 't suizebollen,
Den slaper tusschen hals en hoofd, en liet hem rollen
Al bloende van de rots, geverfd in rookend bloed.
88o Daar ligt ge, o Argus, en die straks nog, zoo vol moed,
Uit honderd oogen zaagt, ligt blind en onbewogen.
Een duist're en donk're nacht beschaduwt honderd oogen.
Maar Juno zamelt al deze oogen, lief en waard,
Verzet ze, als diamant, in haren pauwestaart.
885
z'Ontstak van toorne, en nam geen uitstel van haar
[wrake,
En liet de razernij gaan spoken zonder sprake,
Voor d'oogen en 't verstand der Grieksche veldboelin,
Genoopt, gejaagd van schrik alle oorden uit en in,
Totdat ze bij den Nij1 vermoeid stond, en bezweken,
890 En aan den oever op haar knien viel om te smeeken.
Het hoofd hing op den rug. Zij sloeg 't gezicht omhoog,
En klaagde al loeiende den voogd van 's hemels boog
En bad dat hij dien rouw en droefheid eenmaal ende.
Jupijn bidt zijne ga de maagd in hare ellende
895 Te redden, en omhelst de lieve wederga,
En zeide: vrees niet meer. Gij zult geenszins hierna
U meer om harentwil bedroeven, en 't is reden.
869, 87o. Door dezen toon bevangen en nieuwe pijpkunst. H.
komt op tegen deze woordschikking, en zegt, na eene zeer Lange voorafspraak, waarin hij meer vernuft en belezenheid dan echt dichterlijk gevoel
aan den dag legt, dat Vondel hier schrijft, alsof hij in het tellen, om
van i tot 4 op te klimmen, aldus te werk ging: i, 3, 2, 4. Hij wil volstrekt to o n- en p ij p k u n s t niet gescheiden hebben. Ik erken, dat men
met het omzetten van woorden, die bij elkander behooren, niet dan met
groote behoedzaamheid te werk moet gaan, en ik spoor gaarne iedereen
aan, bij H. na te lezen, wat hij tot staving van zijn beweren aanvoert.
874. Toen god Merkuur dit zou verhalen: neen, „terwijI hij 't verhaalde". Met een vertelling, die nog te doen stond, zou hij Argus niet in
slaap gekregen hebben. — 877. De oude uitgaaf heeft: En v o e de a l d u s
den slaap. — 884. In ha r en pa u w e staar t: kluchtig luidende uitdrukking
voor: „in den staart van haar pauw" — den vogel aan Juno gewijd. —
886. Zonder s p r a k e: een rijmlap, die hier zou beteekenen, dat het een
„stomme" Razernij was, die Juno op To afzond. 't Lat. heeft Er innyn
horriferam, „de schrikbarende Erinnys". — 894, 895. In hare ellende
te redden: liever „uit hare ellende"; anders is zij niet gered.
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Dit zwoer hij bij den poel des afgronds hier beneden.
Toen Juno was gepaaid, kreeg Io, als voorheen,
900 Den allereersten vorm. De wijde mond werd kleen.
Het ruwe haar verging. De horens ingetogen,
Verand'ren allebei. Zij ziet uit kleener oogen,
Krijgt weder arremen, en nieuwe schouderbladn,
Vijf vingers aan de hand. De klauw is gansch vergaan.
905 Zij staat nu overende en rustig op twee beenen.
Behalve 't witte kleur is al de koei verdwenen.
Zij vreest te spreken, om niet weder met geloei
En bulken een geluid te slaan gelijk een koei.
Zij proeft haar eigen spraak, nu eene wig verloren,
910 En schroomt in 't stamelen te loeien als te voren.
Nu wordt ze, als een godin, befaamd door land en steen,
Van witte nonnen en gewijden aangebeen.
Hierom geloofde 't yolk van Epafus in 't ende
Dat Jupiter, die geil de moeder schaakte en schendde,
915 Zijn eigen vader was. Hem werden in dien tijd,
Gelijk de moeder mede, altaren toegewijd,

En kerken in de steen. Een Faeton, in jaren
En trotschheid hem gelijk, kwam moedig uit te varen,
Te stoffen op Apol zijn vader. Io's noon,
920 Gebelgd, sprak: slechthoofd, gij gelooft dan, u ten hoon,
Al wat u moeder in de hand steekt met haar temen,
En ducht geenszins de zon voor vader aan te nemen.
Aldus stond Faeton beschaamd om dit verwijt,
En klaagde: o moeder, is dit geen schandaal en spijt,
925 Dat ik eelmoedige en een echte en vrijgeboren
Dit schimpige verwijt met mijn geduldige ooren
Stilzwijgende inkrop, en gedooge zulk een smaad
En laster, zonder hem te zeggen waar 't op staat?
898. Jupiter verdiende wel de patroon te zijn van alle meineedigen. —
goo. Den allereersten vorm: lees „den eersten". Wanneer men van
twee zaken spreekt, kan er geene allereerste zijn. — 902. Zij ziet
uit kleener oogen: het Lat. fit luminis arctior orbis („de oogappel krimpt") is hier onduidelijk teruggegeven. — 913. Van Epafus: lees:
„betreffende Epafus". Vergel. Faiton, — 915. Zijn eigen vader: lees:
„diens eigen vader". — 920. Slechthoofd: voor „domkop"; 't Lat.
d e m e n s; slecht voor „simpel" hebben wij herhaaldelijk aangetroffen.
—921.
In de hand steekt: zoo zeggen wij nog: „gij laat u ook alles
in de hand stoppen" of: „gij laat u knollen voor citroenen
v e r koopen", voor „gij laat u alles wijsmaken". — 922. D e zon v o or
vader: zeer terecht beweert Huydecoper, in een alleszins lezenswaardig
betoog, dat Vondel wel gedaan heeft, bier DE zon, en niet DEN zon te
schrijven: gelijk hij elders ook bij Min, zelfs al spreekt hij van den Minnegod, het vr. geslacht bewaart. — 926, 927. Met mijn geduldige o o r en
stilzwijgend e inkrop: de werkingen van verschillende zintuigen zijn
bier al zonderling samengebracht, waartoe het Latijn geen aanleiding gaf.
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Doch ben ik waarlijk uit dit hemelsch zaad gesproten,
930 Bewijs me dat ik ben eene afkomst van dien grooten
En goddelijken stam. Hij klaagt met veel geschals
Zijn hartewee, en valt de moeder om den hals,
Bezweert ze bij het hoofd van Merops, dien ze trouwde,
En bij de bruiloftstorts der zusteren, zij zoude
935 Door zeek're teekens hem verzeek'ren van zijn stam.
Het is onzeker of Klimene, ontsteld en gram,
Om 't lasterlijk verwijt, of Faetons gebeden,
Haar handen en gezicht omhooghief van beneden,
En sprak : mijn zoon, ik zwere u dier bij 's hemels glans
940 En 't schijnsel van de zon, die hoog uit 's hemels trans
Het al verwarmt, en stooft, en koestert met heur stralen,
En ons aanschouwt en hoort, gij komt van Febus' dalen,
En zijt van hem geteeld. Indien ik dit verdicht,
Zoo weigere de zon voortaan mij 't heilig licht:
945 Zoo wensche ik dat dit licht mijn hoofd voor 't jongst
[bestrale.
Ook kunt ge vader zelf bezoeken in zijn zale.
Het hof, waaruit hij rijst, paalt oostwaart aan dien oord.
Indien begeerte u port, trek henen op mijn woord,
En vraag den vader zelf. Waarop de zoon, ontsteken
950 Door moeders antwoord, naar de Moorenlandsche streken,
En Indianen, zwart verbarrend, henetoog,
Daar Febus, 's morgens vroeg te wagen, vaart omhoog.
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Pafus Faeton eens verwijtende hoe Apollo valschelijk hem

vader gegeven was, verzocht aan den vader, tot een pand
E ten
en bewijs van zijn echte zoonschap, den zonnewagen eenen
eenigen dag te mogen mennen, hetwelk hij verwervende, stak
de gansche wereld in brand, waardoor onder andere volken
d'Etiopiers van hitte in moorjanen verkeerden. Faeton hierop van
den bliksem getroffen, wordt van de gezusteren, en meteen van
Inhoud. Deze ontbreekt in het handschrift. — R. 2. Verzocht aan den
v a der: ieder, die dit las, zou meenen, dat het Epafus was, die een
verzoek aan zijn vader deed. De geheele zin had moeten worden omgezet,
en aldus gelezen: Faeton, eens van Epafus het verwijt hebbende

bekomen, dat men hem Apollo valschelijk tot vader gaf, verz o c ht d e z en, enz. — R. 6. Moorj an e n: ook een vrij zonderlingc spelling.
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zijnen bloedvriend Cignus beweend. Jupiter de gansche wereld
bezichtigende, en gaaf in den eersten staat herstellende, komt
Kalisto te zien, en verkracht ze in den schijn van Diane. Juno,
hierom gestoord, misschept haar in een berinne. De zoon Arkas
had ze hierna geschoten, tenware Jupiter deze beide in het gestarrente plantte. Juno beklaagde zich hierover bij den Oceaan,
en voer ten hemel op den rug van hare pauwen, onlangs met
verven geschakeerd : gelijk de Rave lest van wit in zwart veranderd was: want de Rave op weg, om het overspel der Kraaie
Apollo aan te brengen, werd van de Kraaie vergeefs geraden
hare reis te staken, en onderwezen hoe zij zelf hierom van dien
god gestraft, en Niktimene in eenen nachtuil veranderd wierd.
Toen Ociroe hierna haren zone toekomende dingen voorspelde,
werd ze in eene merrie herschapen. De vader Chiron riep vergeefs Apollo om bijstand aan, toen de god, een harder in Elis,
zijne ossen weidende liet verdwalen. Dit gaf Merkuur gelegenheid te stelen. Merkuur ontdekte hierna de meineedigheid van
Battus, alleen van diens diefstal bewust, en veranderde den aanbrenger in eenen toetssteen. Hij kwam hierna in Attika, en misbruikte Herse, Cekrops dochter. Aglauros hare zuster benijdende,
verstijfde gelijk een steen. Jupiter gebiedende Agenors ossen
strandewaart te drijven, vermomde zich in stiersgedaante, en
voerde Europe door zee in Kreten.
P. OVIDIUS NAZO'S
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Et hof der zonne staat op pijlers, schoon in 't pralen
Met louter goud, robijn, en levendige stralen.
Het dak is wit ivoor. De valdeur flonkert schoon
Op zilv'ren drempels. Hier staat kunst bij kunst ten toon,
5 Nog rijker dan de stof: want Mulciber graveerde
Hier d'aarde in, en de zee, die rondom heen spanseerde,
Ook d'open en ruime lucht, die 't altemaal omvangt,
En 't hemelsche gewelf, dat om de wereld hangt.
De zee krioelt, en stoft op blauwe waterheeren,
i0 Trompetter Triton, en god Proteus, en 't verkeeren
Van zijn gedaante , die van d' eene in d' and're smelt.

H

R. 4. De z o on A rkas: ik geef het aan al wie 't niet weet, bier te
raden, of Arkas de zoon is van Jupiter, van Kalisto, van Diana of van Juno.
6. Die rondom been spanseerde voor „die rondom
—Hetwdbok.
de aarde vloeide". Spa n s e ere n is: „zich om iets been bewegen". —
9. Blauwe waterheeren: zeegoden. H.
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Hier toomt Egeon het verslindend zeegeweld
Van wallevisschen, die den schepen schrik aanjagen.
Men ziet er Doris met haar dochteren en magen.
15 Een deel bezwemt het diep; een deel te water uit
Op rotsen, zit en droogt en net de groene tuit:
Een deel beschrijdt den visch. Zij gaan zich hier vermeiden.
Elk heeft haar wezen, doch het kroost is niet verscheiden,
Als volle zusteren van 't zelve bedde past.
20 Het aardrijk grimmelt er, van menschen overlast,
En dieren, bosschen, stroom- en veldgodin, en steden.
Maar boven ging de kunst de valdeur rijk bekleeden
Met twalef merken van de zonne op eene rij,
De zes op d'eene deur, de zes op d'and're zij.
25
Zoodra Klimene's zoon den drempel op kwam treden,
In zijn heer vaders hof, zet hij beducht de schreden
Naar vaders hoogen stoel, en houdt van verre stand,
Gestuit van 't vierig Licht, dat sterk in d'oogen brandt.
Daar zag men Febus op 't gestoelte omhoog braveeren,
30 Dat van smaragden blonk, en hij in purp'ren kleeren.
Ter rechte en slinke hand bestuwen hem het Jaar,
De Dagen, Maanden, Uur, en Eeuwen, eene schaar,
12. Egeon: deze wordt voor dezelfde gehouden als de honderdarmige
Titan Briareus. Hier echter schijnt hij een soort van oppassersrol over de
walvisschen te vervullen. — Zeegeweld voor „zeemacht, zeetroep". Zoo
zegt ook de dichter, aangehaald bij SCHELTEMA Gesch.- en Letterk. Mengelen,
IIde Deel, IIde Stuk, bl. 125:

Oud Dordrecht levert haar gewelden,
voor „haar troepen". — 14. Doris met haar do cht eren: „de gade van
Nereus, met de Nereiden". — 16. Net de groene tuit: net ten voor
„net maken" of „kammen". H. — 22. Maar boven ging de kunst:
neen: zij ging niet, zij had haar werk volbracht. — 23. T w a 1 e f merk en
van de zonne op e en e rij: Huydecoper slooft zich gedurende vier bladzijden af, om uit te rekenen, hoe die 12 teekenen van den dierenriem hebben
kunnen geplaatst worden, zoodat zij te gelijk zichtbaar waren. Intusschen zegt
noch Ovidius, noch Vondel, dat zij op gelijke afstanden van elkander waren,
en moet men zich vooral wachten, van, gelijk het geval met H. schijnt te zijn,
een moderne zaal zich voor oogen te stellen. Indien de dierenriem, gelijk hij
't zich verbeeldt, het vertrek omsloot, kon men op de twee deuren, die
natuurlijk maar een klein deel van den omtrek der zaal uitmaakten, niet
alleen geen twaalf, maar zelfs geen zes, en nauwelijks een of twee hemeltcekens zien; doch daaruit juist volgt, dat zijn voorstelling verkeerd is, en
dat wij ons eenvoudig boven elke deur een boog hebben te denken, ieder
een halven dierenriem afbeeldende. 31, 32. H et J a a r, de D a g e n,
M aand en, Uur, en Eeuwen: liever dan met H. Vondel hard te vallen
over den hutspot, en voorbeelden uit Poot, Jan Vos en anderen aan te
halen, waar een betere rangorde gevolgd is, herinner ik hier aan den
lezer de fraaie schikking, door Vondel zelven in acht genomen aan 't slot
van zijn Lucifer, waar hij niet te vertalen had, maar zijn eigen vernuft volgde:

Wij tellers d'eeuwen , en het jaar, den dag , het uur.
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Alle even wijd vaneen. Daar stond de nieuwe Lente,
Bekransd met bloem, en blos, een jarelijksche rente:
3 5 De naakte Zomer, met den korenkrans om 't hoofd:
De Herrefst, nat van most: de Winter, gansch beroofd
Van warmte, en koud en kil: de baard en 't haar bevroren
Met kegelen van ijs. De sneeuwvlok hangt om d'ooren.
Hier zat de vader van 't alziende hemelsch Licht
40 In 't middenperk, en zag den jong'ling, die vast zwicht
Voor al deez' vreemdigheen. Hij sprak, o zoon, tree nader,
Onloochenbare telg van mij, uw rechten vader.
Wat 's d'oorzaak van uw reis? wat zoekt ge in 't zonnehof?
Hij antwoordt: hoofdlicht van 't gansche aardrijk, rijk van lof,
45 Mijn vader Febus, mag u Faeton dus noemen,
En zocht Klimene niet haar oneer te verbloemen
Met eenen valschen schijn, verleen me een zeker pand,
Waarbij het blijke dat ik, buiten schimp en schand,
Een echte en rechte zoon, ben uit uw stam geboren,
50 En sterk den twijfeiaar, verbluft van smaad te hooren.
Zoo sprak de zoon, vol druks. De vader streek terstond
De stralen van zijn hoofd, om nader mond aan mond
Te spreken, en beval hem dichter te genaken.
Nu neemt hij Faeton [men ziet de liefde blaken]
,
55 In d'armen om den hals, en zegt: ai zijt getroost:
Het waar' geen reen u niet te kennen voor mijn kroost.
Klimene baarde u, en ging waarlijk van mij zwanger:
En opdat gij voortaan gerustgesteld, niet langer
Hieraan zoudt twijfelen, eisch onbekommerd nu
6o Wat gaaf uw hart behage en luste: ik schenk het u.
O Stix, bij ons gevloekt, waarbij de goden zweren,
Ik neme u tot getuige, en zwere u zijn begeeren
Te paaien. Nauw'lijks zwoer god Febus dezen eed,
Of Faeton verzocht, te wulpsch, te vroeg gereed,
65 Heer vaders paarden en karros een dag te mennen.
Terstond berouwde god dien eed, nu niet te schennen.
Hij schudde driewerf en nog eens het glansrijk hoofd,
40, 4 1. Die vast zwicht voor al deez' vreemdigheen:voor:„die
versuft stond om al het vreemde dat hij zag", niet zeer gelukkig uitgedrukt. —
44- A ardrijk, rijk: een vreemd klinkende herhaling, waarschijnlijk toevallig; doch misschien opzettelijk. — 49. Uit uw stam g e b o r e n: Faeton
kon uit den s tam van Febus geboren, en toch zijn z o on niet zijn. H.
56. Het w a a r' ge en reen: versta: „het zou onredelijk in mij zijn".
57. Van mij z w anger: neen; zij ging zwanger van Faeton, maar bij
Febus. H. — 6o. I k schenk het u: versta : schenk u het gene gij verlangt". — 61. Bij ons gevloekt: het Lat. heeft hier oculis incognita
n o s tr i s, „die onze oogen nooit aanschouwd hebben". Waar Vondel de
vreemde uitdrukking vandaan heeft, bier door hem gebezigd, is mij niet
duidelijk. — 66. Berouwde god dien eed: moet zijn DIE eed. De eed
berouwde den God. H. Vondel had ook kunnen schrijven: d e z es e eds.
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En sprak: te reukeloos hebbe ik u dit beloofd,
U toegezworen. Zoon, mocht ik 't beloofde weigeren,
70 'k Ontzeide u dit alleen, verwaand omhoog te steigeren.
Zoo hier ontraden geld, uw eisch steekt vol gevaar.
Gij eischt, o Faeton, dit ambt, een knaap te zwaar.
Het lot van sterf'lijkheid is u te beurt gevallen:
Uw wensch, geen menschenwerk, past u noch geen van alien
75 Die sterf'lijk zijn, noch staat den goden zelfs niet vrij.
U port onwetendheid. Elkeen, gelooft ge mij,
Mag zich behagen: maar de zonnepaarden mennen
Voegt niemand dan alleen uw vader, dien ze kennen.
De dondergod Jupijn, die schrikkelijk en prat
So Den fellen bliksem zwaait, zou zelf het zonnerad
Niet drijven konnen, schoon zijn macht het al "beheerschte:
En wie is hem gelijk? de weg loopt steil in 't eerste,
Waarlangs het morgenpaard nauw veilig steig'ren kan:
En recht in 't midden, aan het hemelsche gespan,
85 Ligt al de weg zoo hoog, dat mijne haren rijken,
Het hart in 't lichaam beeft, wanneer ik zie met ijzen
Hoe aarde en zee zoo laag beneen mijn voeten deist.
In 't ende valt de baan voorover, en vereischt
Een zekere matigheid en kunst in 't nederrijden.
90 Dan ziet men Tetis zelve, uit zorge om mij, in lijden,
Ten leste zie eens om naar al dien rijken schat,
Die overhelle, en schier in zee plomp door dien last,
Wanneer ze 's avonds spade onthaalt den avondgast.
Bereken nu hierbij hoe 't hoog gewelf in 't zwaaien
95 Gezwind niet ophoudt van gedurig ommedraaien,
En ommezwind'lende al 't gestarnte met zich voert.
Dan streve ik tegens stroom. De vaart, die 't al beroert
En wegrukt, vindt aan mij geen vatten op deez' paden.
Ik dring er tegens aan met mijn gezwinde raden.
100 Genomen ik stond u den zonnewagen toe:
Wat zult ge doen? kunt gij in 't rijden, nimmer moe,
De draaiende assen wel regeeren onder 't reizen,
En zonder dat de raan met u terugge deizen?
Gij beeldt misschien u in dat boven zon en maan
105 Gewijde kerken, steen, en groene bosschen staan.
Het spoor der zonne loopt door vreeselijke dieren,
76, 77. Elkeen, gelooft ge mij, mag zich behagen: wel letterlijk, doch daarom nog niet zeer duidelijke, en door een tusschengevoegden
rijmlap nog duisterder geworden vertaling van het Lat. pl a c ea t sibi
quisque licebit; dat hier zoo veel te kennen geeft als „men moge nog
zoo veel verbeelding van zichzelven hebben als men wil". — 81. B eh eerschte: om 't rum: 't moest beheerschen zijn. — io6, Io7.De herhaling van 't woord spoor is hier ongelukkig: goed daarentegen die van
baan in den volgenden regel.
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En lagen: en om spoor te houden in het zwieren,
Is al de baan gemerkt. Gij moet langs deze baan
Ook tegens horens van gestarnde Stieren aan,
110 Den boog van Chiron, voortgeteeld in Emonije,
Den Leeuwsmuil, brullende als een dolle Razerije,
Ook tegens 't Scorpioen, welks armen lang en krom
U grijpen, en den Kreeft, die d'armen av'rechts om
Kan buigen. Gij zijt ook niet afgerecht op paarden
115 Te toomen, die vol moeds, het vier, waarnaar zij aarden,
Meevoeren in hun borst, en snuiven uit den bek.
Ik ben niet machtig hun te houden in bestek,
Wanneer ze forsch en trotsch geraken aan 't verhetten,
Te hard van bek. Och zoon, laat u mijn raad verzetten.
120 Zie dat ik u niet helpe aan heilloos ongeluk.
Terwijl 't nog tijd is, eisch wat beters buiten druk:
Want om te toonen dat gij sproot uit onzen bloede,
Begeert ge een zeker pand, dat is mijn zorg en hoede,
En vaders zorg getuigt gij zijt mijn eigen kind.
125 Bezie hem stijf en sterk, die uwe welvaart mint,
Eens onder d'oogen. Och of gij door 't oog de smarte
Van uwen vader zaagt in 't vaderlijke harte.
Van hemel, aarde en zee in hunnen arm gevat,
En kies al wat u lust. Dit eenig durve ik smeeken:
130 Sta of van 't geen een straf, geene eer is, laat dit steken.
Och Faeton, gij eischt een straf, geen waarde gift
Onwetende. Och wat valt gij ons uit wulpsche drift
Al smeekende om den hals? wij stemmen uw begeeren;
Neen, twijfel hier niet aan: gij hoort het wat wij zweren:
135 Maar draag in 't eischen u voorzichtig, zoo 't betaamt.
De vader staakte zijn vermaning: d'ander praamt,
En dringt op zijnen eisch, en brandt om heen te varen.
De vader, of men hem kon brengen tot bedaren,
Houdt dragende, zoolang hij kan; ten leste moe,
140 Geleidt den jong'ling naar den zonnewagen toe,
Het werkstuk van Vulkaan, die dissel smeedde, en assen,
En raden van fijn goud, de speek van zilv'ren massen.
Het daglicht schittert in gesteente en chrizolijt,
Op ieder juk gehecht. De trotsche zoon, verblijd,
145 Bespiegelt deze kunst, van boven tot beneden.
De morgenstar kwam uit den oosten aangetreden,
11 7 . Hun: liever hen. H. — 119. V er zetten: „bewegen", of, hier meer
bepaald „van gedachte doen veranderen". — 128. In hunnen arm gevat:
omslachtig en onduidelijk voor 't eenvoudige „omvat". — 131-135. Vergelijk
hier — en elders — de heerlijke wijze, waarop Vondel zich in zijn treurspel
Fa e to n uitdrukt, en ook daar weder bewijst, hoe groot hij als navolger,
hoe zwak hij doorgaans als vertaler is. — 139. Houdt dragende: wat
men in gemeenzame taal zeggen zou: „zingt het liedje van verlangen".
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Ontsloot de purp'ren poort, en roode rozezaal.
Het heir der starren, van den klaren morgenstraal
Verdreven, nam de wijk. De morgenstar ten leste
150 Trok mede van haar wacht, op 's hemels hooge veste.
Toen nu de vader zag hoe hemel, aarde en lucht
Begon te blozen, en d'afgaande maan, ter vlucht
Haar horens kortende, verdween, en neer ging dalen,
Beval al d'Uren fluks de paarden voort te halen,
155 Te spannen voor de koets. Zij volgen met der spoed
Dien last, en halen vier viersnuivers, snel te voet,
Verzaad van hemelschen ambroos, uit versche weiden,
En toomen ze met hun gebit. Maar in het scheiden
Bestreek de vader nog het aanzicht van zijn bloed
160 Met balsem, eerst gewijd, opdat het vlam en gloed
Verduren mocht. Hij hult het hoofd met gouden stralen.
En zuchtte reis op reis, bekommerd voor zijn kwalen;
Een voorspook, en een merk van dien aanstaanden rouw,
En sprak beducht aldus : o jong'ling, volg getrouw,
165 Is 't moog'lijk, vaders les, en pas de zweep te sparen,
Den teugel streng en stijf te houden en bewaren.
Zij vliegen van zichzelf gewillig in 't gespan,
Zoo snel ook dat men hun nauw tegenhouden kan.
Laat u niet lusten, langs de baan, rechtuit te rijden,
170 Die door vijf riemen loopt : want breed en dwars in 't snijden,
Zij binnen 't zonneperk door zijn drie riemen rent.
Vermij de zuidas, en de noordas, elk bekend,
En neem den weg hierdoor, zoo zult ge, onthou mijn zeggen,
Het klare wagenspoor recht voor u heen zien leggen.
175 Om hemel, aarde, en elk te warmen op hun pas,
Zoo rij te hoog, noch laag. Rijdt gij te hoog aan d'as,
Dan zou de hemel licht in lichten brand geraken,
En rijdt ge veel te laag, gij zult het aardrijk blaken.
De middelweg is ver het veiligste: hou maat.
180 Zie dat ge niet te los ter rechte hand bestaat
1 47. Roode rozezaal: plena rosarum atria heeft het Latijn:
zoowel in 't oorspr. als in de vertaling heeft men echter niet zoozeer aan
rozen als aan „rooskleurige tinten" te denken. — 154. Beval al d'Ur en:
dit al is stellig een schrijffout: 1°. omdat al al te wanluidend klinkt;
2°. omdat al overtollig is en e en i g e Ur en genoeg waren geweest om
de paarden op te halen; 3°. omdat de zin vorderde: beval hij
d' U r e n. H. — 156. Vier v i ersnuivers: hier een opzettelijke klankverdubbeling, in den geest des tijds. — 169. D e baan, enz.: „de zonneweg"
of „ecliptica". — 176. R ij te ho o g, noch laag: verkeerd: het moest
zijn of: hoog noch laag, of: te hoog noch te laag: laat hier Vondel
zichzelven verbeteren, wanneer hij in zijn Fa ë ton zegt:
Hou niet te hoog noch ook te laag met uw gareelen, H.
178. Veel te laag: veel is hier „te veel". H.
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De krinkelende Slang, en hare huid te braden,
Noch raakt ter slinke hand geen Outer met uw raden.
Hou tusschen beide. Voort al 't ander stelle ik aan
Het wild geval, dat wil u hoen en beter raan
185 Dan gij u zelven raadt. Terwijl we met u spreken
Genaakt de vochte nacht de westersche avondstreken.
Men draal' niet langer. Elk verwacht ons, en de nacht
Verdwijnt: de klare dag komt op in volle kracht.
Aanvaard den teugel: doch kan u mijn raad bewegen,
190 Zoo laat den wagen staan; terwijl ge niet verlegen,
Nog tijd hebt, en gerust, hier staande op vasten grond,
Nog niet te wagen steegt, waarnaar gij, ongezond
Van zinnen, vast verlangt, helaas, ter kwader ure.
Zie met gerustheid aan dat vader, vrouw Nature
195 Ten dienst, den aardboOm met zijn licht en warmte dien'.
De jongeling stijgt fluks, en zonder om te zien,
Te wagen, snel ter vaart, ook zonder eens te treuren,
Verkwikt dat hem de toom en teugel mag gebeuren
Te mennen al den dag, en weet den vader dank,
200 Die, aan zijn eed verplicht, dit toelaat door bedwank.
Vierblazer, Oosterling, en gloeiendige Brander,
En Blaker, alle vier de paarden, elk voor ander
Aan 't brieschen, trapp'len voor den draaiboom ongerust,
Getergd tot ongeduld, dies Tetis, onbewust
205 Van 't onheil, haren neef, ter kwader tijd, beschoren,
De heirbaan opzet, en 't gespan, ter vaart gekoren,
Den ruimen hemel vrij en vrank ten beste gaf.
Zij gaan eensgangs hun gang, en treen op eenen draf
De nevels met de hoef, en breken onder 't streven
210 De wolken met de borst, en luchtig opgeheven
Van vlugge vleugelen, gaan snorren zij aan zij
Den oostenwind uit dat geweste snel voorbij.
Maar och de vracht viel licht, en 't geen de zonnepaarden
Niet rieken konden, als die eerst dien last aanvaardden,
215 Het juk ontbeerde den gewonen last op reis:
En recht gelijk aan jacht, niet naar den rechten eisch
182. Outer: een sterrenbeeld aan den zuidelijken hemel, nabij den schorpioen. — 188. De klare dag, enz.: hoe is dat mogelijk, zoolang de zonnewagen, die den k 1 a r en dag moet aanbrengen, nog niet van stal is? Het
oorspr. zegt dan ook alleen maar, dat Aurora reeds bezig is, de duisternissen te verdrijven. — 197. 0 ok zonder eens te treuren: een stoplap,
die hier den zin bederft. — 198, 199. V e r k w ik t d at hem de to om en
teugel mag gebeuren te mennen:verkeerd:menment den toom niet,
maar het paard. H. — 200. D oo,r bedwank voor n gedwongen, tegen zijn
zin". — 202. Elk voor ander: „de een al harder dan de ander". — 204.
volgg. Vergelijk met de beschrijving, hier gegeven, die, welke eenigszins
gewijzigd voorkomt in den Faeton. — 205. Ter kwader t ij d: zoo staat
er in 't H.-S. De oude drukken hebben verkeerdelijk ten quaeder t ij t.
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Geballast, en te licht, vast slingert hene en weder;
Zoo schokt de wagen in de lucht ook op en neder,
Als voer hij ledig. Toen de paarden uit de poort
220 Dit roken, rukten ze, niet toombaar, schichtig voort,
Verlieten 't wagenspoor, ook zonder streek te kennen.
Hij zelf verschrikte, en hiel den breidel onder 't rennen
En teugel niet, gelijk de vader hem ' beval,
Noch kende 't spoor, noch zag het wreev'lig viergetal
225 Te mennen, schoon bij 't spoor al kende. Nu gevoelen
De noordsche Beren eerst de hitte, niet te koelen,
En pogen zich vergeefs te dompelen in zee,
Dat hun verboden is. De Waterslag in 't snee.
En 's winterbeers gebuur, eerst traag, niet wreed te voren,
230 Verbrandt haar huid van hitte, en schuifelt, dol van toren.
Och Ossendrijver, mag men steunen op gerucht,
Gij zette het ontsteld ook daad'lijk op de vlucht,
Hoewel ge traag waart, en de wagen u belette.
De nood perst Faeton, die zijne doodverf zette.
235 De beenen beven, als hij 't aardrijk in 't verschiet,
Uit 's hemels hoogen trans, zoo diep verzinken ziet.
't Gezicht wordt donker door dat licht, te sterk in d' oogen.
Nu wenscht hij vaders koets nooit aan zijn onvermogen
Vertrouwd te wezen. Nu verdroot hem zijnen stam
240 Te kennen, en dat hij door bidden hier toe kwam.
Nu wenscht hij Merops' zoon te heeten, min verheven.
Van alle kanten wordt hij hene en weer gedreven,
Gelijk een hobb'lend jacht van Boreas in zee,
't Welk van den stuurman, die het opgeeft, nu alree
245 Verlaten henedrijft alleen op gods genade.
Hij bidt ootmoedig, of het bidden kwam te stade.
Wat gaat hem aan, en wat is end'lijk zijn besluit.
Hij ziet een groot gedeelt' des hemels achteruit,
Een grooter deel voor zich, te verre om honk te winnen:
250 En overmeet hij 't bei met zijn verstand en zinnen;
De voerman ziet helaas het westen, hem te wijd
Om aan te doen, en is alree het oosten kwijt.
Hij zit verbaasd, en weet niet wat hem sta t' aanvaarden.
Hij kan den breidel niet regeeren van zijn paarden,
255 Noch laten glijden, noch kent hunne namen niet.
De gansche hemel hangt vol wond'ren, waar men ziet.
219. Uit de poort: voor „buiten de poort". — 228. D e Waterslang in
„'t snee: „hier wordt gesproken van hetzelfde gesternte, boven, vs. i8x ge.
„noemd de „krinkelende slang: Deze Slang is beter bekend bij den naam
„van Draak: terwijl de Waterslang of Hydra een ander gesternte is
„in het zuiderdeel des Hemels; doch hier zijn wij in 't Noorden". H. —
253. Hij zit verbaasd: Vondel denkt er hier niet aan, dat men in de
wagens der ouden niet zat, maar st on d.

64

P. OVIDIUS NAZO'S HERSCHEPPINGE.

Hij beeft voor teekenen van wilde dierenesten.
Het Scorpioen beslaat hier boven twee gewesten
Van starreteekenen, met zijnen langen staart,
260 En bochtige armen van weerszijde. Dit vervaart
Den jongling, als hij 't ziet bezweet van al 't gezopen
Moorddadig zwart vergif, daar 't, met den bek wijd open ,
En scherpen prikkel, hem wil moorden in zijn vaart.
Hij zinneloos wordt koud van schrik. De toom van 't paard
265 Ontglijdt zijn handen, 't welk de paarden, en hun vlerken,
En breede rug, en 't juk in 't rennen nauw'lijks merken,
Of zij geraken snel aan 't hollen buiten 't spoor;
En langer niet betoomd, slaan in de lucht dwers door
Een onbekend geweste en veld in, vrij van teugelen,
270 Waar drift de hoef vervoert, op 't snorren van hun vleugelen.
Zij jagen hooger op de vaste starren aan,
En rukken met hun wiel langs d' afgelegen baan,
Dan hoog, dan weder laag, dan steiler naar beneden,
Den aardkloot nader. Zelf de maan verstomt met reden,
275 Nu broeders paarden diep beneen haar wielen gaan.
Een dikke rook verheft zich opwaart naar de maan.
De wolken rooken, en naarmate van de landen,
Gelegen hoog of laag, beginnen ze te branden,
Te splijten, en verdord te kwijnen, als het sap
280 Verdroogd is. Weide, en votr, en hooi verand'ren knap
In witte en stuivende asch. Geboomte, loof, en stammen
Verbranden. Dor gewas schaft voedsel voor de vlammen,
En koestert zijn bederf: nog klage ik over 't kleen.
Der muren ommekreits vergaat, met steen bij steen.
285 Geheele rijken staan in vier, vergaan in asschen.
Gebergte en bosch vergaan. De vlam stijgt op aan d' assen.
Berg Atos, Taurus, Tmool, en Ete, en Cilix vloog
264. Hij zinneloos wordt koud van schrik: beter ware, omgekeerd: „hij wordt zinneloos van killen schrik" — 278. Beginnen z e:
t. w. de lan d en en niet de w olk e n, als men uit den zin zou afleiden. —
281, 282. In witte en stuivende asch.... verbranden. Dor
gewas: de oude drukken hebben verkeerdelijk: in witte en stuivende
asch.... verbrand en d o r gewas, waarop H. terecht niet veel fraaiheid ziet. — 283. Nog klage ik over 't kleen: onverstaanbaar, de
bedoeling is: „wat klaag ik over zulke kleinigheden"; parva q u e r o r heeft
het Latijn. — 285, 286. In asschen.... aan d' assen: hier mat Vondel
ass en, ofschoon in verschillende beteekenis gebezigd, met zichzelf rijmen.
Dergelijke rijmen zijn in 't Fr. niet alleen geoorloofd; maar worden er zelfs
onder den naam van rim es riches geprezen. Onze rijmregels zijn echter
juist aan die der Franschen tegenovergesteld. Bij hen b. v., mag be niet
anders dan op be, d é alleen op d é, v é alleen op v e rijmen, enz. Bij ons
daarentegen mag bee op alle mogelijke ee-klanken rijmen; alleen op b e e
niet; zoo ook d e e alleen op d e e niet, enz. — 287. Taurus, Tmool,
en Ete, en CiIix: van Cilix spreekt Ovidius niet; wel van den Cili c ischen Taurus. H.
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In brand, en bron bij bron op Ida's top wordt droog,
En Helikon, waarop de zangrei is gezeten,
290 Ook Hemus, nog niet naar Eagers naam geheeten.
De brand van Etna, die den reus Tifeils perst,
En op den mond legt, braakt nu telkens met een berst
De vlammen eens zoo hoog ten hemel uit de kolken,
Ten schrik der eilanden en omgelegen volken.
295 De mijterberg Parnas verbrandde, en Erix mee,
En Cintus, Febus' berg, ook Otris, Rodope,
Die endelijk nog eens van sneeuwjacht raakt ontslagen;
En Mimas, Dindime, aan vrouw Cibele opgedragen.
Ook barrent Mikale, en Citeron, toegewijd
300 Aan Bacchus' offerfeest. Het noordsche Russen lijdt.
Zijn sneeuwberg kan den brand niet blusschen noch verkoelen,
En Osse, en Pindus, en Jupijns Olimp gevoelen
Den brand van Faeton; d' Olimp waarvan men list,
Dewijl deez' hooger dan berg Osse en Pindus rijst.
305 Ook branden hemelhoog alle Alpen, en hun volken,
En d' Apenijn, wiens kruin opsteigert door de wolken.
Maar toen zag Faeton 't heelal in vier vergaan,
En wist dien rooden gloed niet langer uit te staan,
En haalde al hijgende die heete lucht van boven,
310 Als uit een gapenden en gloeiendigen oven,
Ter longe in, en gevoelt den gloed, van zijn karros.
Hij kan alreede d' asch en vonken, licht en los
Aan sprenkels vliegende, in zijn oogen niet verdragen,
En van dien rook en smook bewonden op den wagen,
315 Van zwarte nevelen , en damp, en duisternis
Omringd, weet nauw'lijks waar hij henerijdt, of is.
Hij wordt verrukt wat heen de paarden ommezwerven.
Men zegt dat toen de brand den Moor eerst zwart kwam
[verven,
Dewijl de viergloed al het bloed uit d' ad'ren zoog.
320 Gansch Libie verdort, ligt waterloos, en droog.
Nu laat de stroomgodin het haar in 't wilde spreien,
290. Naar Eagers n a am: de Hemus was niet genoemd naar Eager,
maar naar Eagers zoon, Orpheus. H — 293. Eens zoo hoo g: als wat? —
als gewoonlijk? — Maar is de uitdrukking goed? en moet zij niet luiden:
„no g eens zoo hoog?" H. Vergel. het Sneldicht van Huygens, B. XIX.
Sneld. 185:

Jan hoop nogh eens soo rijck te worden als ben.
Dat hadd' hy goed te doen, naer ik mine armoe kenn'
Maer 't is een dubble siren, hy wil my niet gelyck zijn,
Eens is hem niet genoegh; hy wil noch eens soo rijck sijn.
295. De m ij ter b e rg: er is reeds vroeger aangemerkt, dat de Parnas
twee toppen en alzoo den vorm eens mijters heeft.
VONDEL XII.
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En om 't verlies van bronne en beke valt aan 't schreien.
Beotiê zoekt Dirce, en Argos Amimon.
Epire jammed om Pirene en zijne bron.
325 Geene oevers van de wijd vaneen gelegen vlieten
Gaan vrij. De Done kan zoo snel niet zeewaart schieten,
Of slaat aan 't rooken; zoo doet Peneus, grijs van haar,
En die Teutrantische Kaikus loopt gevaar,
De Focische Erimant, en oversnelle Ismene,
330 En Xantus, anderwerf te branden om Helene.
Likormas, blond van lok, Meander, rijk begaafd,
Die dertel krink'lende den zoom des oevers laaft,
Migdomsche Melas, en Eurotas, aan de kelen
Des afgronds, branden, ook d'Eufraat, gewoon te deelen
335 Het Babilonsch gewest. Orontes, Termodon,
De Ganges, d'Isterstroom, en Fazis, zien de zon
Nu gloeien. Alfeus, Sperchius oevers branden.
322. En om 't verlies van bronne en beke valt aan 't schreien:
„hier is een verplaatsing van de orde dier woorden, die niet overeenkomt
met die van het voorgaande vaars". — Vondel had alzoo, volgens H., moeten schrijven:
En valt om 1 droef verlies van bronne en beke aan 't schreien.
323. Zo ekt: volgens het H.-S.; de oude uitgaven hebben verkeerdelijk
z o c h t: — 't staat hier in den zin van ',mist". — 324. E p i r e: lees: Ephy r e,
d. i.: „Korinthe". — 326. D e Done: de D on, of Tanals. — 328. En di e
T eutr an tisc he K ailus: waarom hier niet liever 't lidw. in plaats van
't voornaamw.? of, zoo hij vreesde, daardoor het vers te verlammen, niet
geschreven ook T eutrantisc he KaIk us. Teuthrania was een gewest
in lllyrie. — 33o. Xan t us: of „Skamander", de bekende rivier van Troje. —
Ander werf: ook Ovidius heeft hier i t er um; maar de onvoorspoedige
tocht van Faeton had, in de volgorde der mythologische gebeurtenissen,
v66r den Trojaanschen oorlog plaats. — 331. Meander: aldus in 't H.-S.;
de oude uitgaven hebben verkeerdelijk Mena n d e r H. — 333. Melas: er
waren acht rivieren van dien naam: de hier bedoelde lag in Thracie. —
333, 334. Eurotas, aan de kelen des afgronds: 't Lat. heeft
Taenarius Eur ota s: „de Eurotas, bij kaap Tenarius", alwaar zich
name'. de rotskloof be yond, die voor den ingang der onderwereld werd
gehouden. — 335-337. Or on t e s — in Syrie, Term o don — in Pontus, de
Ganges, d'Isterstroom — de Donau, en Fazis — in Kolchis, zien
(volgens Vondel) de zon nu glo e i en; — maar dat zagen zij vroeger alle
dag; de zon is: „branden of gloeien alien zelve". — 337. A 1 fe u s, Sperc hi us oevers branden: in Vondels H.-S. stond eerst:
Sperchius en Alfeus oevers branden,
wat veranderd werd in:
Alfeus en Sperchius oevers branden,
en later in :

Alfeus, Sperchius oevers branden.
Geen van drieen is goed. Wel behoort Sp er c hi us de tweede sylbe lang
te hebben en wel heeft A lfe us drie lettergrepen; doch ook in dit laatste
woord is de tweede lang. H. — Sp er c hius: een stroom, die op den
Tymfestrus, een gedeelte van den Pindus, ontspringt.
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Het goud van Tagus smilt in 't vier langs zijne randen.
De zwanen, die met zang Meonie, aan den zoom
340 Van 't water, eeren, in Kaisters waterstroom,
Verbarnen : en de Nijl vlucht hene aan 's werelds ende,
Verbergende zijn bron, dus fang een onbekende.
Zijn zeven kelen staan. verzand voor ieders oog.
Zijn zevenvoude kil ligt waterloos en droog.
345 Deez' heete dag verdroogt den Ismarus, met boomen
Beplant, en Hebrus, en vliet Strimons koele stroomen,
En Hesperije wordt beroofd van vloed bij vloed.
Rijn, Padus en Rodaan, en Tijber, trotsch van moed,
Aan wien Jupijn de kroon der wereld durf beloven,
350 Vergaan. De kleigrond berst: het licht schijnt door de kloven
Ter helle in, op den grond van Pluto's jammerpoel,
Daar hij met Prozerpijn verschrikt op 's afgronds stoel.
De zee wordt enger, en een zandveld. Wat met golven
Nog flus bedekt lag, wordt gebergte, eerst diep gedolven.
355 En d'eilanden, op zee geslingerd, groeien aan.
De visschen duiken, en geen dolfijn durf bestaan,
Naar zijn gewoonte, 't hoofd te water uit te steken.
Het zeekalf trekt het hoofd naar achter, half bezweken.
Men zegt dat Nereus, met zijn Doris en haar kroost,
360 In warme kolken dook. De zeevorst zelf getroost
Zich, met een norsch gezicht, tot driewerf bei zijne armen
Te steken uit den vloed, maar kon zich niet beschermen,
Noch driewerf in de lucht gedoogen zulk een vier.
De koest'rende Aarde in 't ende [alleens gelijk ze hier
365 Omringd wordt van de zee, en tusschen zoute baren,
En bronnen, die alom ineengekrompen waren,
En in den donk'ren schoot van hare moeder vast
Zich bergden] hief verdord het aangezicht van last.
Ten halze toe omhoog, en bang hiel van benauwdheid
370 De hand veur 't voorhoofd, en met huiv'rende verflauwdheid
34 1 , 342. Uit deze verzen kan men leeren, dat toen reeds de nieuwsgierigheid was opgewekt omtrent de bronnen des Nijls. — 342. D us la ng:
versta: „sedert dien tijd" . — 345. I smarus: een rivier in Thracie. — 346.
Hebr us: de voornaamste stroom van Thracie. — Str im on: de rivier aan
de grens van Macedonia. — 349. D u r f belov e n: versta: „belooft", of „zoo
goed is te beloven". — 360. In war m e kolk en: neen, zij doken weg voor
de schroeiende zonnehitte, t epidis sub antris, „in holen, die (zelve al)
lauw waren". — 363. Versta: „hij kon 't geen drie malen in die heete lucht
uithouden". — 369. Bang: versta: „bang zijnde"; het woord kon hier best
gemist worden. 't Ligt reeds opgesloten in 't volgende van benauwdheid,
en 't brengt verwarring in den zin. — 370. De hand veur 't voorhoofd:
Vondel bezigt hier den dialectvorm veur om de herhaling van v o or te

vermijden; doch die kunstgreep heeft geen ander gevolg, dan dat de aandacht nog nader op het dubbel gebruik van 'tzelfde woord gevestigd
wordt.
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Haar pak eens schuddende, zeeg neder, en bezweek.
Ten leste sprak ze heesch beneden uit haar streek:
0 hoofd der goden, lust u dit, en ben ik schuldig
Te lijden, waarom rust uw bliksem zoo geduldig?
375 Vergun me, die verdien rechtvaardig te vergaan,
Dat mij de bliksem, vier, en felle donder slaan,
En ik, een oorzaak van deez' scha, die mag betalen.
De pijn kan nauw'lijks mij dit woord ten halze uit halen:
Want op haar lippen lag een nevel, dik en zwaar]
380 Mijne oogen zijn vol rook. Aanschouw 't gezengde haar.
De vonken vliegen langs mijn aanzicht hene en weder.
Vereert ge deze vrucht, deze eer aan mij, gereeder
Dan iemand, om het ambt van teelte en vruchtbaarheid
Te waren, lijdende des bouwers arrebeid,
385 De wonden van den ploeg en egge, al 't jaar in 't ronde?
De kudden weidende, en het menschdom, stonde op stonde?
Zijn voedsel schenkende, bewierooke ik 't altaar
Met aangenamen geur: en schoon ik schuldig waar'
Aan mijnen ondergang: wat hebben mijne stroomen,
390 En broeder toch verdiend ? waarom wordt hem benomen
Het water van de zee, hem toegelegd bij lot?
Waarom ontzakt ze dus het starlicht hemelsch slot?
Doch trekt ge broeders nog mijn liefde niet ter harte,
Ontferm u om uw hof, den hemel, nu in smarte.
395 Zie d'assen, van weerszijde ontsteken, ommegaan.
Geraken deze in brand, zoo vliegt de hemel aan.
Bezie hoe Atlas, lang in arbeid, vreest te smoren,
En met zijn schoud'ren nauw de gloeiende as kan schoren.
Komt hemel, aarde, en zee te spatten zonder knoop,
400 Dan ligt het al, gelijk een baaierd, overhoop.
Ontrukt 't heelal den viere, is iets nog vrij van straffen,
En pas in dezen nood nog tijdig raad te schaffen.
Aldus sprak d'Aarde: want zij kon die bange lucht
Niet langer uitstaan, en verstomde met een zucht,
405 En haalde 't aanzicht in den boezem, en de holen,
Die naast aan 't zielendom in duisternisse scholen.
Maar d'alvermogende Jupijn nam al de gam,
En vader Febus, die den wagen zijnen zoon
Vertrouwde, in 't openbaar tot zekere getuigen,
410 Dat zoo hij dit niet keerde, al d'aardboOm most, in duigen
Vaneen gespat, met zee en lucht en al vergaan.
Hij steeg omhoog, van waar d'almogende, beladn
Om regen, dikwijl plag te spreiden dikke wolken,
371. Haar pak: 't Lat. heeft omnia: „alles", namel. „watzijdraagt". —
382. De oude uitgave heeft: Vergeldt ge zoo mijn deugd en
vruchtbaarheid. — 39o. Broeder: Neptunus. — 392. Ontzakt ze:
namel. „de zee".
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Te dond'ren, bliksemen op wrevelige volken :
415 Doch toen ontbrak er zwerk, en vochtigheid, en dauw,
En regenboog, om uit het hemelsch hoofdgebouw
Den ganschen aardboOm met een storting t'overgieten
Hij dondert, en gereed den wagenaar te schieten,
Drijft eenen vierschicht, met de rechte hand gevat,
420 Den voerman toe, dat hij hem, lang van 't rechte pad
Gedwaald, ter neder smijt stikdood op 't hoofd geklonken,
En bluscht zoo vier met vier, en vlam met viamme en vonken.
De paarden storten snel, en horten tegens een.
Zij smakken, steigerende en slaande been aan been ,
425 Het juk van hals en schoft, geschokt uit hun gareelen.
Hier liggen speeken, daar de breidels, teugels, zeelen,
De dissel elders heen geschoven, en geknakt,
De zweep nog verder, en 't gerabraakt rad gesmakt
Van 't spoor, de wagen wijd verstrooid doer 's bliksems toren.
430 Maar Faeton, helaas, wiens goudgeel haar om d'ooren
Nog brandt, kwam over 't hoofd getuimeld van omhoog :
Gelijk een star bijwijl verschiet aan 's hemels boog,
Die schoon ze wel niet valt, nog neder schijnt te vallen.
De stroomgod Eridaan ontvangt hem op zijn wallen
435 Geslingerd, verre van zijn eigen vaderland,
En wascht den mond van 't schuim, berookt, en zwart gebrand.
De watermaagden van Hesperie bestellen
Het lichaam, dat van dien driesnedigen en fellen
Geschoten vierpijl rookt, ten grave, en snijden 't merk
440 En grafschrift met haar hand aldus op zijnen zerk.
Hier sluimert Faeton, die 's vaders wagen mende,
En schoon hij stortte, stout voorbij de stoutsten rende.
De vader Febus dekt van rouwe 't aangezicht
Met eenen sluier, en de hemel zag Been licht
445 Noch zon den ganschen dag, zoo 't zeggen is waarachtig.
De brand gaf eenig licht. Men diende zich van 't klachtig
En deerlijk ongeval, dat al de wereld trof.
Maar droevige Klimeen krabt razend, vuil van stof,
Den boezem op, en klaagt haar hart uit met veel stenen,
450 Gelijk dit onheil eischt. Zij zwerft door 't aardrijk henen,
En zoekt de doode leen, en vindt het koud gebeent',
Doch op .uitheemsche wijs begraven onbeweend,
Valt schreiende op den zerk van marmer, leest weemoedig
Den naam, en stooft hem met haar borsten, bloot en bloedig,
455 De Zonnedochters staan bedrukt in droeven schijn,
En storten tranen, die slechts ijd'le gaven zijn,
418. Den wagenaar: Faeton. — 421. Stikdood op 't hoofd geklo nk en: d. i.: fl op het hoofd te land gekomen, zoodat hij 't onmiddellijk
bestierf".
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Op 't broederlijke lijk, en houden aan met kermen,
Bij daag, en nacht van rouwe om Faeton, och armen,
Die hare jammerklacht niet hoort, noch hooren kan.
460 Zij zwijmen op het graf. De maan, aan 't hoog gespan,
Had vierwerf achtereen de horens krom gebogen:
Zij, naar heur wijze nu gewoon uit mededoogen
Te schreien, hielden aan met jammerlijk misbaar;
Waaronder Faetuis, haar oudste zuster, zwaar
465 Vooroverhellende, beklaagde dat haar beenen
Verstijfden, dies Lampeet, de blankste, op zusters stenen
Te hulp kwam, doch geraakte aan eenen wortel vast.
De derde, die heur haar verscheuren wou van last,
Verscheurde bladn en loof. d'Een klaagt dat stam en wortel
470 De stramme beenen houdt: eene and're in dit gesportel
Gevoelt hare armen vast in tak en telg vergaan.
TerwijI de zusters om dit stuk verwonderd staan,
Begint een dorre schors hare eechnis t'overkleeden,
Die steigert trapsgewijze om navel, borst, en leden,

475

En arm en schouders heen. De mond alleen staat bloot,

Die moeder moeder roept. Wat recht in dezen nood
De droeve moeder aan? wat kan ze doen dan hopen,
En van verbijstering dan hier dan Binder loopen,
De dochters kussen, nu het haar gebeuren mag!
480 Maar dit vernoegt haar niet. Zij poogt met droef geklag
De lichamen het hout t'ontrukken, breekt in 't groeien
De teere telgen af. Het bloed begint te vloeien,
Gelijk uit een kwetsuur. Wie van haar is gewond
Roept moeder, och verschoon me. 1k bidde u, rust terstond:
485 Gij scheurt ons lichaam in den boom, met schorse omtogen,
Vaar wel : en onder 't woord bedekt de schors haar oogen,
En sluit den bleeken mond. De tranen, het is vremd,
473. Hare eechnis. H. Zie BILD. Gesll. in v. — 474, 475.Die steigert
trapsgewijze om navel, borst en leden, en arm en schouders
h e en. „Het woord trapsgewijze geeft te kennen, dat deze leden, niet
„alle gelijk, maar een voor een, van de boomschors omkleed worden: nu
onoet deze orde, waarin zulks geschiedde, ook, gelijk wij meermalen
„aangemerkt hebben, waargenomen worden in het optellen en noemen dier
„leden, eerst de navel, dan de b or st (en led en is hier weder een ver„gezocht rijmwoord, dat hier gansch niet te pas komt), vervolgens de
„schouders en eindelijk de a r men, of, gelijk Ovidius spreekt, de
„handen; doch Vondel neemt den arm eer dan den schouder: kwalijk,
„want de schors kan, trapsgewijze voortgaande, aan de arm en en hand en
„niet komen, zonder eerst de schouders te raken. Dit wordt bevestigd
„door den Latijnschen dichter, zeggende:

„Perque gradus uterum , pectusque , hamerosque , manusque
„Ambit”. (H.)
486. B e d e k t de sc h ors hare o o g en: wederom staan die oogen alleen
om 't rijm hier, en had althans de mond (zie vs. 487) moeten voorafgaan. H.
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Ten boom uitvloeiende, staan in de zon, gestremd
Tot barrensteen, die in den klaren stroom gevallen,
490 De Roomsche jonkvrouw dient om trotsch hiermee te brallen.
0o. Bral len: „br all e n, een woord dat mij nooit behaagd heeft, gelijk
„het ook nog niet doet, niettegenstaande men het sinds eene eeuw bij onze
„beste dichters vindt. HOOFT , Geer. v. Velz. act. I:

„Zink goude zon en wendt vry elders been uw brallen.
Broedermoort Act. I :
„Lof zy u, dappre soon, den kriighsgodt boven allen ,
„Die ons een zege schenkt , om meer dan ooit te brallen.

„VOLLENHOVE ,

„En weder Act. III, sc. 2:

„En hoe door 's Helgodts gunst ay nu dus heerliik brallen.
REULLAERT , Poesy, bl. 79:

„Hoe lokt 't gevogelt hier het oog ?
„op hen zon met een heerlfik brallen
„De schoonste verwen neergevallen.
„HOOGVLIET . Ovid. Feest. B. IV, bl. 119:
Noch staen de aaloude wallen
„Van 't vochtig Tibur, die op Grieksche maakers brallen.
„Merk hier aan, dat al dit bra 11 en alleen geschiecit om het rijm: gelijk
„ook bij onzen dichter, die dit woord nergens anders heeft dan hier. Hij
„zal het gebruikt hebben om niet te blijven staan voor een rijmwoord;
„want dat hij zelf dit woord afkeurde, blijkt uit een proefdruk van dit
„werk, waarin hij met eigen hand eenige verbeteringen op den kant heeft
„geschreven, het welk mij. door den Heer PHILIP ZWEERTS medegedeeld
„is: daarin, zeg ik, heeft Vondel zelf deze rijmwoorden gevallen en
„bra 11 en veranderd in gezonken en pronk en. Ik weet niet of ik't ver„zekeren mag; maar ik beeld voor zeker in, dat het niet te vinden is in
„de gedichten van H. K. POOT. Ook niet bij vele andere dichters van
„name, maar meest bij dezulken, die meer acht geven op het gebrom
„der woorden, dan op het gewicht der zaken. Het is buiten twijfel 't zelfde
„woord met pr al en en waarschijnlijk eerst uitgevonden van iemand die
„om een rijmwoord verlegen was toen men de vaarzen aan zeker getal
van voeten en lettergrepen begon te binden”. Tot dusverre Huydecoper,
die voorts na de aanhaling van het Glossar. German. van WACHTERUS ,
F. BURMAN , Taalk. Aant. Deel I, bl. 3o en Deel II, bl. 199, en Maandel.
Bydr., Deel I, bl. 4, 129-133, beweert, dat het door geen dichter of
schrijver van waarde meer gebezigd wordt. Ik moet echter doen opmerken,
in de eerste plaats, dat Vondel het woord wel degelijk meer gebezigd
heeft, o. a. in zijn gedicht: de Hymen van Oranje en Brittanje vs. 20 :

't Is de dochter vau Britanje ,
Vrouw Maria, die dus bralt, —
en, ten andere, dat sedert Huydecoper het bovenstaande schreef, het
woord weder sterk in de mode gekomen is. Niet alleen heeft o. a. BILDERDIJK het gebezigd in zijn gedicht, betiteld: Veroordeeling des Naastens,
voorkomende in zijn Nieuwe Mengelingen, Deel I, bl. 132,
Waartoe dit ydel brallen?
maar hij valt, in zijn korte aanmerkingen op Huydecopers Proeve enz. bij
den Hengst A°. 1828, onzen criticus aan over zijn afkeuring, zeggende
bl. 29: „Brallen is zekerlijk een verschillende uitspraak of dialektverschil van pralen. Maar waarom deugt het niet? Meer
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Bij deez' herschepping was ook Cignus, Stenels zaad,
Die schoon hij Faeton van moeders zij bestaat
En kent, zich niettemin door liefde toont veel nader:
Want hij, regeerende Ligurie. als een vader,
495 En heer van groote steer', verliet zijn eigen land,
Beklaagde Faeton, dat zijne klacht den kant
Des Eridiaans beweegde, en klonk door bosch en boomen,
Om deez' verand'ring der gezust'ren, hier vernomen.
Dus klagende verging zijn eerste stem en kracht.
500 De lange haarlok wordt in een witte schacht
En pluim verkeerd. De hals begint heel lang te worden,
Van zijne schoud'ren af. De vingers, vijf in orden,
Beginnen rood te zien. Het ye! beweeft de hand.
De pluimen kleeden 't lijf. De mond verliest den tand.
505 In eene dikke snab verandert lang uitstekend,
En Cignus wordt voortaan een witte zwaan gerekend,
Die noch den hemel noch Jupijn vertrouwt, dewijl
God t'onrecht Faeton trof met een bliksempijl.
Hij zwemt in wateren, en stroom, en staande meren.
510 En schuw van vier, schept lust door vlieten te laveeren,
Die uit den aard den gloed en viere vijand zijn.
Maar Febus midd'lerwijl ziet bleek, en zonder schijn,
En ongehavend, recht gelijk hij plag te wezen,
Wanneer zijn licht bezweek. Wie kan deez' smart genezen!
515 De vader haat het licht, zich zelven, en den dag,
Geeft aan dien rouw zijn hart, met jammerlijk geklag,
Gansch over: en hierbij komt afkeer, die verbolgen
Ontzegt, den mensch ten dienst, het zonnespoor te volgen.
Ik, zegt hij, hebbe van 't begin der wereld vast
520 Dit lastig ambt bediend. Mij rouwt zoo groot een last
En arbeid zonder end te dragen onvergouden.
Wien 't lust mag vrij voortaan den zonneteugel houden :
En vindt men niemand in de gansche godenschap,
woorden nemen wij dus in verschil van uitspraak en spelling
aan. Dit verschil geeft ook hier een verschillende nuance van
beteekenis. Brallen is een grover en minder kiesche wijze van
pralen, en zoo het in Lelyvelds bloei door 't gezag der ingebeelde taalschuimers onderdrukt mag geweest zijn, het is
zeer goed, dat dit willekeurig ostracismus nu geen kracht
meer heeft. — 491. Stenels zaad: „de zoon van Sthenelus". —
492 , 493 . De zin van 't oorspr. is: „die Faetons bloedverwant, maar nog
meer zijn ge estv er w ant was". — 494. Al s een vader: die rijmlap is
hier ongelukkig gekozen, wijl er van een jongeling gesproken wordt. —
497 . Beweegde: H. — 508. God t'onrecht: in Vondels H.-S. stond
eerst: Hij t'o n r e c h t, wat hij later veranderde, waarschijnlijk om de verwarring te voorkomen, die ontstaan kon door het herhaald gebruik van hij
in den volgenden regel. De uitdrukking is er echter niet welluidender door
geworden. — 521. Onvergouden voor onvergolden. H.
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Die dit vermag, zoo zett' Jupijn zich daad'lijk schrap,
525 En voer' den wagen zelf, opdat, terwijl de paarden
Hem werk bestellen, en al hollende veraarden,
Hij bet beraan, vermijde een vader zijne vrucht
't Ontrukken met een schicht en weerlicht uit de lucht.
Zoo Jupiter den aard der paarden recht leer' kennen ,
530 Zal hij niet treffen dien 't ontschoot den toom te mennen.
Dus sprekende staan al de goden om hem heen,
En smeeken dat hij toch den aardboOm en zijn steen
Niet smore in duisternis. Jupijn geeft reen bijzonder,
Waarom hij Faeton most treffen met den donder,
535 Door nooddwang dezen gloed der wereld bluschte in 't end,
En sterkt zijn bede met ontzag en dreigement.
De vader Febus, om de zonnereis t'aanvaarden,
Verzaamt de nog verschrikte en sidderende paarden.
Hij tout ze en prikkelt ze vertorend en verwoed,
540 En wijt hun alle vier de neerlaag van zijn bloed.
Maar d'alvermogende slaat gade om 's hemels veste
Hoe 't sta , opdat hetgeen door brand van 't uitgeleschte
En schrikkelijke vier beschadigd wierd, nu niet
Kome in te storten. Als zijn zorg het al doorziet,
545 En ongekrenkt en gaaf bevindt, aanschouwt hij d'aarde
En 's menschdoms zwarigheen, doch om het vruchtb're en
[waarde
Arkadie beducht, verbetert bron en stroom,
Nog niet aan 't vloeien, als voorheen, met vrijen toom.
Hij kleedt den grond met gras, den boom met groene bladen,
550 Beval 't gezengde bosch te groeien. Dus beladen
Met toezicht hene en weer, vergaapt hij zich, belaagt
Een schoone Nonakrijnsche op jacht beluste maagd.
Het vier begint terstond in gods gebeent' te branden.
Zij spint geen wol, noch moeit zich niet met gouden banden
555 De vlechten dartel op te strikken: maar zij haakt
Haar kleed op, bindt geen tuit, van elpen kam geraakt,
Met witte snoeren op, en voert heel schuw van minne,
Dan boog, dan schicht, als een trouwant der jachtgodinne,.
De veeberg Menalus werd van geen maagd betreèn,
560 Die meer bemint was van Diane, als deze alleen:
Doch gunst, bevalligheid, en schoonheid zelden duren.
539. Hij tout ze voor „hij slaat ze met den zweep". H. Zoo ook Gebroeders, vs. 1303:
Zoo mannen , touwt er

op, die moedwil nioet er uit.

546- ' s Menschdoms zwarigheen: aldus in 't H.-S., gelijk H. reeds
gegist had. In de vorige uitgaven stond m ens d o m s, doch de zetter had
die twee letters ch uitgelaten. — 552. Een s cho one Nonakrijnsche:
Nonakris was de naam van een berg in Arkadie. — 56o. Als deze
alleen: als staat hier voor dan. H.
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De middagzon in top voer reede al drie paar uren
Ter kimme uit, toen ze wuft ten jachtbossche innesloeg,
Dat nooit de big gevoelt. Hier smeedt ze, vrij genoeg,
565 Den koker van den hals in 't piepend gras, ontspande
Den taaien boog, en lei zich neer in deez' warande,
Bedekt van schaduwen, en ruste, moe gesloofd,
Op den geschilderden pijlkoker met haar hoofd.
Jupijn bespiedt ze nauw, vermoeid, en zonder wachter,
570 Of spreekt: gewis hier komt mijn bedgenoot niet achter:
En schoon zij 't sluiken kwam te rieken, en bespien,
't Is om een grauw te doen, dat zal ik niet ontzien.
Hij trekt den schijn aan en de dracht der jachtgodesse,
En zegt: o maagd, genoot van uwe jachtmeest'resse,
575 Op welke heuvels trokt gij heden heen ter jacht?
De maagd rees op, en sprak: o grootste van 't geslacht
Der goden, zoo mij schijnt, ja grooter dan de grooten
Jupijn, al hoorde hij 't, uit 's hemels hooge sloten.
Jupijn, die 't hoorde, loeg, en scheen verkwikt, toen zij
580 Hem boven Jupiter dorst zetten, en werd blij.
Hij kuste ze, maar zoo dat zich een maagd mocht schamen,
En niet gelijk een maagd het kussen zou betamen.
Hij hinderde door dit omhelzen deze maagd
Te melden in wat bosch en beemt zij had gejaagd,
585 En droeg zich geil genoeg. Zij zette zich hier tegen,
Zooveel een vrouw vermag. Het zoude u zelf bewegen,
0 Juno, tot genade, indien gij 't hoorde en zaagt.
Zij worstelt vruchteloos. Maar zeg ons toch, wat maagd,
Wat man zou Jupiter afkeeren in deez' nooden?
590 Hij boet zijn snoeplust, en vaart op in 't hof der goden.
Zij haat het bosch, daar dit gebeurde, en toen ze ging
564. V r ij g e n o e g: gen o e g staat hier als adverb., vrij als adject. in
de beteekenis van: „nogal vrij, wat al te onachtzaam". De nadruk valt
anders om wanneer v r ij het bijwoord is van genoe g, als b. v. bij CATS
Houwel. III. D.
Ach! in dit pert, nog byster groen ,
Is vry genoeg voor my te doen ,
waar vry hetzelfde is als 't Eng. very. H. — 572. 't Is om een
grauw te doen, dat zal ik niet ontzien: Jupiter heeft hier glad
vergeten wat hij gezworen had. Of liever, hij vergeet het niet, maar

stoort er zich weinig aan. Wat nu den hier aangehaalden regel betreft,
Huydecoper wil, voor dat, dien gelezen hebben, als slaande het voorn.
op grauw. 0 sancta grammatica! quid non mortalia pectora
cogis, zou ik hier bijna uitroepen: — de aanmerking is die op vs. 6o
waard. Hetgeen Jupiter zegt, niet te zullen ontzien, is niet alleen den
g r a u w, maar de toorn, de tranen, de wrevel, het zure gezicht van zijn
vrouw, in 't kort al wat met dien grauw in verband staat en wat hij zich
voor den geest haalt. — 589. W a t man: liever dan, om de tegenstelling,
wat knaap. — 't Latijn heeft quisve.
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Vergat ze schier den boog en koker, die hier hing.
Maar zie Diane met den rei, die haar geleidde,
Gemoedigd op de vangst, stapt door de klaverweide
595 Van Menalus, en zag de maagd, en riep van ver.
Zij vluchtte op dezen roep, beducht of Jupiter
In haren schijn verscheen: doch ziende jachtgodinnen
Bij haar, vernam ze dat geen mommerij van minnen
Hier onder school, en gaf zich bij dien kuischen troep.
600 Helaas hoe lastig valt het schennis en dien roep
t'Ontveinzen met gelaat, en opzicht, en gebaren!
Nu durf ze nauwelijks hare oogen bij de scharen
Eens opslaan, noch mevrouw geleiden zij aan zij,
Noch d'eerste voortreen. Zij zwijgt stil, ziet nimmer blij,
605 Meldt schaamrood dat het met haar eere is omgekomen:
En waar' Diaan geen maagd, zij hadde licht vernomen
Aan duizend teekens zulk een schandvlek, haar ten val.
Men zegt de dochters van de velden merkten 't al.
De voile maan kwam op, die negenwerf den horen
6io Te zamen boog, wanneer Diaan [ter jacht geboren,
En op de jacht verhit, door 't steken van de zon,
Haar broeder, in een Bosch, daar 't licht niet inzien kon,
592. Den boog en koker, die hi er hing: „men meldt dikwijls in
vaarzen zekere „omstandigheden van zaken, die op zich zelf niets te be„duiden hebben, doch alleen dienen tot optooiing en om de schilderij leven„diger en uitvoeriger te maken. Maar als men eens zoo iets gesteld heeft, dient
„men dat wel te onthouden, opdat men zich zelven naderhand niet tegen„spreke; „gelijk dit onzen Dichter hier gebeurd is, die even te voren,
„vs. 565, zegt, dat ze den koker in het g r a s smeet, en vs. 568 dat ze
„dien vervolgens tot een hoofdkussen gebruikte; hoe kan hij dan hier zeg„gen, dat de koker hier hing?” H. — 596. Zij vluchtte op dezen
roep: „het woord roep beteekent gemeenlijk een algemeenen roep:
„hetzij een geraas of geschreeuw, als bij HOOFT. Ned. Hist. B. III,
„bl. mit. Marktgraaf en Magistraat op dezen roep begaven zich
„weder derwaarts, hetzij een gemeen zeggen of spraak der men„schen, als in VONDEL Hersch. III, 317:
De roep loop, dat Diaan, uit wraak en bitt're smart,
Zich niet verzadigde;
„maar roep voor een enkele stem vindt men zelden,” enz. H. —
boo. Het schennis en dien roep: behalve schennis, dat bier, ik
weet niet waarom noch hoe, onz. voorkomt, vinden wij hier wederom
r o e p, en dat wel in een andere beteekenis dan de drie (in de vorige
aant.) vermelde. Immers kan het hier voor: „kwaad gerucht, opspraak”,
niet genomen worden. Aileen een innerlijke gemoedsbeweging kan met het
gelaat ontvouwd worden. Hier moet het alzoo de „stem des gewetens”
of „van 't zelfverwijt" beteekenen. — 6o z. Opzi c h t: H. — 605. Meldt:
enz.: — neen, zij meldt het niet; — want dan zou Diana 't geweten hebben, die er nu niets van merkt — zie vs. 6o6 en 607 — maar haar gelaat
en voorkomen gaven de zaak genoeg te kennen aan wie er verstand van
heeft. — 6o8. Merkten 't al: eigenlijk: „hadden er een duister vermoeden
van, een A h nun g, als 't H.-D. zegt.
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En eene koele beek, al ruischende, of kwam stroomen,
En zand nasleepen] stand kwam houden in de boomen,
615 En scheppende vermaak in dezen oord, den voet
In 't koele water stak, en sprak tot haren stoet:
Hier staan geen spier' omtrent deez' lustplaats. Laat ons
[t' zamen
Hier naakt te water gaan. Kalisto most zich schamen,
Werd schaamrood. leder trekt het kleed uit naar den stijl.
620 Deze eenige bleef staan, en sammelde eene wijl.
Terstond ontkleen ze heur. Daar zag de kuische bende
Het lasterstuk zoo naakt als 't lichaam der geschende.
Diaan zei tegens deez' verbaasde, doodsch van rouw,
Die 't lichaam met de hand uit schaamte dekken wou:
625 Voort, voort, bevlek geen bron der zuivere gewijden,
En hiet ze haren rei te schuwen, en te mijden.
De gade van Jupijn hadde al een wig dien spijt
Geroken, doch vertrok, tot een bekwamen tijd,
De straf van 't lasterstuk. Nu zag ze kans: want reede
630 Gelag Jupijns boelin (dit speet de lang t'onvrede)
Van Arkas in de kraam: waarom zij, haar gezicht
Naar 't aardrijk slaande, sprak grammoedig en ontsticht:
0 overspeelster, hoe, ontbrak nog aan dit schennen,
Dat gij grof zwanger most een ieder leeren kennen
635 Mijn hoon, geleden bij dit snoode basterkind,
_
Dat 's vaders schande ontdekt. Ik sla'et niet in den wind,
En zal uw schoonheid, die mijn man en u behaagde,
Schoffeeren. Op dat woord genaakt ze deez' versaagde,
En grijpt ze bij het haar van voor, en smakt ze in 't - stof.
640 Kalisto bidt ze met gevouwen handen, of
Zij zich ontfarmen woude, en reikt bedrukt haar d'armen
Ootmoedig toe: maar och zij weet van geen ontfarmen,
Hare armen worden ruig en borst'lig, zwart van haar.
De handen krommen zich. De nagels ziet men naar
645 Verkeerd in klauwen, en in voeten, heel wanschapen.
De mond, Jupijn zoo lief, begint heel wijd te gapen,
Gelijk een beremuil, en opdat niemands hart
626. Hi et ze voor „heette, gelastte haar", H. — 628. V e r t r ok: d.i.:
„stelde uit". H. — 630. Boelin: „waartoe b o elin, daar b o el in de ge„meene taal altijd gebruikt wordt en in een vaars te kiezen is voor
b o elin?" H. Wat mij betreft, ik zie niet, waarom boelin niet even goed
zou wezen als sl a y in; vroeger toch placht ook slave voor beide geslachten te worden gebezigd. — 63x. Zij: Juno. — 642, 649, 651. Ware
het niet, dat men het uit het verband begrijpt, men zou uit de constructie
moeilijk raden of dat zij we e t, benam z e, zij houdt van Juno of wel van
Kalisto gezegd wordt. — 644, 645. Vondel bedoelt bier zeker, dat de
nagels in klauwen, en de handen in voeten (of liever in pooten)
verkeeren; maar hij drukt het vrij verward uit.
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Vermorwd wierd door gebeen, tot boete van deez' smert,
Benam ze haar de spraak: en onder dit verstommen,
650 Begint de heesche keel afgrijselijk te grommen.
Zij houdt nog haar verstand. In een berth verkeerd
Verzucht ze om deze ellende, en deerlijk geschoffeerd
Heft zulke handen als zij heeft naar 's hemels oorden,
Beklaagt d'ondankbaarheid des Gods, doch zonder woorden.
655 Hoe dikwijl schroomt ze in 't bosch te sluimeren alleen,
En dwaalt voorbij haar huis, en eigen bouwland heen!
Hoe dikwijl wordt ze van 't gebas der hazewinden
Op rotsen voortgejaagd! zij, d'eer der jachtgezinden,
Voorhene een jachtmaagd, moet voor jaag'ren henevlien.
660 Bijwijlen schuilt ze voor gedierte, uit schrik ontzien,
Verstaat niet wie ze werd, en een berin in 't wezen,
Staan haar op woest gebergt de beren zelfs te vreezen,
Die voor de wolven beeft, waarmee haar vader huilt.
Hier stond ook Arkas bij, daar Juno tegens pruilt,
665 Dewijl hij voortsproot van Likaons zaad, zijn moeder,
Hem onbekend, die drievijf jaren oud, en vroeder
In jachtlust groeiende door wildernissen jaagt,
Den berg van Erimant, met dieren lang geplaagd,
648. Bo ete: hier in zijn oorspronkelijke beteekenis van „vergoeding".
—652.
Geschoffe er d: is hier niet: „verkracht", maar: „afzichtelijk ge,
maakt, geschonden". — 66x. E en b er in in 't w e z en: hier is het lidwoord
goed aangebracht. Vergelijk de aanmerking op Boek I, vs. 759. — 663.
Wa arm e e haar vader huilt: Lykaon namelijk, Kalisto's vader, was
in een wolf veranderd, zie Boek I, vs. 273. Wel zou men kunnen vragen,
of die dan niet mede verdronken was in den zondvloed, waarmede Jupiter,
tot straffe voor zijn vergrijp bovenal, de aarde bezocht had? Doch die
vraag zou tot een tweede leiden, t. w. hoe Lykaon, die vOOr den zondvloed in een wolf veranderd was, een dochter hebben kon, na den zondvloed geboren? — Op deze en dergelijke vragen is geen ander antwoord
te geven, dan dat Ovidius zich volstrekt aan geene tijdrekening stoort. Wil
men er nog een tweede bewijs van hebben, uit deze zelfde fabel van
Kalisto geput? Zij en haar zoon worden — zie vs. 667 — als groote en
kleine beer in den hemel geplaatst, en die zelfde beren waren echter —
als uit vs. 225 volgg. blijkt — reeds tijdens den tocht van Faeton, dus
voordat Jupiter met Kalisto kennis maakte, in den hemel aanwezig. —
666. Drievijf: „Het blijkt, dat Vondel van oordeel geweest is, dat, ge„lijk een dichter met andere woorden zich moet uitdrukken dan een proza,schrijver, hij zoo ook allerlei getalen niet met de gewone benaming moet
„te kennen geven, maar, als 't ware met eene omschrijving. Onze voor„naamste Dichters zijn hem hierin nagevolgd, gelijk in hunne werken te
„zien is; waarvan het te omslachtig zou zijn, voorbeelden bij te brengen.
„Alleenlijk moeten wij de vrijheid nemen, aankomenden dichters te verzoe„ken, op hunne hoede te wezen, en zich te dezen opzichte niet gemaakt,
,,of omslachtig, of donker uit te drukken”. H. Ik geloof, dat Vondel te
dezen opzichte de Latijnsche dichters navolgde, die, wanneer het getal,
dat zij te noemen hadden, in het vers onmogelijk gebracht kan worden,
als b. v. met quin de cim het geval was, hun toevlucht wel tot een om.
schrijving moesten nemen.
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Omringt met netten, en zijn moeder ziet in 't rennen,

670 Die stand houdt en aan 't kroost terstond den knaap leert
[kennen.
Hij schuwt ze onwetende, die stilstaande op hem staart.
Nu zet de zoon zich schrap, en mikt om onvervaard
Zijne eigen moeder met een pi.j1 in 't hart te deren.
Dit wroegt Jupijn, die voert om 't ongeluk te keeren
675 De moeder en den zoon met eenen snellen wind
Ten hemel, daar ze in twee gestarnten, die hij mint,
Dicht bij elkand're staan, en hoog in 't noorden pralen.
Het smartte Juno, dat de boelschap 's hemels zalen
Bewoont, dies daalt ze neer op zee, langs hare baan,
68o Naar grijze Tetis, en den ouden Oceaan,
Bij 't godendom ontzien, en meldt hun, die vast haken
Te hooren wat haar drijft van 's hemels hooge daken.
Zij zegt: gij vraagt waarom der goden koningin
In zee daalt: eene boel heeft nu den hemel in,
685 En zet zich op mijn plaats. Gelooft me, 't is geen logen.
Zoodra de duist're nacht de wereld heeft betogen,
Dan ziet ge, mij ten schimp, opkomen 't nieuw gestarnt,
Daar d'allerkortste riem om d'asse loopt en barnt.
Wie zal voortaan ontzien vrouw Juno's glans 't onteeren,
690 Nu ik mijn vijandin verheffe door 't verneeren?
Wat rechte ik toch al uit? wie schrikt voor mijne macht?
Ik trok haar menschheid uit: z'is een godin geacht.
Straffe ik het kwaad aldus? is dit mijn groot vermogen,
Dat hij de berenhuid Kalist heeft afgetogen,
695 En in den eersten vorm haar wederom herstelt?
Foroneus' zuster mee zijn goelijke Jo, telt
Men onder het getal voorhene in top geheven.
En waarom heeft hij niet zijn Juno weggedrevon,
67o. 't Kroos t: krqost beteekent hier dat eigenaardige, wat ieders
gelaat heeft en waarpoor men het van anderen kan onderkennen.
SAMUEL van HOOGSTRATEN handelt in zijn Inleyding tot de Schilderkunst
van de kroostkunde, welke hij aldus beschrijft: de kroostkunde is een

kennis van uit de bijzonderheden, die in de aangezichten of tronien des
menschen bespeurd worden, haar landaard, geslacht, geest en neiging
des gemoeds te verklaren; ja dat nog verder gaat en van velen geloofd
werd , het geluk of ongeluk dat iemand over 't hoofd hangt , te kunnen
voorspellen" , enz. — 674. Dit wroegt Jupijn: hier staat wroegt niet
meer in de beteekenis van „toont", welke het woord vroeger bij Vondel
had, maar in die van „kwelt, berouwt". — 678. De b o els c hap: hier voor
de b o el zelve genomen; ofschoon het, volgens de samenstelling, zou moeten genomen worden voor het overspel zelf. In dezen zin komt het echter
zelden voor, doch herhaaldelijk in dien, welken het hier heeft, en zelfs nu
en dan voor „poi": H. Vergelijk het aangeteekende op de Maagden, vs.
99o. — 679. Lan g s hare baan: men zou kunnen vragen: „langs welke?"—
doch de uitdrukking beteekent eenvoudig: „haar weg vervolgende".
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Kalisto zelf getrouw, omhelst in mijne tent,
700 En dus Likaon voor zijn schoonvadr lang gekend?
Maar neemt ge uw voedsterkinds verdriet en smaad ter harte ,
Verbiedt de Beren in het noorden, mijne smarte
Ten dienst, uw vloed, en keert die starren van u af,
Wien hij, ten loon van 't kwaad, den hemel innegaf;
705 Opdat de boelschap uw rein water niet besmette.
De zeegoOn stemden dit, en Juno voer en zette
Het door de dunne lucht met haar beradde radn,
Gevoerd van pauwen, in wier staarten d'oogen staan
Van Argus, korts onthoofd: gelijk nog korts de veeren
710 Der snaterende raaf van wit in zwart verkeeren:
Want deze zag eerst blank als zilver, en verwon
De smettelooze duif in blankheid zelf. Ook kon
De gans, die met gekwaak het Kapitool behoedde,
Bij haar niet halen, noch de zwaan, die nimmer moede,
715 In 't klare water plenst. De tong was haar bederf.
Zij was eerst zuiver wit: nu draagt ze zwarte verf.
Men vond nooit schooner maagd befaamd in hare tijen
Dan een Koronis van Larisse in Emonijen.
Apol bemint ze trouw, zoolang zij zuiver leeft.
720 Doch Febus' vogel merkt haar overspel, en streeft,
AN een verklikster uit den aard, en niet te paaien,
699. T ent is hier genomen voor „slaapvertrek".'t Lat. heeft tha lamus.—
705. Opdat de boelschap uw rein water niet besmette: „deze
„twee woorden uw rein hebben natuurlijk twee accenten, die niet over„eenkomen, gemerkt de plaatse, daar ze hier gesteld zijn, met de tonen
„van een welluidend vaars.” H. — 707. B era dde r a an: zoo zegt HOOFT
in de Hold. groete aan den Prins van Oranje:

Uw rasheid joegh verby 't beradde zonneradt
en voegt er aan den kant deze woorden ter opheldering bij: men z e i t:
de waagen is beradt, wanneer ze zoo lange gereden heeft, dat
de schorheit van de assen en naven is. Ook VAN DER SCHELLING
bezigt het woord in zijn Voorbereiding tot den waaren godsdienst, bl. 703,
kennelijk naar aanleiding der kantteekening van Hooft:

't Gaat wel: de schorheid schuurt allengs van asse en naven,
(maar niet van 's mans vers)

De kerkwolf wekt min vuur en help min Dicht aan 't draven;
't Beradde rad verrast , al is de logen snel,
De waarheid loop haar na en achterhaalt ze wel.
In deze regels, om dit in 't voorbijgaan op te merken, zijn die alliteraties
schorheid, schuurt, wolf, wekt, dicht, draven, radde rad,
v err as t zeker niet aangebracht zonder dat de rijmelaar er vrij wat effect
mee hoopte te maken; doch zoomin die mislukte kunstjes, als de verhanseling van twee goede regels van Cats, maken zijn gebrabbel tot poezie. -715. Plenst: een fraai klanknabootsend woord, dat bij uitnemendheid het
geluid uitdrukt, 't welk een zwaan in 't water maakt.
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Naar heuren meester, om dien laster uit te kraaien.
De kraai, een snaterbek, betrapt op dit gerucht
De rave, alreede op reis, in haar gezwinde vlucht,
725 Om klaar en wis bescheid uit haren mond te hooren,
En d'oorzaak van de reis verstaande met hare ooren,
Zei daad'lijk: uwe reis gedijt u zelf tot scha.
Zie voor u: zie wel toe: ik spelle u [denk het na,
Noch sla het in den wind] geen heil. Gij zult bevinden
730 Dat mijn gulhartigheid en trouw in 't onderwinden
Mij deerde. Let eens wat ik ben, en eertijds was.
Minerf sloot Erichton, een moederloozen, ras
En stil en heimelijk, eer iemand dit zou meenen,
In eenen korf, gebreid van taaie Akteesche teenen.
735 Zij gaf drie dochteren van Cekrops, heer van 't land,
Dit kind, een slang en mensch geteeld, gebood de mand
Niet 't openen, maar dat men 't stil hiel en verholen.
Ik, in de schaduwe van eenen olm gescholen,
Zie dezen handel aan, en hoe 't afloopen wil.
740 Pandroze en Herse bei behoén het trouw en stil,
En volgen haren last. Aglauros noemt ze blooden,
Ontknoopt den band, ontsluit den korf, als onverboden,
Daar zien ze een kind, en slang, een lichaam met zijn staart.
Waarop mijn ijver dit aan Pallas openbaart.
745 Mijn loon is dat ze mij de schaduw van haar vlogel
Ontzegt, en lager dan den nachtuil, haren vogel,
Verneert. Mijn veders staan den vogelen ten schrik,
Dat niemand snaterende een anders vlek verklikk'.
Ik kiappende ongevraagd, most hier mijn straf om dragen,
722. N a a r h e ur en me es ter: Vondel, door he u r en te schrijven, volgt
hier niet het geslacht van v o g e 1, als eigenlijk behoord had, maar van
verklikster. — 726. Verstaande met hare ooren voor'teenvoudige:
„hoorende". „'t V erstaan geschiedt zekerlijk niet me t de o o r e n; want
„daar klinkt veel in de ooren, dat op verre na niet doordringt tot het verstand". H. — 730. In 't onder win d en: men zegt meer gewoonlijk: z i c h
onderwinden, zich onderstaan, zich voornemen"; echter wordt niet zelden
ook bij goede schrijvers het wederk. voorn. weggelaten. H. — 732. Een
m o e derlo o z en: moederloos noemt men: „iemand, die zijn moeder verloren heeft"; maar hier is sprake van iemand, die zonder moeder geboren
was. Zie vs. 981. Hij was namelijk voortgesproten eN semine V u 1 c an i
in terram proiecto, dum Minervae vim inferre parabat. —
734 . G e b r e id voor „gevlochten". — 735. Cekrops: de stichter van
Athene: hij wordt meermalen, en ook hier bij Ovidius met den bijnaam
van geminus, „tweesoortig" of „tweeslachtig", aangeduid; volgens sommigen, omdat hij half mensch, half slang was; volgens anderen, om zijn
bekwaamheid in 't spreken van twee talen, Grieksch en Egyptisch; volgens anderen weer om een andere reden. — 735, 736. Versta: „zij gaf dit
kind aan de drie dochters van Cekrops (ter bewaring) en gelastte haar de
mand" enz. — 745. Vlo gel: hier „bescherming", tut el a. Zoo zegt men
nog: „mag ik onder uw vleugel medegaan"?
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750 Het sta nu ieder vrij dit Pallas zelf te vragen.
Zij zal 't niet weigeren te melden, schoon ze op mij
Hierom vergramd is. Dit's de loon van klappernij.
Koroneus teelde mij in Focis : dat kan blijken,
Verkleen me niet. 1k was een konings telg. De rijken
755 En grooten stonden naar mijn huwelijk om strijd.
De schoonheid hindert mij: want toen ik eenmaal wijd
Alleen en langzaam op mijn wijze ging spanseeren
.Elan 't zandig strand, kwam mij de groote zeegod eeren,
En brandde, heel verliefd op zulk een schoone roos,
760 Hij vleit me, en slijtende den tijd heel vruchteloos,
Wil mij verkrachten, en vervolgen. 1k aan 't loopen,
Door 't gulle zand, dat mijn bezweete leden dropen,
Riep afgemat de goon en menschen aan , och arm :
Maar niet een eenig mensch verhoort mijn droef gekerm.
765 De zuiv're Pallas werd alleen met mij bewogen.
Die maagd kwam eene maagd te hulp uit mededoogen.
1k, met mijne armen naar den hemel uitgestrekt,
Verneine een zwarte pluim, die d'armen ruig bedekt.
1k poog den hals met kracht van 't kleed 't ontslaan in 't rennen,
770 En 't kleed verkeert allengs in pluimen en in pennen,
Die kleven hecht aan 't vel. 1k sla in dezen nood
De bloote borst, en hand en borsten zijn niet bloot.
1k poog te loopen, en raak 't zand niet met mijn beenen,
Gelijk voor dezen : neen, ik zweef ten hemel henen
775 De ruime lucht in, naar het held're en starlicht dak,
En worde een speelnoot van Minerve zonder vlak.
Maar och wat baat me dit, naardien een Niktimene,
Op 't lasterstuk betrapt. De plaats, bij mij voorhene
Bekleed, nu zelf bezit! of is u onbewust
780 Waar Lesbos van gewaagt, hoe zij den vader kust,
En vaders bedde onteert. Zij werd om zulke vlekken
Een vogel, en beproeft haar bloedschand toe te dekken
Met duisternisse, daar, van 't hemelsch licht verschrikt
En overtuigd, al 't nachtgevogelt' haar verpikt.
785
De rave zei, terwijl zij dit begon t' ontdekken,
'k Wensch dat dit voorbeeld u van 't klappen of mag trekken,
773. En raak 't zand niet met mijn beenen: „beenen worden
„doorgaans onderscheiden van v o e ten, als strekkende zich van de heup
„af tot de e n k els toe; die dan loopt, raakt den grond niet met zijn b e e„nen, maar met zijn v o e ten, ja, met het uiterste gedeelte der v o eten,
„dat zijn de t e en en, en ik weet niet, waarom Vondel hier dit woord
„niet gehruikt hebbe, ten minste het zou beter voegen, enz. H. —
776. Min e r v e z o n der vlak: een ongelukkig rijmbehulp voor „de vlekkelooze Minerva”. — 779. Is u onbewust: bij Vondel en bij andere goede
schrijvers wordt onbewust gebruikt in de beteekenis van „onbekend",
zoowel als van „onwetend". H.
VONDE L XII.
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En achte uw spelling niet. Zij trekt op reis terstond,
En meldt haar heer hoe zij Koronis liggen vond
Bij dien Emonischen gezel. Toen Febus hoorde
790 Zijn vrijsters lasterstuk, hij zich zoo bijster stoorde,
Dat hem de lauwerkrans en pen ontviel, en Tier.
Hij spande, gram om 't hoofd bestorven, trotsch en fier
Den taaien boog zoo streng, dat bei de tippen bogen
En raakten aan zijn borst. De pijl kwam snel gevlogen
795 In haren boezem. Zij aldus getroffen trekt
Het ijzer uit de wonde, en zucht. Het bloed bevlekt,
Zoo rood gelijk koraal, haar blanke en teere leden.
Zij sprak: ook Febus, 'k lij gewillig, onverbeden,
De dood van uwe hand: doch schoon 't mijn leven kost,
Soo 'k Waar' liever voor mijn dood van eene vrucht verlost :
Nu doodt gij in een lijf met eenen scheut twee zielen.
Dus sprak ze, en goot haar ziel in bloed uit. Straks ontvielen
De krachten teffens, en zij rept geen lid aan 't lijf.
Toen rouwde hem te spa het al te wreed bedrijf.
805 Hij scheldt de gramschap, en vervloekt zijn licht gelooven,
En dezen vogel, die zijn zinnen kwam verdooven,
Hem porren 't lasterstuk, een oorzaak van dit kwaad,
Op 't spoor te volgen. Hij vervloekt, helaas te laat,
Zijn reukeloos geweer, en pijl, en hand met eenen,
810 En koestert al te spa de stervende onder 't stenen,
Om haar door artsenij te redden in dien staat,
En neemt vergeefs zijn kunst en heelzaam kruid te baat.
Maar ziende al zijne moeite en kunst in 't end verloren,
En lijkhout stapelen, -om 't lichaam naar behooren
815 Te branden, zoo begint (want schreien voegt geen god)
Hij droef te jammeren, om haar rampzalig lot,
Niet anders dan een koei, die 't zuigend kalf ziet wachten
Voor d' opgeheven bijl, en hoort met volle krachten
Het treffen dat het ploft. Hij evenwel om heur
820 Zijns ondanks nog de borst te stoven met een geur,
Omhelst het lijk, en laat geen bitt'ren lijkdienst achter:
En om zijn godd'lijk zaad te hoen voor smaad en lachter,
787. En achte uw spelling niet: voor „en bekreun mij niet om
uw voorspelling". — 791. Pen: 't Lat. plectrum: 't werktuig, waar
men de Tier of citer mede tokkelde. H. — 812. Heelzaam kr uid: H.
H. zou er behooren te staan: 't lij k—814.Lijkhoutsapeln:vg
h out: — ik zie de noodzakelijkheid hier niet van in. Immers kan ik evengoed zeggen, naarmate ik meer of min bepaald wil spreken: „daar wordt
de bruidkrans", als: „daar wordt een bruidkrans ten huize der bruid gezonden", en „men brengt wijn aan mijn buurman om zijn feestdag te vieren" of: „men brengt den wijn" enz. — 815. Sc hr ei en voegt geen
god: „schr e i en is hier: n tranen storten", als blijkt uit het Lat. van
Ovidius". H. Schreien, „schreeuwen", konden de Goden luid genoeg.
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Gedoogt niet dat het zal vergaan in assche en stof,
Maar rukt het uit den viere, en 't lichaam dik en grof
825 Der zwang're moeder, en bestelt dien zoon te voesteren
Bij Chiron 't menschepaard, om 't kind in 't hol te koesteren.
De raaf d' aanbrengster, die vast hoopt op lof en loon,
Wordt van Apollo, schoon men 't waar be yond, geboon
Dat zij 't gezelschap van het wit gevogelt mijde.
Terwijl was Chiron, mensch en paard, gediend en blijde
830
Met zulk een voedsterkind van goddelijk geslacht,
En door deze eer, gemengd met moeite, in zijn kracht.
Hier kwam de dochter des centauwers bij, wiens oogen
Bekoorlijk flonkerden, wiens blonde vlechten vlogen
835 Om hals en schouders heen. De vader teelt dit kind
Bij eene vlietmaagd van Chariklo, waard bemind,
Die, aan den oever van den vliet in kraam gelegen,
Haar noemde Ociroe. Deez' schrander en genegen
Tot vaders wetenschap, en nog weetzuchtig, spelt
840 Elks lotgeheimenis. Hierna alleen gesteld
Op wich'len, en van god Apollo's geest aan 't zwellen,
Verhit ze, zwanger van den god, die 't al kan spellen,
En starende op dit kind, sprak : jongske, groei voortaan
Tot heil der menschen. Gij zult kranken , zwaar beldan,
845 Verlossen uit den nood. Gij zult den doodslaap wekken,
826. 't Menschepaard: elders, als vs. 83o, mensch en paard: in

Herkules in Trachin, vs. 835, 't paardem ens ch: ik acht, wat mij betreft,
de eene benaming zoo goed als de andere, mits men de e van m ens c hepa a r d en p a a r dem ens c h er uitwerpe. H. — 't Kind: Esculapius. —
828. S c ho on men 't waar be y ond: versta: „ofschoon zij (de raaf)
waarheid gesproken had". — 829. Niet zeer duidelijk. Ovidius wil zeggen,
dat de raaf voortaan niet meer tot de witte vogels behooren zou. —
833, 834. Het bezigen van wiens — waarvoor wij thans wier zouden
zeggen in deze beide regels, brengt eenige onduidelijkheid teweeg, daar
wij niet uit den zin, maar alleen uit hetgeen gezegd wordt, kunnen opmaken, dat het pronom. op 0 cyr o e en niet op den Centauwer slaat. —
834. Blonde vlechten vlo gen: H. komt hier op tegen de herhaling
der 1 in deze drie woorden. Dat Vondel die met opzet heeft gebezigd, lijdt
bij ons Been twijfel: immers hij had hier evengoed blonde met go u den
of vle c h ten met ha r en kunnen verwisselen. — 835. De v ad er teelt
dit kind voor teelt had hier noodwendig teelde of had geteeld moeten staan. — 837. In kraam gelegen: beter: in de kraam. H.
841. Wich'l e n: dit is eigenlijk de daad eens wichelaars, namelijk het
ramen der toekomst uit bepaalde teekenen; — hier echter is de uitdrukking, ofschoon verschoonbaar, minder juist; want Ocyroe komt niet door
gevolgtrekkingen tot resultaten, maar profeteert door goddelijke inblazing. H.
842. Zwanger van den god: hier wordt, als uit het verband blijkt,
alleen een geestelijke zwangerschap bedoeld. — Die 't al kan s p ell en:
zie Boek 1, vs. 623. H. — 845, 846. Gij zult den doodslaap enz.: „gij
zuit menschen uit den doode wekken; maar eenmaal zal het gebeuren, dat
gij zulks doet tegen den wil der Goden" — wat namelijk het geval werd
met Hippolytus.
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Maar eens ter wederwil der goden u bevlekken :
Dan zal uw grootvadr met zijn schrikk'lijk bliksemvier
U dit verhind'ren. Gij een godheid, trotsch en fier,
Zult, snel herschapen, in een zielloos lijk verkeeren,
850 En 't lijk, nog eens gezield en levend, zal men eeren
Gelijk een god, vernieuwd wel tweemaal achtereen.
Gij vader Chiron, nu onsterf'lijk, en alleen
Door uw geboorterecht vereeuwigd , zult in 't ende
Getroffen in de borst, gepijnigd in ellende
855 Met een vergiften piji, van slangebloed besmet,
Begeeren dat de dood u trooste , en helpe, en redd'.
De schikgodin zal u den dooddrank door de lippen
Ingieten, 's levensdraad herspinnen, end'lijk knippen.
Aan deez' waarzeggerij gebrak nog iet. Zij zucht
860 Zwaarmoedig, en borst uit van druk en ongenucht
In tranen, die omlaag langs hare kaken leken.
Och sprak ze, 't godendom belet me meer te spreken,
En sluit mijn bleeken mond. Mijn spelling en voorzien
Was nooit zoo groot dat ik deez' groote straf verdien'.
865 Och spelde ik nooit! men komt mijn wezen mij ontrukken.
Mij lust geen spijs, maar gras te snoeien, en te plukken,
Te rennen over 't veld. 'k Verand're niet ten deel
In eene merrie : en waarom aldus geheel,
Dewijl mijn vader in een dubb'len vorm verkeerde ?
Dus sprak ze en sloot haar klacht, doch eer dan zij begeerde:
870
Want hare jammerklacht werd nauwelijks verstaan,
Om 't mengsel van 't geluid. De spraak, alree vergaan,
Wordt niet gevat. Zij schijnt geen paard, dat gras gaat scheren
Maar een die merrien op 't veld wil nabootseeren,
847 . Uw grootvaar: Jupiter. — 854, 855. Chiron werd namelijk bij
ongeluk gewond door een der vergiftigde pijlen van Herkules: en in zijn
ongeneeslijk lijden bad hij van zijn onsterfelijkheid verlost te worden en
stond die aan Prometheus af. — 857, 858. De „Schikgodinnen zijn spinsters,
„gelijk ze ook in 't laatste van deze vaarzen wel beschreven worden:
„maar geen tapsters, noch ook tooveressen, die, gelijk Medea en Circe,
„hare dranken bereidden voor degenen, daar zij 't op gemunt heb„ben .... Spinnen is het eenige handwerk dat zij geleerd hebben; die
„haar tot een ander gebruiken wil, zal haar 't werk doen verbrodden”. H. -863. Mijn spelling en voorzien: „het is eene eigenschap onzer Taal,
„dat zij de Onbepalende wijzen der Werkwoorden gebruikt evenals
„Zelfstandige Naamwoorden, maar de zinnelijkheid der Tale, dunkt mij,
„eischt, dat, wanneer men meer zaken in hetzelfde verband der redenee„ringe meldt, wij de uitdrukkingen niet ondereenmengen, maar alles, of
„met Naamwoorden of met Werkwoorden, benoemen. Hierom acht ik, dat
„Vondel naturelijker geschreven zou hebben:
min spellen en voorzien." H.
866. Geen spijs, maar gras: — als of gras geen spijs ware, — namelijk voor merries. OVIDIUS zegt duidelijk: ci bus h e r b a pla c e t: „tot spijze
behaagt mij gras". H.
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875 En daad'lijk briescht ze, en loopt met haren arm in 't gras.
De vingers groeien aan elkand're dicht en ras.
De lichte hoef bindt fluks vijf nagels met den horen.
Aaneen. De mond en hals verlengen door gods toren.
De sleep van 't lange kleed verandert in een staart.
880 Het haar; dat luchtig om den nek en schouders vaart,
Verkeert in eene maan: gedaante en stem verkeeren,
De spraak in een gebriesch, als merrien braveeren.
Filira's zoon riep u om bijstand, doch om niet,
O vader Febus aan: want gij in haar verdriet
885 Kunt Jupiters geboon vernietigen noch breken,
En schoon ge dit vermocht, gij waart in and're streken.
Gij woonde t'Elis in Messeensche landvoogdij,
En droegt op 's herders wijs een geitevellepij.
De wilde olijfstok stutte uw hand in 't henetreden.
890 Gij droegt in d'and're hand een pijp van riet gesneden,
Of zeven pijpen, op een rife allengs verkort.
Terwiji ge vroolijk pijpt, van minnelust gepord,
Gaan, zoo men zeggen wil, d'ongageslagene ossen
Naar Pilus dwalen van den weg door veld en bosschen.
895 De zoon van Maie, een telg van Atlas, riekt dit ras,
En drijft behendig 't vee in 't bosch, vol loof en gras.
Geen mensch, noch herder wist dien diefstal, loos besteken,
Dan een bedaagde alleen, geboren in deez' streken,
Geheeten Battus van de buren bier omtrent.
900 Deez' houdt de beemden en de weiden ongeschend,
En brave paarden, in de vruchtb're en vette landen
Van koning Neleus, rijk van schatten en waranden.
Merkuur voor hem beducht, om 't onrecht versch begaan,
Genaakt hem vleiende, en verleidt hem van de baan,
905 En zegt: o wie ge zijt, komt eenig man u vragen
Naar ossen, zeg: gij vraagt naar 't geen geene oogen zagen:
En om uw trouwen dienst to loonen, als het past,
877. Den horen: neen: het horen — van de ho e f namel. De stof,
niet het lichaamsdeel, wordt hier bedoeld. — 882. Als m err i en bray e eren voor „waarmede zich de merrien doen hooren". — 883. Filira's
zoon: Filira was een dochter van Oceaan en had, door Saturnus onder
de gedaante eens paards, bezwangerd, Chiron voortgebracht, — 887. Elis:
't gewest van dien naam. — M e s s e ens c h e: de oude krukken hebben
verkeerdelijk Ness e ensc he. — 894. Pilus: Pylos, een stad in Elis,
thans onder den naam van Paleo-Navarino bekend. — goo. Ongesc h en d
voor ongeschonden. — got. En brave paarden: beter ware: „en de
brave paarden". De woorden hangen, evenzeer als 't voorafgaande de
beemden en de weiden, of van: houdt ongeschend. Battus was
niet alleen bosch- en veldwachter, maar ook verzorger der stoeterij van
koning Neleus. — go3. Voor hem beducht, om 't onrecht versch
begaan: versta: „beducht, dat Battus zijn ongerechte daad, zijn diefstal,
verklappen zou".
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Aanvaard deez' witte koei. Hij geeft ze dezen gast.
De gast aanvaardt ze, en zegt: ga hene door deez' velden:
910 Die steen [hij wees er op] zal eer uw diefstal melden
Dan ik. Merkuur geliet zich daad'lijk weg te gaan,
Doch keerde weer, en schoot een ander aanzicht aan,
Veranderde zijn stem, en zeide: o oude herder,
Zaagt ge een drift ossen langs dit pad gaan, of wat verder,
915 Zoo meld ze mij. Verzwijg geen dief, bij u verspied,
Opdat gij eenen stier en koei ten loon geniet.
Als d'oude herder hoort van dubb'len loon t'ontvangen,
Berecht hij hem aldus: uwe ossen gaan hun gangen
[En 't was zoo] aan dien berg. Toen loeg Merkuur, en zei:
920 Verklikt ge, o valschaard, mij aan mij in deze wei?
Verklikt ge mij? dies hij 't meineedig hart verkeerde
In harden steen, genoemd den toetssteen, en onteerde
Met dezen toenaam al t'onschuldig dezen steen.
Hij vloog van dit gewest op zijne vleugels heen
925 Voorbij Munichie, en het landschap, bij Minerve
Zoo lief, en 't groene bosch Liceum, Pallas' erve,
En schrandere oefenschool. De maagderei, ten prijs
Van haar godinne, droeg kerkplechtig, naar 's lands wijs,
Bekranste korven op het hoofd met offervruchten
930 Naar Pallas' kerk en feest. Merkuur zag in 't verluchten
Haar wederkeeren, en vloog langer niet recht uit,
Maar maalde kringen, als een sperwer, heet op buit
Verslingerd, uit de lucht het vet der offerhanden
Bespiende, met den bek en klauw wenscht aan te randen,
935 Daar 't gansche priesterdom rondom d'altaren dringt.
De vogel vliegt rondom bloohartig, en bespringt
Den roof nog niet, noch durf te ver van 't outer wijken,
En vlamt er op, verhit om dezen buit te strijken.
Aldus zweeft god Merkuur van Pallas' kerk niet ver,
940 En draait zich in de lucht. Zoo veel de morgenstar
Van and're starren scheelt; zoo veel de maan herboren
Den glans der morgenstar verdooft met haren horen;
Zoo veel stak Herse alleen in haren fieren gang
919. Toen loeg Merkuur: loeg voor lachte. H. — 921 .928. Niemand
zal, dit lezende, begrijpen, waarom de benaming van toetssteen onteerend
moest zijn; — doch de woordspeling, die in 't Latijn bestaat, is in de vertaling niet behouden. Merkurius namel. veranderde Battus in een toetssteen,
doch gaf daaraan de onteerende benaming van index, d. i.: „verklikker".—
925. Munichie: een haven van Attika, aldus genoemd naar zekeren
koning Munychus. — 926. Li c eurn: een plaats te Athene, waar later Aristoteles onderwijs gaf. — 932-934. Dezelfde aanmerking geldt hier, die boven
B. I, vs. 641 is gemaakt: de goede samenstelling van den zin eischte, dat
er stond: „als een sperwer .... w anneer hij.... het vet .... wenscht
aan te randen". H.
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Bij alle maagden uit, en strekte, scheutig lang,

945 Een eer des ommegangs en van haar feestgenooten.
De zoon van Jupiter werd in het hart geschoten
Met eene minnestraal van 't overschoon gezicht,
En hangende op zijn pen, brandde om dit morgenlicht,
Gelijk een gloeiend lood, ter slinger uit gedreven
950 Van eenen Baleaar, ontsteken onder 't zweven,
Te voren kil en koud. Hij keerde in zijne vlucht,
En daalde op d'aarde neer van boven uit de lucht,
Zich niet vermommende met schijn, uit vast betrouwen
Op zijne schoonheid, heel bevallig in 't aanschouwen.
955 Hij tooide 't blonde haar, en schikte met de hand
Den lijfrok dus aan 't lijf, dat elk den gouden kant
Zag flikk'ren, grijpt de roe, die slaap stoort, en kan stijven,
En vaagt de hielpen schoon, waarop hij neer kwam drijven.
Het huis van binnen had drie kamers, trots gesticht,
96o Met schildpad en ivoor verheerlijkt en verlicht.
Pandroos bezit de rechte, Aglauros d'and're kamer,
En Hers de middelste, in hare oogen aangenamer.
Aglauros ziet hem eerst genaken, ondervraagt
Den god naar zijnen naam, en wat hem herwaart jaagt.
965 De neef van Atlas en de heldere Pleione
Zegt: ik ben gods gezant, Jupijns beminde zone.
'k Zal d'oirzaak van mijn reis u melden : blijf slechts dicht,
En uwe zuster trouw. Gij zult van 't kleene wicht
De moei verstrekken. 't Is gemunt op Herse, uw zuster.
970 Begunstig mijn vrijaadje, en zet uw hart geruster.
Aglauros zag hem met deze oogen aan heel sterk,
Waarmee zij korts 't geheim aanschouwde in Pallas' kerk
En heiligdom, en eischte een goudklomp tot belooning,
En liet hem buiten staan voor haar gewelfde woning.
975 De strijdb're Pallas ziet haar norsch aan, en met smert
Verzucht ze om zulk een stuk uit een vertorend hart.
De gouden beuk'laar klonk, als knerste ze op de tanden.
Terstond herdacht ze nog hoe deez' met snoode handen
944 . S c h e u ti g Ian g voor „flink opgeschoten, rijzig". In deze beteekenis wordt s c he u t i g thans alleen gebezigd wanneer men van planten
spreekt. Voegt men 't woord bij personen, dan is 't synoniem met „goedgeefsch". — 945. Des ommegangs en van haar feestgenooten:
„des moest hier zijn van den: of van haar behoorde ook ha r er te
„wezen: zulks eischt, dunkt mij, de orde eener natuurlijke en eenvoudige
„woordschikkinge". H. Waar op zichzelf, doch mede niet als regel te stellen, die geen afwijking gedoogt. — 95o. E en en B al e a a r: de inwoners
der Balearische eilanden waren beroemd als de treffelijkste slingeraars der
oudheid, en men beweerde, dat hun naam van 't Gr. pllEtv, „werpen",
afkomstig was. — 958. H ielpen: hielvlerk. — 967. Dicht voor „geheimhoudend". Wij zeggen nog: „hij is zoo di c ht als een pot".
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Zoo trouweloos den korf ontsloot, en d'eerste zag

980 Vulkaans zoon, bij geen vrouw gewonnen, die hier lag,
En dat ze god Merkuur en Herse zal behagen,
En door haar goudzucht zulk een rijkdom met zich dragen.
Minerve vliegt naar 't huis van Haatenijd, heel vuil
Van bloed en etter, in een hol en diepen kuil.
985 Hier schijnt geen zon. Geen wind verkoelt deez' nachtspelonken.
Het is er naar en koud. Men vindt er licht, noch vonken.
d'Ontzagb're krijgsheldin hier komende, bleef staan :
Want Pallas stond niet vrij in dit vertrek te gaan.
Zij stiet met hare speer de poort op dat het kraakte,
990 En zag de Nijd het vleesch van slangen, 't welk haar smaakte,
Herkauwen, een gerecht daar zij venijn uit zoog.
Zij wendde d'oogen van haar af, en zag omhoog.
De maag're rijst, en laat de halfgegeten slangen
Halfgeten leggen, en genaakt met trage gangen.
995 Toen zij de brave maagd in 't harrenas zag staan,
Verzuchtte ze heel zwaar van smert, en keek ze eens aan.
Zij zag er mager uit en doodsch, gelijk de schimmen,
En bleek van spijt. Men ziet ze afgrijs'lijk leelijk grimmen.
't Gebit is vuil van slijm. De borst zoo groen als gal.
1000 Vergift zit op de tong. Zij lacht om ieders val,
Maar anders nimmermeer. Zij kan geene oogen sluiten
Van zorg en kommer, en ziet kwijnende van buiten
Der menschen voorspoed met verdriet en knaginge aan.
Men ziet ze, elk nijpende, zich nijpen, en vergaan.
1005 Minerf vermag haar niet. Nu zegt ze : ga behendig,
Vergiftig Cekrops kroost Aglauros, 't is noodwendig,
Meer zegt ze niet, trekt hene, en stoot de speer heel forsch
Op d'aarde dat het dreunt. De Nijd begrimt ze norsch
En leelijk van ter zij, terwijl ze heen gaat strijken,
983. Haatenijd: vergel. het aanget. op Joz. in Dothan , bl. 403 , en de
beschrijving van het wangedrocht, daar ter plaatse, door Ruben gegeven. —
994. Halfgeten voor half gegeten, evenals halfsleet, halfbakken
half gesleten, half gebakken; doch ook de tweede g van gegeten
had gerust kunnen wegblijven. — 1005. Min e r f v e r m a g haar n i e t:
versta: „Minerva kan haar bijzijn niet verdragen". Zoo zegt men nog, in
't gemeenzaam gesprek: „ik ma g dien persoon niet", versta: „lij den" of
„dulden". — B eh endig: voor: „heimlijk", zie VERBIEST , Klucht van
't zvijnvaetje , sc. I.
Zal ik hem hier stieren met een vaetjen exelente win,
En zeggen, dat hij behendig na jou vraegt, alzoo het te sluik moet zijn?
Elders vindt men b ehen dig meermalen voor „listig, loos", in denzelfden
zin als men nog: „bij de hand" zegt. De oorspronkelijke beteekenis is dan
ook: „bekwaam in 't uitvoeren van wat men ter hand neemt". — 1008,
1009. Versta: „de Nijd begrimt Minerva, terwijl deze heenstrijkt, met
norsche en leelijke blikken".
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1010 En mompelt binnensmonds, verdrietig aan te kijken
Dat Pallas' eisch gelukt, en grijpt den dorenstaf,
Bedekt van zwarten mist, en bijster beet op straf,
Vertreedt het veldgewas, verdroogt gewas en weien,
Slaat knop en bloeisel van geboomte en groene meien,
1015 Besmet met hare lucht de landen en de lien,
En komt ten leste Atheen, Minerve's stad, te zien,
Die rijk in wijsheid bloeide en groeide, en welig tierde,
En nu in vollen vree den hoogsten feestdag vierde.
z'Onthiel zich nauwelijks van tranen en geklag
1020 En schreien, mits zij niet beschreienswaardig zag.
Toen deez' ter kamerdeur van Cekrops' kroost heel stille
Was ingeslopen, volgt zij Pallas' last en wille,
En rakende de borst met een verroeste hand,
Doorprikkelt ze het hart, en binnenste ingewand
1025 Met doornen, scherp en spits, en blaast door lijf en leden
Het schadelijk venijn, hetwelk zich ging verspreeden
Door long, en lever, en gebeente, klam en vocht:
En opdat d'afgunst zich niet wijder spreiden mocht
Dan 't wit en oogmerk der godinne uit 's hemels bogen,
1030 Zoo maalt ze Aglauros deez' gelukkige echt voor d'oogen
Van hare zuster, met dien schoonen god Merkuur,
En pronkt het huw'lijk op, welk tergsel, als een vuur,
Het hart knaagt, dat ze nacht en dag geraakt aan 't stenen,
En jammerlijk vergaat, en uitteert tot de beenen,
1035 Gelijk op 't voorjaar ijs versmilt in zonneschijn.
Zij teerde om Herses' lot van hartewee en pijn
Schoon uit, gelijk een struik, met doornen overtogen,
Ontvonkt van langzaam vier, allengs komt uit te drogen.
Nu wil ze sterven, eer zij dit beleven mag:
1040 Nu vader dit schandaal aanbrengen met geklag.
Ten leste zet ze dwars zich op den drempel neder,
Opdat ze Maja's zoon uitkeere, die nu teeder
En vleiende aanhoudt, en haar minzaam paaien wil,
Maar krijgt tot antwoord: ga vrij hene, en hou u stil:
1045 Want ik en wijk geenszins, zoolang gij bier blijft waren.
Ik stem 't met dit beding, zeide Atlas' zoon, heel garen,
En opende de deur met zijne slangeroe.
Zij, pogende op te staan, gevoelde alreede hoe
1012. Indien uit den volgenden regel niet bleek , dat het d e N ij d is, die
als van mist bedekt en heet op straf wordt voorgesteld, zou men
bij de eerste lezing denken, dat die woorden sloegen op den dor e ns t a f. — 1023. Met e en verroeste hand: daarmede zou zij niet veel
hebben kunnen uitvoeren. 't Lat. heeft manu ferrugine t i n c t a: d. i.:
„met een roes tk 1 eurige hand". De uitdrukking komt ook bij Tibullus

en bij anderen voor. — 1034. Tot de bee nen: versta : „tot op 't been,
tot op 't gebeente".
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Haar leen van onder op versteven, als gebonden,
1050 En zich van zwaarte nu niet meer verroeren konden.
Zij poogt uit al haar macht recht overend te staan,
Maar och de knieschijf staat te stijf om voort te gaan:
De vingers, zenuwen, en aders staan bevroren
Gelijk de kanker plag door al de leen te boren,
1055 En wat gezond is of te knagen met den tand:
Zoo kreeg de kille dood allengs ook d'overhand,
Verstopt de longepijp, en long, en open deelen,
Waarin de geesten, lucht, en vrijen aamtocht spelen.
Zij proeft niet eens geluid te slaan, en schoon ze wil,
1060 De keel alreede is koud, de hals al stijf en kil
In harden steen verkeerd, de mond en lippen mede.
Zij bleef, nu log en stijf, neerzitten op haar stede,
Gelijk een zielloos beeld, geen beeld van wit albast,
Maar zwart, gelijk haar hart, besmet van boosheid, past.
Merkuur, haar trotsch gezwets, en onbesnoeide zinnen
1065
Dus straffende, verliet Athene om lucht te winnen,
En roeide met zijn pen van Pallas' stad omhoog.
De vader Jupiter riep hem uit 's hemels boog
Alleen, en, zonder hem zijn snoeplust eens t'ontdekken,
1070 Sprak: o getrouwste om mijn geboon te gaan voltrekken,
Ga haast u: vlieg terstond omlaag naar 't vruchtb're land,
Hetwelk gij leggen ziet aan moeders slinke hand,
Men noemt het Sidon. Drijf het konings vee, gescheiden
Van and'ren daar gij 't aan dien klaverberg ziet weiden,
1075 Naar 't zeestrand toe. Zoo sprak Jupijn, en daad'lijk teeg
Het afgedreven vee naar 't zeestrand toe omleeg,
Daar 's konings dochter, met een rei van speelgenooten,
Zich menigmaal vermeit, niet wijd van Tirus' sloten.
De hoogheid en de min gaan nimmer wel gepaard.
1080 De vader en het hoofd der goon, die 't al vervaart
Met zijnen donderslag, waarvan het aardrijk davert,
Verschijnt, gelijk een stier, die hene en weder klavert,
1072. Aan moeders slinke hand: Maja, de moeder van Merkuur, was
eene der Pleiaden, die zich over Fenicie, waar van Tyrus — zie vs. 1078 —
de hoofdstad was, op nagenoeg 10 graden ten zuiden van het Zenith door
den Meridiaan, uitstrekten. Wanneer Jupiter met het gezicht naar het
zuiden keerde, zag hij Fenicie links van het gesternte liggen. — 1082.
Klavert: „klaveren is hier: weiden in de klaver, gelijk men
„graz en zegt voor w e i d en in 't gr as. Wij twijfelen, of het gebruik
„van dit woord klaveren, in dien zin, goedkeuring verdiene; omdat wij
„reeds het woord k la v e r en hebben in de beteekenis van k 1 a u t e r e n". —
„Bij deze juiste aanmerking van H. voeg ik hier nog den zeer nuttigen —
„heden ten dage vooral nog behartigenswaardigen wenk van V. LELYVELD :
„wij kunnen niet nalaten den taalkundigen lezer in bedenking te geven, of
„het niet, bij alien, die een goede taal zoeken te schrijven, een door-
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En weidt, en loeit, en snoeit in 't grazen d'eelste pit,
Zoo schoon gelijk hij is, en oogende op zijn wit,
1085 Is witter dan het sneeuw, van niemands voet betreden,
Nooit nat beregend. Hij steekt, moedig op zijn schreden,
Met hals en hoornen uit. De vette kossem hangt
Omlaag, beneën den hals: en wat het hoofd belangt,
De horens vallen kleen, doch glad, als gepolijsterd,
1090 En puurder dan de steen, die 't scherpziende oog verbijstert.
Hij ziet noch norsch, noch forsch, noch vreeselijk, o neen,
Maar zacht, en handelbaar, en minzaam bij elkeen.
Agenors dochter staat verstomd, daar hij gaat wandelen,
Zoo schoon, niet stootsch van aard in 't streelen, en in
't handelen.
1095 Nog schroomt ze in 't eerste hem te naderen. Terstond
Genaakt ze, en biedt vanzelf dien zuiv'ren witten mond
De boterbloem en gras te kauwen met de tanden.
De minnaar wordt verkwikt, en kust de lieve handen,
Een wellust, daar zijn hart uit minne naar verlangt.
1100 Och nauw'lijks toomt hij zich, terwijl de min hem prangt.
Hij kwispelstaart haar aan, en springt in 't groen heel blijde :
Dan valt hij op het strand, en liggende op de zijde,
Allengs vrijpostiger, laat thans de maagd zijn borst
Betasten met de hand, dan, als der weiden vorst,
1105 Met rozekransen, versch geplukt, de horens kronen.
De koninklijke maagd laat zich onnoozel tronen.
Zij zet zich op den stier, en waagt het onbewust.
Nu stapt de god allengs van deze groene kust,
En zet den voorsten voet in 't water, dan wat verder,
I 1 10 En voert den roof in zee, ontbloot van hulp en herder.
Zij ziet het, en verschrikt, als zij, te diep alree
Van land of is vervoerd, en slaat, vol hartewee,
De hand aan 't hoofd, en aan den horen, en zet vlugge
„gaande regel behoort te wezen, om nimmer zoodanige woorden, hetzij
„uit andere talen overnemen, hetzij op eigen goeddunken te vormen, welke
„reeds in eenen anderen zin gangbaar zijn. — Indien deze regel doorgaat,
„zal men geen gunstig oordeel vellen over alle zulke woorden, welke,
„bijzonder in onzen tijd, door het menigvuldig overzetten uit het Hoog„duitsch, in onze tale worden overgebracht, in die zelfde beteekenis, welke
„zij in het Hoogduitsch hebben, schoon ze bij ons reeds, in eene andere
„beteekenisse, in gebruik zijn”. — Adres aan opvallend, — aan onwil,
„voor „tegenzin" enz. — 1o86. No oit nat b ere g en d: 't Lat. heeft „van
den zuidenwind nog niet gesmolten". — 1087. K ossem: dit woord, nu
alleen in gebruik, waar van rundvee gesproken wordt, werd vroeger algemeen voor „onderkin" gebezigd. Zie de Prologhe van de Bloeyende Wingaerd van Berchem op 't Haeghspel van 1561:
Hola; onzen derden man sie ick rechte Binder staen al
Pronckende op zljnen cossem als eenen waeghals. H.
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De slinke hand, om vast te zitten, op den rugge,
1115 En 't labberkoeltje blaast in 't vliegende gewaad.
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INHOUD.
Genor beval Kadmus het schaken der dochter naar te sporen.
Deez' hierover heengereisd, bestreed den brondraak, en zaaide
de tanden des verslagen draaks in de yore, waaruit menschen sproten, waarmede hij Tebe stichtte. Akteon, zijn neef, in
een hart verkeerd, gedeeg Kadmus eerst tot groot hartewee, hetwelk Juno behaagde, naardien ze de boelin Semele haatte, ook
zulks dat ze in de gedaante van Beroe de voedster bij deze
kwam, en door loozen raad haar om hals holp. Jupiter korts
hierna met Juno deunende, wie van hun beide Venus meest
toegedaan was, stelde het geschil aan Tirezias' uitspraak, dewijl
hij in beide de kunne ervaren was. Deez' waarzegger, Juno het
vonnis toewijzende, werd van haar met blindheid gestraft, en
hierom van Jupiter met de wetenschap van het voorspellen begaafd. Zijne profetie van Narcissus bevestigde dit d'eerste reis.
Deez' knaap alle vrijsters [waaronder Echo, van ongeduld in
galm veranderd, gerekend wordt] versmadende, slaat door eigen
liefde aan 't kwijnen, en verkeert in eene bloem. Penteus evenwel beschimpt den waarzegger, hoewel hij voorhene waarheid
spelde: want Bacchus feesten vierende, boeide hij eenen bedienaar van dit offerfeest, nadat hij verstond hoe Bacchus de schippers in dolfijnen verkeerde. Hierna werd Penteus van wijnpapinnen verscheurd, 'twelk het wijnfeest bij al het yolk eenen
grooten luister gaf.

A

1115. Dat de regel, waarmede dit Boek besloten wordt, zijn rijm eerst
in den aanhef van 't volgende Boek moet zoeken, is op zichzelf niet onbevallig, en te meer verdedigbaar, omdat het verhaal doorloopt; doch de
inhoudsopgave, die de beide regels scheidt, brengt een oponthoud teweeg,
waardoor de lezer, als hij vs. i van B. III onder de oogen krijgt, vs. 1115
van 't vorige reeds vergeten is. — Inhoud. 9. D e u n en d e: staat hier voor:
„schertsend twistend".
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Upijn belandt in Krete, en legt het stiersgelaat
En valsch momaanzicht af, en openbaart Europe
Zich zelven, haar ten troost. De vader, in zijn hope
Aldus bedrogen, en van 't schaken onbewust,
5 Geeft Kadmus daad'lijk last, van d'eene aan d'and're kust,
Zijn lieve dochter, hem ontweldigd, op te sporen,
En 't huis te brengen, of bij mangel vaders toren
Te voelen, en het rijk te derven voor altoos,
Waarin de vader zich godvruchtig droeg en boos.
JO Agenors zoon ging droef de wereld ommedolen,
[Want wie zou denken, dat Jupijn haar had gestolen] ?
Most vader gramschap en den vaderlandschen grond
Vermijden, ging te ra met God Apollo's mond,
En vraagde waar hij zich zou nederslaan ten leste.
15 De godheid antwoordt hem: een koei in dit geweste,
Nooit onder 't lastig juk gespannen voor den ploeg,
Zal zonder herder u gemoeten 's morgens vroeg.
Dan volgt die leidsvrouw en haar voetspoor op mijn zeggen,
Totdat ze stand houde, en in 't groene gras ga leggen.
20 Bouw daar op mijn bevel Beocie, uwe stad.
Zoodra hij 't hoorde, en uit de godsspelonke trad,
Dicht bij Kastalie, zag Kadmus voor zich treden
Een koei, nooit voor den ploeg gebezigd, die haar schreden
Heel langzaam voortzette, en hij volgde ze op het spoor,
25 En eerde Apollo dien wegwijzer in het koor.
Voorbij Cefisus en Panope in 't end gekomen,
Hiel deze vaarze stand op 't veld, beplant met boomen,
Stak moedig 't hoofd, gekroond met hoornen, in de lucht,
En loeide, dat al 't land verbaasd stond om 't gerucht,
30 Zij zag te rugge, en al de makkers op haar hielen,
En viel in 't jonge gras, dies Kadmus onder 't knielen
Apollo looft, den grond van 't uitheemsch landschap kust,
En berg en dalen groet, hem vreemd, en onbewust.

Li

Het derde Boek. 3. De vader: niet Jupiter; maar Agenor. — 9. Go dvruchtig .... en boos: pius et sceleratus staat er in 't Lat.; maar
't eerste woord is niet juist vertaald. De dichter wil zeggen, dat Agenor,
aan den eenen kant, zijn vaderplicht nakwam, door alles in 't werk te
stellen om Europa op te sporen; doch aan den anderen kant dien ver-

krachtte, door Kadmus op onbillijke wijze van de troonsopvolging uit te
sluiten, ingeval hij niet slaagde. Van go dsvrucht is hier dus Been sprake,
maar van kinderliefde.
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Hij zendt opdat men god Jupijn zijn offer gonne,
35 Het yolk om water uit de levendige bronne
Te scheppen, daar het springt uit ad'ren frisch en koud.
Hier stond een groeiende en nooit afgehouwen woud,
In 't midden een spelonk, begroeid met teen en takken,
En laag van steen gewelfd, daar 't water neer kwam zakken.
40 Hier school een felle draak, met zijnen trotschen kam,
En gouden schubben op den rug. De gloende vlam
Ontstak de blikken, die, als roode kolen, glommen.
Het lijf zwol van venijn. Drie scherpe tongen zwommen
En drilden in den bek, drie rijen dik voorzien
45 Van tanden, scherp op roof gespitst om weer te bien.
Toen Tirus' ballingen het nare woud genaakten,
En met hun watervat de bron en 't water raakten,
Verhief de blauwe draak den kam in 't nare hol,
En raakte afgrijselijk aan 't schuif'len wreed en dol.
50 Zij lieten dadelijk den watereemer vallen,
Gedoodverfd om het hoofd, verbijsterd met hun alien.
De brondraak krulde den geschubden rug rondom,
En krinkelde zich kring op kring geweldig om
In vele bochten, stak het halve lijf naar boven,
55 En zag door 't gansche bosch. Het lijf [men mag 't gelooven]
Is langer dan de slang die 's hemels Beren scheidt.
Het yolk van Tirus ['tzij het vluchte uit bloodigheid,
Of schrap sta; 'tzij de schrik het een en 't ander hinder']
Wordt aangerand, gewond, bewonden hier en ginder,
6o En ingewikkeld van den siangenaam besmet,
Van kant geholpen, en door niemands hulp gered.
De middagzon, alreede in 't hoofdpunt opgerezen,
Verkleent de schaduwen, als tusschen hoop en vreezen
De held, om 't dralen van zijn yolk aldus in last,
65 Met zijne leeuwshuid speer en schicht geharrenast,
Nog meer met frisschen moed, besluit hen na te volgen.
Hij komt in 't bosch, en ziet de makkers ingezwolgen,
En dien verslinder op de dooden heel verwoed
De wonden iekken met de tonge, rood bebloed
70 0 mannen, zegt hij, hier in mijnen dienst gebleven,
37. Een groeiende en nooit afgehouwen woud: voor groeiende
behoorde hier g r o e i e n d te staan. Dezelfde fout had Vondel begaan in zijn
brief van Tekla, in de Brieven der H. Maagden , vs. 42:

Wiens lachende geluk en adel gij veracht.

H.

52. Sierlijke en schilderachtige regel! — gelijk de beschrijving van den brondraak over 't geheel een meesterstuk is van dictie. — 55. De slang die
's hemels Beren scheidt: deze slang, of gelijk die gewoonlijk genoemd wordt, de draak, scheidt met zijn staart den Grooten en Kleinen
Beer van elkander. H.
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Ik zal u wreken, of standvastig hier het leven
Inschieten aan uw zijde, en grijpt, van zin beroofd,
Een zwaren molensteen, en drijft den draak naar 't hoofd,
Met zulk een groot geweld, dat torentrans en muren
75 Aan 't schokken, tegens dit geweld niet zouden duren.
De boschdraak stuit den steen op 't hard en zwart pansier
Van gladde schubben, en braveert hem even fier:
Maar echter kon de huid den draak zoo niet beschermen,
Of 't punt wierd door den rug gedreven in de darmen,
80 En trof het ingewand. De boschdraak, dol van wee,
Wrong 't hoofd vast achterom, en ziende 't bloed alree,
Beet van verwoedheid in den schicht, totdat door 't wrikken
De schacht aan 't waggelen, ter nood raakte uit den dikken
En taaien rugge, doch het ijzer bleef er vast,
85 En hecht tot in 't gebeent'; waarom hij, dol van last,
Om hals en hoofd zwol, en nog heeter wierd ontsteken.
Hij gaapt, en schiet venijn, en poogt zijn leed te wreken,
En schuimbekt, wrijft de schubbe op d'aarde, dat het ruischt.
De damp en 't schuim, hetwelk ter helsche kele uitbruist,
90 Besmet de lucht. Nu windt hij zich in lange krollen:
Dan staat de draak, gelijk een balk : dan weer aan 't rollen,
Schiet voort, gelijk een stroom, van regen aangeperst,
Die boomen ommesmijt, en velt met berst op berst
Al wat hem voor de borst den toescheut wil beletten.
95 Held Kadmus deist wat, om zich beter schrap te zetten,
En schudt den aanval op zijn dikke leeuwshuid af,
En biedt den bek het spits. De vijand, even straf,
Begrimt hem, raast, en knaagt het ijzer met de kiezen,
Doch vruchteloos. Nu verft het roode bloed de liezen,
100 Dat hem ten bek uitvliegt: doch deez' kwetsuur is kleen,
Mits hij den steek ontwijkt, en achterwaart gegleen,
Met zijn gewonden hals, belette dat de spere
Niet doorging, dies de held hem end'lijk ging te keere,
Het ijzer in de keel kwam drijven, en al voort
105 Ten vijand indrong, dat de speer, gespitst op moord,
Hem door den nek gespit, gestuit wierd, en het kraakte
72. Van zin be r o ofd: dat is wat sterk : want dan had Kadmus de
tegenwoordigheid van geest gemist, die hem ter bestrijding van 't monster onontbeerlijk was; 't is hier een stoplap , die den zin bederft. —
79. 't Punt: namel. van den schicht — zie vs. 65 — dien Kadmus, nadat
het steenwerpen geen uitwerking gehad had, op het monster afschoot. —
99. D e li e z en: „de grashalmen". Liezen en Iisch is hetzelfde : zoo
heeft men bij Breda: „het Liesbosc h" voor „het Lischbosch". — io6, G e.
spit: „d.i.: gestoken. Vondel zegt zeer wel gespit en niet gespeet,
„gelijk men anders zegt, als iemand a an den wand speten, voor
„spitten en KILIAEN , speten met de spille, afsigere aciculo. Spit„t e n beteekent allerlei steken met iets , dat een spitse en scherpe punt
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Op eenen eiken stam, waaraan de vastgehaakte
Bleef hangen met zijn hoofd, uitzinnig dol en gram.
De boom boog van 't gewicht des boschdraaks; die den stam
1 IC) Met zijnen langen staart vast gispte dat het klapte.
Terwijl held Kadmus zich verwondert om 't betrapte
En gruwzaam woudgedrocht, verneemt hij een geluid,
Onkundig uit wat hoek het dus in d'ooren tuit:
Agenors zoon, wat blijft gij staren op 't gehangen
115 En omgebrocht serpent? gij zult den aard der slangen
Ook aandoen. Kadmus beeft gansch sprakeloos, en ijst
Dat hem van doodschen schrik het haar ten berge rijst.
Zijn schutsvrouw Pallas komt uit 's hemels bogen zwaaien,
Verschijnt hem, en gebiedt den draketand te zaaien,
I20 In d'omgeploegde klont, waaruit terstond een oogst
Van mannen spruiten zal. De held, haar woord getroost,
Gehoorzaamt, slaat den ploeg in 't land op haar bevelen,
En zaait den draketand om menschen aan te telen.
Terstond begon de klei te leven meer en meer,
125 En [wie gelooft dit?] uit de yore krijgsgeweer
Te groeien, straks hierna ook schuddende helmetten,
En hellemkammen, die zich in slagorde zetten,
Toen schouders, borsten, en de vrees'lijke oorlogszwarm,
Een teelt van mannen, met den beuk'laar aan den arm.
130 Dus komen op het feest de tooneelisten boven,
Zoodra de schouwburg het tapijt heeft opgeschoven,
Met geen onaangenaam gevolg, eerst aangezicht,
Dan d'overige letn, en voeten in het licht,
„heeft; en s p e t e n bepaaldelijk aan het spit, of, gelijk de ouden
„zeiden, aan het s p et steken". H. — IIo. Gispte: gisp en is, evenals
geeselen, kwispelen, zweepen en ook andere, in den grond een
klanknabootsend woord en beteekent fla gellar e, waarvan het overdrachtelijk gebezigd wordt voor: „met woorden kastijden". — II5, 116. Zie
hierachter. Boek IV. De commentatoren vermoeden, dat deze vloek door
Mars gesproken wordt, die, vertoornd over het ombrengen van den
draak, zulks Kadmus en zijn geslacht dan ook niet weinig zou hebben
doen bezuren. Ik heb op die meening alleen aan te merken, dat — zie
vs. 158 — Mars zijn dochter Hermione aan Kadmus tot vrouw gaf, en
alzoo die wraak niet alleen het nakroost van Kadmus, maar tevens zijn
eigen dochter en haar afkomst zou getroffen hebben. — 530. D us k o m en
op het feest de tooneelisten boven. Vondel heeft hier — en 't is
zeer vergeeflijk — het Latijn niet verstaan. Er is geen sprake van tooneelisten.
Het gordijn of de voorhang, die het tooneel aan de oogen der toeschouwers
onttrekken moest, was niet, gelijk. dit bij ons het geval is, achter het
frontespies verborgen, om nedergelaten te worden na den afloop van het
stuk; maar lag in een sleuf voor aan den vloer, en werd met koorden
opgetrokken. Nu was dat gordijn gemeenlijk beschilderd met naakte figuren,
Germanen of andere vervaarlijke personen voorstellende, die alzoo uit den
grond schenen op te rijzen. Het is met deze geschilderde helden, dat
Ovidius hier de krijgers, die uit de draketanden geboren worden, vergelijkt.
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Totdat ze op 't hoog tooneel stand houden voor onze oogen.
135 De held verschrikte voor genakende oorelogen,
En nieuwe vijanden, en zet met schicht en kling
Zich daad'lijk schrap. Een nieuwgeboren aardeling
Riep haastig: hou uw rust: blijf buiten ons geschillen:
En op dit zeggen, daar gebroeders vechten willen,
140 Trad deez' den eenen met den blanken degen toe,
En sloeg hem dood, en viel zelf neder, levensmoe,
Getroffen van een schicht, uit al den hoop geschoten,
En die hem trof viel ook bij d'and're krijgsgenooten,
En gaf den geest, die eerst den geest uit aarde ontving.
145 Zoo ging 't alle and'ren mee, die vechtende onderling,
Elk door des anders hand vergaande, henestorven,
Ook jongelingen, die een handvol tijds verworven,
En nederploften met de blodnde borst in 't stof,
Op hunne moeder d'aarde, als 't snedig zwaard hen trof.
150 Een vijftal bleef te lijve, Echion d'een geheeten.
Deez' hadde op Pallas' raad de wapens neergesmeten,
En spande vreedzaam met zijn vier gebroed'ren aan.
De held van Sidon en de meegenooten staan
Elkand'ren trouw ten dienst, en helpen, met betrouwen
155 Op Febus' raad, den held de hoofdstad Tebe bouwen.
Nu stond er Tebe, en gij, o Kadmus, brave held,
Scheent door uw ballingschap gelukkig, en hersteld,
Toen Mars en Venus beide u tot hun schoonzoon koren.
141. Levensmoe: dat zegt men van een grijsaard of van iemand, wien
zware wederwaardigheden getroffen hebben; maar niet van hem, die in den
strijd bezwijkt: en nog minder van iemand, die nog geen kwartier geleefd
heeft. — 147. E en h and v ol t ij ds: „een handvol tijds is eene onnatuur„lijke uitdrukking, gemerkt er niets is, waaraan men minder grijpen of
„vatten heeft, dan aan den Tijd”. H. Zeer waar, evenals al wat H. te dier
plaatse volgen laat; doch hijzelf erkent, dat men in poezie, ja in 't gemeene
leven, wel meer spreekwijzen bezigt, die men niet al te veel ontleden
moet: en het voorbeeld, door hemzelven uit Homerus aangehaald, waar
Eolus de winden in een zak sluit, en aan Ulysses vereert, en waar het
alzoo niet een bloote spreekwijze geldt, maar een bedrijf, aan welks
mogelijkheid de dichter zijn lezers wil doen gelooven, bewijst althans, dat
waar men in de mythologische wereld verkeert, geen al te streng logisch
oordeel moet worden toegepast. — Is eenmaal de spreekwijze e en ha ndvo 1 geijkt als figuurlijk hetzelfde uitdrukkende als: „een weinig", dan is
er geen reden, waarom men niet zeggen zou: e en hand y o 1 t ij d s, zoogoed als een handvol winds. — 15o. Te lijve voor „in 't leven". De
uitdrukking wordt anders alleen bij de w.woorden g a a n, k omen en
will en gebezigd en dan in transit. zin. — 1 53.1 55 . Wanneer men dezen
volzin ontleedt, den bevindt men, dat de held van Sinon, d.i. Kadmus,
den held, d. i.: wederom Kadmus, dus, met andere woorden, dat Ka dmus Kadmus Tebe helpt bouwen. 't Bevreemdt mij, dat H. deze
onnauwkeurigheid heeft voorbijgezien; zij ware te verhelpen, indien men,
vs. 154, en help en in zij help en veranderde.
VONDEL XII.

7
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Zet hier het zaad bij van uwe echtgenoot, geboren
i6o Uit goddelijk geslacht, en alle uwe afkomst mee,
Zoo vele dochters, zoo veel zoons, in tijd van vree
Geteeld, en kinderrijk, uw kostelijke panden,
Volwassen helden, en gelukkige verstanden:
Doch niemand roepe van zijn levens lot te luid,
165 Eer hij den geest geve, en een zerk de grafstee sluit'.
In zulk een dert'le weelde en voorspoed van uw trouwe,
O Kadmus, gaf uw neef u d'eerste stof tot rouwe,
En zijn hartshoren, steil gewassen op het hoofd,
Gij mede, o jachthond, die uw heer het leven rooft,
170 Verzadigd van zijn bloed: doch zoo men 't naar wil sporen,
Men vindt geen schuld in hem, waarom hij ging verloren,
Maar slechts in 't avontuur: want nimmer wordt met recht
Den onbewusten knaap een misdaad opgelegd.
Een berg droop nat bebloed van 't wild, ter neer geschoten.
175 De middagschaduw kromp. De zon bescheen de sloten
En velden met haar vier van 't hoofdpunt, heet van vlam,
Wanneer de jong'ling, een Hiantianer, kwam
Vermoeid van jagen, al de jachtgenooten roepen,
Die vast ter zijden of het dierenest bij troepen
i 8o Opsnuffelden. Hij riep: o makkers, snel te voet,
Ons net en zwijnspriet zien van 't afgejaagde bloed
Der dieren rood geverfd: vandaag genoeg gevangen.
Zoodra de morgenzon, daar we alle naar verlangen,
Met hare wielen den saffranen dag verleen',
185 Dan wederom ter jacht gevlogen, als voorheen.
Nu staat de middag recht in 't midden van de kimmen,
En klooft den akker, dat de dampen opwaart klimmen.
Terstond de jacht gestaakt: de netten weggeleid.
Zij volgen dit bevel. Men staakt den arrebeid.
Een lustdal zonk hier bij, beplant met harseboomen,
190
En spichtigen cipres, daar elk niet in mag komen.
Het heet Gargafia, Diane toegewijd.
In dezen boezem gaapt een boschspelonk. De tijd
Of liever vrouw Natuur wou hier haar geest ontvouwen,
195 Om zonder beitel een gewelfsel uit te houwen
Van zelfgewassen puim, of zandsteen, licht van stof,
Waarin vernuft de kunst in 't nabootseeren trof.
Men hoort ter rechte hand een klare bronadr stroomen,
Om haren open mond gezoomd met groene zoomen.
200 Diane, moe gejaagd, plag hier de kuische teen
Te baden in deez' bron, daar nimmer mensch verscheen.
159. Uwe echtgenoot: Hermione.— 177. Een Hiantianer: Bettie
werd oudtijds, naar zekeren koning Hyas, Hyantid genoemd. — 19o.
Harseboom en: „pijnboomen, boomen waar harst uit vloeit".
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Nu kwam ze hier, en gaf den spriet de schildknapinne,
En ongespannen boog, en koker. Deez' godinne
Wordt door een and're maagd van 't lichte kleed ontlast,
205 Dat ze op den arrem nam. Twee and're ontstrikten vast
De zolen. Witje, een telg van stroom Ismeen, spitsvondig
Voor and'ren, strikte 't haar in eenen knoop heel bondig
Van achter in den nek, hoewel heur eigen haar
In 't wild vloog, zonder band. Men mocht vijf and'ren daar
210 De jachtgodinne met de voile kruiken 't water
Zien gieten over 't hoofd. De bron gaf een geklater.
Zij heeten Wolkje, Klaartje, en Spuitje, haar vriendin,
En Kruike, en Doutje. Elk wascht de zuiv're jagerin
Om 't vierigste. Terwijl ze op deze wijs zich zette,
215 Komt Kadmus' neef [die 't werk zoo lang ter zijde zette,
En dwaalde op avontuur in wildernis zoo stout
Als moedig] van de jacht hierop in 't wilde woud,
Gelijk of 't wezen wou, en trad zoo dra niet binnen
Het ruischend boschhol, of Diane's gezellinnen,
220 Zoo moedernaakt en bloot als zij geschapen zijn,
202. S c hildknapinne: ongewoon, doch even wettig als man nin,
papin, kokkin en andere dergelijke woorden, waar men een mannelijken
aard of bedrijf op een vrouw toepast. — 206. 212, 213. Witj e, Wolkj e,
K la a r tj e enz. Deze vertalingen, of liever navolgingen der Latijnsche
namen Crocale, Nephale, Hyale, Phanis, Psias, Pheale, zijn op
zichzelven niet onaardig; doch doen hier die gelukkige uitwerking niet,
welke teweeggebracht wordt door het aanwenden van dergelijke benamingen in de Geboorteklock, vs. 710-714. — Ik meen dit hieraan te moeten toeschrijven, dat het tooneel van de Geboorteklock in Holland is geplaatst, dat
aldaar meest Hollandsche personen — als Frederik Hendrik en Amelia,
Melker en Elsje — en Hollandsche toestanden voorkomen, en dat alzoo de
Hollandsche namen van vlietnimfen uit een Hollandschen vijver met de
rest in volkomen harmonie zijn. Hier daarentegen, waar wij ons in Griekenland bevinden en de overige namen onvertaald behouden worden, gelijk
zij in 't Lat. luiden, levert de hier voorkomende uitzondering een al te
groot contrast op. H., en het door hem aangeteekende op B. XI,
vs. 844. — 214. Z i c h nett e: hier voor: „zich wiesch, zich reinigde".
Trad: „zoo moet men spreken en niet tr eedde.... ook ried,
—218.
verried en niet r a a d d e, verraad de enz." H. Vergel. 's mans aant.,
Proeve 1, bl. 181. Het gebruik heeft zich echter niet gestoord aan de
regels, door hem gesteld, en ik zie ook niet in, waarom men, de keuze
hebbende tusschen tweeerlei vormen, zich slaafs aan eenen zou moeten
binden. L o e g is ongetwijfeld beter dan la c h t e; doch zal men nu hem,
die naar 't algemeen gebruik 't laatste bezigt, daarom verketteren? — Het
gehoor beslisse, waar tr a d, ried, joeg, enz., waar t r e e d d e, r a a dde,
jaagde gebruiktzalworden. — 220. Moedernaakt en bloot als zij geschapen z ij n: „hier hebben wij, met het woord m o e d e r n a a k t, tevens
„deszelfs verklaring; want het zegt zooveel als, naakt, gelijk men uit het
„lichaam der moeder gekomen is. KILIAEN „Moeder-naeckt: nudus prorsus ,
„ut ex rnatris utero editus". H. Maar wat is de oorsprong der spreekwijzen:
moeder-een, moerlijk-alleen, moederziel alleen, en — wat nu
't meest gehoord wordt — moederzalig-alle en? Mijn geleerde vriend

I00

P. OVIDIUS NAZO'S HERSCHEPPINGE.

Den jong'ling ziende, slaan uit hartewee en pijn
Voor hare bloote borst, dat boschspelonk en kuilen
Misbaren, en de galm dit nabauwt onder 't huilen.
z'Omringen haar meest'res, die schaamrood d'oogen sluit,
225 En steekt met hals en hoofd ver boven and'ren uit.
Diane moedernaakt, aldus van schaamte aan 't blozen,
Gelijkt den morgenstond, bezaaid met roode rozen,
Of eene wolk, waardoor de zon van boven schijnt:
En schoon de jachtsleep haar bestuwt, en zich verpijnt,
230 Nog keert ze hem de zijde afkeerig toe uit vreeze,
Het aanzicht van hem af. Nu mist ze piji en peze,
Dies schept ze water, dat haar reedst is met de hand,
En giet hem in 't gezicht, en van een kuischen brand
Ontsteken, grauwt aldus, een voorspook van zijn kwalen:
235 Loop hene, indien ge kunt, bij alleman verhalen
Dat gij Diane naakt ontkleed zaagt. Op dit woord,
Den jager toegesnauwd uit wreeklust, zet ze voort
Hem horens, rekt den hals, en spitst langworpig d'ooren,
Verandert arm en been in pooten, blind van toren,
240 En spikkelde zijn vel. Het hart wordt bloode. Alree
Zoekt d'echte en rechte zoon van vrouwe Autonoe
de Vries heeft in der tijd in zijne aantt. op den Warenar bl. 199 en 200 ,
onderscheidene gissingen daaromtrent bijgebracht, zoo van anderen als van
zichzelven; doch die hem blijkbaar maar half voldeden: en heeft ten slotte
de vraag onbeslist gelaten. — 233. En g i e t h em: iemand die g i e t, staat
altijd hooger dan de persoon of 't voorwerp dat b ego t en word t. Hier
moet Akteon, die zich op 't droge be yond, naar alien schijn hooger gestaan hebben dan de jachtgodin, die zich in 't water beyond. Ik zou om
die reden in dit vers aan w er pt boven gi et de voorkeur geven. — 233,
234. Van een kuischen brand ontsteken: deze woorden, die alleen
een stoplap en niet uit Ovidius vertaald zijn, zouden volgens de gewone
opvatting beteekenen: „in een kuische liefde ontgloeid"; wat hier echter
volstrekt het geval niet is. Vondel meent ongetwijfeld : „uit kuischheids
(of schaamte)-gevoel in drift ontstoken"; — doch hij drukt zich verkeerd uit. —
234. G r a u w t a l d us: vreemd is het, dat terwijl toe g r a u w en en te g e ng r a u w en nog bestendig voorkomen bij onze schrijvers, 't enkele g r a uw en in onbruik is geraakt. — 235. Al lema n: H. Geen woord in onze en
misschien in eenige taal heeft zoovele meervouden als man. Men heeft den
vorm mans (doorgaans in tegenstelling van vrouwe n), dien van man n en
(waar het denkbeeld van kracht of waardigheid aan verknocht is), van
lie d en, met zijn dialect-verschil en samentrekking I u id en, li e n en lui,
(meest gebezigd in samenstellingen), van ma n, en van m en (beiden om
't collectief uit te drukken). — 237-244. Z et z e—spikk elde—zo ekts pie geld e: welk een barbaarsch dooreenhaspelen der tijden! Dit gedeelte
des verhaals van Akteons gedaanteverwisseling is even zwak als het latere
gelukkig bewerkt is. — 239. In poot en, blind van toren: men zou, bij
de eerste lezing, denken, dat de poot en v er to o r n d waren, wat natuurlijk alleen met Diana het geval was. — 245 d' E c h t e en r e c h t e zo o n:
wat doet er die e c h t h e i d en r e c h t h e i d toe? Tot wat treurige hulpmiddelen neemt Vondel uit overhaasting zijn toevlucht om aan zijn vers de
vereischte lengte te geven!

HET DERDE BOEK.

ioi

Te vlien, verwonderd, in het steken van de zonne,
Om zijne snelle vlucht, totdat hij in een bronne
Zich spiegelde, en het hoofd en spitse horens zag.
245 Hij proeft te klagen: och wee mij ellendige, ach !
Maar zijne spraak bezwijkt. De stem is enkel zuchten.
De tranen biggelden en vloeiden onder 't vluchten
Niet langs de kaken, en het voorgaande aangezicht;
Noch bleven het verstand en oordeel ongezwicht.
250 Wat recht Akteon aan? zal hij naar huis toe tijen,
En 't koninklijke hof? of om den hond te mijen
Zich bergen in het bosch? de vrees verbiedt het een,
En schaamte 't ander : en terwijl deez' hier alleen
In twijfel hangt of hij de honden ziet genaken
255 Beginnen Zwartpoot eerst en Voetgang op te waken,
Te bassen, eene leus van 't nakende gevaar;
De Kreetsche Voetgang, een scherpriekend snuffelaar,
En Zwartpoot, een Spartaan. Toen kwamen d'and'ren boven,
Veel sneller dan de wind, ook herwaart aangestoven,
260 De Slokal, Kijkveer, en de Berregklimmer, al
Oprechte Arkaders, en ook Hindemoord, wiens gal
In moorden overloopt, en bitse Jager mede,
En losse Tuimelaar, en Snelvoet, altijd reede,
Ook Brak, die 't wild verraadt, en Boschaard, korts in 't woud
265 Geteisterd van een zwijn, en Wolfaart, wreed en stout,
Bij een wolvin geteeld, en Wachter, kiesch op weiden,
En felle Roofster met twee jongen, nooit gescheiden,
Ook Windhond, rank van buik, te Sicion gezoogd,
En Looper, Ratelaar, en Valk, die 't wild beoogt,
270 Gezwinde Tigerin, en Eland, d'oude wroeter,
En Blankaard, wit van vel, en zwarte en snoode Roeter,
En snelle Braverd, en ook Stormer, heet op jacht,
245. Hij proe ft : voor „hij beproe ft". — 25o. A k t e o n: niet in
Vondel, maar in Ovidius valt het te berispen , dat, terwijl hij al honderd regels heeft gebezigd om Akteons lot te verhalen , hij hier voor
't eerst zijn naam noemt , nu de man, reeds in een hart veranderd, er
geen recht meer op had. — 252, 253. De vrees verbiedt het een,
en schaamte 't ander: 't moest juist andersom staan; immers
't was s c ha amte, die hem verbood naar huis te gaan in zijn hertekostuum , en v r e e s, die hem verbood in 't bosch te blijven. Vergelijk het
Latijn. — 255. Z war tpo o t enz. Met de Hollandsche namen der honden
kan ik mij beter vereenigen dan met die der nimfen , juist omdat het hier
geen personen geldt, maar dieren , waarvan de namen niet behoeven te
worden genomen uit de taal van 't land , waar zij zich bevinden. Als ik
bedenk, dat de gewone hondenamen bij ons , als Mylord, T a y a a r,
Tira s, Caro, Az or, Fin gal, Nero enz., niet Hollandsch zijn, ja dat
sommige tot geene taal der wereld behooren , dan hindert het mij niet,
wanneer wederkeerig Grieksche honden Hollandsche namen dragen.
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En Vlieger, Cipriaan, geworpen 't eener dracht
Met Blaffer, zijnen broër; toen Grijp, en Bruin, geteekend
275 Aan 't halve hoofd, en Ruig, en Snel, een puik gerekend,
Ook Wittand, Basser, luid in 't bassen, nimmer bleu,
Van een Spartaansche teef, en een Kretenzer reu
Te gader voortgeteeld, ook and're jachtgezellen,
Wier namen hoofd voor hoofd te lang valt op te tellen.
280 Deez' drommel, bits op roof, vervolgt hem streng en los,
Door ongenaakb're steilte, en rots, en ruigte, en bosch,
En heide, en wildernis. Akteon vloot dat henen
Waar langs hij menigmaal met zijn gezwinde beenen
Hen plag te volgen, en helaas hij vluchtte en vlood
285 Voor zijne knechten, en wou roopen in dien nood:
Ik ben Akteon: draagt ontzag aan uwen heere:
Maar och de stem bezweek: de klank viel veel te teere.
De lucht galmde op 't gebas: en Zwarthaar snel en vlug,
Gevolgd van Wildvang, zet den tand eerst in den rug.
290 Hierop kwam Bergenaar de makkers fluks vervangen,
En bleef in 's meesters schoft met scherpe kiezen hangen.
Het strenge leizeel liet dit drietal spader los:
Maar door den binnenweg des bergs geraakt in 't bosch,
Versnelt het al den hoop. Terwijl ze Akteon hielen,
295 Schoot al de drommel toe van overal. Zij vielen
Den meester op het lijf al teffens, al op een.
Voor zoo veel tanden viel dit enkel lijf te kleen:
En schoon geen hart vermag, gelijk een mensch, te spreken,
Nog steent en smeekt hij droef, gelijk geen hart kan smeeken,
300 En klaagde uit nood den berg, hem lang bekend, dien nood,
En vallende op de kniën, schijnt om genade, ontbloot
Van hulp, te bidden, draait het hoofd aan alle kanten,
In stee van armen: maar de zwarm der jachttrouwanten,
Ontbloot van kennis, hitst naar zijne wijs den drom
305 En jachttroep op hem aan. Zij zien altzamen om
273. Cipria an : dit staat hier voor „inboorling van 't eiland Cyprus".
Men zegt nu gewoonlijk Cyprio o t. — 276. Bleu voor blood e. 't Is eenvoudig een dialectverschil, hoezeer het hier gebezigde woord zoo Fransch
klinke , dat minkundigen het er licht voor houden zouden, en de Delftsche
fabrikant het er werkelijk voor hield, die, toen hij met zijn associé bij
Koning Lodewijk ter audientie was , en bespeurde , hoe gene op een vraag ,
welke hem de Koning deed, bedremmeld geraakte en zweeg, aldus het
woord voor hem opvatte: excusez, Sire, mon compagnon est un
peu BLEU. - 294. Versnelt het al den hoop: versnellen heeft hier
de beteekenis van 't Fr. devancer, „voorbijkomen" , wat niet alleen door
het bezigen eener meerdere snelheid, maar ook door het nemen van een
korteren weg — hier den bin n e n w e g — kan geschieden. — 297. Schilderachtige voorstelling en van Vondels eigen vinding. — 304. Ontbloot van
kennis: min juist , voor „in hun onnoozelheid" , of „die hun heer niet
herkennen".
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Naar hunnen heer. Men hoort ze om strijd Akteon roepen,
Alsof hij elders dwaalde, en verre van zijn troepen.
Hij hoort den naam, ziet om, en zij beklagen hem,
Als een die verre en doof, niet luistert naar hun stem,
310 En van het blij gezicht der wildvangste is versteken.
Hij wenscht afwezende te zijn, en bier t'ontbreken,
Doch is er nietemin. Hij wenscht dit aan te zien,
Maar zonder dat zijn lijf den bond tot spijze dien',
En voele 't scherp gebit der wreede hazewinden.
315 Zij staan rondom den heer, verscheuren en verslinden
Zijn vleesch, in valschen schijn van een gevangen hart.
De roep loopt dat Diaan, uit wrake en bitt're smart,
Zich niet verzadigde, eer hij door ontelb're wonden
Den geest gaf, opgeslokt van onverzade honden.
3 20
Elk oordeelt van deez' straf naar zijn begrijp. d'Een dacht
Diane ging de maat te buiten: d'ander acht
Dat haar deez' strengheid voegt. Elk stond op zijn bewijzen.
Jupijns genoot weet van bestraffen noch van prijzen,
Genoeg geholpen met Agenors ongeval,
325 En haat al d'afkomst van dien stammé bovenal,
Vermits dien boon, geleen bij Jupiters boelinne
Europe: ook kwam bij d'eerste een tweede spijt, uit minne
Gesproten: want haar smart dat Semele te trotsch
Nu zwanger gaat van 't zaad des grooten dondergods,
330 Dies komt ze in 't ende aldus onstuimig uit te varen.
Wat rechte ik telkens uit met kijven en met baren?
't Is best haar zelve eens opgekomen, dat zij 't voel'.
Indien ik Juno beet, gezeten op den stoel,
Om, als een koningin, den gouden staf te zwaaien;
335 Ben ik gods bedgenoote en zuster, zwaar te paaien,
Ten minste zuster, 't zal haar gelden. Dat hou stand.
Maar z'is met sluikerij tevreden: en deze schand,
Waarmee ze ons huwelijk verkortte, is dra vergeten.
z'Ontving van hem: dit een ontbrak aan haar vermeten.
340 Het zwanger lichaam brocht de schennis aan den dag.
Nu zoekt ze, 't geen mij pas alleen gebeuren mag,
Men zal ze van Jupijn nog blijde moeder noemen.
Zoo trotsch en moedig durf ze op hare schoonheid roemen.
Maar 'k wil Saturnus' telg niet langer heeten, of
345 Uitwerken dat hij haar bedriege, en maal' tot stof.
Jupijn, de liefste, zal zijn Semele overrompelen,
331. B a r en is hier: „klagen, rumoer maken". — 342. Van Jupijn nog
blijde m o e der: dat is te zeggen: „moeder door toedoen van Jupijn". —
344, 345. Of uitwerken: lees: ,of ik wil uitwerken". — 346. Zijn
Semele o v e r r o m p e 1 e n: in Semele is alleen de laatste sylbe lang, en
kan die alzoo niet samensmelten met de o van 't volgende woord. Wij
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Verdelgen door zijn vier, en in den afgrond dompelen.
Na deze rede rijst ze uit 's hemels hoogen stoel,
En in een gouden wolk verborgen stil en koel,
350 Genaakt ze Semels huis, en schuift de wolk niet open,
Of is een beest gelijk, die lam komt aangekropen,
Met eenen grijzen kop, en zoor gerimpeld vel,
Gekromd en bevende. Zij gilt met hare lel,
Schijnt Beroe, de min van Semel, komt ten leste
355 Te kouten van Jupijn, en zucht: 'k wensche, u ten beste,
Zoo spreekt ze, dat Jupijn u ongeveinsd beminn' :
Doch dikwijl vallen mij bekommeringen in.
Veel minnaars slopen, opdat zij hun lief behaagden,
Vermomd als goden, in het bed der kuische maagden.
360 't Is niet genoeg, dat deez' zich uitgeef voor Jupijn :
Verzoek een minnepand, is hij geen god in schijn,
Maar inderdaad zoo groot, en van dezelve grootte,
Als hij in d'armen valt van Juno, zijn genoote.
Laat hem, zoodanig en zoo groot hij Juno kust
365 En streelt, u troetelen met onverzaden lust,
En dus in uwen schoot van boven nederleken.
Der goden koningin misleidt met deze treken
De spruit van Kadmus, die om geen geveinsdheid docht,
En aan Jupijn een gaaf, doch ongemeld verzocht.
370 Hij zegt: eisch onbeschroomd, u wordt geen bede onthouwen :
En opdat gij mijn woord te vaster moogt vertrouwen,
Neem vrij den afgrond en den helschen jammervliet,
Gevreesd van Jupiter en 't hemelsch hoofdgebied,
Tot tuigen van mijn eed. Zij, nu verkwikt alreede
375 Met haar bederf [te trotsch op deez' verworven bede,
hebben gezien, dat Vondel zich echter dikwijls schuldig maakt aan 't nemen
van dergelijke vrijheden met de lange sluit-e. Hier had hij zich die te minder moeten veroorloven, omdat de naam, door het kort maken der laatste
greep geheel toonloos wordt en men bij 't lezen van dezen regel allicht
zou denken, dat er van zem el e n gesproken werd. — 349. K o e 1: als
't een regenwolk ware geweest, zou zij er zeker koel in gezeten hebben, maar het is hier de vraag niet, of zij het warm of luchtig had in
haar voertuig, maar hoe zij zelve inwendig gesteld was, en dan blijkt het
genoeg uit al wat voorafgaat en volgt, dat die gesteldheid allesbehalve
koel genoemd kan worden. — 353. Zij gilt met har e lel voor „hare
stem is krijschende". L el beteekent oorspronkelijk: „een lillend velletje",
en wordt daarom gebruikt zoo van het loshangend deel van het oor, als
van het vel dat de tong van onderen vasthoudt, en hierdoor overdrachtelijk van de tong zelve. Zoo bij HooFT in den Warenar , bl. 18.

En trek ik je niet mit wortel mit al uit de lel,
d. i.: „en trek ik je de tong niet uit met wortel en al". Intusschen, de
uitdrukking, die verschoonbaar was in den mond van den platten Amsterdammer, is minder voegzaam in een deftig verhaal, vooral niet, omdat zij
van Semelees voedster een caricatuur maakt, wat niet vereischt werd.
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En wien het toestaan van 't geschenk des minnaars voort
Ten droeven val gedijt] spreekt kort, en met een woord:
Ai begenadig me u t'omhelzen met mijne armen
In die gedaante als ge uw Juno komt verwarmen.
380 De god verschrikte, en wou dit smoren in haar mond:
Maar 't hooge woord was reede ontvlogen, en 't verbond
Al bondig. Hij verzacht. Haar eisch en zijn bezweren
Staan onherroepbaar. Hij mocht droef ten hemel keeren,
En sleepte van 't gewest der lucht met zich een vlaag
385 Van wolken, die om 't hoofd heenzweefden naar omlaag,
Stortregen, wederlicht, gemengd met dwerrelwinden,
Ook donder, bliksem, doch om 't kwetsen en verslinden
Te keeren eenigszins gematigd en verzacht.
Nu daalde hij niet neer gewapend met die kracht,
390 Waarvoor Tifeils met zijn honderd vuisten gruwde,
En los ter aarde plofte, o neen, geenszins. Hij schuwde
Dat oversterke vier. Daar ligt bijtijds gereed
Een zachter bliksem, in de reuzensmids gesmeed,
Gemengd met min gewelds, min viers, en minder toren.
395 De goden noemen dit het tweede vier, beschoren
Ter straffe. Hiermee kwam hij bij Agenors nicht.
Maar och een sterf'lijk mensch kon dezen bliksemschicht,
Dit hemelsche gedreun gedogen noch verdragen.
Zij ligt verbrand, en door deez' morgengaaf verslagen.
400 De vader rukte fluks haar onvoldragen vrucht
Uit moeders lijf, en mag men steunen op gerucht,
Hij naait de teere vrucht, zoo ze is, in zijne dije,
Tot zij voldragen was. Moei Ino wiegt ze blije,
Ter sluik, en brengt ze stil ter minne van der hand
405 Bij Nisa's maagden, die het goddelijke pand
In holen en spelonk wegschuilen, voen en kweeken.
Terwijl dit hier beneen door 't noodlot is besteken,
God Bacchus, uit het hoofd der goon herboren, vast
In zijne windelen blijde opgroeit zonder last,
410 Verneemt men hoe Jupijn, eens bij geval, beschonken
Van nektar, alle zorg van 't hart heeft a fgedronken,
Zich onbekommerd met geen deftigheen bekreunt,
En uit kortswijligheid aldus met Juno deunt:
Uw wellust overtreft der mannen ketelingen.
415 Zij loochent dit ronduit, waarom ze beide gingen
Om uit Tirezias, waarzegger van dien tijd,
381, 382. 't Verbond al b o n dig: „de verbintenis al aangegaan , al
bezworen , zoodat er geen herroepen aan vier. — 403. B 1 ij e : dit woord
kwam zoo in 't r ij m t e pas, doch is in weerspraak met de situatie :
het geldt hier 't kind eener jammerlijk omgekomen zuster en dat nog wel
ter sl u i k gewicgd werd : aan b 1 ij de wiegeliedjes valt dus niet to denken.
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Te hooren wie van bei het veld winne in dien strijd.
Tirees nam eene proef voorheen van wederzijden:
Want vindende in het bosch twee slangen t'zamen glijden,
420 En lang en hecht aaneengekoppeld in het stof,
Beving hem eene gril, dat hij ze scheidde en trof,
En wonderbaar hierom van man verkeerd in vrouwe,
Sleet zeven jaren lang, totdat, in deez' landouwe,
En 't achtste jaar, hij weer de zelve slangen zag
425 In 't bosch, en sprak: indien mijn roede dit vermag,
En gij, o slangen, die u hinderen, en deren
Met slaan van d'eene kunne in d'and're kunt verkeeren,
Zoo wil ik u nog eens beproeven met dit bout.
Hij trof ze op deze rede, en won in 't zelve woud
430 Zijn mannelijken vorm natuurlijk, als te voren.
Tirezias, hierom ten scheidsman uitgekoren
Van 't boertig bedkrakeel, hiel Jupiters partij.
Saturnus' dochter nam dit euv'ler in dan zij
Behoorde: want het pleit had niet om 't lijf, en echter
435 Verwees ze het gezicht van dien oprechten rechter
In een verdrietigen en endeloozen nacht.
Maar d'alvermogende, dewijl geen hoogste macht
Een and're godheid in 't gewrochte werk mag krenken,
Wou voor 't verduist'ren van zijne oogen hem beschenken
440 Met een voorwetenschap van 'tgeen gebeuren zal,
En lenigt door deze eer 't geleden ongeval.
De ziende blinde, vroom in 't wich'len en vertolken,
Zoo wijd befaamd bij alle Aoniaansche volken,
Had grooten toeloop van het land, en zonderling
445 Dewijl hij raad gaf, en in 't raden zeker ging.
De blauwe Lirioop nam d'eerste in hare kwelling
De proef van 't zekergaan in 's blinden vaders spelling.
Cefizus had ze met een dwarrelwind vol schroom
Gegrepen, en verkracht in zijnen koelen stroom,
450 En d'overschoone maagd kwam eenen zoon te baren.
Zij noemde hem Narcis, bemind voor zijne jaren,
444. Zonderling voor „bijzonder, vooral". — 446. De blauwe Lirio o p : 't geldt hier een stroomnimf, en de stroomgoden worden bij de
Latijnsche dichters meermalen c o er u le i genoemd, welk epitheton zoo veel
schijnt te beteekenen als „weerschijnend", of als wat men, in 't Fr., van
een stoffage sprekende, changean t noemt. 't Is de kleur, die de zee heeft,
wanneer de blauwe lucht er in weerspiegelt. Men kon dan ook, het woord
vertolkende, zeer goed spreken van „de blauwe zee", desnoods nog van
„een blauw en Triton", maar een meisje, bijwijze van lofspraak, blauw
te noemen, klinkt niet gelukkig. Een blauw g e a d er d vel kan bevallig
wezen; maar is het geheel blauw van kleur, dan zal niemand, zelfs geen
Cefizus, er op verlieven. — 451. B e mind v o or zijne j a r en: versta:
„die, eer hij nog tot mannelijken leeftijd gekomen was, de liefde (der
Nimfen) wekte".
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En vraagt den blindeman naar d'uitkomst van 't geval,
Of hare vrucht in top van jaren steig'ren zal,
Maar krijgt tot antwoord: zoo zij zich niet koom' te kennen.
455 De faam voert d'antwoord wijd rondom op hare pennen
Voor een waarzeggers droom: doch zoo men d'oogen slaat
Op 't ende, dat heeft elk door d'uitkomste, en de daad,
En wijs van sterven, en zijn dolheid, niet geregeld,
Des blindens spelling klaar bevestigd en bezegeld:
460 Dewijl deez' knaap geen acht paar jaren halen kon,
Of tusschen vrijerschap en kindsheid scheen een zon,
Daar alle vrijers en de vrijsters om verwilderen:
Maar hoovaardij wist in dit teeder brein te schilderen
Een eigenliefde, die om maagd noch vrijer geeft.
De praatmaagd Echo, die in 't wedergalmen leeft,
465
Het leste woord voert, nooit het eerste leerde spreken,
Hoort onder 't jagen hem den krommen horen steken.
Toen had ze nog een lijf, en sloeg slechts galmgeluid,
En snaterde evenwel als nu, en galmt en sluit
470 Het leste woord, belust het jongste na te bauwen.
De groote Juno kwam haar uit de lucht begrauwen,
Dewijl ze menigwerf de maagden, bij haar man
Boeleerende op den berg, op 't werk betrappen kan,
Dat zij verhinderde, wanneer ze kwam genaken,
475 Met praterij, totdat de boelen zich verstaken.
De groote Juno, die dit merkte, sprak : wat geldt
Deez' tong, die reis op reis mij heeft ter leur gesteld,
Zal, zwere ik haar, voortaan het snaterbekken schorten,
En hare woorden kort afbreken, en verkorten,
480 Zij sterkte met de daad dit strenge dreigement.
454. Zoo zij zich niet koom te kennen: zij is taalkundig goed,
als slaande op vruch t; doch duidelijkheidshalve ware h ij verkieslijker
geweest, dewijl hier van Narcissus, een jongeling gesproken wordt. —
457• El k : versta : „aan een iegelijk". — 458. Niet g e r e g e Id voor „ongeregeld, die tegen den gewonen regel aandruischte". — 459. D es blind en s
spelling: lees : des blinden: de s is bier, tot uitdrukking van den
genit., geheel overtollig. — 461. Tusschen vrijers chap en kindsheid
scheen een zon: de zin is : „toen Narcissus den leeftijd bereikte, die
den overgang vormt tusschen de kinder- en jongelingsjaren, was hij zoo
glansrijk schoon". In geen geval had echter de v r ij er s chap voor de
kin dsheid moetenstaan. — 462. Alle vrijers en de vrijsters: dat de
is hier te veel. Er had moeten staan: al le v r ij e r s en v r ij s ter s of all e
vrijers, alle vrijsters. — 465. De praatmaagd: 't woord is geestig
uitgedacht als vertaling van 't Lat. nymph a r e s o nab ili s; doch 't klinkt,
vooral in een vers, vrij onaangenaam, gelijk trouwens alle samenkoppeling
van twee monosylben, beiden met een dubbele a voorzien, en waarom
alleen reeds b. v. d a a d z a a k, al ware 't voor 't overige verdedigbaar,, te
verwerpen zijn zou. — 468. Het Lat. heeft : corpus a d h u c Echo non
vox era t: „toen was Echo nog een persoon, en niet een bloote galm".
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De maagd verdubbeleert de woorden in het end,
En kaatst terstond te rugge al wat ze hoort verhalen.
Toen zij Narcis eens zag in 't veld ter zijde dwalen,
En blaakte in zijne min, stapt ze op het spoor heel stil
485 Hem na, en hoe ze meer en meer genaken wil,
Te meer ontvonkt haar bloed: gelijk ontvonkbaar tonder
En zwavel vliegt in brand, indien een fakkel onder
Of boven deze stof omtrent kome en genaak'.
Hoe dikwijl wenscht ze wel, opdat ze in 't harte raak'.
490 Met minnevleierije, en smeekende gebeden
Hem aan te halen: maar het wordt geenszins geleden
Door 't missen van de spraak, en Juno slaat dit af:
Doch 'tgeen ze nog vermag, al valt haar Juno straf,
Gebruikt ze alleen, dat is te passen op zijn spreken,
495 En daad'lijk, als hij spreekt, in antwoord niet t'ontbreken.
De knaap eens bij geval, verzeld van mensch noch dier,
En eenzaam, zonder troep, sprak luide: wie is hier?
z'Is hier, antwoordde zij. De knaap verstomde al staande,
En d'oogen overal, en hier en ginder slaande,
500 Riep: ai koom herrewaart. Koom herrewaart, riep zij.
Hij zag nog eens rondom, en niemand. Toen riep hij:
Wat vlucht ge dus voor mij? zij riep hier weder tegen:
Wat vlucht ge dus voor mij? nog eischt hij, dus verlegen,
Haar antwoord, door 't gesprek bedrogen, zonder reen,
505 En sprak: koom herrewaart. Ai slapen we bijeen.
Ai slapen we bijeen, sprak Echo, hier ter stede,
En zij begunstigde niet lievers dan deez' rede:
En tredende uit het bosch, slaat d'armen om dien hals,
Waarna heur hart verlangt. Hij vlucht met veel geschals,
510 En hinderde onder 't vlien, dat zij haar min zou blusschen,
En sprak: waar' sterven mij niet liever dan het kussen?
Zij zegt: niet liever dan het kussen: en om dit
48 1. Lees: „de maagd herhaalt de laatst gesproken woorden". —
492 , 493. Het weglaten der halfregels En Juno slaat di t a f en al valt
haar Juno str a f, (beiden van Vondels eigen vinding; want het Lat.
spreekt hier van Juno niet) zou den zin vrij wat duidelijker maken. —
497, 498. Wie is hier? z'Is hier: hier laat Vondel de Echo doen, wat
zij, volgens hetgeen vroeger gemeld is, niet doen kon, t. w. in den gehoorden volzin bij het terugbauwen een verandering maken. 't Lat. heeft
e c quis ades t: en daarop antwoordt Echo: a d e s t. Evenzoo had Vondel
op de vraag: „is er iemand hier", haar alleen moeten laten antwoorden :
„hier". — 406. Ai slapen we b ij e e n: hier legt Vondel aan Narcissus
woorden in den mond, waar de knaap niet aan dacht, maar juist tegenstrijdig met zijn aard. Narcissus, een stem hoorende, en nieuwsgierig te
weten, wie hem roept, zegt eenvoudig coeamus, in den zin van: „laten
wij elkander ontmoeten"; doch Echo antwoordt met hetzelfde woord, daaraan echter de beteekenis gevende, die met haar verlangen overeenstemt.
Dit verlangen nu had niet door Narcissus moeten worden uitgedrukt. —
512, 513. En om dit te weig'ren, en den knaap te brengen van
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Te weig'ren, en den knaap te brengen van zijn wit,
Versteekt ze zich in 't woud, en om geen min t'ontvonken,
515 Bedekt ze schaamrood zich met takken, zoekt spelonken,
En eenzaamheid: nochtans blijft haar de liefde bij,
Die groeit om zulk een smaad van 't weigeren 'tgeen zij
Uit liefde aan hem verzocht. Het lijf, van loof belommerd,
Verteert van minne, die 't onrustig hart bekommert.
520 Het vel verkrimpt, verschrookt vol rimpels door deez' zucht,
En 't sap des lichaams droogt schoon uit, en smilt aan lucht.
Zij houdt alleen gedaante en stem, en, dat elk deerde,
Men zegt hoe haar gebeente allengs in steen verkeerde.
Zij schuilt voortaan in 't bosch, op bergen, nooit gezien.
525 Elk hoort ze. Aileen de galm, behouden onder 't vlitn,
Is al het leven, dat in d'aren schijnt te spelen.
Aldus beschimpte hij de godheen, die hier kweelen,
De bosch- en vlietgodin, weshalve een, fel gesteurd,
Haar handen om dien hoon aldus ten hemel beurt,
530 En zegt: zoo moet die trotsche om eigen min verteren.
Zoo moet hij endelijk 't geliefde pand ontberen.
De wraakgodin versterkt dien zwaren vloek met reen.
Een klare springaar vloeit zoo klaar als zilversteen,
Zoo klaar gelijk kristal, waaruit nooit herders dronken,
535 Noch vee, noch berggeit, daar nooit slijm in lag gezonken.
Deez' boschbron, nooit van vee, noch vogel, nochte boom,
Noch vallend loof geroerd, was rondom met een zoom
Van groeiend gras gezoomd, daar 't water tegens spoelde.
Het dichte boschloof met zijn schaduwe verkoelde,
540 En hoedde deze wijk voor 't licht, te sterk van kracht.
Hier viel de jachtknaap neer, vermoeid van hitte en jacht,
Om zich van koelte en bron te dienen. Ondertusschen
Genegen zijnen dorst met versche bron te blusschen,
Verneemt hij drinkende al een and'ren dorst en trek:
z ij n w it: dit is klinkklare onzin. 't Is niet Echo, 't is Narcissus, die
w e i g e r t, en uit schaamte over zijne weigering versteekt zij zich in 't bosch.

Spreta latet silvis, pudibundaque frondibus ora
Protegit.
De zin van 't Lat. had, met behoud der rijmklanken, dus kunnen uitgedrukt worden :
Nu haar dit (t. w. het kussen)
Geweigerd wordt, en
verstoken van haar wit, enz.

4

53o. Zoo moet: versta: „zoo moge". — 532. Min duidelijk en min juist :
't Lat. heeft : „de wraakgodin verhoort die billijke smeekgebeden". -533 . Ovidius spreekt van een bron, zoo helder als zilver; Vondel maakt
hier niet alleen zilversteen van, maar laat de bron zelfs als zilve rste en vloeie n. — 538. Groeiend: versta : „welig groeiend". — 543.
V e r s c h e bron: b r on is hier niet de „fontein", maar 't „water" of
„born" zelf.
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545 En door zijn eigen schijn in 't water, zonder vlek,
Bekoord, bemint terstond een ongelichaamd wezen,
En ziet den schijn aan voor een lichaam, waard geprezen,
Verwonderd, mits de schijn het leven niet bezwijkt,
En hij, verstomd en stil, een marmerbeeld gelijkt.
550 Hij ziet, in 't gras gestrekt, zijne oogen aan, als starren,
Twee witte handen, die God Bacchus tarten darren,
En blonde lokken, als een tweede Apollo gloeit,
De kin en kaken, met geen stoppelhaar begroeid,
Een hals gelijk ivoor, een voeglijkheid in wezen,
555 En aanschijn, en gelaat. De verve is uitgelezen,
Sneeuwwit en blozend rood, gedommeld ondereen.
Hij staat verwonderd in het spieg'len om al 'tgeen
Zich weder over hem verwondert: dus bevangen
Met minne, kent hij niet het wit van zijn verlangen.
560 De knaap wordt aangezocht, terwijl hij met de hand
Een and'ren wenkt. Hij brandt, die zijne weerga brandt.
Hoe dikwijl wenschte hij 't bedriegelijke water
Vergeefs te kussen, op het ruischende geklater!
Hoe dikwijl doopt de knaap zijne armen in de bron,
565 Op hoop of hij den hals van 't schijnbeeld grijpen kon,
Niet eens bevroende hoe hij zelf hierin kwam schijnen!
Deez' weet niet wat hij ziet, en raakt door 't zien aan 't kwijnen
En blaken, om hetgeen voor zijn gezicht komt staan.
Hetgeen zijn oog bedriegt, dat noopt den spieg'laar aan.
570 0 lichtgeloovende, wat grijpt gij toch verloren
546. Een on g elichaamd wezen: „'t woord wezen is hier zeer dub„belzinnig geplaatst; want eenvoudig genomen, is een on geli c ha a m d
„wez en, een Geest, die bestaat en leeft buiten eenig lichaam, 'twelk
„hier gansch niet te pas komt. Versta hier door w e z en den schijn der
„uiterlijke gedaante, zooals die zich voor 't oog van Narcissus in 't water
„vertoonde, 't zij gij er hoofd en lijf of alleen 't aanzicht onder verstaan
„wilt; want beide deze beteekenissen heeft dit woord w e z en in dit werk
„meer dan eens”. H. 1k geloof, dat de dubbelzinnigheid, welke Huydecoper
meent te vinden, niet had kunnen bestaan, indien Vondel geschreven had:
HET ongelichaamd wezen, t. w. zijn schijn in 't water, — doch ik
weet niet, waarom bier iemand aan een gee st zou denken, waar het geheele verband duidelijk aantoont, dat bier sprake is van „het w e z en des
jongelings, weerspiegeld in 't water", en dus natuurlijk van een w e z en
zonder lichaam. — 551. Tarten darren voor durven tarten, klinkt
allesbehalve welluidend. — 552, 553. Ik heb mij vergeefs gepijnigd om dezen
zin behoorlijk te ontleden: de woorden als e en twee de Apo 11 o gloeit
hangen bier geheel in de lucht. Raadplegen wij het Latijn, waar di g n o s
et Apo lline crines staat, dan zouden zij schijnen te behooren bij
blonde lo k k e n; maar dan moest er gloeiend en niet gloeit staan.
Vermoedelijk moeten wij achter lokken een (:) zetten en glo eit bij kin
en kaken brengen; maar dan nog is het geen zuivere taal, te zeggen,
dat een k in gloeit als e en t w ee d e A p o 11 o, wanneer er bedoeld wordt:
als de kin van Apollo, of: als ware hij (Narcissus) een tweede
Apollo.
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Naar 't schijnbeeld, dat u schuwt, en nergens na wil hooren 1
't Is nergens 'tgeen ge zoekt. Ontwijk hetgeen ge vrijt.
Indien ge u omkeert raakt gij fluks 't beminde kwijt.
Hetgeen ge ziet is slechts de weerschijn van uwe oogen.
575 De schijn is ijdelheid, is niet. Hij schijnt bewogen,
En komt met u, en blijft met u, en zal met u
Vertrekken, kunt ge nog vertrekken., tijdig schuw.
Noch disch, noch beddelust kan hem van hier verleiden.
Hij valt in 't lange gras, en staaroogt in de weiden
580 Op d'ijdele gedaante, en kan zich niet verzadn,
En d'oogen helpen hem bederven en vergaan.
Hij strekt zijne armen naar de bosschen hene en weder,
En zegt: gij bosschen, och, wien viel de min ooit wreeder?
Want u is wel bekend wat minnaars, hier gegriefd,
585 Gij met uw schaduwen en schuilhoek heb geriefd:
Naardien ge menige eeuw dus vroolijk bloeide en groeide.
Ai meldt me wien ge ooit zaagt, die zich zoo zeer vermoeide,
En van de minne kwijnde. Ik zie 'tgeen mij gevalt:
Doch 'tgeen ik zie, en mij behaagt om zijn gestalt,
590 Dat vinde ik niet: zoo wijd geraakt mijn min te dwalen:
En om mijn hart te meer te pijnigen met kwalen,
Zoo scheidt geen wilde zee, noch berg, noch baan, noch oord,
Noch bolwerk, nochte muur, noch toegesloten poort
Ons beide, maar alleen een dunne vloed en smalte.
595 Hij zelf begeert dat ik hem grijpe, en zijn gestalte:
Want t'elkens ik het dunne en smalle water zoen,
Buigt deez' zijn rooden mond naar mijnen mond in 't groen.
Men zou gelooven, dat het raakte: en 'tgeen onslieden
Vaneen gescheiden houdt heeft luttel te bedieden.
600 Ai jongske, wie gij zijt, koom uit. Genaak me vrij.
Waarom, o eenige, waarom bedriegt ge mij?
Waar loopt ge, als ik u zoek? gewis voor mijne lippen,
Gedaante en oude, hoeft ge uit schrik niet heen te glippen.
Ik werd van veldgodin en vlietgodin gewild.
605 Uw minzaam aanschijn, en uw vriendschap, heusch en mild,
Ontvonkt in mij een hoop dat ge u eens zult ontfarmen.
Reike ik u d' armen toe, gij reikt me beide uwe armen
Van onder weder toe. Lach ik u toe, gij lacht
Mij weder aan. Ik zag uw tranen, hoorde uw klacht,
610 Zoo menigwerf gij mij zaagt schreien, droef te moede.
Gij knikt me minzaam toe: en zoo ik recht bevroedde
Aan 't reppen van uw lip, en overschoonen mond,
Gij spreekt, en uwe spraak en stem verdwijnt terstond,
En klinkt niet in mijn oore. Ik ben in u. Mijne oogen
386. Bloeide en groeide voor bloeidet en groeidet. H. 1k acht,
vooral in poezie, het weglaten der t, wat mij betreft, zeer verschoonbaar.
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615 Aanschouwen 't, en ik ken mijn aanzicht onbedrogen.
Ik brande uit eigen liefde, en sticht en voel den brand.
Wat gaat ons aan? hem eerst te vragen waar' een schand;
Of toeven dat hij 't vrage: en och wat zal ik vragen?
Het is bij mij, waarna mijn zinnen met behagen
620 Verlangen. Ik blijf arm door mijn bezit alleen.
Och mocht ik buiten mij, en uit mijn lichaam heen
Verhuizen! dat 's wat nieuws gewenscht van een gegriefde.
Ik wensche ontlast te zijn van minne en eigen liefde.
Alree bezwijkt mijn kracht van rouw. 'k Verwacht het end.
625 Ik sterve in 't opgaan van mijn levens lieve lent.
De dood, die 's levens draad ontijdig voor de jaren
Komt knippen, zal me niet met zijnen pijl vervaren.
Ik wensche hem, die mij mint, een langer levenstijd.
Nu zullen we allebei, van wederzij gevrijd,
630 In eene ziel vergaan. Zoo sprak hij, los van zinnen,
En zocht het schijnbeeld weer, en stoorde 't water, binnen
Den zoom der bronne, met veel tranen, die door pijn
Afrollen van de wang, waarom de knaap den schijn,
In deez' beroerde bron verdreven, niet kon kijken:
635 En toen de schijn verdween: waar gaat ge henestrijken?
Waar gaat ge? riep hij. Blijf: verlaat, o wreedaard, niet
Den vrijer, die u mint. Vergun me in dit verdriet
t' Aanschouwen 'tgeen me streng verboOn wordt aan te raken
En koester nog een poos mijn dolheid onder 't blaken.
640 Hij rukt dus klagende den boezem op, en slaat
Met zijne blanke hand, in dien verliefden staat,
Voor zijne bloote borst, die rood ziet van de slagen,
En eveneens gelijk wij dikwijl appels zagen
Half wit, en hallef rood: of als de muskadel,
645 Nog onrijp aan de rank, verkrijgt een purp'ren schel.
Hij, in de stille bron dit ziende, wordt bij vlagen
Te krank, en kan de smart van minne niet verdragen.
Gelijk een wassen torts bij luttel viers verdwijnt,
En morgenrijp, waarop de zon der lente schijnt,
650 Allengs vergaat, en smilt, zoo ziet men hem verkeeren,
En deze minnekoorts zijn vleesch allengs verteren.
Nu bloost de roode roos niet langer op de wang.
Die levendige vaag en kracht vergaan eerlang,
En wat zijn oog behaagt, ook 't lijf, dat hij bezinde,
655 Zoo lief bij Echo, die het eerst te vierig minde:
Waarover zij, vergramd, en denkende aan Naar leed,
Zich evenwel bedroeft. Zoo dikwijl 't jongske kreet
6 34. Niet kon k ij ken : verkeerd : Narcissus kon nog altijd blijven
k ij ken, maar hij kon zijn beeltenis niet langer z i e n. — 653. Vaag: d. i. :
nbloem, groeikracht". H.
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En och zei, zuchtte ze och, en kermt het na heel drukkig.
Zoo menigmaal hij op zijne armen ongelukkig
660 Eens klapte, klapte zij met droeven galm weerom.
Dit was zijn leste klacht, toen hij in 't water stom
En droef zich spiegelde: och te vruchteloos beminde!
Dit wordt beantwoord van den galm, die hem bezinde,
Met d' eigen woorden. Hij riep jammerlijk : vaar wel.
665 Zij riep hierop: vaar wel. Toen lei de jachtgezel
't Vermoeide hoofd op een grasgroene zode neder.
De dood look d' oogen van dien schoonen, krank en teeder,
Waarover hij zichzelf verwondert. Deez', vol schriks,
Gedaald ter helle, ziet zijn bleeke schim in Stix.
670 De Boomgodinnen, al gezusters van een moeder,
De haarlok kortende, berechten haren broeder.
De Boomgodin beluidt hem met bedrukt misbaar,
Daar Echo droef op galmt. Nu stelt de droeve schaar
De baar en 't vier toe, dat het lichaam zal verslinden:
675 Doch 't lichaam, hoe men zoekt , is nergens niet te vinden ,
Dan slechts een gele bloem, met witte blaan geboord.
Geheel Achaie, rijk van yolk, en steden, hoort
Narcissus' deerlijk ende en dood aan met verbazen,
Van dien onfaalbaren Tirezias, geen dwazen
68o Noch valschen wichelaar, voorheen gesteld ten toon:
En nog dorst Penteus stout, Echions dwaze zoon,
Een eenig lasteraar der goden in deez' hoeken,
Des blindens wich'larij beschimpen en vervloeken,
En zijne blindheid hem verwijten omgezwicht.
685 Hij schudt het grijze hoofd, en grauwt hem in 't gezicht:
Och hoe gelukkig mocht men u met reden heeten,
Indien ge blind waart, en het wijnfeest dus vermeten
Niet met uwe oogen zaagt: want zijt gewis; de dag
Genaakt, en is alree voorhanden [schimp niet, mag
690 Ik waarheid spreken] dat de nieuwe god der wijnen,
God Bacchus, Semels zoon, hier heerlijk zal verschijnen,
En u, ten zijge, hem ter eere, kerken bouwt,
Geslingerd over 't veld aan Harden, voor dit woud,
666, 667. Er wordt in 't oorspr. van geen „verwonderden dood" gesproken; daar staat: „een donkere nacht sloot de oogen, die hun eigenaar
bewonderden". — 67o, 672. De uitgave heeft hier terecht: Stroomgodinn e n, S tr oomgode n. — 672. Beluid t: de oude uitgaaf heeft verkeerdelijk: besluit. — 680. Voorheen gesteld ten toon: zwak en dubbelzinnig voor 't eenvoudige: v o o r z e g d. — 681. D w a z e zoo n: of hier, of
vs. 68o had voor dwaze een woord kunnen worden gevonden. — 684.
O n g e z w i c h t voor „met een onbeschaamd gelaat", of, als men nu zou
zeggen: „zonder blikken of blozen". — 69o. De nieuwe go d: hier neemt
Ovidius, tegen zijn gewoonte, de chronologische orde der dingen in acht.
Immers Bacchus — zie vs. 407 en volgg. — was nog piepjong.
VONDEL XII.
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Aanschouwen zal, en gij uw moeder en uw moeten
695 En 't feestbosch met uw bloed zult sprenk'len en besproeien.
Geloof hij wil gewis verschijnen, maar gij zult
Die godheid niet hare eer opdragen, als een schuld,
En jammerlijk u zelf beklagen, rood van krijten,
Dat gij me blind zaagt, en mijn blindheid dorst verwijten.
700 Echions zoon beschimpt en steurt hem in dit woord.
De daad volgde evenwel deez' spelling, lang gehoord.
De wijngod Liber kwam ter feest met blijde zinnen,
En 't luide veldgeschrei der dronken wijnpapinnen
Klonk over 't gansche land. De gansche stad loopt uit.
705 De mannen, vrouwen, en schoondochters slaan geluid.
't Gemeene yolk, gemengd met statige ambtenaren,
Elk ijvert in den drang, om d' ongewone altaren.
0 strijdbare afkomst van den draketand en Mars,
Riep Penteus, wat vervoert uw hoofd, zoo dol en dwars?
710 Of hebben koperklank, kornet, en tooverijen
Zoo groot een kracht dat zij, die onder bloedig strijen
Trompetten, slagzwaard, noch geharnast heir ontzien,
Nu suffen voor 't geschreeuw van wapenlooze lien,
Een dollen dronken hoop van wijven, een gedommel
715 Een ritse kitteljacht, en pijp, en holle trommel?
Moet ik verwonderd zien dat grijze hoofden, hier
Van Tirus over zee in ballingschap, zoo fier
Deez' muren bouwende, bloohartig moeten beven,
En zonder slag zich aan een kind gevangen geven?
720 0 jongelingen, die, in 't bloeiendst van uw tijd,
Mijne oude niet ontloopt; wien 't past, bereid ten strijd,
De speer, geen wijngerdspiets, den helm, geen krans te
dragen,
Gedenkt eens, bidde ik, uit wat stamme, uit welke magen
Gij zijt gesproten. Schiet den moed aan van den draak,
725 Die eenig en alleen zoo velen moordde uit wraak.
Hij stelde om bron en poel zich onversaagd ter were:
U voegt het dat ge strijdt voor uwen naam en eere.
Hij velt manhaften: dempt gij die verwijfde jacht,
En houdt der vaad'ren eer het hoofd op in haar kracht,
730 Zoo 't noodlot Tebe, in top gestegen, wil verneéren,
Laat vier en zwaard en stad verdelgende ommekeeren,
En stormgevaarte en mans vernielen poort en wal.
696. Hij wil gewis verschijnen: wil staat hier voor zal, als in 't
Eng. — 698. De oude uitgaaf heeft : mat van k r ij t en. — 701. D e e z'
spelling, lang gehoord: indien er stond: lang besproken, zou de
uitdrukking nog eenigen zin hebben; la n g g e ho or d is hier niets dan een
ongelukkige rijmlap. — 725. Uit wraak: wederom om 't rum; want wat
of wie had de draak te wreken? Die moordde omdat het in zijn natuur en
bestemming lag.
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Zoo zullen we, van 't lot misdeeld, door dit geval
Wel ongelukkig zijn, doch vrij van lastervlekken,
735 Ons lot beweenen, niet ontveinzen , noch bedekken ,
Noch schaamrood smilten in ons tranen droef en blind.
Maar nu zal Tebe, van een wulpsch een weerloos kind
Verwonnen, zuchten ; van een, die met oorlogswrokken,
Noch paard, noch wapen is gediend, maar pronkt met lokken ,
740 Van mirre druppende, en den zachten wijngerdkrans,
En purperen gewaad, uitstekende van glans,
En stijf van dier gesteente en goud, hierin geweven.
Indien ge d'offers staakt , ik weet u raad te geven
Hem om te zetten, dat hij, buigzaam en bereid ,
745 Dien valschen vader, van de faam hem toegeleid ,
En 't logenoffer zal verzaken en verzweren.
Hadde eer Akrys het hart dien logengod te keeren,
En Argos poort hem trots te smijten voor het hoofd ;
Zal Penteus en gansch Tebe, als van verstand beroofd,
750 Voor eenen vreemdeling, geene eere waardig, schromen ?
Gaat hene, zegt hij tot zijn lijfwacht , gaat hem toomen ,
Sleept dien belhamel, vast gekneveld, herrewaart.
Verzuimt geenszins mijn last te volgen onbezwaard.
De grootvadr Atamas, en naaste bloedverwanten ,
755 Verlegen, pogen hem bedaardheid in te planten,
Arbeidende vergeefs tot afstand stijf en sterk ;
Doch hoe men hem meer keert, en waarschuwt geen kwaad werk
Te rokkenen, te meer begeert hij voort te streven ,
Nu zij hem tegenstaan. Van dolheid aangedreven
760 Verergert deze drift. Een ongeschutte stroom
Komt eerst zachtzinniger afdrijven stil en loom :
Maar zoo een balk of rots hem stuiten wil en keeren ,
Dan ruischt en bruist hij felst op paal en hinderbeeren.
Zij komen, blond en blauw geslagen, weer in 't end :
765 En Penteus vraagt hen naar god Bacchus : elk ontkent
Dat Bacchus hun verscheen, en antwoordt dus : wij grepen
Den dienaar van het feest, zijn kerkgenoot, en sleepen
Dien gast, gevleugeld en gekneveld, herwaart aan,
Die met den god verliet den offrenden Tuskaan,
738. Van e en : hier valt de klemtoon bij ongeluk op v a n, daar hij op
e e n moest vallen, en de regel is niet te lezen. — 747. Akrys: Akrisius ,
over wien in Boek IV zal gesproken worden., — 757. Doch hoe men
hem meer keert: de toon en de welluidendheid vorderden : hoe men
meer hem k e e r t. — 764. Blond en blauw: zoo behoort men te zeggen ,
en niet b o n t en b 1 a u w, als thans veelal gehoord wordt; 't beteekent :
„met witte en blauwe vlekken". — 769. Den off'renden Tuskaan:
of „Tyrrhener" als 't Lat. heeft. Vondel wil zeggen , ofschoon hij 't niet
duidelijk uitdrukt : „de Tyrrhener die, met Bacchus uit Lydie gekomen,
diens offerdienst had overgebracht".
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no En sedert zijn altaar handhaafde, en heeft gesteven.
Wij leev'ren u dien gast. Toen zag men Penteus beven
Van gramschap, en hij green hem norsch en grimmig toe,
En sprak, hoewel hij nauw de straf en strenge roe
Intoomen kon: maar wacht, ik zwere en 't wil niet falen,
775 Gij zult, ten spiegel van alle and'ren, dit betalen,
En boeten met den hals. Zeg op, en staak getier.
Hoe is uw naam? uit wat geweste koornt ge hier?
Wie zijn uwe ouders? hoe bestaat ge, na'et belanden,
Deez' nieuwigheden en bestrafbare offerhanden
780 Hier in te voeren? en hij antwoordde onversuft:
Ik heet Acestes, nooit van waanwijs hoofd verbluft,
Mijn land Meonie. Mijne ouders, die hier zaten
In armoe, hebben mij geen bouwland nagelaten,
Noch groot noch kleener vee. Mijn vaders arremoe
785 Ving verschen visch met want en bevende angelroe.
Het ambacht was zijn rente, en scheidende uit zijn nering,
Sprak: erfgenaam, aanvaard uw erfgoed, mijn hanteering.
Neem al den huisraad dien ik heb, gelijk ge ziet;
En gevende den geest in 't spreken, laat me niet
790 Dan water. Dies al't erf hetwelk me stond te strijken:
En straks hierna, om niet stokstijf te zitten kijken
Op eene zelve klip, leerde ik het stuurmanschap
Hierbij, en 's hemels loop verstaan van trap tot trap,
d'Oleensche Regengeit, Taigete, en Regenstarren,
795 Den Beer, en streken van de winden, niet te sarren,
En havenvinding. Bij geval naar Delo's kust
Gevaren, landde 't schip te Chius, en gerust
Aan 't eiland roeiende, was 't land voor ons ten beste.
De nacht verdween allengs. De dag van 't oostgeweste
Boo Begon te krieken. Ik rijs op, beveel het yolk
Versch water, 't welk ik wees, te putten uit een kolk,
Of bron, en klim vooruit de duin op, om te letten
Van wat gewest de wind de zeilen uit komt zetten,
En roepende de maats, steek wederom in zee.
805 Ofeltes, een voornaamst' der makk'ren, riep: alree,
781. Nooit van waanwijs hoofd verbluft: het Lat. zegt wel, dat
Acestes „zonder vrees" antwoordde, doch laat hem daarom geen onbeschoft
gezegde — als hier — aan Pentheus toevoegen. — 782. Me on i e : Lycie, of
een daarin gelegen landstreek". — 794. d'O le ens c he R egengeit: de
„geit Amalthea", die Jupiter te Olenus, een stad in Etolie, had opgevoed,
en die daarvan Olenia genoemd was. — Taigete: eene der Pleiaden. —
R e g en starr en: de Hyaden , van welke meermalen is gesproken. —
795 . Niet te sarren: ongelukkige rijmlap. — 802. De duin: elders he t
duin. — 805. Een voornaamst' der makk'ren: hoe kon Vondel, die
anders zoo goed maat en snede in acht wist te nemen, het woord voornaamst' voor een medeklinker plaatsen? hij moet dezen regel niet hebben
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Alree man. Wij zijn hier: en brengt een knaap gevangen
Gelijk hem toescheen, als een maagd met roode wangen,
Gevat op 't eenzaam veld, gelijk een vrijen buit,
En strandewaart gesleept. Hij zag er slaap'rig uit,
810 En dronken, en kon nauw met struikelende beenen
Ons volgen. 1k bezie hoe driftig d'oogen schenen,
Zijn dracht en gang, en zie niet dat een mensch gelijkt,
En dit bedenkende, zeg tegens 't yolk: mij blijkt
Niet klaar wat godheid bier in menschenschijn loopt mommen,
815 En 't is nochtans een god, daar menschen voor verstommen;
Doch wie gij zijt of niet, begunstig toch ons doen,
En spaar ze, die hun plicht vergeten al te koen.
Toen zeide Diktis, snelste in 't klimmen bij de masten ,
En rijden op een touw; hou op ons t'overlasten
820 Met preev'len, en voor ons te bidden, zoo vervaard.
Dus spraken Libis, en Melant, die 't roer bewaart,
Alcimedon, en ook Epopeus, baas van 't roeien,
Die 't bootsvolk moedigt, dat men 't hart in 't lijf ziet
[groeien.
Hiermee stemden ze al. Zoo kan de roof 't gezicht
825 Verblinden. Evenwel zeide ik: mijn ambt en plicht
Gedoogt niet, dat we ons jacht besmetten en schoffeeren
Met deze heil'ge vracht. 1k wil hem buiten keeren,
Uit kracht van mijn gezag. De stoutste Likabas,
Die uit Tuskanen om een moord gebannen was,
830 En, als een banneling, nog achterland most dwalen,
Stak op, bier tegens aan en had me, zonder falen,
Ter stede daar ik stond, met zijne grove vuist
Den nek gebroken, en te bijster onbesuisd
Van 't boord in zee gebonsd, hadde ik, met angst bevangen,
835 Niet, tijdig handgauw, aan een kabel blijven hangen.
De goddelooze maats verheffen dit met lof;
Waarom god Bacchus hen dus aansprak, even of
Hij uit den slaap schoot, nu benuchterd van het zuipen:
overgelezen, anders had hijzelf gevoeld, dat, 't zij de korte e aan 't slot des
woords geschreven worde of weggelaten, dat woord evenwel nimmer als
een tweesylbig kan worden uitgesproken. — 805, 8o6. A 1 r e e, al r e e man:
a lr ee: is een gewone uitroep of begroeting van zeelieden, 'tzelfde waar
de Engelschen al right voor zeggen. — 814. M omm en: 't echte woord voor
wat men met een omschrijving noemt: „een maskerade vertoonen". H. —
818. Diktis, snelste in 't klimmen: is de bedoeling, te zeggen dat
Diktys de overigen in 't klimmen overtrof, dan moest er staan: d e
snelst e: wil Vondel te kennen geven dat Diktys in 't klimm en sneller,
vlugger was dan b. v. in 't lo o p en of in 't spr ing en, dan had hij
s n el st moeten schrijven. — 819. R ij den: beter: 't r ij d en. — 822. Baas
van 't r o e i en: een ongewone uitdrukking om den man aan te duiden,
die door zijn gezang of stem de roeiers gelijken gang doet houden.
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Hoe dus? wat recht gij aan? 't zal u in d'oogen druipen.
840 Wat tiert ge? zeg me fluks. Wie brocht me herrewaart?
Waar voert ge mij? ai zijt angstvallig noch vervaard,
Zei Proreus, en belieft het u, noem ons de stranden
En rechte haven, daar gij veilig wilt belanden,
Wij zullen derwaart spoen. Te Naxos, antwoordt hij.
845 Zet derwaart uwen koers: daar ben ik thuis, en vrij,
En wil u, daar beland, met vreugd verwellekomen.
De schelmen zwoeren bij de zee en goon der stroomen
Zijn eisch te volgen, en bevelen mij het zeil
In top te halen. Toen lag Naxos hoog en steil
850 Aan mijne rechte hand. Ik hou de rechte zijde.
O krankhoofd, riep Ofelt, dat u Megeer berijde!
Wat recht ge, o dollaard aan! wat wil deez' razernij!
Een ieder vreest voor zich. De meesten wenken mij:
Loop slinks. Ik geef het roer een and'ren op dit tieren,
855 Al t'eerlijk van gemoed om op dien voet te stieren.
Alle and'ren grauwen: al de hoop bekijft me, en mort.
Dus raast Etalion: wat plaag is 't, die u schort?
Of waant ge dat ons heil aan u hangt? en hiermede
Zet hij zich zelven aan het roer in mijne stede,
86o En wendt van Naxos of naar eenen and'ren oord.
Toen zag de god uit schimp ter zee in over boord:
Gelijk of hij 't bedrog nu eerst begon te rieken,
En veinzende begon te weenen, als de zieken,
En sprak: matrozen, hoe, hebt gij mij niet beloofd
865 Te zetten aan dat strand? ik heb, van brein beroofd,
Die kust u niet gevergd. Waarmee verdiende ik heden
Dien hoon? wat eere kunt ge inleggen, zonder reden,
Dat mans een weerloos kind, zoo velen een alleen
Bedriegen? ik beschrei dit onrecht, vreemd van reen.
870 De goddelooze hoop belacht ons droeve tranen.
En roeit met kracht door zee, en hoort naar geen vermanen.
Nu zwere ik bij dien god, geen is zoo sterk als hij,
'k Zal u een wonderdaad, schoon ze ongeloofbaar zij,
Verhalen. Luister toe. Het jacht bleef plots'ling zitten,
875 Als op een zandplaat. Zij verwond'ren en verhitten
Zich zelfs, om met den riem te roeien naar hun macht,
En binden 't zeil los: maar het veil belet de kracht
Des riems, en krinkelt zich om 't hout, en onder 't roeien
Begint groen eekloof door de zeilen heen te groeien.
88o God Bacchus kranst met bladn van wijngerd zijne kuif,
En drilt de speer, omringd van wijngerdrank en druif.
867.869. Zonder reden — vreemd van reen: „twee stopwoordenom
„'t rijm, te meer gebrekkelijk, omdat zij 'tzelfde zeggen en hetzelfde woord
„hier dient, om beide, slepend en staand rijm, te vervullen". H.
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Men zag rondom hem heen gespook van tijgerdieren,
Gevlakten panter, losch, en wreede luiperds zwieren.
De mannen, 't zij uit schrik of dolheid kwamen voort,
885 Al teffens razende, gesprongen over boord,
En Medons lijf werd met een zwarte huid betogen,
Kreeg spitse vinnen, en de rug krom ingebogen,
Stak van zich. Likabas sprak tegens hem: wee mij.
In welk een zeegedrocht en dier verandert gij?
89D En gaapte wijder : ook begon de neus te gapen.
De schub groeide op zijn huis, en diende tot een wapen.
Maar Libis, willende de riemen met geweld
Inleggen, ziet hoe 't met zijn handen is gesteld.
Zij krimpen kort ineen: de yin verdrijft den vinger.
895 Een ander pogende zijne armen met een slinger
Om eene koord te slaan, is beide d'armen kwijt,
En achter omgekromd, gelijk een zeisen, smijt
Het stompe lichaam in het midden van de baren.
De staart, terwijl het jacht behinderd wordt te varen,
900 Krijgt eene kromme bocht, gelijk een halve maan.
Zij springen, spartelen in 't water of en aan,
En huppelen in 't schuim, en dompelen zich onder,
En borr'len weder op, en spelen, 't is een wonder.
Als dart'le reien, die ten dans gaan om de bruid,
905 En snuiven 't zeeschuim door hun snuiten in en uit.
Ik ben van twintigen alleen slechts overbleven,
Zoo koud van schrik en angst dat mijne beenen beven,
En god mij nauw'lijks brocht tot stilte van dien schrik.
Hij sprak: verzet uw vrees. Vaar recht naar Chius. Ik,
910 Daar veilig landende, holp Bacchus' wijnfeest eeren.
Toen zeide Penteus: 'k heb u lang naar uw begeeren
Genoeg gehoord, of uw verhaal mij paaien zou.
Trouwanten, grijpt dien schelm en booswicht, zonder trouw,
En martelt hem zoo wreed dat hij 't besterve in 't ende.
915 Tirreensche Acetes wordt verwezen ter ellende
Des kerkers, en terwijl de slachtbank wordt gesteld
En vier en staal, om hem te dooden met geweld,
Begint de deur vanzelf te springen, en te kraken,
En boei en keten, zoo 't gerucht loopt, los te raken.
920 Echions zoon volhardt bij 't opzet tegens reen,
Zendt niemand, maar gaat zelf verwaand en moedig heen
Naar 't nieuwe wijnfeest toe, dat ze op Citheron vieren.
905. En snuiven 't zeeschuim door hun snuiten in en uit:
Vondel heeft hier opzettelijk dezelfde klanken samengekoppeld, om het
geluid, dat de dolfijnen maken bij 't opsnuiven van 't water, na te bootsen. —
906. Van twin tig e n: dat zou beteekenen: „van onderscheiden twintigtallen"; lees van twintig.
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De wijnberg loeit van zang en wangelatig tieren
Der wijnpapinnen. Maar toen Penteus hoorde en zag
925 Den weerklank, in de lucht gestegen, slag op slag,
En 't loeien en gehuil, ontvonkt het bloed van toren,
Gelijk een moedig paard, op 't steken van den horen,
En krijgsklaroenen briescht, en voort wil aan den man.
In 't midden van den berg, van waar men uitwaart kan
930 Rondom zien, opent zich een veld, omheind met boomen.
De moeder zag hern, eerst van alien, derwaart komen,
En goddeloos en trots het wijnaltaar bespien.
Zij kwam al razende den zoon den wijnspriet bien,
Trof Penteus met haar speer, en riep wat zij kon roepen:
935 Mijn waarde zusters, koomt: koomt herwaarts met uw troepcn,
Dit zwijn is 't grootste dat men ooit in 't jachtbosch zag.
Ik moet het raken. Al de drommel voor den dag,
Komt teffens, als een zwarm, op Penteus aangeschoten,
En vliegen teffens op hem aan met haar genooten
940 Afgrijs'lijk dol. Elk zit gezwind hem op den hiel,
Die nu niet langer god verlasterde, maar viel
Al sidd'rende op de knien, bekende zich misdadig,
Vervloekte zich, te zwaar gewond en ongenadig,
En riep : Autonoe, mijn lieve moei, sta bij.
94 5 Help me om Akteons wil. Ontfarm u over mij.
Zij kent Akteon niet, en trekt hem onder 't smeeken,
Den rechten arm van 't lijf, en Ino, heet ontsteken
Van gramschap, rukte voort den slinken arm van 't lijf.
Toen stak d'onzalige zijn handen, koud en stijf,
950 Niet meer naar moeder toe, maar toont de bloende stompen,
En kermde: och moeder, zie, terwijl zijne aders krompen,
Agave zag hem aan, en gilde, en schudde 't hoofd.
Het haar vloog om den nek. Zij van verstand beroofd,
Neemt grimmig 't hoofd, gerukt van zijne schouderbiaden,
955 En toont het met haar hand, te paaien noch verzaden
Met rookend bloed en moord, dien dollen hoop, en schreit:
Vriendinnen, dit is ons triomf. De herfstmaand spreidt
Noch schudt bij storm zoo snel de bladn van hooge boomen,
937-939. Al de drommel .... komt teffens .... en vliegen
t effen s: „woorden, eene meerderheid van personen uitdrukkende,
„die men c olle c tiv a noemt, samen te voegen met een werk„woord in het meervoudig getal is Poetisch en keurlijk, en bij onze
„Voorvaderen, ook buiten de Poezij, gemeen geweest. Maar hier is aan„merkelijk, dat Vondel van twee werkwoorden 't eene in 't eenvoudig,
„'t ander in 't meervoudig getal stelt — dat niet naar te volgen is. — Merk
„hier ook weder aan die onnutte herhaling van 't woord t e ff en s”. H.
—95
. T e pa a ien no c h verzaden: hier had te herhaald moeten worden;
het verwaarloozen van dit woord bij saamgevoegde werkwoorden behoort
nog tot Vondels vroegeren leeftijd.
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Dan zij met hare vuist bloedschendig hem niet schromen

960 Zijn leen en lichaam gansch to scheuren. De Tebaan,
Zich aan hem spieg'lende, voedt, Bacchus' onderdaan,
's Gods nieuwe altaren, en bewierookt zijne koren.
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INHOUD.
Lcitoe en hare zusters volhardden stijfzinnig in het lasteren
van het wijnfeest, en zulks dat ze op den vierden dag bij
den spinrok elkanderen verscheidene geschiedenissen verhaalden; ten deele van Apollo, die in Eurinomes' schijn vermomd, Leukotoe bekroop, waarom Klitie uit naarijver in een
zonnebloem veranderde: ten deele ook van Hermafrodyt, en de
bronmaagd Salmacis, tot een zelve lichaam aaneengegroeid.
Hierna werden de gezusters in vledermuizen, en hare webben
in wijnstok en ranken hervormd. Toen Agave zich hierin verheugde, verviel ze in groote droefheid : dewijl Ino en Atamas
van dolheid in zee sprongen, en watergodheén wierden. De
Tebaansche vrouwen, hen als dooden beschreiende, verkeeren
in steenen en vogels. Kadmus, ook door deze ellende bewogen,
verlaat Tebe, en reist met zijne gemalinne in Illirikum, daar ze
beide in slangen veranderen. Bacchus brengt Indien onder zijne
gehoorzaamheid. Akrizius niet geloovende dat Bacchus een god,
en Perseus Jupiters zoon was, bij Danae gewonnen, kwam tot
berouw. Perseus vloog door de lucht, en kwam bij Atlas, en
veranderde hem in eenen berg. Hij zag Andromeda aan de
steenrots geketend, en verloste ze van het zeegedrocht.

A

959. Bloedschen di g: d. i.: „schennis, mishandeling, plegende jegens
hun bloedverwant".
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Og waant Alcitoe, Mineias' telg, zij hooren
De feest des wijngods niet te sterken, en verdoemt
Dat Bacchus d'afkomst van den dond'raar wordt genoemd,
Al t'onwaarachtig, 't welk haar zusters ook bezegelen.
5 De priesters heeten elk godvruchtig zich te regelen,
Het feest te vieren, al de dienstboOn zich van werk
Onthouden, elke vrouw in bont het wijnfeestperk
Stoffeeren, 't losse haar in 't wild te laten waaien,
Het hoofd bekransen, en de wijngerdspeer te zwaaien,
JO En sling'ren hene en weer. Zij spelden dat men voort

N

i. Mineias' telg: „Mineias' telg dat is de telg van Mineia of van
„Min eias: maar vs. 44 zegt Vondel, het bloed van Mineus, en vs. 525
„Mine u s' dochter, doch de vader van Alcitoe hiet noch Min ei a, noch
„Min eias, noch Min e u s; maar Minyas, naar welker naam Alcitoe hier
„van Ovidius genoemd wordt Miny eIas, waarvoor Vondel, zoo 't schijnt,
„gelezen heeft Mineias, maar. behalve dat hij zich zelven ongelijk is, in
„Min e i a s' telg en Min e us' dochter, zoo deugt dit Been van beide en is
„het aantoonen van zulke misslagen in onzen Dichter te noodzakelijker,
„omdat zijn voorbeeld ook anderen doet dwalen; want buiten twijfel heeft
„PooT deze plaats in 't oog gehad, toen hij schreef in zijn Minnedichten ,
bl. 181:
„Mineias' dochters vliegen weder.

„t. w. de vledermuizen, waarin de do c h t e r s van Min y as hervormd
„werden". H. — Opmerkelijk is het, dat de goede LA FONTAINE zich evenzeer bij 't vertalen van den naam vergist: althans zijn navolging van deze
fabel draagt tot opschrift: Les flues de Minie. 't Had Miny a s, of voor
't minst, naar de Fransche verzachting, Miny e moeten zijn. — Minya s
was een mythisch vorst van Orchomenos in Beotie, waarin ook Thebe
gelegen was. — Zij hoor en voor zij b eho o r e n. Wederom rijmt deze
regel op den slotregel des vorigen Boeks. — 1-2. Waant .... n i et te
st e r k en: min duidelijk, voor „waant", of liever, „acht het ongepast, door
haar tegenwoordigheid gezag aan de zaak te geven". — 2-4. V e r do emt ....
al t'o n w a a r a c h t i g: verdoemt staat hier voor „oordeelt", in den zin
van 't Eng. deems; doch 't zou dan in elk geval do e m t moeten zijn;
stond er: ALS te on w a a r ac h tig, dan kon 't woord blijven. —7. In bon t:
't subst. b o n t, dat in onze dagen alleen maar gebezigd wordt als synoniem van „pelterij", en tot aanduiding van die ruige vachten , welke
's winters de rijken versieren, doch in Griekenland zeker minder in gebruik
waren, dient hier tot vertaling van 't eenvoudige pellis, „huid". Men weet,
dat de Bacchanten doorgaans worden afgebeeld met herte-, tijger- of panterhuiden. — 7-1o. Vreemd is het, dat Vondel hiervoor de w.woorden onth ouden, stoffeeren, bekransen en sling'ren het voorvoegsel te
weglaat, 'twelk hij voor regelen, vieren, laten waaien en zwaaien
behoudt. De eischen der maat verschoonen een dergelijke slordigheid niet.
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d'Aanstaande plagen van de godheid, lang gestoord,
Kon schutten met deze eer. De moeders en gevrijde
Schoondochters zetten korf en handwerk aan een zijde,
Bewierooken den god, en roepen overluid:
[ 5 0 Bacchus, Bromius, Lietis, rechte spruit
Van 't vier, herboren kind, en eenige geboren
Van een paar moed'ren, zoon van Niza, nooit geschoren,
En zekere afkomst van Tione, d'eer van 't land,
Die wijn in kuipen perst, en blijden wijngerd plant,
20 Nachtlooper, huilebalg, Iachus, Evan, storter
Van kroezen, en wat naam, het zij dan lang of korter,
Uwe eer wordt toegekeurd, waar 't yolk, u onderdaan,
Van verre toejuicht: en nu zingen ze: koom aan.
Gij blijft al even jong, onsterflijk, schoon van wezen.
25 0 jongske, gij zult eens ten hemel hooggeprezen
Opvaren. Telkens gij uw horens nederlegt,
Gelijkt ge een jonge maagd. Gij eischte alom uw recht,
En overtrokt den grond der Indiaansche mooren,
Daar Ganges 't oost omringt. Gij strafte in uwen toren,
30 Aanbiddelijke god, dien goddeloozen aard
Van Penteus, en Likurg, wiens bijl geen wijngerd spaart.
Gij schupte den Tuskaan, die overboord most springen.
Gij breidelt met den toom twee panters, niet te dwingen,
Voor uwen wagen, van papinnen aangebeen,
35 En dart'le saat'ren, en het dronken hoofd Sileen,
Den ouden suffer, die van struikelende beenen
En krommen stok gestut, al suizebollend henen,
I I. PI age n van de go d h e i d: versta: „plagen, door de Godheid
gezonden". — 12, 13. Gevrijde schoondochter: gevrijde staat hier
alleen om 't rijm: 't Lat. heeft nu r us, waar OVIDIUS eenvoudig „jonge
vrouwen" mee bedoelt. Zie voorts de noot op vs. 83. — 15. B a c c h us,
B r o m i u s, Li e iis: de ouden waren gewoon, hun Goden bij de verschillende namen, die deze droegen, aan te roepen, ten einde op die wijze
zekerder te zijn, verhoord te worden. Lieus beteekent „die de zorg
afwendt". — 16, 17. Geboren van een paar moed'ren: zie Boek III,
vs. 402. - 17. Zoon van Niza: Bacchus was geen zoon van Niza, maar
van Semele; doch hij was opgevoed in eene der menigvuldige steden, die
den naam van Nyze droegen. Zie Boek III, vs. 404. — 18. A fk omst van
Ti one: Tione of Thy o n e, een bijnaam van Semele. T h y i a s beteekent
„Bacchante". — 20. N a chtlo op er: in 't Lat. Nyctilius, van 't Gr. vbt , „nacht",
en TEVT, „ik volbreng", omdat zijn geheimenissen „bij nacht" gevierd
werden. — Hu ileb a lg: vertaling van 't Lat. Eleleus, gelijk Bacchus bijgenaamd werd, omdat bij 't vieren zijner feesten veelal RE2e6, 'tzelfde als
't Hebr. aleluia, geroepen werd. — 23. En nu zingen ze: koom aan:
ongelukkige stoplap, die niet in 't Lat. staat, den gang van 't lied nutteloos
vertraagt, en alleen dient om den lezer in de war te brengen. — 26. H o r en s:
stierhorens, namel. die Bacchus droeg als God der wilde uitspattingen. —
29. 't 0 ost o m r in g t: beter: „Indie doorkronkelt". — 32. D en T usk a a n;
„de Tyrrheniers, waarvan in den vorigen zang melding is gemaakt".
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Den schuinen ezelsrug berijdt en knikt en schokt.
Men hoorde een landgeschrei, waar gij langs hene trokt,
40 Geraas van wijven, galm van beuke pijp, en bommen,
En holle cimbelen, klaroen, en keteltrommen.
Tebanen roepen om uw gunst, en uw gena,
En eeren uw geboOn, behalve, tot haar scha,
Het bloed van Mineus, en haar sleep, te los van zinnen,
45 Die t'ontij binnenshuis, met weven, breiden, spinnen,
Minerve's handwerk stout hanteeren, onbereid
Ter feest, en houden haar gezin in arrebeid.
Een wollespinster uit den hoop sprak heel vermeten:
Terwijl alle anderen, hier ledig, zich vergeten,
50 En vieren 't nieuwe feest, laat ons, die onderdaan
Ten dienst van Pallas, een veel wijzer godheid, staan,
Den last des arbeids door vertellingen verlichten,
En met een nut verhaal bij beurte elkand'ren stichten,
Tot leerzaam tijdverdrijf. Dit voorstel stemmen al
55 De zusters. Elk begeert dat ze eerst beginnen zal.
Zij, rijk van deze stof, begon zich te bezinnen,
En twijfelde of ze woude op dezen voet beginnen
Van Dirce, lang befaamd te Babel aan d'Eufraat,
Die, zoo 't gemeene yolk in Palestine praat,
60 Met schubben werd bekleed, en in een visch verkeerde,
In wiens gedaante men haar offer bood en eerde.
Dan docht ze of zij de telg van vrouw Semiramis
Gedenken zou, die in een duff veranderd is,
En hare jaren sleet op tinne en hoogen toren :
65 Of liefst hoe Nais' zang de jonkheid kon bekoren,
38. Den schuinen ezelsrug: 't Lat. pandus, bier met „schuin"
vertaald, beteekent eigenlijk : „ter weerszij uitgezet". — 41-43. Men kan
hier onder 't lezen niet bemerken, waar de feestvierende menigte met haar
gezang ophoudt en de dichter weder begint te spreken, zoodat bier een
tusschenvoegsel, gelijk hetgeen ik op vs. 23 berispte , inderdaad zeer noodig
ware geweest. Men leze alzoo , na 't woord k e t el tr ommen: „de Thebanen roepen op deze wijze om de gunst van Bacchus, behalve" enz. -48. Een wollespinster uit den ho op: versta: „uit het afgezonderde
gezelschap der dochters van Minyas en hare dienstmaagden". — 49. A 11 e
anderen, bier ledig: neen, „elders ledig". De anderen toch, die 't
feest vierden, waren natuurlijk niet ter plaatse , waar de dochters van Minyas
zaten te spinnen. — 5o. On der d a an voor onder da ni g, als meermalen. H.
—58.Dirce:n taofrcei
e, een Godin , die — volgens
Plinius bij Joppe, of, volgens Diodorus bij Askalon — werd vereerd, en
het bovenlijf van een vrouw, het onderlijf van een visch had. Men houdt
haar voor de moeder van Semiramis. — 59. Pale stine voor Syrie, waar
't een deel van uitmaakte. — 62. D e telg van vrouw Semi r a mis :
neen : Semiramis zelve, de dochter van Derceta". — 65. Nais: eigenlijk
geen eigen naam; maar door OVID , in plaats van Naja s, „Stroomnimf",
g ebezigd.
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En door der kruiden kracht in stomme visschen snel
Veranderen van vorm, totdat de plaag haar fel
Ten lange leste trof: of hoe de lieden zagen
Den witten moerbeiboom, zoo vruchtbaar in het dragen,
70 Besmet van jeugdig bloed, een zwarte moerbeivrucht
Voortbrengen. Deze stof, verbreid door landgerucht,
En vreemd en ongemeen, behaagt haar boven alien.
Zij ving dan, spinnende haar wol, dus aan te kallen.
De schoone Piramus, en Tisbe, een eer in 't oost,
75 Gebuurden huis aan huis, elkandere ten troost,
Daar eer Semiramis, gelijk de faam ontvouwde,
Het groote Babilon met hooge toornen bouwde,
En muren van tiras. De buurschap onderling
Ho1p ze eerst aan kennis, eer de liefde hen beving.
8o De trek nam daag'lijks toe, om met der tijd te paren:
Maar d'ouders hinderden die niet te hind'ren waren.
Van wederzijde groeit de liefde wakker aan.
Zij vrijden, zonder dat hen iemand kon verstaan,
Door teekens en gewenk: doch hoe ze 't vier meer dekken,
85 Te sterker komt de vonk het minnevier verwekken.
Toen eerst de scheimuur der twee huizen rees omhoog,
Bleef eene dunne spleet, gemerkt van niemands oog,
In 't muurwerk: maar hoe zou de min de spleet niet merken?
Gij minnaars merkt dit eerst, en wist, om 't hart te sterken,
90 Hier door te spreken, en in 't heim'lijk na ais voor
Eikand're minzaam iet te luisteren in 't oor,
Ook veilig. Piramus en Tisbe, van weerszijen
Elkanders aam en lucht inhalende, onder 't vrijen
En blaken, zeiden dik: o muur, wat nijdigheid,
95 Wat afgunst plaagt u, dat gij twee gelieven scheidt?
Wat waar' 't een kleenigheid liet gij ze beide paren!
Of waar' deez' gunst te groot dat wij bij wij1 vergaren,
En ellekand're slechts eens kussen, mond aan mond!
7 1. Deze s to f: „dit onderwerp van verhaal". — 75. Ge buu r de n: van
g e bur en, „buurschap houden". 't Fr. voisiner; 't w.w. bur en is thans
voornamelijk in gebruik voor „onder 't spel, in zijn buurmans kaart
kijken". — 83. Z ij vrij den : TEN KATE , Deel II, bl. 7, wil, dat men
schrijve: v r ij en, v r e e, g e v r e d e n: en zoo zegt men ook nog heden
ten dage , althans te Amsterdam. Huydecoper haalt echter schrijvers aan,
die 't woord gelijkvloeiend bezigen. Zie wat v. LELYVELD daarop aanmerkt. —
98. Ell e k an d're: „'t Schijnt, dat de Dichters elk a n der uitrekken tot
„scheurens toe; niet alleen beter ten opzichte van de taal, maar ook krachtiger
„om den wensch en de drift dezer gelieven uit te drukken, zou Vondel
„hebben konnen schrijven:
Of waar dee2' gunst te groot, dat tuff bij wiil vergaren
Dat wij elkand're slechts eens kussen mond en mond". H.
Ik laat die zoogenaamde verbetering van H. (die toch altijd v e r gar e n
e houdt, waar de taal v e r g a a r d en eischte) in hare waarde, en zie niet
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Ook zijn we niet zoo plomp, of weten uit den grond
Too Van 't harte u eeuwig dank dat wij te zamen spraken.
Dan kusten ze in gesprek vergeefs, en zonder raken,
En wenschten 's avonds spade elkand're een goeden nacht.
Vroeg morgens staan ze weer getrouw op hunne wacht,
Zoodra de dageraad, oprijzende uit de kimmen,
105 't Gestarnte allengs verdreef, en schaduwen, en schimmen,
De zon den witten rijp en dauw uit kruiden zoog.
Zij klagen momp'lende eerst, met tranen in het oog,
Hun smart, en hartewee, zoo lang totdat ze sluiten
't Gezin heel stil bij nacht t'ontglippen, en naar buiten
110 Te sluipen op de straat, ja buiten wal en poort,
En dat ze, om niet te wijd te dwalen van het oord,
Bij hen bescheiden, stipt te zamen komen zouden,
En in de schaduw van een boom, gelijk vertrouwden,
Elkand're vinden bij het heerlijk koningsgraf
115 Van Ninus , die het oost beheerschte met zijn staf.
Hier stond een moerbeiboom, gelaan met witte bessen,
Bij eene koele bron, gereed den dorst te lesschen.
Dit stemde ze. De zon scheen traag in 't ondergaan.
Ten leste daalt ze in zee. De nacht komt op de baan,
120 En Tisbe, het gezin bedriegende, geraakte
Bij nacht ter deure uit, dat noch slot noch grendel kraakte.
Zij kwam gesluierd aan het graf, en zette vroom
Zich in de schaduwe van dien gemelden boom:
Want liefde sterkte 't hart: en juist komt uit de bosschen
125 Een dorstige leeuwin, verzaad van bloedige ossen,
Beschuimd om haren muil, van rookend bloed begruisd,
Om in deez' bron den dorst te lesschen, daar ze ruischt.
in, hoe de herhaling van dat wij meer kracht of gang aan den regel
bijzet; doch ik moet doen opmerken, dat Vondel op honderd plaatsen, ja
meestal, ell e k en niet elk schrijft. 't Is waar, hij doet zulks doorgaans
ten gevalle der welluidendheid, omdat elk, wanneer er een medeklinker
volgt, moeilijk als eensylbig kan uitgesproken worden, welk bezwaar in
elkander geen plaats heeft. — 99, Ioo. Of weten uit den grond van
't harte u eeuwig dank: dank weten, en niet dank wijten, gelijk
men bij sommige schrijvers vindt (H.), misschien wel, omdat men ook dank
w ij den kan zeggen, en de onhandige, dit weten en w ij den dooreenhaspelende, er wijten van gemaakt heeft. — 120. Het gezin bedriegende: be d r i e g en doet men eigenlijk eerst dan, wanneer men iemand
iets voor waar doet aannemen, wat versierd of valsch is. Hier is dit het
geval niet; want Tisbe had niet beloofd aan het gezin, te zullen thuis
blijven. 't Lat. faller e, dat bier vertaald is, beteekent dan ook wel naar
de gewone opvatting, b e d r i e g e n, maar wordt bier, en eldefs, genomen
in den zin van: „ongemerkt wegsluipen". H. — 126. B egr u is d: 't woord
beteekent: „met gruis bedekt," en kan dus wel gezegd worden, waar
sprake is van g r uis, van zand of van stof, maar minder juist, waar van
bloed gesproken is.
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De Babilonsche Tisbe, in maneschijn haar ziende,
Zocht angstig een spelonk, die tot lijfberging diende :
130 Doch onder 't vluchten viel de sluier haar van 't hoofd.
De brullende leeuwin, die 't veld van vee berooft,
Wou, na het lesschen van den dorst, weer boschwaart peuren,
En vond den sluier, Tisbe ontvallen. Zij aan 't sleuren,
Besmet en verft het kleed met haar bebloed gebit.
135 De vrijer Piramus kwam spader, om zijn wit
Te treffen, uit de stad, en zag de leeuweklauwen
In bloedig zand gedrukt, geraakt uit schrik aan 't flauwen,
Besterft om 't hoofd, en vindt den sluier, warm van bloed.
Och, steent hij, eene nacht moordt gruwzaam en verwoed
140 Van twee gelieven een, die langst verdient te leven!
Och arme 1 dit 's mijn schuld. Om mij kwaamt gij te sneven,
Om mij, die veel te spa hier aan kwam. Ik beval
Dat gij bij duister u liet vinden in dit dal
Van jammer en gevaar. Och leeuwen, komt me aanranden.
145 Spelonkbewoners, scheurt met wreeden klauwe en tanden,
Dit lichaam, en verslindt mijn godd'loos ingewand.
Maar suffers wenschen om de dood, van schrik vermand.
Hij raapt den sluier, en genaakt den boom, wiens lommer
Haar dekken zou, die hem geduldig wachtte in kommer
150 Hij kust den sluier, wringt dien, trooseloos zonder moed,
In zijne tranen uit, en zegt : ontvang mijn bloed.
Hij stoot het blanke zwaard in zijne borst weemoedig,
En rukt het stervende ter wonde uit, rood en bloedig
Nog rookende, en stort voort in 't zand op zijnen rug.
155 Het bloed vliegt op, gelijk het dunne water vlug
Uit eene looden pijp, geborsten en gereten,
Omhoog met een geruisch en berst wordt opgesmeten.
De witte bei van bloed besprenkeld, ziet nu rood.
De struik zuigt bloed : de bei zuigt purper uit deez' dood,
160
Maar d'and're , nauwelijks van schrik bedaard, keert weder,
Om niet haar vrijer, hier alree geploft ter neder,
Ter leur te zetten, en ziet wakker om in 't rond,
Verlangende en belust hem, met haar eigen mond,
Te melden wat gevaar zij tijdig nog ontvluchtte.
165 Zij ziet dezelve plaats, denzelven boom, en duchte
Of dit de zelve plaats en boom was, om de verf
Der moerbei , nu verkeerd. Terwijl ze menigwerf
Hier twijfelt, ziet ze, met de beenen vast op d'aarde.
132. P euren: hier in zijn oorspronkelijke beteekenis van „trekkers" ;
't is thans bijna alleen meer overdrachtelijk gebruikelijk, bij de vischvangst. — 147. Van schrik v e r man d: een nuttelooze rijmlap. — 158. De
witte bei: bei is „bes, bezie", 't Fr. baie.— 162. Ter leur te zetten:
'tzelfde als „te leur te stellen".
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Van 't warme bloed bespat, hem sparelen. Dit vervaarde
170 Haar hart zoo bijster, dat zij fluks terugge trad
Gedoodverfd, bleeker dan een beukeboomeblad.
z'Ontstelt zich, als de zee van 't windeken gestreken,
En nu een pons haar lief, van zijn geweer doorsteken,
Met kennis ziende, slaat weemoedig voor haar borst,
175 Misbaart, en trekt het haar aan Harden, vuil bemorst.
Zij valt op 's vrijers lijk, weemoedig, ongebonden,
Mengt tranen met zijn bloed, giet tranen in de wonden,
En kust hem kermende voor zijnen bleeken mond,
Begint te weenen: och mijn Piraam, dus gewond!
180 Wat onheil heeft me van uw minne en troost versteken?
Och antwoord mij: gij hoort uw allerliefste spreken.
't Is Tisbe die u roept. Och hoor me toch. Ai til
Uw aanzicht op, daar gij ter neer ligt stom en stil.
Hij hoorde Tisbe's naam, schoon d'oogen zijn geloken,
185 Slaat d'oogen nog eens op. 't Gezicht is schier gebroken.
Hij ziet ze eens deerlijk aan, maar luikt ze wederom.
Toen zij den sluier zag en kende doodsch en stom,
En ook d'ivoren schee, nu ledig van het slagzwaard,
Sprak ze: och onzalige, die hier, van mij gedagvaard,
190 Uit min te mijwaart ligt gesneuveld door uw hand,
Mijn hand is kloek genoeg om 't hart in dezen stand
Te priemen. Min vermag mij krachten bij te zetten,
Om eenen blooten dolk [wie zou me dit beletten?]
In 't hart te stooten. Ik, een oorzaak van uw dood,
195 Wil 't lijk nastappen, en, gelijk een lijkgenoot,
Dit lijk geleiden. Gij, wel deerlijk om beschreien,
Die door de dood alleen van mij vermocht te scheien,
Zult in de dood geenszins van mij gescheiden zijn;
En gij, onze ouders, in het bangste van uw pijn,
200 Laat evenwel u door ons Bede toch bewegen,
Opdat ge hen, die van een zelven piji doorregen,
Bestendig in hun min, op eenen oogenblik,
Zich paarden, niet benijdt te rusten, vrij van schrik,
In een en 'tzelve graf. Gij boom, die met uw takken
205 Dit eene lijk bedekt, straks twee, bewaar de vlakken
En 't bloed, de merken van ons al t' onrijpe dood.
171. Bleeker dan een beukeboomeblad: lees: berkeboome:
de bladeren der beuken zijn niet bleek. — 174. Met kennis ziende:
„herkennende". — 175 Vuil b e m o r s t: om 't rijm; want waardoor zou
het haar bemorst zijn geraakt? — i95, 196. Wil 't lijk nastappen, en
gelijk een lijkgenoot, dit lijk geleiden, gij, wel deerlijk om beschr eien: niet minder dan vijf malen komt in deze twee regels de klank
lijk voor en zeker niet zonder opzet, hoezeer ik daarom de herhaling niet
gelukkiger keur, dewijl het hier de plaats niet was om een woordspeling
in te lasschen. H.
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Geef altijd bessen, bruin geverfd en purperrood,
Om onzen droeven rouw naar 't leven uit te drukken,
Door deez' gedachtenis van beide onze ongelukken.
210 Zoo spreekt ze, en duwt het spits in hare blanke borst,
En stort in 't lemmer,, van zijn warrem bloed bemorst.
Hun wensch en bede kon de goden zelfs bewegen,
Beweegde ook d' ouders, want de moerbei, uitgedegen
Tot rijpheid, valt nog zwart, en d' asch van beide rust
215 In eene zelve kruik, die alle ellenden sust.
Hiermede staakte ze 't verhaal, en voor elks ooren
Begint Leukoot aldus, terwijl de zusters hooren,
Te spreken : min ontvonkt met heeten minnebrand
De zon, wiens hemelsch vier de lucht en zee en land,
220 En wat op d' aarde is voedt en koestert met haar stralen.
Nu laat ons 't vrijen van de rijke zon verhalen.
Deez' god was d' eerste, zoo de faam te melden plag,
Die Mars en Venus op het bed boeleeren zag.
Deez' god is d' eerste, die uit hemelsche gebouwen
225 Der menschen wandel kan ontdekken en aanschouwen.
Hij zag deez' euveldaad met droevige oogen aan,
En toonde Juno's zoon, den wapensmid Vulkaan,
Gemaal van Venus, die bedekte sluikerijen,
En 't heim'lijk sluikbed, niet van Juno's zoon te lijen.
230 Uit groote ontsteltenisse ontschoten zijne hand
De tang en hamer, en de hersens het verstand.
Hij smeet en vijlt terstond een net van ijzerdraden,
Zoo dun, dat niemands oog dit zien kan, en verraden.
Het fijnste dundoek, en het dunste spinnerag,
209. Van beide onz e on gelukk en: zeker bedoelt de dichter:
„van ons beider ongelukken". — 2II. Stort in 't: de oude uitgaven
hadden st or t 't in, wat noch met de versmaat strookte, noch zin opleverde. — 215. Die alle ell end en s us t voor „waar men rust vindt
voor alle ellenden". — 217. L euko o t: van Leukonoe, gelijk zij bij
Ovidius heet, kan nooit L e u k o o t gemaakt worden, doch Leukotoe,
van welke later, vs. 257 gesproken wordt, lag Vondel zeker in 't hoofd. —
230, 231. Ontschoten zijne hand de tang.... en de hersens
het v e r stand: liever, om alle dubbelzinnigheid te mijden: den h e r sen en 't v e r s t an d. Misschien zal iemand vragen, of Leukonoe zich hier —
ook bij Ovidius — niet tegenspreekt; immers noch de tegenwoordigheid van
geest noch 't vernuft verlaten den gehoonden echtgenoot, die in staat is
dadelijk zulk een fraai kunstnet te smeden, als hier beschreven wordt, en
wel zoo vlug, dat het klaar was eer de gelieven het bed verlaten hadden.
Ik antwoord: vooreerst, dat evenals Vulkaan, om dit werk te maken, zijn
gereedschappen, welke hij had laten vallen, weder had moeten oprapen,
hij evenzoo zijn verstand weder had kunnen terugkrijgen; doch ten andere
vraag ik, of zijn geheele handelwijze ten deze niet juist getuigde, dat hij
zijn verstand ten eenenmale kwijt was? — 233. D it: liever die, zegt H.,
daar het op ij z e r d r a den slaat. — En waarom, vraag ik, niet even goed
op net?
VONDEL XII.
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235 Dat aan de balken hangt, is grof, bij zulk een slag
Van webbe : want geen hand noch vinger kan het voelen ,
En 't is onhandelbaar. Dit smeedt hij, eer de boelen
Te bedde liggen in het bedde, zacht en warm.
Zij werden beide, heet van wellust, arm in arm,
240 In 't net gevangen, voor deez' dartele boelinne
Met groote kunst gesmeed. De man van die godinne,
Een god van Lemnos, sluit, eer 't iemand wordt gewaar,
d' Ivoren deuren op, laat al de goon dit paar
Die schendig, borst aan borst, aaneengekoppeld lagen,
245 Hier binnen zien. o schande ! een onder al die 't zagen,
Wenschte ook om 't zoet genot te steken in deez' schand.
Toen loeg al 't godendom om 't koelen van dien brand.
De hemel wist nog lang van deze klucht te spreken.
Maar Venus wrokkende zocht zulk een smaad te wreken,
250 En strafte Febus, den aanbrenger, los van zin,
Die 't sluikbed had beschaamd, met een gelijke min.
Zoon van Hiperion, wat baat u 't heerlijk blaken,
Uw schoonheid, en uw glans, en 't blozen van uw kaken?
Gij, die al 't aardrijk brandt met uwe held're toorts,
255 Ligt nu en brandt van minne in uwe nieuwe koorts.
Gij, die het al behoort t' aanschouwen met uwe oogen,
Hangt aan Leukotoe gedurig opgetogen.
Gij, die uw hemelsch licht de wereld schuldig zijt,
Vergaapt u aan een maagd alleen , terwijl ge vrijt.
260 Nu rijst ge vroeger uit den oosten , en daalt later
Ten westen, en verlengt, eer uw gespan te water
Beneën de westkim zinkt, den kouden winterdag.
Bij wijlen wordt ge flauw. Gebrek van oordeel ach
Slaat u in d' oogen, en verschrikt atom de menschen,
265 Die, lang in duisternisse, om uw schoon aanschijn wenschen.
Gij wordt niet bleek, vermits de maan veel lager staat
Aan 't aardrijk, en belet dat gij het aanzicht slaat
Ter aarde, maar verbleekt gedoodverfd van de liefde.
Gij mint deze eene alleen, die u in 't harte griefde.
237, 238. Eer de boelen te bedde liggen in het bedde: een
zonderlinge — waarschijnlijk ondoordachte — spreekwijze, en vooral niet
na te volgen. Ook wat dit e e r betreft, verklaar ik niet te begrijpen; daar
zij immers — zie vs. 219 — reeds te bedde lagen voordat het net klaar was. —
242. Een god van Lemnos: liever: de God van Lemnos. —
Iem and: t. w. : „een van de beide gelieven"; want de Goden werden
't opensluiten der deuren w el ge w a a r. — 244. Borst a an b or st, a a ne en : „behoorde te zijn borst op borst om het terstond volgende a a ne e n dat „een wangeluid maakt". H. — Alsof borst op borst geen wangeluid maakte ! — 252. Z o on van Hip e r o n: Hyperion was de zoon van
Hemel en Aarde , en teelde , bij Thea , Aurora, de Zon en de Maan. —
R o des: of R ho d e, een dochter van Neptunus en Amphitrite, en echtgenoote van Sol (de Zon).
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270 Klimeen, noch Rodes ligt u nu niet in den zin,
Noch Persa, moeder der Eeesche tooverin,
Noch Klitie, die, schoon zij meer werd afgeslagen,
Met u boeleeren woude, en u alleen behagen,
Te diep in 't hart gewond. Leukotoe leerde u
275 De vrijsters voor als na vergeten, koel en schuw.
Zij werd uit Eurinoom geboren, en gerekend
De bloem van Perzenland, in wierookgeur uitstekend.
Deez' dochter groeide allengs in schoonheid, rijk van lof,
En zulks dat zij hierdoor de moeder overtrof,
280 Gelijk de moeder verre alle and'ren ging te boven.
De vader Orchamus beheerschte steen en hoven
Van 't Achemeensche rijk, en zat ten troon gewijd
Met lof, de zevende na koning Belus' tijd.
In Hesperije weidt het avondpaard zijn stralen,
285 Gevoederd met ambroos, om na het onderdalen
En daag'lijks zweeten 't lijf, vermoeid van arrebeid,
Te sterken tegens last, den dieren opgeleid.
Terwij1 de rossen daar verpeist'rende zich voeden
Met hemelsch voer, begint de nare nacht te spoeden,
271. Persa: liever P e r s e, de moeder van ates, Circe en Pasiphae. —
282. 't A chemeensche voor „het Perzische", dat, volgens de legende,
door zekeren Achamenes gesticht was, die zijn naam aan de dynastic der
Achemenieden gaf. — 284. Hesperije: d. i.: „Spanje"; doch 't woord
wordt meest gebezigd om „het weten" uit te drukken, of liever de streek
waar de zon ondergaat, waarom ook de avondster He s p er us, en de
koning van Spanje, bij Vondel en anderen, de Avondvorst genoemd wordt. —
Het a v ondpaar d: t. w. het „zonnepaard". H. komt op tegen deze benaming van avondpaard en neemt er aanleiding uit tot een lang betoog,
ten bewijze, dat de a vond niet in 't w es t en, maar in 't oo sten
opkomt. Dit zal niemand tegenspreken; maar zal nu alle mogelijke natuurkennis iemand beletten, gelijk voorheen, te spreken van de m o T g e n z o n,
de middagz on en de a v o n d z o n? En, zijn deze uitdrukkingen niet alleen
verstaanbaar, maar ook gewettigd door 't algemeen gebruik, waarom zou
men dan dezelfde woordkoppeling niet mogen bezigen, wanneer het de
z onnepaar d en geldt, figuurlijk voor de z on zelve genomen? Ik zeg de
zonnepaar den; want dat men hier ter plaatse 't enkeiv. pa a r d als meerv.
nemen moet, blijkt uit vs. 287 en 288. — 288. Verpeiserende: thans
hoort men alleen van p I eis teren, hoewel beide woorden bij onze oude
schrijvers bekend waren. Zie b. v. H. DE GROOT , Bew. van den waaren
Godsdienst I, bl. is.

Hoe dat de guide zon ging peist'ren op den dag
Om Nuns noon bet te doen vervolgen ziMen slag.
HUYGENS , Hofwijck, bl. 389:
Komt peist'ren in mijn hut.
KAMPHUIZEN, Stickel. Rijmen, II, bl. 116:
Daar wordt pleister-p/aats verblig.
PLANTIJN en KILIAEN kennen alleen p eis t er en. H.
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290 En Febus treedt, in schijn der moeder, beet van min
En brandende, Eurinooms gewelfde kamer in.
Hij ziet Leukotoe, bij 't licht der lampe, binnen
Met zes paar deernen kloek de fijne webben spinnen,
En nu alleens, gelijk de moeder doorgaans been,
295 De dochter kussende, sprak : dienstboOn, laat me alleen,
Vertrekt, de moeder hoeft haar kind alleen te spreken,
En moet ze heim'lijk iet ontdekken. Hierop weken
De dienstboOn, en de god bleef onbeluisterd bij
Het maagdeken, en sprak : bier zijn we alleen en vrij.
300 Ik ben het eenig oog der wereld, hoog gezeten
Om 't al t' aanschouwen, en het ronde jaar te meten.
De sterfelijken zien door mij al wat er is.
Vertrouw me toe, 'k heb zin in uwe beeltenis.
Zij schrikte, en van dien schrik kwam haar de spil t' ontvallen
305 En spinrok. Zelf de schrik betaamt haar boven alien.
Hij vrijt niet lang, of trekt zijn klaarheid weder aan,
En eigen aanschijn. Schoon zij langzaam in 't beradn,
Om d' ongewente van deez' klaarheid staat verslegen;
Nog kan de glans des gods haar trekken en bewegen.
310 Zij lijdt terstond geweld , en kermt en krijt niet luid.
Maar Klitie benijdt afgunstig dat deez' spruit
Dien waarden prijs geniet, nu Febus, ingenomen
Van hare min, zijn vier niet machtig is te toomen.
De zuster Klitie verbitterd, brengt terstond
315 Dit overspel in 't licht, en meldt het mond aan mond
Den vader, die gestreng van aard, dit niet kan kauwen,
Hoewel ze smeekende de handen naar den blauwen
Alzienden hemel heft, en tuigt hoe zij verkracht
Deez' schennis lijden most. De vader, niet verzacht
320 Door kermen, delft ze diep in d' aarde uit aller oogen,
En dekte ze met zand. Apol uit mededoogen
Bestraalde d' aarde met zijn stralen, dat ze spleet,
En baande een pad, waarlangs zij, die t' onschuidig leed ,
't Gedolven hoofd omhoog kon steken door de kloven :
29o, 291. Lees: „en Febus treedt, in schijn van Eurynome, Leukotoe's
moeder, de kamer zijner beminde binnen". — 296. De moeder ho eft
haar kind alleen te spreken: ho eft staat hier voor „het is noodig, dat",
in welken zin wij het ook nog in 't gemeenzaam gesprek gebruiken, wanneer wij b. v. zeggen: wat h o eft dat? — wat h o eft hij hier te komen"?
enz. — 303. V er tr o u w me toe: ongewoon voor: „heb vertrouwen in
mij". — 3o5. Z elf de schrik betaamt haar: onduidelijk voor: „zelfs de
angst stond haar schoon". — 307. Langzaam in 't bera an: er was hier
geen sprake van een langzaam b e r a a d, en daartoe liet haar Febus dan
ook geen tijd: 't Lat. zegt in twee regels (wat hier tot zeven is uitgedijd),
dat zij, eerst wel geschrikt, maar spoedig, door den glans van den God
bekoord, alle klacht liet varen en hem ter wille was".
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325 Maar gij, o maagd, kondt om de zwaarte geenszins boven
Geraken, en most stil berusten in dit 'graf.
De voerman van 't gespan des lichts verdroot deez' straf,
En sedert Faeton de wereld kwam aansteken,
Zag nooit bedroefder stuk. Hij proefde uit 's hemels streken
330 Door 't steken van zijn straal het lichaam, koud en kil,
En 't bloed natuurlijk weer t' ontvonken, maar de wil
Van 't strenge noodlot dit naar zijn vermogen keerde.
Hierom besprengde hij het lichaam der onteerde
En hare grafstee met den geur van nektarsop,
335 En sprak al klagende: gij zult nochtans, in top
Verheerelijkt, rechtop ten hoogen hemel zweven.
Hij sprengde nektar om 't gebeente een geur te geven,
En overgoot het graf met goddelijken geur.
De wierookspruit, geplant in kleigrond, komt weer veur,
340 En berst van onder door den bult der grafstee henen:
Maar schoon de liefde en min van Klitie onverdwenen
Haar bij blijft, en genoeg ontschuldigt, sedert zij
Leukotoe verried bij haren vader; gij
O Febus, mocht ze nooit na zulk een boosheid lijen,
345 En toomde uw lusten in. Zij, die hem onder 't vrijen
Te krachtig had bezind, ontschuilde na dien tijd
Der veldgodinnen rei, bleef jammeren, vol strijd,
Bij daag en ook bij nacht, blootshoofds in koude en hitten,
Met ongekemde vlecht op d' aarde nederzitten,
350 In kille en open lucht, en leefde, zonder drank
Of spijs te nuttigen, wel zeven etmaal lank
Bij tranen, en gekerm, en dan gedurig, zonder
Eens op te staan, en zag den schoonen god van onder
Naar 't aanzicht, keerende hare oogen, nimmer moe
355 Van spiegelen, verliefd naar Febus' oogen toe.
Haar voeten, zegt men, dat in d' aarde hechten bleven.
De blauwe verf verkeert ten deele na haar leven,
In zeker bloedloos kruid, en blijft nog rood geverfd,
En een viool gelijk, bedekt ze, daar ze sterft,
327. De voerman van 't gespan des lichts verdroot: dit moest
zijn: den v o erm an en vs. 329 z a g hij: doch wij hebben honderd malen
reeds bij Vondel de fout aangetroffen, dat hetzelfde subst. bij hem tevens
voor- en onderwerp is. H. — 328. K w a m aans t e k en; beter zou klinken
aan kwam steken. — 328-330. Kwam aansteken.... uit 'shemels
str e k en door 't steken: „dit ben ik gewoon te noemen een staart„rijm, te weten, wanneer de Rijmklank van twee vaarzen in het begin
„van het derde of aanstaande volgende vaars, weder gehoord wordt gelijk
„hier. Vondel bedient er zich somtijds van; doch 't heeft op de eene plaats

„beter val dan op d'andere, ja veroorzaakt het veeltijds een deftigheid, die
„krachtig en aangenaam is," enz. H. — 358. Bloedloos voor ndroog,
zonder sappen".
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360 Den rooden rozemond: en schoon de taaie wortel
De beenen vasthoude, en hier tegens woele en sportel',
Nog draait deez' zonnebloem gedurig het gezicht
De zon toe, en volhardt in haren minneplicht.
Zij endigt: maar dit schijnt een wonder in elks ooren.
365 Een deel gelooft geenszins 'tgeen zij vertellen hooren,
Als gansch onmogelijk: een deel drijft dat de goon
Het al vermogen, maar god Bacchus zulk een toon
Van macht niet halen kon. Toen maanden d' and're karen
De kloeke Alcitoe, die, snel in voort te varen,
370 Het gladde schietspoel schiet door 't opgezette werk.
Deez' zeide, toen elk zweeg: ik neem geen acht noch merk
Op herder Dafnis' min langs Ida, dien de boele,
Zijn veldgodin, opdat zij haren moed eens koele,
Veranderde in een rots. Zoo wraakbegeerig zijn
375 Gelieven onderling: noch 'k melde in welk een schijn
Men Sciton eertijds zag van man in vrouw verkeeren,
Door eene nieuwe wet, van vrouw natuur te leeren:
Noch 'k haal niet weder op, o trouwe Celmes u,
Die trouw waart aan Jupijn, een teeder kind, en nu
380 Verkeerde in diamant: noch 'k wil ook van Kureten,
Geteeld uit regen, u iet zeldzaams laten weten :
Ook laat ik Krokus en zijn schoone Smilax staan,
Nu kleene bloemen. 'k Wil uw snel gehoor verzadn
367. God Bacchus: lees: dat Bacchus: de vrouwen, van welke
bier gesproken wordt, ontkennen immers, dat Bacchus een God is. H. -368. K a r en: „gespelen, gezellinnen". — 371, 372. 1k neem g e en acht
noch merk op herder Dafnis' min: men zegt nog wel: acht op iets
slaan of geven, en in acht nemen; maar acht op iets nemen is buiten gebruik geraakt en merk op iets nem en evenzeer. H. — 372-374. Dien
de boele zijn veldgodin, opdat zij haren moed eens koele, veran d e r de in e en r o t s: het handschrift heeft „daar de boel e", wat geen
zin oplevert. Tot rechtvaardiging der door mu aangebrachte verbetering, geef
ik hier den Latijnschen tekst:

Pastoris amores
Daphnidis Idaei , quern Nymphe pellicis ira
Contulit in saxum.
'tgeen letterlijk beteekent: „de liefdesavontuur van Dafnis, den herder van
Ida, dien de Nymf (of „dien Nymfe") uit gramschap over zijne boel (of „in
de toornige vlaag eener boeleerster) in steen verkeerde". — 376. S c i ton:
of Scython, dezen vind ik nergens genoemd, behalve hier bij Ovidius. —
378: Celm e s: lees Celmus: een zoogbroeder van Jupiter, welke laatste
hem, toen zij nog knapen waren, teeder beminde, doch het niettemin eens
zoo kwalijk nam, dat de andere hem voor sterfelijk had uitgemaakt, dat
hij hem in een steen veranderde. — 38o, 381. K u r e t e n, g e te el d u i t
re g e n: ook deze zonderlinge wijze van herkomst vind ik alleen bij Ovidius
vermeld. — 382. Smilax: deze verkeerde eigenlijk niet in een bloem, maar
in een soort van klimplant.
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Met eenig nieuw verhaal. Nu hoort eens met uwe ooren
385 Hoe 't bij kwam dat Salmaas berucht was, zoo wij hooren,
En waarom 't water van die bronne 's menschen leen
En zenuwen verslapt. De kracht der bron, niet kleen,
Is overal bekend, doch d' oirzaak blijft verborgen.
De brongodinnen voen, met voedsterlijke zorgen,
390 In een spelonk van Ide, een kind van god Merkuur
En Venus. leder kon [een gaaf van vrouw natuur]
Zijne ouders aan het kroost des kinds volkomen kennen,
En 't hiet naar deze bei. Het liet zich hier niet wennen,
Na vijftien jaren, en verliet Jupijns spelonk,
395 En zijne voedster Ide uit lust, om vroeg en jonk
Uitheemsche landen, yolk, en onbekende stroomen
Te gaan bezoeken, en geen zwarigheen te schromen.
De jongen reisde naar de Liciaansche steen,
En Karie, wiens grens met Licie is gemeen.
400 Hier vond hij 't staande meer, zoo helder in elks oogen,
Dat elk den grond kon zien. De grond is niet betogen
Met meidoorne, en rietboord, en riet, en lies, en bies.
De vloed is zuiver, en de waterkant bewies
Met zoOn van welig gras, en altijd groene kruiden.
405 Hier woont de bronmaagd, die in stilte, en schuw van luiden,
De vogelvangst, noch jacht, noch handboog ooit hanteert,
En met geen bronmaagd noch Diane zelf verkeert.
De veldgodinnen, haar gezusters, zegt men, storen
Bijwijlen dus haar rust : Salmaas, ai steek den horen:
410 Aanvaard den zwijnspriet: hang den koker aan den hals,
En meng uw ledigheid, in bosschen vol geschals,
Met arbeid van de jacht: doch koker, spriet, noch horen,
Noch arbeid van de jacht haar allerminst bekoren.
Zij baadt haar schoone leen in bronkristal : dan nam
415 De zuiv're brongodin een gladden beuken kam,
En kemde op hare borst de natbedauwde vlechten,
En liet zich van de bron, haar spiegel, onderrechten :
Daar ziet ze in kristallijn wat voeglijk staat of niet :
Dan trekt ze een kleed aan, daar de straal van 't oog door ziet,
384. Ho or t e en s met uw e o or en: een tautologie, die licht vermeden
had kunnen worden. — 385. Salmaas: S almacis was een bron van
Karie. — 393. En 't hie t naar d e z e b e i: het kind heette namelijk H erm afr oditus, van Herm es (Merkuur) en A fr odit e (Venus); maar dien
naam zag Ovidius geen kans in zijn verzen te brengen. — 395. Zijne
voedster Ide voor „den berg Ida, waar hij was opgevoed". — 401, 402.
D e grond is, enz. voor „er groeien uit den bodem geen waterplanten
op". — 402. Rietbo or d: of r i e b o o r d. — 403. B e w i e s voor „was begroeid". — 405. Schuw van luiden: „menschenschuw". — 413. Allenminst voor „in 't minst", wanneer maar eene zaak genoemd is, kan men
zeggen, dat die allerminst iemand behoort, niet, wanneer er, als hier,
van een aantal zaken gesproken wordt. H.
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420 En gaat op zachte blaan, of 't zachte kruidbed leggen.
Zij plukte menigmaal de bloemen op de heggen,
Of groene weide, en juist met plukken bezig, toen
Zij hier Hermafrodijt, den jongen, zag in 't groen,
Zoo wenscht ze om 't geen ze ziet, doch komt niet nader treden;
425 Of tooit zich eerst, beziet van boven tot beneden
Het sierlijk kleed, en zet haar aanschijn in een plooi,
Zoo voeglijk, dat ze niet dan overschoon en mooi
Bemerkt in haar gelaat. Toen hief ze eerst aan te spreken:
O jongske, waardig dat men u een godheid reken :
430 Of zijt ge een god, men mocht u aanzien voor de min:
Of zijt ge een sterf'lijk mensch, zoo zijn ze in mijnen zin
Gelukkig, uit wier bloed en stam gij zijt geboren,
En uwe moeder is geluk en heil beschoren:
En hebt ge een zuster, z'is gelukkig boven elk,
435 Met een de voedster, uit wiens borsten gij de melk
Met uwe lippen zoogt: maar zaliger dan t'zamen
Alle and'ren is de bruid, die met u zal verzamen,
Gewaardigt uwe hand te trouwen voor 't altaar:
En hebt ge een lieve bruid, ik bidde u, neem dit waar.
440 Mijn wellust wordt, ter sluik gelieven aangenamer,
U aangeboden. Treèn we in eene zelve kamer,
Ontbeert ge een bruid, zoo neem mij voor uw eigen aan.
Hiermede zweeg ze. Hij blijft stom en schaamrood staan,
En kent geen liefde: maar dit schaamrood wou hem passen.
445 Men ziet bij herrefsttijd hoe d'appel, rijp gewassen,
Zoo rood van zijnen tak omlaag hangt: hoe ivoor,
Met rood bestreken, bloost: of als men het gehoor
Met koperklank verdooft, daar steden, niet te stiffen,
De maan zien zwijmen, en vergeefs verkwikken willen.
450 De bronmaagd houdt vast aan, dat hij ten minste haar,
Gelijk zijn zuster, kusse, en toen ze alreede zwaar
Om dien ivoren hals bleef met hare armen hangen,
Begon hij dus: hou op, hou op, of 'k ga mijn gangen,
En laat u hier alleen. Toen werd Salmaas vervaard,
427. Mo oi: 't woord m o oi vindt men zelden in een deftig gedicht, en
zeer zelden bij Vondel gebezigd. — 436, 437. Dan t' z am e n a lle a nd'r en
voor „dan alle anderen te zamen". — 438. U w e hand te t r o u w en: een
bij Vondel geliefkoosde uitdrukking, en ons reeds herhaaldelijk voorgekomen. — 439. N e em di t waar: t. w.: „dit buitenkansje, deze u aangeboden
gelegenheid". — 447-449. De zin, dien men niet licht uit deze onduidelijke
regels zou opmaken en uit het Latijn dient op te sporen, is: „of gelijk de
maan bloost, terwijl het yolk haar vergeefs door geschal met koperen speeltuigen uit bezwijming zoekt te helpen". Het was namelijk bij sommige oude
voikeren een bijgeloof, dat men aan de maan, bij gelegenheid eener bezwijming (eclips) haar schijn op die wijze kon teruggeven. — De vergelijking, hier door Ovidius bijgebracht, moge juist wezen, zij is te omslachtig en trekt de aandacht des lezers te veel van de situatie af.
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455 En sprak: mijn vriend, ik laat deez' bron, bij mij bewaard,
U over: en zij veinst aan eene zij te wijken,
En ommeziende gaat ze in ruigte liggen kijken,
Op haar gebogen knien. Het jongske, hier alleen
En onbekeken, ging vast hene en weder treén
460 In 't gras, stak eerst den toon aan d'enkels in het water,
En straks op 't bad belust, dat lauw is, en 't geklater
Der aangename bron, trok 't zachte kleed van 't lijf.
Daar stond Salmaas voor dit albasten beeld stokstijf,
En gloeide, ontsteken van begeerte om zulk een naakten
465 En schoonen jongeling, en beide d'oogen blaakten:
Gelijk de klare zon in spiegelkristallijn
Te rugge stuit. Toen kon de bronmaagd in dien schijn
Zich nauw'lijks matigen, noch hare lusten toomen.
Zij wil hem kussen en omhelzen, ingenomen
470 Van minnerazernij. De zinnelooze kon
Niet sammelen. Hij plompt in 't water van de bron
En lobberende klapt met holle en platte palmen
Der handen op zijn borst uit weelde, en onder 't galmen
Van bosch en bronne zwaait hij d'armen hene en weer,
475 En 't schoone lichaam schijnt, door 't bronglas, dun en teer,
Als een ivoren beeld, of witte leliebladen
In helder kristallijn. De maagd smijt haar gewaden
Van 't lijf, en roept luids keels: de jonge knaap is mijn,
En springt in 't midden van het vochtig kristallijn.
480 Zij vat den worstelaar, en kust hem onder 't woelen
En worstelen, en poogt zijn blanke borst te voelen,
Te tasten met geweld, en tegens zijnen zin.
Hij wringt zich vast rondom. In 't end bewoelt ze uit min
Den vrijer, die nog poogt hare armen los t'ontglijen.
485 Zij strengelt zich rondom den knaap aan alle zijen,
Als d'opgegrepen slang zich om den adelaar,
Der voog'len keizer, krult, terwij1 ze, met gevaar
Omhooggevoerd, den staart om zijnen hals en klauwen
459. En onbekeken : neen: „als onbekeken". Hij verbeeldde zich
namelijk, dat niemand naar hem keek, doch werd wel degelijk bekeken. 47 1 473- ” Meest uitgezochte woorden, om het geluid, dat hier beschreven
„wordt, na te bootsen en dus „levendiger uit te drukken", enz. H. Deze
geheele plaats, ook 'tgeen volgt, is keurig van versificatie. — 472. L obb er en d e: lobber en is een klanknabootsend woord, dat een heen-enweer-beweging in 't water uitdrukt: 't is 'tzelfde als fla d der en, waar
van een beweging in de lucht gesproken wordt. — 487. Der v o og'l e n
k e i z e r: het is anders meer gebruikelijk, den adelaar den k oning der
vogelen te noemen; doch aan Vondel speelde hier waarschijnlijk de keizerlijke adelaar des Roomschen Rijks voor den geest. In 't Lat. is er echter
sprake noch van een koning, noch van een keizer der v o gels, maar
wel van een koninkl ij ken vogel (r egia ale s), „den vogel" namel. „van
der Goden koning".
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En vleugels slaat, om hem te matten, en benauwen:
490 Of als het klimmend veil den groenen olmboom vat:
Of als de veelvoetvisch zijn vijand in het nat
Gegrepen houdt, en steekt met alle zijne vinnen
En krachten van zich: en Hermafrodijt, van minnen
Afkeerig, zwicht geenszins, en hindert, koud van bloed,
495 De bronmaagd dat ze haar gewenschte lusten boet.
Noch hiel ze'r sterk op aan, en hangende aan zijn leden
Riep : koelaard, kwijt u vrij: gij zult, gij zult me heden
Geenszins ontworstelen. o Goden, laat niet toe
Dat hij van mij, noch ik van hem, het worst'len moe,
500 Ooit afgescheiden blijf. De hemelgoOn verhooren
Haar bede en wensch: want bei de lichamen, geboren
Om zich te meng'len in een lichaam, groeien aan
Elkand're, en alle bei de tronien vergaan
In eene tronie, als wij zien hoe door gewente
505 Op eenen zelven stam, een jonge scheut en ente
Wordt ingezet, en met den stam rijst in de lucht.
Zoo was dit jonge paar, toen zij door minnezucht,
Elkand're omhelzende, heel dicht te gader drongen,
Niet langer twee, maar een verdubbeld mensch, gedwongen,
510 Tot een, en teffens vrouw en man, scheen geen van twee,
En waren 't alle bei. Hermafrodijt alree
Zich ziende in dezen schijn te water, daar hij onder
Voor man ging, nu half man, en 't lichaam (het was wonder)
Verzwakt en slapper dan te voren, hief terstond,
515 De handen met de stem, die nu uit zijnen mond
Geen mannelijk geluid kon slaan, naar 's hemels bogen,
En sprak: o vader, en o moeder, slaat uwe oogen
Toch neder, en beschenk uw zoon, nu man en vrouw,
Met deze handvest dat wat manshoofd in den dauw
520 En 't water van deez' bron zich dompele en zal sprengen,
Het weder hallef man en week door uw gehengen
Hier uitga. d'Ouders, door 't gebed des zoons vereerd,
Verleenen dat deez' bron de kunne dubbeleert.
De klos van 't lang verhaal was hiermede afgeronnen,
525 En Mineus' dochter spon haar werk, nog onvolsponnen,
49 1. De veelvoetvisch: de „polijp". H. — 518. Beschenk: lees beschenkt. H. — 519. Hand y e at; een woord, hier eenigszins vreemd klinkende ; ofschoon minder nog dan b. v. in den Lucifer. — 521. H e t : „h e t
„slaat op manshoofd; doch dewijl daarmede eigenlijk de man en niet
„het hoofd des mans beteekend wordt, zou hier, mijns oordeels, onver„gelijkelijk beter wezen H ij, ja zoo behoorde 't noodzakelijk te zijn”. H -521, 522. Week....Hier uitga: 't Lat. heeft mollescat, „dat hij
week worde", met andere woorden: „dat hij de kracht, die den man
onderscheidt, verlieze". — 522. Ver eer d: neen: „bewogen", het rijm
heeft Vondel hier een verkeerd woord aan de hand gedaan.
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Onteerende den god, en Bacchus' hoogen dag,
Wanneer men onverhoed, eer 't een van alien zag,
Vernam een luid geschal van rammelend gedommel,
Kromhoren, koperklank, klaroen, en born en trommel,
530 Dat haar in d'ooren klonk. Zij roken mir, saffraan:
En, 't geen onmoog'lijk scheen, het webbe en webbedradn
Bestaan te groenen, en gelijk het veil te kleven,
Ten deel een wijngerdrank te schijnen in het weven,
De draden wijngerd, en de schering wijngerdbladn
535 Te worden, en de druif trok gloeiend purper aan.
De dag dook onder, en de westzon ging haar gangen.
Men kon niet zeggen, toen de schaduw neer kwam hangen
Op 't hoofd des aardrijks, of het dag of avond scheen.
Het was nu schemerlicht, en donker onder een.
540 Het hooge dak begon te daav'ren met de wanden.
De vette nachtlamp scheen te sparkelen in 't branden,
Al 't huis in lichten brand te staan. Men hoort gedruisch
En valsch geluid van wreede ondieren in het huis.
Terwijl de zusters zich in 't smokend dak verstaken
545 Voor 't vier bij duister, eer het onheil mocht genaken,
Begroeit een teeder vlies hare ingekrompen leën,
En d'armen zien bezet met pluimen. Duisterheén
Beletten dat men niet met kennis na kan sporen
Op welk een wijze zij den eersten vorm verloren.
550 De vlerken weig'ren 't lijf te voeren hemelhoog:
Nog hangen ze op de pen, die luister geeft in 't oog.
Zij pogende, als voorheen, te spreken, waar ze liepen,
Slaan eenig fijn geluid naar 's lichaams maat, en piepen,
Bedroefd beklagende haar deerlijk ongeval.
555 Nu wonen ze in geen Bosch, maar rietendak en stal,
En schuw van hemelsch licht, versteken zich in huizen
Bij nacht, als nachtgebroed, geheeten vledermuizen.
526. Hoogen dag: evenals hoogtij d, voor „feestdag". — 528-53o. Ook
hier drukt de dichter wederom zeer gelukkig met woorden het geluid uit,
dat hij schildert. — 536. De westz on voor „de zon, die uit het westen
scheen". Zie de aant. op vs. 284. — 541. Spar k e len: d. i. „vonkelen",
van spark, dat nog in 't Eng. „vonk" beteekent. — 547-551. Behalve dat
men, zonder behulp van 't Latijn, niet licht begrijpen zou, op welke pen
de vledermuizen hangen, is de voorstelling hier onjuist; want vledermuizen
hebben noch pluim en noch p en nen, en die pennen geven geen lucifer.
Ovidius spreekt ook niet van ho o g e of 1 a g e vlucht, maar zegt eenvoudig,
„dat zij (de vledermuizen) zich niet met behulp van vederen opheffen, maar
op doorschijnende vlerken drijven". — 553. Naar 's lichaams ma a t: het
woord maat zou, in verband met het voorafgaande slaan geluid, allicht
aanleiding geven tot misverstand. De bedoeling is : „in verhouding tot het
lichaam". — 557. B ij nach t: lees : „bij d a g". Nacht is hier blijkbaar een
schrijffout, uit het volgende nachtgeboort ontstaan. 't Is toch bij dag
en niet bij na c h t, dat zich de vleermuizen in de huizen versteken.
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Door zulke wonderdadn groeit Bacchus' groot gezag
Te Tebe, en zijne moei, vrouw Ino, maakt gewag
560 Van dezen nieuwen god, gevierd van stede in stede.
Zij, d'eenige van haar gezust'ren, blijft te vrede
In zulk een zwarigheid, behalve dat de smert
Der zusteren haar grieft. Maar Juno zag hoe 't hart
Van Ino trotsch werd, mits zij Atamas bezinde,
565 Een waarden bedgenoot, en trotste op haar beminde
En brave kinders, en den god, haar voedsterkind.
Zij kon dit geenerwijs, door nijdigheid verblind,
Verduwen, en begon bij zich aldus te mompelen:
Kon lest een basterd die Tirreensche zeemans dompelen,
570 Verdrinken, en op zee verand'ren in dolfijns,
Het ingewand des zoons, vermomd als met een grijns,
Door d'eigen moeder fel op 't veld aan Harden trekken,
En Mineus' dochters wreed met vederen bedekken;
En zal de koningin der goden zonder wraak
575 Haar leed beschreien? is 't genoeg in onze zaak?
Is dit al onze macht? hij leeraart door zijn voorbeeld
Wat onzt grootheid voegt: en billijk dat men oordeelt,
En merkt uit 's vijands stijI wat recht eischt en gezag.
Het bleek aan Penteus' moord wat razernij vermag.
580 Waarom wordt Ino niet door wraak in rouw gewikkeld,
En naar het voorbeeld van haar zust'ren aangeprikkeld?
Een doodsche nedergaande en nare en donk're baan,
Beschaduwd van den ijp, en giftige ijpeblaftn,
Loopt naar den afgrond, en de trage jammerpoelen
585 Verwekken dampen. Alle eerst overleenen woelen,
En 't versch gedompeld en begraven zielendom
Komt derwaart zakken, langs deez' heirbaan, naar en stom.
De bleeke en doodsche schrik, en winter, kil bevroren,
Beslaan een lange streek dien omweg, scherp van doren.
590 De nieuw aankomende gestorven geesten staan
En twijfelen waarlangs zij veiligst henegaan
Naar Pluto's hof en stad, die ruim is in 't bevangen,
585. Alle eerst overl e en en: d. i.: „alien, die pas overleden zijn".
't Is wonder, dat Vondel hier de samentrekking o v er l e e n en bezigt, daar
hij had kunnen schrijven: o v e r 1 e den, evenals hier onder vs. 593 o v e rleen. H. — 586. Begraven zielendom: lees: „de zielen der begrav e n e n; evenals vs. 590 voor g e s tor v en geest en: „geesten der afgestorvenen". 't Zijn juist de zielen en geesten, die niet ster y en noch
b egr a v en w or d en, of, had dit het geval kunnen zijn, zich niet zouden
vertoond hebben op de hier genoemde, noch op eenige heirb aan. —
592 , 593. Bevangen —ontfangen: zoo staat er in 't H.-S. en Vondel
zag er geen bezwaar in, v ang en op fang en te doen rijmen. De latere
uitgave, door in het tweede woord de f in een v te veranderen, heeft
Vondel tegen zijn bedoeling, een in 't N.-D. ongeoorloofde rim e riche
laten maken.
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En duizend poorten telt, om d'overleen t'ontvangen
Met open deuren: en al eveneens gelijk
595 De stroomen van alom in zee, zoo waterrijk,
Afbruisen, evenzoo vervloeien alle zielen
Ten afgrond, zonder dat die wijken t'enge vielen
Voor 't yolk, en d'afgrond ooit al d'aanwas en 't getal
Der schimmen wierd gewaar. Hier waren overal
600 De geesten, zonder vleesch, en bloed, en adr, en beenen.
De sommigen gaan bier ter vierschaar' naar beneenen,
De sommigen ten hove: een ander deel hanteert
De vrije kunsten, eer in hunnen tijd geleerd:
Een deel wordt elders wreed gepijnigd naar elks waarde.
605 Der goden koningin daalt toornig onder d'aarde
Dus verre, en geeft haar wrok en wraakzucht zoo veel toe,
Dat zij het hemelsch hof verlate, en derwaart spoe.
Zij komt er nauw'lijks, of de helsche drempels moeten
Van schroomte sidderen voor haar gewijde voeten.
610 De booze helhond stak drie hoofden uit zijn hol,
En baste driewerf met drie kelen luid en dol.
Zij roept de zusters van den nacht, ter straff' gekoren,
Drie godheen, nooit verzoend, die zitten, heet van toren,
Recht voor de poorten van den kerker, bang en wreed
615 Gesloten met een slot van diamant gesmeed.
Zij kemden 't slangenhaar, pekzwart en zonder luister.
Zoodra deze alle drie haar zien bij schemerduister,
Staan ze uit de rechtbank der gedaagden overend,
Voor zulk een majesteit, daar ziet ze in groote ellend
620 Hoe Titius den gier zijn ingewand laat vreten,
En negen bund'ren lands beslaan kan, ruim gemeten:
Hoe 't water Tantalus ontzakt in dezen grond,
En appels boven 't hoofd ontglippen zijnen mond.
De steen van Sisifus rolt eeuwig op en neder.
625 Ixion wordt aan 't rad gewenteld hene en weder,
En volgt en vlucht zichzelf. De moordende afkomst van
Den koning Danaus, een zaad dat bruigoms kan
Den strot afsteken, put gedurig in 't geschemer
6o1. Naar beneenen: zoo ook HOOFT in Baeto Act.I:

Bier koom ick, opgeprest door vloeken van beneenen.
1k geloof niet, dat iemand dezen vorm, 't zij dat men dien aanmerke als
een verlenging van b e n e e n of als een samentrekking van b e n e d e n e n,
ter navolging zal aanprijzen. — 612. D e z u s ter s van d en n a c h t: „de
Razernijen of Furien". — 628, 629. Put g e d u r i g, enz.: water putten met
een bodemloozen emmer, dat zou zelfs in een fabel als een onmogelijkheid
klinken. Maar dat beproefden de dochters van Danaiis dan ook niet. Zij
waren veroordeeld een vat met water to vullen, en dat kon haar nooit
gelukken, omdat het water er van onderen even hard uit wegliep als zij
het er van boven ingoten.
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Vergeefs het water met den bodemloozen eemer.
630 De koningin, die 't al met grimmige oogen ziet,
Vooral Ixion, en toen Sisif, zegt: bediedt
Ons grondig waarom deez' in eeuwigheid moet lijen,
Zijn eigen broeder niet. Een hoofd, vol hoovaardijen,
Een eenige Atamas, die mij, en mijnen heer
635 En bedgenoot trotseert, bekleedt met prijs en eer
Een overwelig hof. z'Ontvouwt in 't lang met eenen
Den oirsprong van haar wrok, en reize herwaart henen,
En wat ze wil en eischt, dit is, dat Kadmus' hof
Nu instorte, Atamas, gemaald tot gruis en stof,
640 Door Razernijen tot een schelmstuk werd gedreven.
Zij mengt, om dezen eisch een grooter kracht te geven,
GeboOn, beloften, en gebeden, heet op straf,
En perst de godheen wat zij zoekt ernsthaftig af.
Op zulk een rede schudt Tisifone, vol wrokken,
645 Het grijze slangenhaar, en slaat haar adderlokken
Voor hare tronie weg, en spreekt ze in 't end dus aan:
Staak vrij uw rede: hou uw last alree voldaan.
Vertrek uit dit gebied, waarin de zielen zuchten,
En geef u weder naar den hemel, vol genuchten.
633. Zijn e i gen b r o e der n i e t: verkeerd, 't Lat. heeft e fr at ib u s, „van (al) zijn broeders". — 634. Een eenige A t amus: versta:
„Athamas alleen", 't Lat. heeft echter: eenvoudig: A t ha ma s. — 639.
Gemaald tot gruis en stof: „volgens den Hr. TEN KATE , zou dit
„moeten wezen g e mal en: stellende Male n, eigenlijk genomen, in 't Lat.
„molere, van de VI klasse, aldus Malen, Maalde, Gemalen, maar
„als 't schilderen of al te zeer aan iets denken, enz. beteekent,
„van de i kl. ma1en, Maal d e, Ge m a a 1 d. Men zou kunnen vragen,
„van waar komt dit onderscheid? want, voigens de Aanteek. van dien
„zelfden Heer, zeggen de Hoogduitschen, in alle beteekenissen van dit
„woord Mahlen, Muhl, Gemahlen, waarom wij, dezen voet volgende,
„zouden moeten zeggen, Mal en, Mo el, Gemalen. Dewijl nu Mo el bij
„ons veranderd is in Maa 1 d e, behoorde G e m a 1 en van gelijke veranderd
„te zijn in Gemaald", enz. H. Terecht merkt v. LELYVELD hierop aan,
dat de beide w.woorden m al e n een verschillenden oorsprong hebben, en
dat, zelfs dit daargelaten, meer andere w.woorden, die door verloop gelijkvloeiend in 't imperf. zijn geworden, niettemin in het particip. hun uitgang
in en nog behouden hebben. Zoo veranderden b r i e d, b i c k, loeg, in
braadde, b a k t e, la c h t e; doch niemand zal daarom toch in 't partic.
schrijven: gebraad, gebakt, gelacht. — Ten opzichte van malen
merk ik nog op, dat, zoo het al, wanneer het de werking eens molens
beteekent, in 't deelw. gemalen heeft, men, wanneer het overdrachtelijk
gebezigd wordt voor „leuteren, zaniken", veelal gem aald zegt. 't Is waar,
in figuurlijken zin is 't w.w. onzijdig; doch dat kan hier geen invloed
gehad hebben: immers men zegt evengoed: „de molen heeft het graan fijn
g em a len", als: „de molen heeft, bij gebrek aan wind, niet gemalen". —
644. Vol wrokken: 't Lat. heeft turb a ta, wat met „verstrooid" of met
„van haar streek", vertaald zou kunnen worden. Noch 't epitheton door
Vondel, noch het door Ovidius gebezigde, komt mij echter gelukkig, althans
genoegzaam gemotiveerd voor.
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Der goden koningin voer vroolijk naar omhoog,
En tredende in haar hof, werd van den regenboog,
Haar kamerjoffer blijde onthaald, en vocht bestreken,
Besprengd met zuiv'ren dauw. Maar Tisifoon, ontsteken
Van haat en gramschap, greep haar fakkel, nat van bloed,
655 En sloeg een bloedrood kleed, nog druipende, verwoed
Om 't lijf, en gordde een slang, die krom was, om de lenden,
Zoo stapt ze uit deez' spelonk, geleid door d' eer der benden,
Angstvalligheid, en Rouw, en Schrik, en Razernij,
Die 't hoofd schudt. leder zegt dat Eols hof in lij,
660 De posten schudde uit schrik, daar ze op den drempel trapte,
d'Ahornen deur verbleekte, en 't licht te rugge stapte,
De klare zon bezweem. Zelf Atamas verschrikt,
Voor deez' gedrochten, nu de torts in d'oogen blikt,
En d'echtgenoote schrikt. Zij willen 't hof begeven.
665 Maar neen, o neen, de vloek Erinnis, aangedreven
Van gramschap, schiet er voor, en zet zich in de poort:
Zij steekt hare armen, dicht met add'ren, beet op moord,
Bevlochten, uit, en schudt het hoofd, dat alle slangen,
Die over hare borst om hoofd, en schouders hangen,
670 Aanhissen, schuifelen, en braken 't rotte bloed,
En drillen met de tong, gespitst en rood van gloed.
Zij neemt twee slangen, snel uit haar perruik getogen,
En schiet ze krullende, met al haar helsch vermogen,
Hun beide grimmig toe, die fel langs Ino's borst,
675 En 't vel van Atamas heenkruipen, vuil bemorst,
Waarop de gruwzame gedachten binnensluipen,
En zonder 't lichaam eens te kwesten, hen bekruipen.
't Verstand wordt fluks geraakt. Ook brocht ze uit 's afgronds
[nacht
Verscheiden moordvenijn, het schuim der hellewacht,
68o Het spog der poelslange, en de tuimelende spoken,
Vergetenheid, stikblind, den Moord, om kwaad te stoken,
Verwoedheid, tranen, en volop van schelmerij.
Zij stampte ze ondereen, en goot rot bloed hierbij,

650

651, 652. Van den regenboog haar kamerjoffer: hoe kon Vondel
hier niet merken, dat hij onverstaanbare taal schreef? althans, dat niemand
zich een regenboog kan voorstellen, die den post van k am enier vervult. Wel was Iris, Juno's kamermaagd, tevens de verwekster van den
regenboog, en wordt haar naam voor dat natuurverschijnsel zelf genomen,
maar hier hadden wij met deze hoedanigheid niets te maken en had
Vondel den eigen naam, die in 't Lat. staat, T ha um a n t i a s Iris, met
„Iris, de dochter van Thaumas" moeten vertalen. — 652. V o c h t bestr ek en voor „nat gemaakt". Vocht is bier v o c h t i g. — 662. Z elf A tamas
v erschrik t: dat z elf is bier vrij overtollig: het wordt gebezigd om iets
merkwaardigs uit te drukken: en hier was het niet meer dan zeer natuurlijk, dat Athamas schrikte. — 665. D e vloek Erinnis voor „de vloekgodin".
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Geroerd met woudscherlei, en kookte het vermetel,
685 Gebrouwen met vuil bloed, in eenen koop'ren ketel,
Tot overloopens toe. Terwijl ze door de pijn
Vast sidderen, beroert het dolle moordvenijn
Het binnenste van 't hart. De nachtkol niet te paaien ,
Snort menigmaal de torts rondom met ommezwaaien,
690 En slaat in d'open lucht een ring van vlam en vier.
Zoo keert ze zegenrijk verrichter zaak van bier
Naar 't lichaamloos gewest. Zij legt bij hare benden
Den slangegordel af, die 't kleed sluit om de lenden.
De razende Atamas aan 't schreeuwen in het hof:
695 Welaan gezellen, spant uw netten, hier is stof,
In deez' bosschaadje. Straks is me een leeuwin verschenen
Met een paar jongen : en hij volgt met vlugge beenen
Verbijsterd zijn genoote op haren hiel, zoo snel
Als waar' ze een boschgedierte, en rukt afgrijs'lijk fel
700 Den lachenden Learch, die hem de teedere armen
Nog toesteekt, uit den schoot der moeder, fluks aan 't kermen,
En sling'rende het kind, gelijk een slinger snort,
Wel tweewerf om zijn hoofd, of driewerf, aangepord
Van dolheid, klinkt het hoofd en bekkeneel te pletter
705 Op eene scherpe rots, bespat van bloed en etter.
De moeder, op dien moord aan 't hollen met een drift,
Het zij van droefheid, of door smettende vergift,
Zet eene keel op, loopt met ongebonden haren,
Geslingerd om het hoofd, en onder dit misbaren
710 [Nu hoort het moeders hart naar schreien noch gekerm]
Draagt kleenen Melicert op haren naakten arm,
Gilt vreeslijk, Euohe, god Bacchus. Juno lachte
Nu zij hoort noemen dien zij t' onderdrukken trachtte,
En sprak : dit voordeel trekt ge uit uwen voedsterling.
Een rots hangt op de zee, van onder door den spring
715
Der baren uitgehoold, en 't ruischende geklater.
Haar hol gewelf beschut het overschaduwd water
Voor dichten regen, die het strand treft en de ree.
De klip valt boven hard, en biedt de bare zee
68 4 . Woudscherlei: „cicuta". — Vermetel: om 't rijm: er stak
toch geen vermetelheid in, dat zij haar ambacht dreef. — 691. Zegenrijk:
niet r ij k aan zegen, maar nzegepralende, triomfeerende". — Verrichter
zaak, voor „na de zaak verricht te hebben", is een uitdrukking, die
buiten gebruik is geraakt, terwiji men, vreemd genoeg, het tegenovergestelde onverrichter zake nog dagelijks hoort. — 694. Aan 't
schreeuwen: gemeenzame uitdrukking voor „schreeuwt". — 702. Gelijk
een slinger snort: volgens de constructie zou het Athamas zelf zijn,
die sn or d e; doch de bedoeling is, dat hij met zijn arm, waar hij 't kind
in gevat houdt, de snorrende beweging maakt van een slinger. — 713. Dien
zij t'onderdrukken trachtte: onverdraaglijk,voor dien zij trachtte
te onderdrukken. — 715. Den spring voor „den springvloed". H.
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720 Het voorhoofd. Ino [want de razernije zette
Haar kracht bij] steeg er op, en sprong, eer 't een belette,
Niet eens beteuterd, met de vrucht of in de mime
Der baren, dat het plompt, en 't zoute water schuimt.
Maar Citerea ziet met medelijdende oogen
725 Deze onverdiende straf der nichte aan vol meedoogen,
En smeekt den oom aldus: o waterheer Neptuin,
Wien eene tweede macht te lot viel, om den tuin
Der wateren te hoen, ik bidde om groote zaken.
Indien we, die weleer nit zeeschuim 't hoofd opstaken,
730 En midden in de zee geboren zijn, gena
Verdienden; komt mijn naam den biddenden te sta,
En noemt de Griek mij naar het zeeschuim, help de mijnen,
Die ge in 't Ioonsche meer ziet hobbelen en kwijnen.
Ontvang haar in 't getal der godheen van de zee.
735 Neptuin bewilligt haar met knikken deze bee,
Beneemt de moeder en de vrucht het sterf'lijk wezen,
En geeft ze een naam, en glans, en macht, met recht te
[vreezen,
Verkeerende gedaante en naam om Venus zucht.
Zij heet Leukotoe, Palemon hare vrucht.
De droeve joffers van Sidonie bewogen,
740
Het voetspoor van mevrouw, zoo snel als zij vermogen,
Nastrevende, zien op de rots den voetstap staan,
En twijf'len langer niet hoe 't met haar is gegaan,
Beklagen Kadmus' huis met kermen en misbaren,
745 Verscheuren het gewaad, en trekken vlecht en haren
Al schreiende uit het hoofd, mits 's hemels koningin
Uit nijd, zoo zeggen zij, te straf met deez' boelin
Dus omsprong, dies Jupijns genoote, om dit versmaden
En last'ren, zeide: 'k wil u ook, die t'onberaden
721. E e r 't een belette voor „eer 't iemand belette". — 722. Ih de
r u NI t' : dergelijke afknottingen aan het eind van een regel zijn alleen dan
onvoorwaardelijk goed te keuren, wanneer de volgende regel met een
vocaal opent en er alzoo samensmelting plaats heeft. Is zulks, als hier, het
geval niet, dan wordt de e, geschreven of niet, toch gehoord en de st4ande
regel wordt een slepende. — 727. E en e tw e e d e mach t: alsof er meer
twee de ma c h t e n waren. Lees : „d e tweede macht". Jupijn namelijk
bezat, als Heer des Hemels, de eer ste , Neptunus, als God der zee, de
tw ee d e, Plato, als God der onderwereld, de d er de of laagste heerschappij. —
737 . Met r echt te vr e ez en voor „vereerenswaardig". Leukotoe en
Palemon werden bij de Latijnen vereenzelvigd met hun oude godheden
Matuta en Portumnus. — 739. Z ij : t. w. : „Ino". — 740. J o f fe.r s van
Si doni e: voor „Thebaansche juffers", De bijnaam van Sid o n ia e geeft
Ovidius haar, omdat Kadmus, de stichter van Thebe, , uit Fenicie herkomstig was en daarom ook wel Si donius genoemd werd. — 749. 'k W i 1
u ook: „beter, geschikter, en krachtiger, mijns bedunkens, zou de „dichter
hier geschreven hebben : 'k wil ook u". H.
10
VONDEL XII.

146

P. OVIDIUS NAZO'S HERSCHEPPINGE.

750 Ons lastert, stellen tot een spiegel van mijn haat
En grootste wreedheid. Op dit dreigen volgt de daad :
Want Ino's allertrouwste en vroomste sprak weemoedig:
Ik wil de koningin, al t' ongelukkig, spoedig
In 't water volgen, en zij wil terstond van last
755 Aftuimelen, maar hangt aan eene steenrots vast,
En rept noch roert zich niet. Een andere uit ontfermen
Wil voor de borst slaan, en gevoelt terstond hare armen
Verstijven. d'And're wiI nu d'armen naar de zee
Uitstrekken, doch blijft staan, verstijfd van hartewee.
760 Een and're rukt het haar ten hoofde uit, maar de vinger
Verstijft in 't haar, en elk bijzonder houdt een slinger
Een zwier en handgebaar, en zag bedrukt van smert,
Gelijk ze zag toen zij van vorm veranderd werd.
Een deel wordt eene vlucht van vogelen, gedreven
765 Op hunne pen aan zee, die rondom Tebe zweven.
Dus lang wist Kadmus niet van 's dochters ongeval,
Noch van zijn neefke, bei gerekend in 't getal
Der zeegoOn. Hij gemat van rouwe en ongelukken,
Door eene lange rij van rampen, die hem drukken,
770 En door voorspoken, lang en menigwerf gezien,
Bewogen, liet zijn staat, gelijk geperst to vlien,
Bij noodlot van de plaatse, en geenszins bij zijn eigen.
Hij zworf in ballingschap, vermijdende het dreigen
Der ongevallen met zijn trouwe Hermioon,
775 Landt in Illirikum, het sukk'len lang gewoon.
Hier beide stokoud, en gebroken van ellende,
Het voorgaande ongeval, en zwarigheen in 't ende
Ophalende onderling, sprak Kadmus: zou de nijd
Van 't wreede bonserpent, misschien een god gewijd,
780 Dat ik in ballingschap, van Sidon weggedreven,
Met mijne speer doorstak, en hechtte, daar 't bleef kleven;
Zou 't zaaien van 't gebit des holdraaks, vol venijn,
In welige akkerklei, ook eenige oorzaak zijn
Van alle dit verdriet; toen ik van Sidons palen
785 Beotie eerst bezocht, vermoeid van ommedwalen?
Doch blijven alle goon gestoord tot dezen dag,
Zij staan dean toe dat ik van vorm verand'ren mag
754, 755. Van last aftuimelen: van welken last tuimelt zij af? —
Ik onderstel, dat last hier voor „verdriet" genomen moet worden en dat
de woorden van last alzoo bij wil en niet bij a ftui melen behooren;—
doch duidelijk is 't niet. — 757. Wil voor de b or st slaan: verkeerd voor
„wil zich voor de borst slaan". — 762. Ha n d g ebaar : hoe kunnen zij
handgebaar behouden, nadat zij de handen missen? — En zag: lees
hier: en z i e t. Al de voorafgaande w.woorden toch staan in den tegenw.
tijd. — 771. Li et in den zin van „verliet, liet achter". — G e 1 ij k geperst
voor „als ware hij geperst".
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In een gevlakte slang: en nauw'lijks dit gesproken,
Verkeert hij in een slange, en voelt het lijf beloken
790 Met gladde schubben, en de harde huid gedekt
Met blauwe spikk'len, en zijn borst vooruitgestrekt,
Beginnen allebei de beenen te verdunnen,
En scherp en langworpt aan elkandere te runnen.
Toen schoten d'armen hem nog over, mat en moe.
795 Deez' reikte hij uit min zijn lieve weerga toe,
En sprak ze minzaam aan; terwijl met rouw bevangen,
De tranen bigg'len langs veranderende wangen:
Koom herwaart , trouwgenoot : koom herwaart, droeve vrouw.
Omhels me nog, zoolang, in 't jongst' van deze rouw,
800 Mij nog iets overschiet. Vat mijne hand, zoo lange
Ik nog de hande roere, en in een gladde slange
Niet gansch herschapen ben. Hij wou nog spreken, maar
De tong in twee gesplitst, viel d'uitspraak hem te zwaar,
En smolt al sprekende. Hij schuifelde bij vlagen,
805 Wanneer de mond zijn leed en onheil uit wou klagen:
Deez' stem liet hem natuur behouden. d'Echtgenoot
Sloeg voor haar bloote borst, en riep in dezen nood:
Rampzaal'ge Kadmus, blijf. Wilt gij van ons vertrekken?
Hoe is 't mijn Kadmus? och schud uit deez' slangeplekken.
810 Waar zijn uw voeten? waar uw schouders, handen, verf,
En aangezicht? waarom hervormen, eer ik sterf,
De goden mij, terwijl ik spreke, ook niet in slangen
Van zulk een aard? hij likt, terwijl ze spreekt, haar wangen,
En kruipt nog minzaam in zijn liefstes zachten schoot,
815 Ais haar nog kennende, en vertroost ze in dezen nood,
Omhelsde ze naar zijn gewoont', gelijk voorhenen,
En vatte ze om den hals. Het hofgezin verschenen,
789. Beloken: 'tzeifde als „besloten". — 793. Lan gworpt voor langw er pig, als wij nu zeggen. — 802.Vergelijk, wat de geschiedenis betreft
van den draak, door Kadmus gedood, het Derde Boek. — 809. S c h u d uit
deez' slangeplekken: een plek uitschudden gaat niet gemakkelijk, en
over een enkel plekje zou Hermione zich niet zoo bekommerd hebben.
Maar 't Lat. heeft his exue monstris: „schud die monstergedaante
uit". — 812. Ook niet in slangen: „in hoe vele slangen wilde Hermione
veranderen"? H— 817. En vatte ze om den hals: „Deze vertaling van
„de fabel van Kadmus heeft Vondel zeer onachtzaam, en waarschijnlijk zeer
„schielijk behandeld. Het omhelzen (vs. 815) zou mogelijk van slangen
„konnen gezeid worden, maar het vallen om den hals is, dunkt mij,
„al te oneigen en onnaturelijk, 't schijnt dat hij vergeten was, dat Kadmus
„en Hermione nu reeds slangen waren" enz. H. — Ik zou bijna zeggen,
dat het onze criticus is, die hier wat onachtzaam gelezen en daarom
wat te schielijk veroordeeld heeft. Immers, nog daarlatende, dat er tusschen omhelzen en om den hals vallen geen groot verschil is, zoo
vraag ik, waar H. 't vandaan haalt, dat Hermione nu reeds in een slang
veranderd was? Neen, Kadmus, als slang, kroop in Hermiones schoot,
omhelzende haar, enz. — alles letterlijk volgens Ovidius — vO6r hare ver-
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Verschrikt hierorn. 't Gekamd paar slangen streelt niet valsch
Uit vriendschap elk zijn ga met tonge en zachten hals.
820 Zij in den ijl gepaard, gaan vreedzaam hene, en blaken
Van minne in 't naaste bosch, waarin ze zich verstaken.
Zij kwetsen niemand, noch zijn voor geen mensch vervaard,
Altijd gedenkende aan Naar vorm en eersten aard.
Nog troosten ze evenwel elkand're met vermanen
825 In deez' verand'ring, nu, heer der Indianen
Hun neef, god Bacchus, in het oost wordt aangebeen,
Dat hij veroverde, dien ook d'Achaische steer].
Met kerken eeren, veil, en groene wijngerdloover.
Nu schoot er een alleen in deez' verand'ringe over,
830 Een telg, gesproten uit dien overouden stam,
Akrisius, de zoon van Abas, die nog gram
De poort van Argos voor god Bacchus hiel gesloten,
En dezen nieuwen god, met zijne bondgenooten,
Beoorloogde, aangezien hij geenerwijs gelooft
835 Dat deez' een godheid is, noch Perseus, Argos' hoofd,
Een zoon van Jupiter, uit Danae geboren,
Toen hij, in schijn van goud, afregende in den toren.
Nog rouwde 't hem eerlang [zoo sterk is waarheid] dat
Hij Bacchus hoonde, en al te stout geloochend had
840 Van wien held Perseus sproot. Een van deez' twee verheven
Is nu den hemel tot een rijkstroon ingegeven;
En d'ander, keerende met zegenrijken buit,
Bezweeft de dunne lucht, en breidt de vleugels uit,
En hangende op zijn pen, daar Libiaansche zanden
andering: eerst na dat alles heeft deze plaats, Su bito duo sun t, zegt
0.; — door Vondel wel is waar vrij onduidelijk vertaald met : „z ij in der
ijl gepaard" — 820. In den ijl: lees: „in der ijl". — 825. Nu heer
der Indianen: het gemis van een komma achter n u, maakte dezen regel
zooals die in de vorige uitgaven stond, onverstaanbaar. De zin is : „nu God
Bacchus, Heer der Indianen", enz. — 835. Argo s' h 0 o fd : weder een
rijmlap, en die weder een valsch denkbeeld medebrengt. Immers, dit
lezende , zou men denken, dat Perseus in Argos wat te zeggen had ,
'tgeen vooreerst in tegenspraak zou wezen met vs. 832, doch ook bovendien
onwaar, daar Perseus als balling ver van Argos rondzwierf. — 835, 836. Versta :
„noch gelooft, dat Perseus een zoon is van Jupiter". — 838. Nog r ouw de
't hem: hem is hier Akrisius; ofschoon 't uit den zin moeilijk zij op te
maken. — 839, 840. Versta : „en al te stout had geloochend, dat Perseus
de zoon was van Jupiter". — 840, 841. „Vondel stelt hier den Nomin a„tivus voor den D a tiv us, en den Da t. voor den Nom.; want Bacchus
„was niet aan d en hemel, maar d e hemel aan Bacchus tot een rijkstroon
„ingegeven, zoodat den hemel hier noodzakelijk moet zijn de hem el,
p en, om verder aan Vondels zinnelijkheid te voldoen, een van dee z'
twee, moet aldus geschreven worden, e en (d. i. eenen) van d e e z'
t w e'e”. H. — 842. En d' ander: t. w.: „Perseus". — 843. Bezweeft de
dunne lucht: verg. HOOFT , Baeto, Act. III.
't Sint zy bezweeven quam de lucht. (H.)
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845 Opwellen, liet het bloed neerdruppen, langs de stranden,
Van 't ijs'lijk slangenhoofd der gapende Meduis,
Waaruit een vruchtbaar zaad, en allerlei gespuis
Van slangen sproot: dus moet elkeen deez' zandzee schuwen,
Om booze slangen, die venijn ten bek uitspuwen.
Van hier snort Perseus door de lucht van yolk tot yolk,
850
Dan hier dan elders been, gelijk een waterwolk.
Hij ziet de menschen uit de lucht omlaag verkeeren.
Hij ziet den IJsbeer en den Kreeft, met scherpe scheren,
Wel driewerf in 't gestarnt'. Dan drijft hij oost dan west,
855 En voor den nacht beducht, genakende op het lest,
Wou vliegende geenszins zich 't schemerlicht vertrouwen,
Dies streek hij in het west, daar Atlas zijn landouwen
Regeert, en zoekt bier rust, zoolang tot d'avondstar
De morgenstar, en voort de morgenstar de kar
860 Der zonne opwekken koom'. De grootste mensch van allen,
Idpets sterke zoon, heerscht hier naar zijn gevallen,
Geheeten Atlas. Zee en aardrijk dient en eert
Den koning, daar de zon, als zij ten weste keert,
In 't water wordt onthaald, gewelkomd in de baren,
865 Wanneer ze, rennens moe, ter herberge in koomt varen.
Hij weidt bier duizenden van schapen, en met een
Ontelbaar horenvee, bezit het land alleen
En 't gansche landgewest, en bouwt vergulde hoven,
Ook boomgaarden, die hem het gouden ooft beloven.
870 De vlugge Perseus zei: heer koning maakt ge staat
Op uwen hoogen stam; ik ik ben uit het zaad
Gesproten van Jupijn. Indien u wond'ren lusten,
Vraag naar ons daden. 'k Zoek bier eenen nacht to rusten.
Nu dacht de koning aan het noodlot dus gespeld
875 Door Temis' mond, gelijk d'aloude faam vermeldt :
0 koning Atlas, 'k zie van verre een dag genaken
Dat alle uw hoven, die van goudgele appels blaken,
846. M e du is: de samentrekking van u z a tot u is klinkt vreemd in onze
hedendaagsche ooren, en zou zelfs bij menigeen afkeuring vinden. In mijn
jeugd, toen men in Holland, ook in de beschaafdste kringen, nooit anders
sprak dan van Uitert, en van de Uitertsche schuit, zou men die
echter zeer natuurlijk, ja onvermijdelijk hebben gevonden. Evenzoo zegt
Vondel ook elders, b. v. in de „Maria Stuart", niet F e r gu us, maar F erg u is. Doch daarbij bedenke men nog, dat, vanouds, hoe men de woorden
ook spelde, dit op de uitspraak geen invloed had, en deze geheel bleef
afhangen van het dialect, dat de spreker bezigde. De een schreef w t, de
andere uit, een derde uyt; maar dat belette niet, dat de beschaafde
Hollander uit zeide, de Fries u u t, en de Amsterdammer oit. Evenzoo, al
spelde men d r i e of dry , de lezer sprak het woord d r i e of d r a ai uit, al
naar hij het in zijn omgeving had leeren uitspreken, en stoorde zich aan
de spelling niet, die hem werd voorgehouden. — 87o. Ma ak t ge staat
voor „verheft gij u, draagt gij roem".
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En schitt'ren, rood van goud, den zoon des dondergods
Gedijen tot een roof en plonderinge, en hij trots
88o Zeeghaftig met dien buit en rijksschat heen ga strijken.
De koning, na dien tijd beducht voor zijne rijken,
Omheint den boomgaard met ringmuren, hoog en vast,
En heeft een grooten draak de scherpe wacht belast,
Ook alle uitheemschen streng uit zijn gebied gebannen.
885 Nu zegt hij Perseus aan: vertrek, o ingespannen
En stouten roover, fluks van hier van mijne steen,
Met zulk een valschen roem van uwe dapperheen.
Jupijn, der goden god, bestaat u geenerwijze.
Bij grauwen blijft het niet: maar dreigt, zoo hij niet rijze,
890 Met opgeheven vuist dien onbeleefden gast,
Die smeekt, en dralende, op geen dreigementen past,
Zijn deugd roemt, schoon hij is een veel onsterker vechter:
Want wie was sterker dan de koning Atlas. Echter
Sprak Perseus: aangezien gij ons uw gunst onthoudt,
895 Aanvaard dit schoon geschenk, en omgekeerd biedt stout
Met zijne slinke hand hem 't gapend hoofd, vol slangen,
Meduza's morsig hoofd, met add'renhaar behangen,
Herscheppende Atlas in een steenberg steil en schuin,
Den baard en haar in bosch, het hoofd in eene kruin
900 Van steen, de schouders en de handen van gelijken
In bult, en heuvelen, van waar men ver kan kijken.
Daar staat hij hoog en vast, en ongemeten groot
In 't oog van overal, en stut voor vallens nood,
878. D en z o on des don dergo d s: het orakel sloeg op Perseus zelf,
wat Atlas echter — zie vs. 888 — niet geloofde. — 880. Z e e g h a ftig:
de oude uitgave heeft verkeerdelijk: Zee ha ftigh. — 885, 886. 0 ingespannen en stout en r o over: deze scheldwoorden staan niet in
't Latijn, en ik zou er de aandacht niet op vestigen, ware 't niet
om te doen opmerken, vooreerst, dat hier Vondel op Latijnsche wijze
op de interjectie 6 een 4den n. v. doet volgen, en, ten andere, dat het
woord inge spann en hier verkeerdelijk op zichzelf staande wordt gebezigd,
en noodzakelijk de bijvoeging vereischte van het doel der inspanning. Van
iemand te zeggen, dat hij i n g e spann en is, wil, naar het tegenwoordige
spraakgebruik, eenvoudig te kennen geven, dat hij „diep in gedachten" is;
doch dat meent Atlas er niet mede, als hij Perseus voor een in g e spa nne n roover uitmaakt; hij bedoelt er mede, „dat de jongeling zich heeft
ingespannen, en er zich met alle macht op toelegt, om hem te benadeelen,
te berooven", enz. Doch hij drukt dit niet volkomen, en dadrom ook niet
juist uit. — 889. Maar d r eig t: lees hier: „maar hij dreigt", of, om de
maat van 't vers te behouden: hij dreigt. — 890. Di en onbeleefden
gas t: „de hedendaagsche beteekenis van b el e efd verschilt veel van den
„oorsprong des woords, dat inderdaad niet anders is dan het deelwoord
„van bele v en" enz. H. — Terwijl ik een iegelijk sterk aanspoor om het
vervolg van dit merkwaardig betoog bij H. te lezen, moet ik doen opmerken, dat er hier geen reden bestond om P e r s e u s een onbele efd en
ga st te noemen: beter had Vondel „den a a r z el en d en" of den w eif e1e n d en gast" geschreven en 't Lat. c u n c tantern uitgedrukt.
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[0 goden, 't was uw wil] met zijne kruin 't gewemel
905 Van 't heir der starren, en den starrelichten hemel.
Eool, de windgod, hiel de winden in het slot
Des kerkers vast geboeid. De morgenstar, 't gebod,
Van vrouw natuur gewoon te volgen op haar plekken,
Om 't menschelijk geslacht ten arbeid op te wekken
910 Bescheen den hemel, als held Perseus reisgezind
De vlugge hielvlerk aan de hielen gespt, en bindt
De sabel op de zij, om weder luchtig boven
Met snelle hielingen de dunne lucht te kloven,
En latende overal ontelbaar yolk en steen,
915 Zag Etiopers, en gansch Moorenland, met een
Het rijk van Cefeus, daar Jupijn, het hoofd der goden,
Geheeten Ammon, al te streng in zijn geboden,
d'Onnooz'le Andromeda door zijn orakel dwong
Te boeten het misbruik van 's moeders trotsche tong.
920 Zoodra held Perseus hier de dochter, rood bekreten,
Zag aan een steenrots vastgeklonken met een keten,
Geleek ze in zijn gezicht een kunstig marmerbeeld,
Had niet een luchtje met de blonde vlecht gespeeld,
En zag hij d'oogen niet van jammeren gezwollen,
925 En lauwe tranen langs de kaken nederrollen.
Hij wordt onkundig van het minnevier ontvonkt,
En staat een pons verstomd, daar 't oog de maagd belonkt,
Dies hem de min bijkans het vliegen leert vergeten.
Hij sprak: o jonkvrouw, wie geen handboei past noch keten,
930 Neen zeker, neen voorwaar, maar eer een minneband,
Die twee gelieven houdt verbonden, hand aan hand;
Ai meldt ons uwen naam en land. Wat houdt uw leden
Gebonden? zij zwijgt stil in 't eerste, en geeft geen reden,
En 'tgeen een dochter voegt, ontziet uit schaamte een man
935 Te spreken : en dewijl zij hand noch vinger kan
Verroeren, wou ze zich met zedig schaamrood dekken:
Nog dekt ze d' oogen met de tranen, die vast lekken
En bigg'len langs de wang, en om hem geenen schijn
9 1 3. Met snelle hielingen: „nergens heb ik het woord hieling
„kunnen vinden dan alleen in den Zeeman van WINSCHOTEN, die mij zegt,
„dat het is het a cht er st e gede el t e van de kiel, of deze beteekenis
„bij overdracht hier te pas kan komen, laat ik anderen bezien, ik geloof
„niet, dat Vondel daaraan gedacht heeft". H. Maar ik wel. Ovidius — H.
zegt het zelf — spreekt bier van talaria; dat zijn hiel vlerk en, als hierboven vs. 911 en Boek VIII, 774, of hie 1 p enn e n, als beneden, vs. 'ow:—
en nu heeft juist de hi e li n g eener kid vrij wat overeenkomst met een
vierk, of is althans, evenals wat bier bedoeld wordt, een „uitsprong aan
een hiel". — 919. 's Moeders: van Kassiopea, namel., die zich beroemd
had, schooner te zijn dan de Nereiden; waarom Neptunus het zeemonster
gezonden had, dat Andromeda als zoenoffer eischte. — 928. L e er t v ergeten: beter: „d o e t vergeten". H.
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Te geven dat ze ontziet, in doodsgevaar en pijn,
940 Haar schuld te melden aan den ridder, die verslagen
Ernsthaftig aanhiel, meldt ze in 't ende op zijne vragen
Haar naam, en vaderland, en hoe de moeder vroeg
Elk trotste, en zulk een roem op hare schoonheid droeg.
Maar eer zij endigt komt de gansche zee opruischen.
945 Het zeegedrocht begint te snorken en te bruisen,
Met eene afstortinge van baren herwaart aan,
En schiet een waterberg van golven; daar ze staan,
Op 's jonkvrouws bloote borst. De maagd, bijkans bezweken ,
Begint luidkeels uit schrik een strandklok op te steken.
950 Hare ouders staan bedrukt en eveneens ontsteld,
En droevig bij hun pand, en huwb're, wien het geldt,
Met reden meer bedroefd. Zij zetten met vermanen
Haar geene hulp bij, maar misbaar en macht van tranen,
Naar tijds gelegenheid, en hangen afgeklaagd
955 Bestorven om den hals der vastgebonden maagd.
Toen sprak de vreemdeling: gij hebt nog tijd te schreien,
Maar om te helpen dient men hier niet lang te beien.
Indien ik Perseus, zoon van Jupiter, den god
Der goon, en Danad, die in het torenslot
960 Hem in haar schoot ontving, gelijk een gouden regen:
Indien ik Perseus [een verwinner, rijk van zegen,
Van 't vreeslijk slangenhoofd, en een die met zijn veer
En vleug'len door de lucht durf rennen hene en weer]
Deez' schoone maagd verzocht, gij zoudt me boven alien
965 Voor schoonzoon kennen, met uw wil en welgevallen?
Ik zal, met hulp der goon, mijn vroomheid inderdaad
Betoonen, en beding, die hier geketend staat
t' Aanvaarden tot mijn bruid. z' Aanvaarden 't op deez' rede,
[Het was hun ook geradn] en sterken het met eede
970 Beloven hem de kroon des rijks ten bruidschat mee.
Maar als een zeegalei komt bruisen door de zee,
94o. Ridder: dit woord is hier te onpas gebezigd. Perseus toch — gelijk
hem Ovidius hier voorstelt — was geen „rijder" of „ruiter" en de naam van
ridder in zijn latere beteekenis, vooral die van „do lend r i d d e r", zou
hem alleen gepast hebben, indien hij in de middeleeuwen geleefd had. —
949. E e n strandklok op te st e ken: in gemeenzame taal zou men zeggen: „een keel op te zetten, dat er het geheele strand van klonk". —
951. Hun pand, en huwbire voor „hun huwbaar pand". H. wil hier
lezen: „de huw'bre"; doch dan zou 't naar mijn gevoel, dewijl pan d onz.
is, evenzoo klinken, als werd er van twee verschillende personen gesproken. — 954. Afgeklaagd voor „afgemat van 't klagen". — 971-973-974,
975 .99 1 , 992. Al deze vergelijkingen hebben dezelfde fout: lees vs. 971:
als een zeegalei, DIE: vs. 974: en was zoo dicht aan strand gelijk een kogel, DIE door een Baleaar is geslingerd: en vs. 991:
gelijk een everzwijn, wanneer het omringd is" enz. Vergelijk de
aantt. Boek 1, vs. 641 Boek II, vs. 932. H.
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En snel geroeid wordt van bezweete jongelingen.
Zoo komt dit zeegedrocht het rotsig strand bespringen
Door 't barrenende schuim, en was zoo dicht aan strand
975 Gelijk een Baleaar een kogel met zijn hand
Kan sling'ren door de lucht. De held vliegt op van d' aarde,
En steigert in de lucht, met uitgetogen zwaarde.
Zoodra dit zeegedrocht 's mans schim op 't water ziet,
Het straks met open balg naar 's ridders schimme schiet :
980 En recht gelijk wanneer een arend op zijn pennen,
In 't ledige akkerland een veldslang komt te kennen,
Met blauwe schubben, in den held'ren zonnegloed,
Haar oppakt, zettende den krommen klauw verwoed
In dien geschubden nek, om haren bek te vatten :
985 Aldus komt Perseus uit de lucht van boven spatten,
Op dien gebulten rug van 't zeegedrocht, in 't groen
Der zoute zee, daar 't bruist, en schiet het den harpoen
In zijne rechte schoft, zoo vreeslijk dat het kraakte,
Het dier, ter dood gewond, en bloedende, geraakte
990 Aan 't steig'ren in de lucht : dan duikt het diep in zee :
Dan tuimelt het : gelijk een everzwijn, van wee
Schuimbekkende, is omringd van dolle hazewinden.
De held ontwijkt den balg, genegen tot verslinden,
Met zijne snelle penne, en treft het dier, daar 't bloot
995 Met dikke schulpen niet gedekt is tegens nood,
Nu op de ribben, door de zachte en weeke lenden;
Nu daar de staart, heel dun, in eenen visch gaat enden,
Met zijne kromme kling. Het braakt door kieuw en snuit
Een roode zee vol bloed en zoute pekel uit.
1000 De vleugels worden nat en zwaar van zoute baren,
En Perseus kan zich in het zeeschuim niet bewaren
En op de hielpen nauw betrouwen over 't vlak.
Hij ziet een steenrots, die haar kruin naar boven stak
994, 995- .1k geloof, dat de Dichter beter zou geschreven hebben:

Daar 't, bloot
Van dikke schulpen, niet gedekt is tegen nood". H.
1k kan mij moeilijk met die verbetering vereenigen. Men zegt wel: „on tb lo o t van schulpen", maar „bloot van schulpen" is een uitdrukking,
welke ik evenmin kan goedkeuren als het door H. aangehaalde bloot van
wapen en, Boek XII, vs. 87. Men zegt zeer goed: „het blo o t", evenals:
„het naakt, het levend", voor „het bloote, het naakte, het levende
g e de el t e" en in vs. 994 staat in dien zin bloot voor „'t bloote lijf".
Hier heeft men dus alleen achter bloot een komma te plaatsen, en dan
is de zin: „daar het dier, b lo o t (d. i.: „naakt"), niet met dikke schulpen
tegens nood is gedekt". — 998 . 1000. Men moet onder 't lezen al heel goed
opletten, wil men weten, van wie gesproken wordt. Het (vs. 998) is het
monster; doch de vl e u g els (vs. woo) zijn weer de „hielpennen" van
Perseus.
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Bij kalmte, en als het stormt bedekt ligt van de vloeden.
1005 Hier kwam hij staan, om zich voor 't wreed gedrocht te
[hoeden,
En slaande aan 't uiterste der klip de slinke hand,
Dreef hem de sabel dwers door 't lijf in 't ingewand,
Tot drie- en vierwerf toe. Het handgeklap, 't geschater
En luid geschrei des y olks klinkt, over strand en water,
1010 Ten hemel. Kassioop en Cefeus d' ouders staan
En huppelen van vreugd. Zij groeten onbelaän
Den schoonzoon, kennen hem voor hunnen rijksbevrijer.
De bruid, van ketenen geslaakt, treedt voor den strijer,
Gelijk een prijs en loon van 's bruigoms dapp'ren aard.
1015 Hij spoelt zijn strijdb're hand, zeeghaftig en bedaard,
In 't water af, bestrooit het strand met watermeien
En loof, om 't slangrijk hoofd, van zijnen romp gescheiden,
Geenszins te kwetsen op de zeekust, daar hij 't legt.
De watertelg verkeert in rotssteen, hard en hecht,
1020 Al 't zoute pit van 't hout, en d' afgeplukte telgen
Beginnen al de kracht van 't slangrijk hoofd te zwelgen :
En deez' steenachtigheid bleef sedert in den teen.
De watermaagd beproeft deez' groote wonderhedn
Aan vele takken, en bevindt zich door ervaren
1025 Met blijdschap deze kracht in telge en waterblaren.
Het zaad hiervan in zee geworpen teelt koraal,
En houdt dien zelven aard, zoodra de tak niet faal
Te rijken, wordt ze stiff. De tak, in zee gedolven
Blijft teen, wordt steenkoraal geheven uit de golven.
1030
Hij heiligt dankbaar aan een drietal van de Goan
Drie strandaltaren, groen van versch gesneden zoOn,
Het slinke aan god Merkuur, en aan heldin Minerve
Het rechte, 't middelste aan Jupijn, op Cefeus' werve.
Hij eerde Pallas met een vaarze. God Merkuur
1035 Ontvangt een kalf, en god Jupijn, ter goeder uur',
Een uitgelezen stier. Toen ging hij henestrijken
Met zijnen bruidschat, oir der Moorenlandsche rijken,
En trouwde Andromeda. De min en bruiloftsgod
Bestellen 't bruiloftslicht. Men stookt door hun gebod
1040 Welriekend vier, bespant gewelf en bruiloftszalen
Met kransen, daar geluid van lieren en cimbalen
Gehoord wordt, fluit en zang, merkteekens van geneugt.
Zoodra de valdeur kraakt, en opengaat met vreugd,
Verschijnt het schitteren van goud en gouden stralen.
1045 De koning Cefeus en zijne ambtenaren pralen,
En treden ten bankette in heerelijken schijn.
1022. Teen voor „tak, twijg". — 1028. Wordt ze s t ij f: tak, ofschoon
gewoonlijk mann., wordt hier yr. gebezigd.
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Als kostelijke spijs genut is, en de wijn
Het vroolijk hart verkwikt, vraagt Perseus naar de zeden
En aard des lands; waarop Lincides hem met reden
1050 Berecht van 's lands gewoont'. Toen zeide hij in 't end :
Manhafte Perseus, ai ontvouw, 't is u bekend,
Door welk een listigheid, en dapp'ren oorlogszegen
Gij 't slangenhoofd van deez' Meduze hebt gekregen.
Hierop hief Perseus aan: daar Atlas opwaart vaart
1055 Legt eene plaats, rondom van steil gebergt' bewaard,
En d' ingang wordt bewoond van drie gezust'ren t' zamen,
Een trits van telgen, die uit zijnen stamboom kwamen.
Zij zien to gader uit een eenig enkel oog.
Toen d' eene zuster dit aan d' and're leende, boog
1060 Ik neer, en greep het oog behendig op, en raakte
Hiermee bezijden 's weegs door kreupelbosch, daar 't kraakte,
Door ongebaande rots en ruigten aan het huis,
En op den drempel van de schuilende Meduis.
Ik zag doorgaans langs 't veld, door end'loos ommezwieren,
1065 Gedaanten zonder end, van menschen en van dieren,
Door 't aanzien van Meduze in harden steen verkeerd.
Ik zag in mijn rondas van koper gebruineerd,
Met mijne slinke hand bij 't handsnoer aangegrepen,
Den weerschijn van haar tronje; en toen 't gezicht benepen
1070 En al die slangezwarm in slaap gevallen lag,
Zoo klonk ik haar het hoofd van 't lichaam met een slag,
En nam dit met Pegaas, gesproten uit den bloede
Van 't bleek Meduzenhoofd, met mij tot mijne hoede.
Hierbij verhaalt de held oprecht zijn langen tocht
1075 En omreis, vol gevaars: wat landen, nooit bezocht,
Zijne oogen uit de lucht bezichtigden in 't zweven,
En wat gestarrenten zijn pen doorsnorde in 't streven.
Hij staakte zijn verhaal, eer 't iemand lastig vall'.
Een ambtheer vraagde hem, waarom een van 't getal
1080 Der zust'ren slangen draagt geknoopt in hare vlechten,
En Perseus zeide: vriend, ik wil u klaar berechten,
Dewijl ge vraagt naar iet naamhaftigs, van den grond
Waarop dit rust en steunt. Meduze, schoon en blond
Van haar, was hierom wijd befaamd bij alle menschen,
1085 Benijd en aangezocht van menigten, die wenschen
1056. Wordt bewoon d: lees: werd bewoond". Meduza, aan wie hij
't hoofd had afgeslagen, woonde er toch wel niet meer. — 1069. D en
w e e r s c h ij n van ha a r t r onje: immers indien hij het hoofd zelf had gezien, zou hij mede in steen zijn veranderd. — 1078. Eer 't iemand
1 a stig vall': hier had de zuiverheid der taal gevorderd vi el; doch in dit
verhaal springt Vondel wel meer wat lichtvaardig om met de tijden der
w.woorden.
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Om zulk een schoone maagd, en meest om 't schoone haar,
't Welk uitstak boven al. Dit hoorde ik, en 't is waar,
Uit hunnen mond, die haar met eigen oogen zagen.
Men zegt hoe god Neptuin, nit zijnen waterwagen,
1090 Haar in Minerve's kerk schoffeerde voor 't altaar.
De dochter van Jupijn keert d' oogen of van haar,
Bedekt het kuisch gezicht van deze geschoffeerde,
En om te wreken 't leed der schandelijke onteerde,
Verkeert Meduze's haar in adderen, en voert,
1095 Ten schrik der vijanden, en wat zich rept en roert,
Dit aderrijke hoofd in haren schild ten toone.
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Et oproer van Fineus en zijn aanhangelingen, op de bruiloft
van Perseus, in steen veranderd. Pallas bezoekt de hengstebron. Hier wordt verhaald van Pirenus, en hoe de Pieriden,
na den zangstrijd van verscheiden veranderingen met de zanggodinnen, in eksters herschapen worden.

H

1089. Uit zijnen waterwagen: natuurlijk een rijmlap, en die wederom
den geheelen zin belachelijk maakt. Immers men moge het den knapsten
Edipus te raden geven, hoe Neptunus uit zijnen waterwagen een
maagd schoffe er en kon, die zich in e en tempel be yond! — 1092. Men
zou bij 't lezen van dezen regel denken, dat Minerva het gezicht der
geschoffeerde bedekte; doch uit het Latijn blijkt, dat dit de bedoeling
niet is. De Godin — natuurlijk om 't schandaal niet te zien — bedekte haar
gelaat met haar schild. — 1093, 1094. 't Klinkt vrij zonderling, dat Minerva,
om het leed van Meduza te wreken, haar hoofdhaar in slangen veranderde; doch dat zegt Ovidius dan ook niet; wel geeft hij te kennen, dat
de Godin zulks deed om den smaad te wreken, haar tempel aangedaan. —
1094. 1096 Hoe kon Perseus met het hoofd van Meduza rondreizen, als
Minerva 't op haar schild voerde? Deze tegenstrijdigheid heeft sommige
commentatoren doen denken, dat de regels
Nunc quoque, ut attonitos fortnidine terreat hostes
Pectore in adverso , quos fecit, sustinet angues
ondergeschoven zijn. — 1096. In har en schild: Vondel heeft het schild
van de plaats waar het had moeten staan — zie de aant. op vs. 1096 —
overgebracht naar deze plaats, waar het niet te huis behoort. Ovidiuszegt:
pectore in adverso: en werkelijk wordt Minerva afgebeeld met een
Meduzahoofd op haar bostkuras.
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Erwij1 held Perseus 't hoofd der Moorenlandsche krone,
En Cefeus' raad met deez' vertellinge onderhiel,
Begint de bruiloftszaal, op 't buld'ren en gekriel
Van een hoop krijgsvolks, luid te galmen en te wanken.
5 Het schijnt geen liefelijk geluid van bruiloftsklanken,
Maar eer een wapenklank, en gruwzaam krijgsgeweld.
De gansche bruiloftszaal steekt op, en bruist ontsteld
Gelijk men eene zee, straks kalm en stil en effen,
Met bulderenden storm heur baren hoort verheffen.
10 Vermeten Fineus zelf, eerste oorzaak van 't krakeel,
En boos berokkenaar van 't gruwzaam feestgescheel,
Koomt met eene esschen speer al drillende ingevlogen,
En roept: hier ben ik zelf, die van de wraak bewogen,
Mij wreken wil aan u, om dien geleden hoon,
15 Het schaken van mijn bruid. Nu kunnen, bij de goon!
Uw vleugels, noch Jupijn, vermomd met gouden regen,
U mijne handen niet ontrukken. Elk verlegen
Zag om, en Cefeus riep hem toe, die schieten wou:
Wat gaat u, broeder, aan? wat dolheid stoort deez' trouw,
20 Deez' bruiloft met een moord? vergeldt ge op 't ongezienste,
Ondankbaar op deez' wijs des bruidegoms verdienste?
Besteedt ge deez' verloofde en pas verloste bruid
Met zulk een lasterstuk, en moord en schennisse uit?
Indien ge recht bevroedt, geen dapp're Perseus schaakte
25 Deez' jonkvrouw, maar de wraak der zeegodinnen blaakte
Van gramschap: Ammon, met den horen scherp gespitst,
En 't grimmig zeegedrocht, van onder opgehitst,
Opborr'lende om mijn kind te zwelgen en verslinden;
Toen zij, ter dood gedoemd, zich aan de klip liet binden,
30 Beroofden ze u alreede, of gij most wreed en snood,
Gediend zijn met mijn rouwe, en hare onnooz'le dood.
Is 't niet genoeg dat gij de jonkvrouw, als verslonden,

T

4. Wanken: hier voor: „daveren of dreunen" gebezigd. H. — xx.Feestgescheel voor feestgeschil. — 26. Ammon, met den horen
scherp gespitst: om dit te verstaan, dient men te weten dat Jupiter
Ammon, die het ondier had verwekt — zie 't vorige Boek, vs. 916-919 —
met ramshoornen wordt afgebeeld. — Zie vs. 457 en volgg. — 28. T e
zwelgen en verslinden: H. Zie over deze weglating van te bij het
tweede w.w. het aangét. bl. 6x.
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Zaagt onmeedoogende aan de steenrots vastgebonden,
Daar gij, haar bruidegom en oom, de dochter niet
35 Verdadigde in dien nood op 't uiterste? en verdriet
Het u hier boven dat een ander haar beschermde,
En weigert ge den held, die zich uit liefde ontfermde,
Onbillijk zijnen loon? scheen u die prijs te groot?
Deez' stond te halen, toen men ze aan de strandrots sloot.
40 Nu sta ze billijk toe die mij, stokoud van jaren,
Voor kinderloosheid hoedde, en laat hem minzaam paren.
Vergun den bruidegom de bruid, en zijn beding,
Rechtvaardiglijk verdiend. Bedenk, o jongeling!
Hoe ik mij tegens u geenszins uit nijd verzette,
45 Maar tegens het gevaar des doods, die d'onbesmette
Ree boven 't hoofd hing. De verbolgen Fineus staat
Voor zulk een antwoord stom, ziet met een stuur gelaat
Zijn broeder Cefeus, dan held Perseus onder d'oogen.
Hij twijfelt wie van bei hij eerst zou treffen mogen,
50 En mikkende eene poos, schiet fluks met al zijn macht
Held Perseus, doch vergeefs, een esschenhouten schacht
Wraakgierig naar het hoofd, dat ze in het tafelkussen
Bleef steken: Perseus, die geduldig ondertusschen
Vast wachtte, sprong fluks op, en hadde, forsch getart,
55 Den dollen Fineus met dien schicht geraakt in 't hart,
Zoo 't outer dezen schelm, op wien de schicht het muntte,
En daar hij achter dook, niet veiligde. De punte
Treft Retus evenwel in 't voorhoofd, dat hij stort,
Het punt uit brein en been met kracht getrokken wordt,
60 Den bruiloftsdisch met bloed besprenkelt, daar hij spartelt.
Al 't bruiloftsvolk ontstelt, hem ziende dus gemarteld,
Stuift op, en schiet verwoed in dien verwaten hoop.
Een deel dreef toornig men behoorde met een loop
Den schoonvaär en den zoon met kracht ter neer te vellen.
65 Maar Cefeus daad'lijk, toen zich 't feest begon t'ontstellen,
Al heim'lijk tijdig door eene achterdeur ontvloOn,
Riep 't heilig gastrecht, en gewijde bruiloftsgoon
Tot tuigen van 't geweld, dat tegens zijn geboden
Werd aangesteld. Belloon, de schutsvrouw der genooden.
70 Hier tegenwoordig, dekt den broeder met haar schild,
43. 0 jon g eling: dit woord staat niet bij Ovidius en komt ook weinig
te pas. Cefeus zegt van zichzelven, vs. 4o, dat hij stokoud is: het is dus
niet waarschijnlijk, dat zijn broeder nog maar een jongeling zou wezen. —
45 . d'O n b e sm e t t e: Andromeda. H. — 57. De punt e: om 't rijm: anders,
zoo ook vs. 59, neemt Vondel, punt onzijdig. H. — 64. Den schoonvair
en den zoon: lees: „Cefeus en zijn schoonzoon". 't Woord zoon is
hier ter aanduiding van Perseus minder gepast, omdat er geen sprake is
van zijn vader. — 69, 7o. Belloon, de schutsvrouw der genooden.... dekt den broeder met haar schild: t. w. niet haren
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En moedigt hem. Ook was hier Atis, woest en wild,
In Ganges' stroomkristal uit een godin geboren,
Genoemd Limnatis, zoo de faam zich recht laat hooren.
Hij telde zestien jaren, was schoon. Het feestgewaad
75 Verrijkt de schoonheid door optooisel en sieraad.
Hij droeg een purp'ren rok met goud geboord, een keten
Van goud om zijnen hals. De mirreboomen zweeten
Een aangenamen geur, om 's jong'lings krollend haar
Te zalven. Hij was fiks op snelle schichten, maar
8o Nog fikser met den boog den vijand aan to rannen.
Held Perseus zag dien knaap den taaien handboog spannen,
Greep fluks een brandhout, daar 't nog rookte op 't outerplat,
En klonk hem in 't gezicht 't gebit in twee, bespat
De zaal met been en bloed, gemengd en uitgespogen,
85 Toen Likabas Sirier, met toegelokene oogen,
Den ongeveinsden vriend, genoot, en bloedverwant,
En zijn geschonden hoofd, in zulk een droeven stand,
Te doodelijk gewond, zag scheiden uit dit leven,
En wentelende in bloed, den lesten doodsnik geven,
90 Beschreide hij den knaap, en greep in dit rumoer
Den opgespannen boog van Atis, op den vloer
Te deerlijk uitgestrekt, en zegt: waar zijn de helden?
Nu is 't uw beurt met mij. Nu zult ge dit ontgelden,
En u niet langer in des jong'lings droeve dood
95 Verheugen, die u min tot lof gedijt, dan snood
Tot laster en verwijt. Het woord was nauw gesproken,
Of 't snorrend punt bleef, mits held Perseus lag gedoken,
In zijnen wijden rok vast hangen. Perseus, ras
En vaardig, drijft hierop den wreeden Likabas
100 De kromme sabel, met Meduza's bloed bestreken,
Manhaftig in de borst, waarom hij, doodsch bezweken,
En flauw, en stervende, in zoo groot een nachtverdriet
Beneveld en bezwalkt, naar Atis ommeziet,
Op wien hij jammerlijk het hoofd legt, daar ze vielen,
broeder, maar dien van Cefeus. Ook zegt het Latijn geenszins, dat Pallas
(hier min juist met B e 11 on e vertaald) de schutsvrouw was der g eno oden. Integendeel toont zij zich hier de beschermster van Fineus en
zijn o n g e n o o de makkers, die de feestvreugd kwamen bederven. —
77, 78. De mirreboomen zweeten een aangenamen geur: „zoo
H. Saint, Kruisfeest , bi. 84:

De lieve lucht ontlast : hier groeit Been alsem
Maar suikerri et : de boomen zweeten balsem, enz". H.
Met dat al, en hoe fraai in 't afgetrokkene de figuurlijke voorstelling ook
zijn moge, hier was zij minder op haar plaats. — 86-88. D en on g e-

veinsden vriend, .... en zijn geschonden hoofd .... zag
sc hei d en uit di t le v e n: een hoofd, dat uit het leven Scheidt? —
Verandert men en in m e t, dan kan het er eenigszins door.
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105 En varen met dien troost, als reisgenoots, ter zielen.
Hier sneuv'len op den vloer in bloed, dat t' zamenron,
Sieensche Forbas, zoon en telg van Metion,
Amfimedon met een, uit Libiaansche zanden,
Beide even forsch en stout om and'ren aan te randen.
110 d'Een krijgt den degen door den strot al t'onverwacht,
En d'ander in de rib geduwd met voile kracht.
Toen Eritus, de zoon van Aktor, met zijn breede
En blinkende oorlogsbijl, heel bits en scherp van snede,
Hier aankwam, ging de held hem met geen zwaard te keer,
115 Maar greep een beker, groot en zwaar, tot handgeweer,
Een beker, kunstig met kleen beeldewerk gedreven,
En dreef, met allebei de handen opgeheven,
Hem voor het voorhoofd, dat hij, flauw en zonder moed,
Heentuimelde op den rug, in 't uitgebraakte bloed.
120 Hij welt Polidemon, Semiramis bestaande,
Kaukaschen Abaris, Liceet, eer 't iemand waande,
Sperchions eigen zoon, ook Elix, Flegias,
En Klitus mede, en stapt op eenen hoogen tas
Van dooden. Fineus, die hier onder vijands oogen
125 Niet treen durf, schiet een schicht, die bij geval gevlogen
Juist Idas treft, die bij geen schuld den strijd ontgeldt,
.En geene zijde koos. Deez' zag, ter neer geveld,
Heel norsch naar Fineus om, en sprak : nu ik, gedwongen
Door u, ook zijde kies, gevoel van mij besprongen
130 Wien gij ten vijand tergt. Boet met uw wonde en smart
Mijn doodwonde, en het bloed onschuldig aangesard.
Zoo sprak hij, wou den schicht, getrokken uit de wonde,
Hem tornen naar het hoofd : maar 't hart bezweek. Hij konde
Door 't storten van zijn bloed niet langer, en viel neer.
135 Hier trof Klimeen Odyt, den treffelijksten heer
Naast Cefeus in het rijk. Toen moest Protenor sneven
Door Hipseus. Linceus holp fluks Hipseus mede om 't leven.
In dit krakeel was d'oude Emation, oprecht
En recht godvruchtig, Wien de jaren het gevecht
140 Verboden, dies hij met de tong alleen most strijden.
120. P olid em on: door de plaatsing van dit woord valt de nadruk verkeerd; de derde sylbe is lang. H. — Bestaande: namel. „in den bloede".
123. T a s ; „hoop, stapel". Zie KILIAEN. H. acht het woord in onbruik.

't Is sedert zijn tijd weder in zwang gekomen. — 528. Naar Fine us: zoo
staat er in Vondels H. S. De vorige uitgaven hadden n a. — 528, 129. Nu i k,
g e d w on gen do or u, enz.: versta: „nu gij mij, die onzijdig was, een
wond toebrengt, kies ik partij, en zal, door u te bespringen, u doen
voelen wat het zegt, u aan mij te vergrijpen". 133. Torn e n. Hier schijnt
het woord te zijn genomen in de beteekenis van ,terugsmijten". 't Eng.
turn. — 137. De oude uitgave heeft: Linceus' zoon holp Hipseus
mede om 't leven.
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Hij vloekte 't goddeloos gevecht van wederzijden.
De felle Kromis maait den ouden kouden man,
Die sidd'rende 't altaar ter nood omhelzen kan ,
Het hoofd af, dat het op 't altaar ter neder stortte,
145 Daar vloekt de tong hem nog, die zijne dagen kortte ,
Terwijl het gapend hoofd den geest geeft in den brand.
Nu velde Fineus twee gebroeders, op de want
Geoefend , Broteas en Ammon, nooit verwonnen,
Zoo zwaarden door de want de neerlaag krijgen konnen.
150 Hij velde ook Amikus, aan Ceres' dienst verloofd,
Met zijnen witten band gevlochten om het hoofd,
Iapets zoon, die niet geoefend in krakeelen,
Gewoon op zijne tier, een vredetuig, te spelen ,
Nu bezig hier 't gehoor te streelen van dit paar,
155 Stond niemand in den weg, en tokkelde de snaar
Met zijne citerpen. Ga hene uit deze feesten,
Schimpt Pettalus, volend het bruidslied bij de geesten
Des afgronds. Hierop dreef hij 't spits ter slinke zij
Hem door den slaap van 't hoofd, zoo schrikkelijk, dat hij
16o Ter aarde stervende bedrukt de snaren streelde,
Met stijve ving'ren bij geval een klaaglied speelde.
Likormas, forsch van aard, kon zonder wraak en rouw
Niet aanzien dat men dus een speelman mart'len zou.
Hij rukte van den post met kracht ter rechte zijde
165 Een boom af, dreef Pettaal, die Perseus' eer benijdde,
Zoo hard op 't bekkeneel van boven, dat het kraakt,
En hij, gelijk een os, voor zijne star geraakt,
Ter aarde nederploft. Toen komt met sterke handen
Cinifsche Pelates den slinken post aanranden,
170 En wrikt : maar Koritus Marmarianer hecht
De rechtehand terstond met eenen pijl, die recht
Zijn gang ging, dat de hand aan eenen post bleef hangen :
En Abas stak hem, daar hij vast stond, als gevangen,
Den degen in de zij : waarom hij, hangende aan
175 Den post met zijne hand, den geest gaf Onder 't slaan
Rolt Melaneus omver, die 't heir der Perseanen
Met grooten ijver volgt. De rijkste in weide en granen
Een Nazamoner, die landrijkste Dorilas
Werd door zijne eechenis getroffen, dat de plas
18o Van bloed ter doodkwetsure al schuimende uit kwam springen,
Alcioneus van Baktre, een wreedaard , niet te dwingen,
Die hem neervellende den doodsnik geven ziet,
En d'oogen in het hoofd verdraaien; nu geniet
1 47. De want: namel. de c estus, of „groote handschoen", dien de
kampvechters bij de ouden bezigden. — 152. 1 a p e t s z o on, die: dat die
is hier ten eenen male overbodig. H.
voNDEL XII.
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Gij, sprak hij, van uw graan en uitgestrekte landen
185 Niet meer dan 't lichaam dekt. Hiermede scheidt hij van den
Verslagen dooden; en held Perseus rukt terstond
Den schicht ter wonde uit, en treft boven zijnen mond
Alcioneus recht op den neus met kracht van voren,
En 't snorrend punt komt vlug door zijnen nek te boren,
190 Steekt voor- en achteruit. De held vervolgt zijn spoed,
Velt Klanis, Klitius, twee broers, een moeders bloed,
Doch ongelijk gewond: want d'arm met moed gesteven,
Heeft Klitius de schacht van esschen toegedreven,
Door bei de heupen hene, en Klanis bijt de speer
195 Met zijnen bitsen tand, en stort ter aarde neer.
Hier sneuv'len Celadon Mindezer, de getrouwe,
En Astreus, zone van een Palestijnsche vrouwe.
De naam des vaders schuilt. Etion bleef'er mee,
Die, loos op wich'larij, getroffen hier ter stee,
200 Zich vindt bedrogen in zijn vogelwich'larijen.
Toaktes, schildknaap van den koning, heet in 't strijen,
Bleef hier verslagen, en Agirt, om vaderslacht
Verlasterd, en gevloekt. De doCin hier omgebracht
Zijn min dan levenden. Het raadslot van hun alien
205 Stond vast dat Perseus, daar hij stond, most nedervallen.
Al 't vloekverwantschap houdt gestreng uit haat en nijd
De zij, die tegens recht verdienste en voorwaard strijdt.
De schoonvaár, schoonmoer, bruid en 't hof houdt Perseus' zijde
Vergeefs, en huilt en kermt. De galm rolt door de wijde
210 Gewelfde bruiloftszaal. 't Geklikklak van het staal
En schor gerammel van de wapens vult de zaal.
Het jammeren, gesteen, en schreien der gewonden
Verdooven hunne stem. Belloon verft ongebonden
De kamers met veel bloeds, en mengelt zich van 't een
215 In 't andere gevecht. Held Perseus, hier alleen
Omringd van Fineus, en zoo vele aanhangelingen,
Ziet zijnen vijand, die hem vreeslijk wil bespringen,
Daar dus afgrijselijk en dapper wordt gestreen.
Het hagelt pijlen, bui op bui, als hagelsteen.
220 De schichten vliegen van ter zijde, en ook van voren,
Langs bruiloftsfakkels en de tafel om zijne ooren.
Held Perseus zet zich aan een dikken hofpilaar
Met. zijnen rugge schrap, en scheutvrij voor gevaar
185. Van den: zie hetzelfde rum VERGIL. in rijm, Boek VIII, vs. 85. —
'O. Schuilt , voor „is onbekend". — 203, 204. De doön hier omgebracht zijn min dan levenden: niet zeer duidelijk om te kennen te
geven, dat, „hoe vele aanvallers er sneuvelen, er altijd nog een grouter
aantal overblijft".
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Van schichten, om 't geweld der vijanden te keeren,
225 En houdt ze moedig staande • al d'and're, om hem te deren,
Genaken vast, ter rechte en ook ter slinke hand,
Etemon Nabateer, Chaonsche Mulp, gekant
Van wederzij. Gelijk uit twee verscheiden wegen
De tijger in een dal, van hongersnood verlegen,
230 Twee kudden loeien hoort, met jammerlijk geschal,
Nog twijfelt welke hij van beide aanranden zal,
Verhit om ze alle beide en teffens aan te tasten:
Zoo twijfelt Perseus wien hij eerst van deze gasten
Toevaren wil ter rechte of aan de slinke zij.
235 Hij treft eerst Molpeus' been, en laat hem vrank en vrij
Ontslippen, aangezien Etemon niet wil wachten,
Maar dingt naar Perseus' hals, en treft met dommekrachten
Den kant des hofpilaars, daar 't zwaard aan stukken springt,
En wondt hem in de keel niet dood'lijk. Perseus dringt
240 Den degen hem in 't lijf, die sidderende d'armen
Nog vrucht'loos uitsteekt, of de held zich woude ontfermen.
Maar Perseus sprak, toen voor de menigte en 't geweld
De deugd bezweek: dewij1 ge u zoo geweldig stelt
Om mij te pramen, dwingt de nood mij hulp te zoeken
245 Bij mijn Meduze. Keert uwe oogen van deez' hoeken,
En draait uw aangezicht, gij die mijn vrienden zijt.
Hij haalt, zoo sprekende in het barnen van den strijd,
Meduze voor den dag. Een Teskelus bijzonder
Riep: zoek een slechthoofd, dat vervaard is voor uw
[wonder.
250 Toen deez' met zijn hand den held een schicht naar 't lijf
Wou schieten, bleef hij fluks in 't mikken koud en stijf,
Gelijk een marmerbeeld. Na hem stond Ampix vaardig,
Om Linceus' zoon, een held, grootmoedig en eelaardig,
Te raken, maar de hand verstijfde als steen alree,
255 En kon zich 't minste niet eens reppen. Nileus mee
[Die zich een zoon des Nijis opveilende, en te krachtig
De zeven monden van den Nijlstroom trotsch en prachtig
Half zilver, hallef goud, en kunstig gegraveerd,
In zijnen beuk'laar voert,] riep: Perseus, eer ge u deert,
260 Let op den adel en den stam, waaruit wij sproten,
Gij moogt u troosten, dat gij sneuvelt door een grooten
Manhaftigen, en met dien roem ter zielen zweeft.
258. Half zilver, hallef goud: dat Vondel somtijds welluidendheidshalve hallef schrijft, gelijk elders storrem, ellek, burregwal,enz.,zal
niemand hem ten kwade duiden; — doch hier vinden wij ' een voorbeeld

van beide spellingwijzen naast elkander, waar de maat er hem niet toe
dwong; daar hij even goed half zilver en half goud had kunnen
schrijven. H.

164

P. OVIDIUS NAZO'S HERSCHEPPINGE.

Zoo sprekend staat hij stom, snits hem de stem begeeft.
Gij zoudt gelooven dat deez' gapende ook wil spreken,
265 Hoewel de tong bezwijkt. Dien smaad wil Erix wreken,
En grauwt ze toe: uw laf en suffende gemoed,
Maar niet het slangrijk hoofd is oorzaak dat uw bloed
En leen verstijvende, zich langer niet bewegen.
Valt aan met mij, en houdt met uwen blanken degen
270 Dien toovervechter neer. Toen trok hij op hem aan:
Maar daad'lijk hield de grond de beide voeten staan,
Hem stijf en stom, als een geharnast beeld van marmer.
Deze alle kwamen om, en vonden geen beschermer,
Bij hun verdiende schuld: maar Perseus had nog een
275 Trouwant Akonteus, die al vechtende ook in steen
Verstremde, toen hij 't hoofd met adderen behangen,
Aanschouwde. Astiages, van misverstand bevangen,
Nog meenende dat deez' nog leefde, nam zijn zwaard
En klonk het op den steen. Astiages veraart,
280 En houdt verwonderende alleen den schijn van 't leven,
Dat zich verwondert, en in marmer staat gedreven.
Het valt te lange hier te noemen hoofd voor hoofd.
Tweehonderd was 't getal, dat van verstand beroofd,
Dien braven Perseus dorst oproerig wederstreven,
285 En juist tweehonderd sterk door 't slangrijk hoofd versteven.
Nu rouwde Fineus het onbillijke gevecht.
Maar och, wat gaat hem aan? hij zag er vast en hecht
Verscheiden beelden staan, en kende nog de zijnen,
Noemde elk bij hunnen naam, die nog te leven schijnen,
290 En nauw geloovende hetgeen hij hier ziet staan,
In schijn van 't leven, tast hen met de handen aan:
Dan och zij waren steen. Nu keert hij droef met kermen
Zijne oogen van hun af, en bidt: wil u ontfermen:
278. Nog me en en d e: liever: en me en en de, om de herhaling van
'tzelfde woord in dezen regel te vermijden. H— 282. Het valt te la n g e
hier te no emen hoofd voor hoofd: volgens H. is in dezen zin hen,
elk of a Ilen vergeten. Ongetwijfeld, indien hoofd v o or hoofd als een
adverbiale uitdrukking beschouwd wordt, maar is dat noodig? mijns inziens
is de bedoeling: „het valt te lang, p er so o n voor per s oon te noemen",
en de zin alzoo duidelijk genoeg. — 289. No emde elk bij hunnen
n a am: „Vondel schrijft hier, geloof ik, elk bij hunn en naam omdat
,,hij in 't meervoudige voortgaat: die nog te le v en s c h ij n e n: maar
„mijns oordeels is dat niet goed: bij elk behoort z ij n. „elk zijn 1 i chaam:
„en no emde elk bij zijnen naam: Immers zoo spreekt hij zelf in een
beschaafder werk Joan de Boetgez. Boek VI, vs. 428.

„En zij, die eerst te helsch in boosheid uitgespat
„Opdond'ren, stuiven elk zijns weegs.
„enz. H." Mijns inziens heeft Vondel zich hier door 't Latijn laten verleiden, o. a. door 't voorbeeld Vergilius, waar deze zegt Aen. VI, vs. 743
Quisque suos patimur manes.
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Verschoon ons, Perseus. Och gij wint den strijd alleen.
295 Neem uw gedrochten uit onze oogen, eer we in steen
Verkeeren. Neem het hoofd vol slangen uit onze oogen,
Of wat het zij, dat elk verstomt door zijn vermogen.
De haat noch staatzucht voerde ons aan tot dit gevecht.
Wij vochten om de maagd. Zij komt met grooter recht
300 Door uw verdienste u toe, niet mij : want zij verloofde
Zich eerst alleen aan mij, die om haar schoonheid sloofde.
't Geschil is in den tijd. 'k Gevoel nu, mij ter straf',
Mijn onrecht : want ik u niet tijdig plaatse gaf.
Och allerbraafste held , laat mij er 't lijf afdragen,
305 Behou al 't ander vrij. Zoo bidt hij neergeslagen,
En durf niet aanzien dien hij aanspreekt. Perseus zegt :
0 bloode Fineus, 'k schenke u 't leven tegens recht,
En 't is een groot geschenk voor een versuften blooden.
Laat varen alle vrees: geen sabel zal u dooden :
3 I0 Maar in mijn schoonvaärs hof blijft ge eeuwig schelmsch en snood
Een erfgedachtenis voor mijne bedgenoot.
Hij keert Meduze's hoofd naar Fineus, in het ende
Dus sprekend derwaart deez"t gezicht al bevend wendde,
En 't hoofd al schrikkende verdraaien woude, maar
315 De hals stond stijf, 't gezicht versaagd en vol misbaar.
De tranen worden steen. Het aanzicht stond bezweken
In marmersteen gedrukt. De hand houdt aan met smeeken.
Held Perseus triomfeert met zijne gemalin,
En trekt naar Argos toe, en vaders vesten in,
320 Om 't schendig ongelijk van zijne onnooz'le moeder
Aan dwing'land Pretus streng te wreken, die den broeder
Akrys zoo goddeloos ten troon hadde uitgejaagd,
En 't koninkrijk bezat. Maar die oprechten plaagt
Kan zich met onrecht en geweld geenszins verweren
325 Voor Perseus' slangrijk hoofd, gewoon te triomfeeren.
De dapperheid des helds, in zooveel zwarigheen
Gebleken, noch de straf bij menigten geleen,
Vermurwt geen Polidekt, den kleenen heer van 't eiland
307. 'k S c h en k e u 't 1 e v en: „indien Perseus dit aan Fineus gezegd
„had, zou hij zijn woord niet gehouden hebben; want hij, hem in steen
„veranderende door 't hoofd van Medusa, benam hem zekerlijk het leven.
„De belofte van Perseus bestond daarin, dat hij zeide ge en s a b el zal u
„d ooden; maar dat is niet te zeggen: ik sc hen k u 't le ven". H.
—328.Polidekt: rchvestand 'genidzen volgde
regels verhaald wordt diene, dat, volgens een overlevering, waarvan Apollodorus gewag maakt, Danad na haar bevalling, door haar vader Akrisius
(wien 't orakel voorspeld had dat hij door zijn kleinzoon zou omgebracht
worden) met haar kind in een kist gestopt en in zee werd geworpen. Te
Serife aangeland, werden beiden door Polydektes, die aldaar regeerde, en
die door Danaes bekoorlijkheden getroffen was, gunstig ontvangen. Later
echter, van den jongeling wenschende ontslagen te worden, zond hij hem
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Serifus, die te trotsch held Perseus, ieders heiland,
330 Nog onverzoenbaar, en onbillijk schendt en haat,
En drijft dat Perseus' kracht niets zij dan logenpraat,
En nooit Meduze voor zijn sabel zich most buigen.
De held sprak : laat de daad uw logens overtuigen.
Dat ieder wie mij kent terstond zijne oogen dekk'.
335 Zoo sprekend wordt het hoofd des konings en de nek
In bloedeloozen steen verkeerd door 't hoofd, vol slangen.
De strijdb're Pallas was dus lang omhoog de gangen
Van haren broeder, 't zaad der gouden regenvlaag,
Gevolgd: nu liet ze hem, na Fineus' nederlaag,
340 In kleen Serife, en in een holle wolk gestegen,
Zweeft Citnus en Giaar, ter rechte hand gelegen,
Voorbij, en kiest eensgangs, nooit ommevliegens moe,
De reisbaan overzee, heel kort naar Tebe toe,
En komt aan Helikon, den maagdeberg geheeten.
345 Daar houdt ze stand, en spreekt haar zusters, hier gezeten,
En uitgeleerd in kunst en wetenschappen, aan:
De faam der nieuwe bronne, ontsprongen door het slaan
Der hengstehoeve, van Meduza's bloed gesproten,
Kwam ons ter ooren. Ik belust, kome aangeschoten
350 Om deze bron te zien. Ik zag dit vliegend paard
Eer steigeren, en uit Meduza's bloed gebaard.
Uranie antwoordt: 't zij wat reen u hebb' gedreven
Om, o godin, te zien deez' huizen, hoog verheven,
Gij zijt van ganscher harte ons alien wellekoom.
355 't Gerucht, alom gespreid, is geen versierde droom.
Pegaas is oorzaak van deez' bron: met eenen leidde
Zij Pallas, daar de stroom des waters zich verspreidde,
Verwonderd staande voor deez' hoefbron, als kristal.
Zij liet van dezen berg hare oogen overal
van de hand om het hoofd van Meduza te halen, 't welk hij beweerde aan
Hippodamia, de dochter van Enomafts, als bruidsgeschenk beloofd te hebben. Zich voorstellende, dat Perseus nimmer heelshuids uit een ontmoeting
met de Gorgo terug zou kunnen komen, had hij hetgeen men van den roof
van haar hoofd vertelde voor een verdichtsel gehouden, tot hij zelf het
slachtoffer van zijn ongeloof werd. — 328, 329. Den kleen en heer van
't eil an d Serifus voor „den Heer van 't kleine eiland". Zie vs. 34o.
Serifus of Serife was .eene der Cycladen, een woeste en onbewoonde
streek. H. — 329. I e d e r s heiland: om op eiland te rijmen; doch voorwaar kon Perseus moeilijk de he il an d gezegd worden van hen, die hij
in steen veranderde, dan voor zooverre hij hen van al hun kwalen voorgoed genas. — 332. Versta: „en dat hetgeen van Meduza's dood verteld
werd, niet meer dan een praatje was". — 338. 't Z a a d der go u d e n
regenvlaag: „geestige en zeer poetische benaming van Perseus, geboren
oft den gouden regen, die Danae in haren kerker bedauwde. OVIDIUS zegt
„het met een woord: Aurigena, dat is, „uit goud geboren"". H. —
34 1. Citnus en Giaar: Cycladen. — 345. Haar zusters: de Muzen.

HET VI JFDE BOEK.

167

360 Gaan weiden, in aloude en vroolijke bosschaadjen,
En bergspelonken, dicht van groene boompluimaadjen
Beschaduwd, en met kruid en bloemen gestoffeerd.
Zij schat den maagdenrei, die zang en spel hanteert,
Gelukkig om haar kunst, verblijf en oefeningen,
365 Dies een der zust'ren sprak: o strijdb're Pallas, gingen
Uw zinnen niet zoo hoog opzweven naar het zwerk
Wij kozen, zuster, u ten reie in onze kerk.
Gij prijst met groote reén onze oefeninge en stede.
Dit lot is wenschelijk, indien we slechts in vrede
370 En veilig zaten: maar de lasteraar van kunst
Acht alien moedwil vrij, betoont ons haat, geen gunst.
Wij zuiv're maagden hier, gestreeld van alle weelden,
Ons allerhande ramp errinn'ren en verbeelden.
Pireneus, waard gevloekt, zweeft nog voor ons gezicht,
375 En nauw'lijks is mijn hart van angst en schrik verlicht.
Deez' dwing'land durf, met hulp der Traciaansche benden,
't Gewest van Daulis en het rijke Focis schenden,
En zette met geweld zich in deez' rijken neer.
Wij gingen op Parnas ter kerke, rijk van eer.
380 Hij zag ons henegaan, en groette ons godheén, mede
Bij hem bekend, doch valsch met een geveinsde zede,
En riep: o zangrei, houdt, ik bidde u, och houdt stand.
Ontschuilt deez' regenvlaag, dit buld'rende onweer [want
Het regendel in de schim en schaduw van mijn daken.
385 De goden schuilden wel, en konden zich vermaken,
Gedoken onder riet, en lager rieten dak
Dan 't mijn. Wij dus beweegd door hem, die need'rig sprak,
En om den regen treén ter voorzale in naar binnen.
De wind in 't zuiden wijkt den noordwind, die zijn vinnen
390 Heel grimmig van zich steekt, en meer en meer gestijfd,
Dc donk're woiken aan 't gewest der lucht verdrijft,
371. Allen moedwil: de oude uitgaaf heeft bier: alle moedwil. —
373. Allerhande ramp: „merk bier aan, dat Vondel ramp in 't vrouwelijke geslachte stelt". H. — Ik merk niets van dien aard aan: en, juist
als in 't voorbeeld, in de laatste noot aangehaald, houde ik dat ook hier
ramp door Vondel als een afgeknot meerv. werd beschouwd, wat dus
geen adj. met een sluit-n bij zich gedoogen kon. — 389. Z ij n vin nen:
verge'. HOOFT , Geer. v. Velzen: Act. I, sc. I:
Niet anders oft de Windt van tegens over 't Zuiden
In 't aardrijks holligheidt, benaeuwt met ongemak,
Om aimtocht woelde en al zijn vinnen van zich stak.
ANTONIDES ,

Ystroom , B. III, bl. 83, van denzelfden Noordenwind spre-

kende, zegt:
Men hoorde hoe haj voort zijn vinnen hooger stak.
De wind is meermalen bij een visch vergeleken. H.
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De hemel opklaart. Wij staan reede te vertrekken.
De schelm Pireneus sluit de poorten en de hekken,
Wil ons schoffeeren, dies wij, vliegende uit zijn hand,
395 Ons mosten redden. Hij hiel op zijn hoftin stand,
Gereed te volgen, en riep toornig en verbolgen :
Vliegt hene waar 't u lust, ik zal uw luchtstreek volgen ,
En springt krankzinnig uit den trans, daar hij op leunt,
Het bekkeneel aan twee, dat d'aarde schudt en dreunt,
400 En 't goddelooze bloed den grond rondom bemaalde.
Zoo sprak Uranie, en nadat ze dit verhaalde
Hoort Pallas een gesnor van vleug'len in de lucht
Uit hooge boomen, een geheele vogelvlucht
Haar groeten, en zij vraagt hoe deze, als menschen spreken.
405 Het was een negental van ekst'ren, die hier streken,
En snaterbekkende dus jammeren van ctruk,
Beklagende dit droef en deerlijk ongeluk,
Hetwelk haar overkwam. Uranie in 't bijzonder
Berechtte Pallas, die het aanhoorde als een wonder :
410 Dit wuft gezelschap, lest in zangstrijd overheerd,
Verkeerde in voog'len. Een Pierus, hoog ge-eerd
En landrijk binnen Pelle in Grieken, was de vader.
Peoniaansche Euip de moeder brocht te gader
4 02. Een gesnor van vleug'len: „snorren gebruikt Vondel in dit
„werk dikwijls voor „vliegen", boven IV, vs. 85o:

„Van hier snort Perseus door de lucht van yolk tot yolk.
•VOLLENHOVE ,

Broedermoord , Act. II:

„Ick vliegh in alter #1
„Gelijck van boog en pees de snorrende oorlogspifi.
„G. BRANDT in de Ruiter, B. XV, bl. 86o: 't is ook zeker, dat men den
„Heer de Ruiter in 't midden van 't gevecht tegen iemand hoorde zeggen:
„ik bid u, ziet dat werk eens aangaan, ziet de kogels eens vliegen, en
„hoort hoe ze snorren en huilen". H. — Hoe H. de bovenstaande voorbeelden kan aanhalen om te bewijzen, dat sn orr en voor „vliegen" gebezigd werd, is mij onverklaarbaar. In den regel van Vondel, die tot dit
geschrijf aanleiding gaf, wordt gesproken van e en g esn or van vle u g elen, 'twelk Minerva h o o r t, 't is alzoo „een geluid", niet „een g evli eg van vleugelen". In de andere plaats van onzen dichter, zoowel als
in die van VOLLENHOVE , duidt snorr en het „gonzend doorklieven der lucht"
aan: en bij BRANDT, waar gesproken wordt van het s n o r r en en huilen,
dat men h o or t, is het woord stellig synoniem met „gonzen". — 411. In
voog'len. Eein Pierus hoog geeerd: beter ware:

In vogelen: een Pierus geeerd :
de tweede e in Pierus is kort, niet lang. H. — 413. Peoniaansche
Euip: Euippa, van Peonie, een gewest in noordelijk Macedonia.
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Deez' negen zusters voort, nadat ze in arbeid zat,

415 En negenmaal Lucijn om haar verlossing bad
En uitkomst. Deze vlucht van negen zust'ren bogen
Op zulk een groot getal, en kwamen snel gevlogen
Langs Emonije, en langs Achaie herwaart aan,
En daagden ons dus uit: houdt op van uw bestaan,
420 Gij Tespische, die stout u uitgeeft voor godinnen.
Houdt op met licht gezang het hart des yolks te winnen,
En ijdel streelen van hunne ooren. Hebt ge 't hart,
Komt uit: zingt tegens ons: gij wordt ten strijd getart.
Gij zult ons noch in kunst noch stemmen overtreffen.
425 Wij zijn zoo sterk als gij: het negental staat effen:
En schroomt ge, wijkt voor ons, en staat de hengstebron
Met Aganippe ons toe: of zoo partij het won,
Wij staan gereed om uit Ematie te wijken,
En in het bergsneeuw van Peonie te strijken.
430 Men kieze een maagdenrij, tot slechting van dit pleit.
Het stond oneerlijk dit gezelschap onbescheid
Te volgen in dien eisch, en schandelijker echter
Te schromen 't vonnis, uit te spreken bij den rechter.
Men koos een maagdental, dat bij de stroomen zwoer
435 Geen zij te kiezen, en het zette in dit rumoer
Zich neer in zetelen, uit Steen vanzelf gewassen.
Terstond hief een van al, die op geen lot wou passen,
Den zangstrijd aan, en zong den reuzenstrijd met goon,
Verkleende 't godendom, gaf 't reuzendom de kroon.
440 Zij zong hoe, uit de kolk des aardrijks opgedonderd,
Tifeus 't godendom, van staf en kroon geplonderd,
Verschrikte, en met den rug gekeerd en afgemat,
Naar Memfis, en den Nijl, die uit zijn watervat
De zeven stroomen giet, verjoeg, hij zelf verwaten
445 Hen op de hielen volgde, en zij, ten roof gelaten,
Van angst zich bergden in gedierten, en hun schijn.
De koning en het hoofd der goden, god Jupijn
414. Nadat ze in arbeid zat: dat zou wel vanzelf spreken; maar
naar de bedoeling van Vondel behoort n a d at gedacht te worden bij 'tgeen
volgt, zoodat men den ganschen zin aldus zou moeten verstaan: „Euippa,
nadat zij, in arbeid zittende, Lucina's bijstand negen malen had ingeroepen,
bracht negen dochters ter wereld". — 416. Bogen voor „roemen" wordt
door H. streng afgekeurd. 1k beveel gaarne zijn lange diatribe tegen dat
woord ter lezing aan; doch gevoel mij te minder opgewekt, daarvan hier
ook het kleinst gedeelte over te nemen, omdat bogen sedert lang het
burgerrecht verkregen heeft. — 438. Den reuzestrijd met go ô n: „behoorde te wezen: met de goon". H. — Ja, indien er voorafging den
strijd der reuzen; maar de bedoeling van Vondel, hoezeer dan ook niet
juist uitgedrukt, is: den strijd van r e u z en met GoOn.-447-45o.Versta:
„Jupiter veranderde in een ram, een leidsman der schapen, en daarom wordt
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Veranderde in een ram, den leidsman van de schapen,
Die door gansch Libie voor Ammon, door zijn wapen
450 Bekend, twee horens draagt. Apollo schijnt een raaf.
God Bacchus schijnt een bok, Minerve, kuisch en braaf,
Een kat, Jupijns genoote een witte koe in 't weiden,
En Venus schijnt een visch. Merkuur kon 't oog verleiden,
Vermomd met vederen, gelijk een ooievaar.
455 Dus lang zong ze op den klank der schelle citersnaar.
Toen werd het onze beurt. Doch u mocht tijd ontbreken
Te luist'ren naar dien toon, dies laat men dit best steken.
Neen neen, zei Pallas, zijt hierover niet bezwaard.,
Zing op van voren aan. Zij zette zich bedaard
460 In zachte schaduwe van 't koele bosch ter neder,
Toen sprak de zanggodin : de strijd der citerveder
En kele werd bij ons aan eene alleen gesteld :
En Kallioop, gehuld met klimop, rees op 't veld
Recht overende, en speelde een voorspel op heur snaren,
465 En wist dus in dien strijd gezang en Tier te paren.
Het was de graangodin, die eerst den ploeg door 't land
Kwam drijven, en het graan ging zaaien met haar hand,
De menschen spijzen, en verzien met wijze wetten.
Van Ceres komt het al. 1k wil mijn tonen zetten
470 Op haren lof, indien men slechts, gelijk het voegt,
Haar eer verheiren kan met zang, die elk vernoegt.
Voorwaar de graangodin wint lof bij 's lands gemeente.
Sicilje ligt bezaaid met 's reuzendoms gebeente.
Tifeils, die den goon des hemels kwam aan boord,
475 Ligt onder zwaar gebergt' begraven, en gesmoord.
De wreedaard rept zich nog, en spartelt menigmalen,
Of hij oprijzende zijn schade kon herhalen,
Doch vruchteloos. Peloor verplet de rechte hand,
Pachijn de slinke, en Lilibetis drukt de plant
480 Der voeten, Etne 't hoofd. Hij op den rug gelegen,
Braakt vier en vlam, die steil ten hemel komt gestegen.
Hij poogt het aardrijk, dat zwaarlijvig ligt en stug,
Nog om te keeren, en den overladen rug
t'Ontlasten van gebergte, en zware rots, en steden:
485 Dan davert al de grond, van boven tot beneden.
De vorst des afgronds beeft en siddert reis op reis,
hij nog heden ten dage door geheel Libye , dat hem als Jupiter Ammon
vereert , voorgesteld met twee hoornen , de wapens van een ram". —
478. P e 10 or : een voorgebergte in Sicilie , waarvan echter de Muzen
moeilijk in haar wedstrijd met de Pierieden gewag konden maken , dewijl
het eerst eenige eeuwen later aldus genoemd werd naar Pelorus , den
stuurman van Hannibal. — 479. Pa c h ij n-L ilibeus: de twee andere voorgebergten van Sicilie.
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Uit vreeze dat hij bloot, met zijn ontdekt paleis,
Mocht liggen, elk ten schimp, en 't aardrijk opgekloven,
Het inneschijnend licht met zijnen straal van boven
490 't Gedoemde zielendom een schrik aanjagen zal.
De helsche dwingeland, voor zulk een ongeval,
In zijnen duist'ren stoel, van 't leven afgezonderd,
Met reén beducht, kwam uit de nachtkolk opgedonderd,
Met twee paar paarden, zwart van haar, gespannen voor
495 Den wagen, en liep langs den grond van 't eiland door
Sicilje, en vindende geen plaatsen die bezweken,
Verging zijn vrees, en werd gezien, langs deze streken,
In 't ommerennen van nicht Ericijn, die prat
Met haren zoon de minne, op haren lustberg zat.
500 Toen sprak ze aldus : mijn zoon, mijn and're hand en wapen,
Mijn kracht, Kupido, neem uw handgeweer, geschapen
Om elk te trotsen, schiet terstond een pijl in 't hart
Van hem, die door het lot een vorst des afgronds werd,
Het allerlaagste lot van drie hoofdheerschappijen.
505 Gij dwingt al 't godendom, Neptuin, die t'allen tijen
De hone baren toomt, en 't hoofd van alle goon,
Jupijn, die 't godendom der aarde voor zijn troon
Leert buigen. Wat verschoont gij Pluto hier beneden?
Waarom verbreidt ge uwe eer en moeders mogendheden
510 Niet wijder uit? nu wordt om 's werelds derde deel
Gestreén. Waarom gedoogt het hemelsche kasteel
Den laster en den schimp der schimpende aardelingen?
Uw groot gezag en 't mijn vermindert. Laat ge u dwingen?
En ziet ge niet alree hoe Pallas en Diaan,
515 De jachtgodin, ons macht niet meer zijn onderdaan?
De telg van Ceres zal haar zuiverheid bewaren,
Indien wij 't lijden: want zij schuwt ook 't minzaam paren,
En volgt haar voorbeeld na. Maar zoo gij zorge draagt
Voor uw en mijn gezag, paar deez' godin, de maagd,
520 Met uwen grooten oom. Zoo sprak ze, en hij met ijlen
Ontsluit den koker, neemt uit duizend minnepijlen
Den sterksten, en die fiks en scherp ten boge uit schiet,
En spant op zijne knie, nu moeder dit gebiedt,
De taaie pees, en drijft god Pluto, dat het smarte,
525 Het vlug geweerhaakt punt in 't binnenste van 't harte.
Niet wijd van Etna ligt een stillestaande meer,
Hetwelk Peruze heet. Kaister, rijk van eer
Door zwanekweeken, hoort in zijne staande wateren
Geen luider zwanezang op watervallen klateren.
530 Rondom den oever loopt een loofrijk bosch, dat dicht
497. En w e r d: lees: „en werd hij"— 498. Nicht Ericijn: „Venus".—
502. Om elk te trotsen: „om alien weerstand te trotseeren".
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Den bodem boort en dekt voor 't vinnig stralend Licht,
Als met een kleed. De grond schakeert naar zijn gewente
Hier bloemen zonder tal. Hier is 't gedurig lente.
Terwijle Prozerpijn, hier speelziek, en verrukt
535 Van ijver, lelien en violetten plukt,
Den schoot en korven vult, om hare speeivriendinnen
Voorbij te streven, en den bloemprijs of te winnen,
Komt Pluto nauwelijks deez' schoonste bloem te zien,
Of wordt verliefd, en schaakt die geene weer kan bien:
540 Zoo schichtig wordt ook zelf een god vervoerd door 't minnen.
Zij riep de moeder, en haar trouwe gezellinnen,
Verbaasd en deerlijk, doch de moeder allermeest,
Om hulp aan, en ontzet, en scheurt, ontsteld van geest,
Haar kleed. Den open schoot ontschieten al de bloemen.
545 d'Onnooz'le, in 't opgaan van hare oude, ontvalt het roemen
Op dien geplukten schat, niet zonder hartewee,
Zoo simpel was deez' niaagd. De schaker voert ze mee,
En drijft den wagen, port de paarden met hun namen,
En viert den teugel op den rug, om hun te pramen,
550 Den teugel, op den roest der mane en nek geschud.
Zoo rent hij schichtig voort, door 't nimmer uitgeput
En staande lek, en door de Paliceensche moeren,
Daar 't water uit de kloof des aardrijks, zich komt roeren
En schuimen, en de stank van zwavel opwaart vaart:
555 En daar Bacchias' zaad, uit Korintiers gebaard,
Twee zeen den langhals hoort van wederzijde schaven,
En namaals Sirakuis bouwt met een dubb'le haven.
Men hoort een voile zee verheffen haar geruisch
Recht in het midden van Ciane en Aretuis
560 Bij Pize, daar het rijst, en van het schuim begoten
Met enge hoornen, in een inham wordt gesloten.
Hier woont Ciaan, waarvan het meer den titel draagt,
Het puik der godheen, daar Sicilje van gewaagt.
Deez' stak ten navel toe in 't water, en in 't rennen
565 Begint ze Pluto heel bescheidenlijk te kennen,
En roept terstond: hou stand: gij moogt niet verder gaan.
Gij moogt, in weerwil der godin van 't korengraan,
534. T er wijle: de oude uitgave had terwijl, w a ardo or de regel mank
ging. De slot-e is in 't H.-S. wel niet zeer duidelijk, doch staat er toch. —
55 0. Op den r o e s t d er mane: versta: „op de ros- (of roest)kleurige
manen". — 552. L e k voor „meer". — 555. B a c c h i a s' z a ad: het woord is
hier misplaatst; de tweede lettergreep is kort. H. — Bacchia was een dochter van Bacchus, wier nazaten, uit Korinthe verdreven, zich in Sicilie
nederzetteden. — 556. Den langhals voor „de landtong, het voorgebergte". Zoo elders en ghals voor „isthmus". — 559. Ciane: liever
Ci a an, evenals vs. 562. De tweede, lettergreep in Ciane is kort. H.
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Geen schoonzoon worden: want het voegt u niet te schaken
Maar aan te zoeken. Staat het vrij bij groote zaken
570 Geringe zaken te gelijken: 't is bekend
Hoe mij Anapis vrijde, en ook verworf in 't end,
Geenszins door dwang, als deez', maar aanzoek en gebeden.
Zoo sprak ze, en wou den god, dus verre voortgereden,
Met uitgestrekten arm verhind'ren in zijn vaart:
575 Maar Pluto, die een pons, zachtzinnig en bedaard,
Zijn ijver intoomt, berst in gramschap uit ten leste,
Begrauwt het helsch gespan, en wringt den toom, en preste
Het heftig aan, en slaat den grond met zijnen staf
En oversterken arm. De grond getroffen, gaf
580 Een krak in deze kolk, en in het overhangen
Des wagens Dis ruimbaan. De paarden gaan hun gangen
In 't midden door de kloof. Maar och de brongodin,
Om 't schaken van dit pand, ontsteld van gecst en zin,
En om 't verweldigen der bronne, voedt met smarte
585 Een ongeneesb're wonde in 't binnenste van 't harte.
Zij smilt aan tranen, en aan water, van verdriet,
Waarover zij voorheen, als een godin gebiedt.
.Haar lendens worden week. 't Gebeente laat zich buigen.
De nagels worden zacht. Het dunste lid kon tuigen
590 Hoe 't lichaam smolt, als sneeuw. Het blauwe haar verdween.
De vinger, been, en voet, de dunne en teere leen,
Veranderd in een koude en kille bron, verdwijnen.
De schouders, en de rug, de borst, en lendens kwijnen,
Gemat van droefheid, en vergaan in eene beek.
595 Het water trekt ten leste in bloed, verrot en bleek,
Eerst levendig. Niet schoot hier over na dit zijpen,
Geen lichaam, met de hand en vingeren te grijpen.
571. Anapis: beter Anapus, een rivier, waarin de stroom Cyane zijn
uitwatering had. — 581. D is: een bijnaam van Pluto. — 588. Haar le ndens worden week: „zoo ook vs. 593:
„Borst en lendens kwijnen.

„Beide deze plaatsen zijn door HOOGSTRATEN veranderd in 1 en d en, dcwijl
„'t hier echter tweemaal voorkomt, kan 't geen drukfeil zijn [wat het ook,
„blijkens Vondels H.-S., niet is], schoon hij zelf op andere plaatsen schrijft
„lenden, als B. IV. vs. 556, 696, 996. IX. 235. XII. 616, 727, tenzij
„lend en daar voor 't eenvoudige getal sta, gelijk hij 't duidelijk stelt „in
„de Maeghdebr. V. vs. 176.
„De lenden opgereten
„Met harcken , glinster met een kostelikker gloed,
„ ....men zegt nu nog en men zei ook vanouds in 't meerv. len den e n"
enz. H. — Maar juist deze bijzonderheid, dat het meerv. len denen luidt,
had H. moeten doen beseffen, dat Vondel met opzet, en terecht, in 't enkelv.,
lend en schreef, evenals or d en.
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De droeve moeder zocht vergeefs het lieve kind,
Te water en te land', hetwelk zij nergens vindt;
600 Hetzij de morgenstond ten dauwe uit koom' gerezen,
Of d'avond vall'. z'Ontsteekt, gepraamd van duizend vreezen,
Een pijnboomfakkel in de smidse van Vulkaan,
En zoekt haar kind bij nacht, en donk're en klare maan,
In 't vallen van den rijp, en 's daags, als 't licht hier boven
605 Het leven aankweekt, en de starren uit komt dooven.
Zij zocht het van den op- tot aan den ondergang.
Vermoeid van zoeken, valt de dorst heur zwaar en bang;
Dewijl ze een lange wig geen bron noch water nutte.
Toen zag ze, bij geval, een lage strooien hutte,
610 En stapte naar de deur, die laag hing onder 't riet.
Zij klopte. Een stokoud wijf kijkt daad'lijk uit, en ziet
Een hemelsche godin om een dronk waters smeeken.
Zij schonk het haar terstond met een eerbiedig teeken,
En eene teil vol moes, met garst gezoOn heel gaar.
615 Terwijl ze dronk kwam hier een snaat'rend jongske haar
Beschimpen, gulzige en een vuile prachster schelden.
De graangodin gestoord wou zulk een smaad vergelden,
En goot het overschot van 't moes het kind op 't lijf:
Het aangezicht des kinds werd om dit snood misdrijf
620 Gespikkeld, en men ziet den arm in 't been verkeeren.
Het krijgt een staart, en krimpt, om niemand meer te deren
Noch hinderen met smaad, heel kort en dicht ineen,
Wordt een haagdis. Het vlucht nu bang, en schuilt alleen
Voor 't oude wijf, dat zich verwonderde en vast huilde,
625 En poogde dit gedrocht te raken daar het schuilde.
Het jongsken over 't lijf gesprenkeld en gevlekt,
614. E en e teil vol m o e s: „teil is een schotel van gebakken aarde.
Tscip vol wonders 151, cap. 16o. Een ronde eerde teyle. En te
voren cap. 117 tusschen twee teylen tsamen gevoecht. FR, V.
HOOGSTRATEN Beg. Pelgr. I. 22. bl. 146:

„Maer is dan niet een teyl of pot daer onder
„Te zetten , tot behoudenis van 't flat?' (H.)
Teil is ongetwijfeld 'tzelfde woord als te gel, t i c h e l, evenals rail,
rain verzachte vormen zijn van regel, riche 1, regen. Zoowel teil, als
het daarvan herkomstige teljo or, welk laatste voor een eeuw nog in
zwang was, zijn in onbruik geraakt, en men heeft alleen b or d behouden;
wat jammer is, omdat dit woord, evenals b lad, een algemeene naam is
voor platte voorwerpen, en niet van onderscheidene toepassing. — 616. E en
vuile prachster voor „een vuile bedelares". Prachen voor ubedelen"
vinden wij bij SPIEGHEL , Hertsp. I. 7o:

Na lang pluymstrikks

geprach

en bij onzen dichter meermalen".

haer leven bedlsrs enden,

H. — 626, 627. Hier heeft het Lat. een

woordspeling met stellio, „een hagedis", en stellatus, „gespikkeld",
die in elke vertaling onverstaanbaar wordt.
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Wordt naar zijn verf genoemd, gespikkeld en geplekt.
Het valt verdrietig lang nauwkeurig op te halen
Wat land en stroomen deez' godin ging ommedwalen:
630 Want onder 't zoeken docht haar d'aarde nog te kleen.
Terwijl ze omsnuff'lend zwerft door alle hoeken heen,
Ziet ze in Sicilia Ciaan, die alle dingen
Haar naakt ontdekken zou, zoo geen veranderingen
Dit werk verhinderden. Nu weigert haar de mond
635 De spraak, en evenwel vertoont ze haar terstond
Te water uit den riem, die Persefoon in 't rijden
In deze heil'ge bron uit schrik zich liet ontglijden.
De moeder kent den riem, rukt schreiende en bemorst
De haarvlecht uit het hoofd, en slaat voor hare borst,
640 Alleens alsof men haar de dochter eerst ontschaakte.
Nog wist ze niet waar deez' vervoerde heneraakte.
Zij vloekte land bij land, schold d'aarde alle eer onwaard,
Ondankbaar, onwaard dat haar schoot nog vruchten baart;
Sicilia bovenal, daar zij, niet zonder toren,
645 Het blijk vond van haar scha, de dochter droef verloren.
Hierover toornig brak ze al 't eiland door den ploeg,
Dien d'akkerman door 't klei der korenlanden joeg,
Holp huisman, akkerman, en ossen om het leven,
Gebood alle akkers streng noch zaad noch vrucht te geven,
650 Maar onkruid. Deez' landouw, al 't aardrijk door vermeld,
Staat stil. Het graan verdort, 'twelk groen stond op het veld.
Dan gloeit de zon te heet: dan regent het gestadig:
Dan lijdt het koren last: dan ruischt de wind baldadig.
De vogels pikken 't zaad. De distel groeit door 't gras.
655 De doorne en onkruid smoort den oogst, en 't rijk gewas.
Toen liet zich Aretuze uit heure bronaár hooren,
En streek het druppend haar van 't voorhoofd naar heure ooren,
En sprak: o moeder, van de maagd, alom gezocht,
Aanteelster van het graan, ai steek eens wel bedocht
66o Dien slaafschen arrebeid. Vergram u niet op d'aarde,
Die u getrouw bleef, en gehoorzaam vruchten baarde.
Och d'aarde draagt geen schuld. Haars ondanks gaf ze uit
Den schaker vrijen pas. Ook bidde ik, die eerlang [dwang
636. Persefoon: de Grieksche naam van „Proserpina". — 6 46. Brak
ze al 't eiland door den ploeg: zij brak namelijk het eiland niet
door den ploeg, (wat zeer in 't voordeel van 't land ware geweest),
maar al 't eiland door brak zij den ploeg, en dat was een algemeene ramp. H. — 663. Eerlang: „Eerlang staat hier voor onlangs:
„dit is niet geheel buiten voorbeeld; want zoo schrijft JOAN VAN ARP in
Chimon I. I.:
„Den Ridder Theodoor heb ick eerlangh bevolen
„Te ktten of 't gelaet.
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Hier aankwam, geenszins voor mijn vaderland en werve.

665 Mijn vaderland is Pize, en Elis is ons erve.
'k Bewoon Sikanie, als een vreemde, zonder faam:
Doch geen landouw noch lucht is mij meer aangenaam.
Ik Aretuis bewoon dit landschap, en geweste,
En neem hier mijn verblijf in 't land, dat gij ten beste
670 Des landmans wilt behoën. De reén van mijn vertrek
Waarom ik over zee 't Ortigiaansche lek
Ging zoeken, wil ik u ter rechte tijd verhalen,
Wanneer uw hart, ontlast van zorge en ommedwalen,
U tijd en lust verleent. Het aardrijk gaf beneèn
675 Mij pas, en voerde mij door zijn spelonken heen.
Ik heffe 't hoofd omhoog, en zie d'ontwende starren.
'k Vernam, terwijl ik door den afgrond zonder marren
Al voortglee, Prozerpijn, en zag ze daar in staat.
Zij zag er eenigszins bedrukt uit van gelaat.
680 De doodschrik was nog uit haar aanzicht niet gedreven.
z'Is daar nochtans ten hove als koningin verheven,
In 't schemerdonker rijk des afgronds fier en trotsch,
En heerscht, als gemalin des onderaardschen gods.
De moeder hoort dit aan, wordt koud als ijs van schrikken,
685 En stijf als Steen, en schijnt een lange poos te stikken.
Verbaasd am deze maar, en zinneloos van rouw,
Vertrekt ze met haar kar naar 't hemelsche gebouw
Daar staat de moeder, met een zwaard van rouw doorregen,
Voor Jupiter, bedroefd, en schreiende, en verlegen,
690 Met ongebonden haar, en zegt: o god Jupijn,
U kome ik bidden voor uw eigen kind en 't mijn.
Verdient de moeder geen genade voor uwe oogen,
De dochter rake 't hart des vaders met meedoogen.
Al staat ze niet zoo diep geworteld in zijn hart,
„BOON VAN ENGELANT in Timon Act. II sc. 3

„Hoot van Beene ontrou toch verdacht na uwe doot
„Uw Dirce, noch eerlang uw waerde bedgenoot.
„doch die beteekenis strijdt tegen den aard en oorsprong van 't woord
„zelf". H. Zeer juist; — doch met hetgeen H. en v. L. daarop verder laten
volgen kan ik mij minder vereenigen. Geen van beiden schijnt te hebben
in 't oog gehouden, dat e e r 1 an g op het toekomende, gelijk onlangs op
het verledene ziet. — 666. Sikania: d. i.: „Sicilia". —667. Meer aangenaam voor „aangenamer". — 675. Pas: „doorgang", bij ons bijna alleen
nog in 't saamgestelde bergpas in gebruik. — 688. Met e en zwaard
van rouw doorregen: Vondel schijnt hier gedacht te hebben aan de
Moedermaagd,
Cuius animam gementem,
Contristatam et dolentem
Pertransivit gladius.
De uitdrukking e en z w a a r d van rouw klinkt echter niet gelukkig. H.
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695 Hij acht ze daarom toch niet minder in haar smart.
Mijn dochter, lang gezocht, werd endelijk gevonden;
Indien 't verzeek'ren van verlies op duist're gronden
Mag vinden heeten; of indien het weten waar
Zij henevoer, den naam van vinden na gevaar
700 Mag dragen: evenwel wij zullen nog gedoogen
Dat deez' geschaakt zij, zoo het onderaardsch vermogen
Haar wederlevere aan de moeder, als het voegt:
Want uwe spruit verdient geenszins dat ze onvernoegd
Dien schaker trouwe, al waar' 't mijn kind niet. Hierop zeide
705 Jupijn: deze is een pand en zorge van ons beide:
Doch wordt deez' daad op 't hoofd met haren naam geraakt,
Uit wrevelmoedigheid is zij geenszins geschaakt,
Maar uit oprechte liefde, en let men op 't betamen,
Wij hoeven zeker ons dien schoonzoon niet te schamen,
710 Zoo gij, godin, dit slechts bestemt met uwen wil,
Al zijt ge niet gekend: laat varen dit geschil.
Hoe heerlijk is 't een broer van Jupiter te wezen!
Nu hangt er meer geluks aan vast, dies staak dit vreezen.
Hij wijkt me in herkomst niet, maar enkel door het lot.
715 Doch lust u 't pleiten voor den allerhoogsten god;
Dat Prozerpijn van daar ten hemel opwaart rijze,
Behoudens zoo ze omlaag zich zelve onthiel van spijze:
Want deze zaak staat vast bij noodlot eens gestemd,
Aldus sprak Jupiter: maar Ceres hiel zich vremd.
720 Zij eischt met alle macht haar dochter weder boven.
Het noodlot lijdt dit niet, dewiji ze in Pluto's hoven
Een rooden appel plukte, en zeven kernen at
Van 't bleeke tuinooft, bij Askalafus te rad
Gezien. Deez' was een noon van Orfne, bij de reien
709. Wij hoeven zeker ons dien schoonzoon niet te schamen
deze zelfde fabel:
„Wii hoeven ons des schoonzoons niet te schamen,
„dat mij, om de waarheid te zeggen, beter behaagt. Zoo gebruikt hij
„schamen met een genitivus in 'tzelfde werk VI bl. 196.
„G# self, Apol, hadt u dier Buster niet geschaamd,
„VONDEL, in Elektra vs. 652.
„Zoo weet nochtans, dat 1.14 ons dezer woorden schamen". H.
H. heeft volkomen gelijk: ongelukkig heeft het verloop der taal het gebruik van den genitivus achter dit en andere gelijksoortige w.woorden doen
vervallen. — 719. Hiel zich 'yr emd voor „hield zich doof, wou er niets
van weten". — 722, 723. Eerst spreekt Vondel van een roo den appel,
en dan van het bleeke tuino o ft: een tegenstrijdigheid, die in 't oorspr.
niet te vinden is, waar gewaagd wordt van een granaatappel, wiens
schil lichtgeel is van kleur.
„HOOGVLIET in

VONDEL XII.
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725 Des afgronds niet de minste in 't lek, daar zielen schreien.
De poelstroom won hem in zijn smokende spelonk.
Deez' zag het, en verklikt het stuk, dat luide klonk.
Hij hindert Prozerpijns verlossing door het melden.
Maar 's afgronds koningin bedroefd, wou dit vergelden,
730 En sprengde hem met nat van Flegeton uit wraak,
Verkeerde Askalafus, aanbrenger van deez' zaak,
In eenen vogel, 't hoofd in eenen bek en veeren,
En groote blikken. Hij bedekt in dit verkeeren
Den rug met vleug'len, ros van verve, en traag, niet licht.
735 Het hoofd groeit aan, vermast met lijf door overwicht.
De nagels worden lang. De vlerken, die hem voeren,
En d'armen dekken, zijn pas machtig zich te roeren.
Deez' vuile vogel is een nachtuil, boos van aard,
Een gruwzaam voorspook van 't geen menschen wedervaart,
740 En boo van ongeluk en droefheid, ree voorhanden.
Elk docht Askalafus had deze straf en schanden
Rechtvaardiglijk verdiend met zijn verklikkend lid.
Maar Achelotis' zaad, ai zegt ons, hoe komt dit,
Dat gij geraakte aan poot, en nagel, pluim, en pennen,
745 En 't maagdenaanzicht hieldt, waaraan men u kan kennen
Voor mereminnen? of gebeurde het omdat,
Toen Prozerpijn in 't veld, van plukken moe noch mat,
Gij haar gezelschap hieldt, en wenschte, na het zoeken,
De gansche wereld door, in winkelen en hoeken,
750 Doch vruchteloos, haar nog te volgen over zee,
Met uwe vleugelen, van d'eene aan d'and're ree,
Opdat de zee gevoele alle uw bekommeringen?
Verhoorden u de goon, zoodra uw leen vergingen,
En met een rosse pluim begroeiden? evenwel
755 Opdat uw held're keel, gesteld op zang en spel
Om 't oor te streelen, en de honigzoete lippen
En mond 't gebruik des zangs niet zouden laten glippen,
Behieldt ge een menschenstem, en maagdenaangezicht
Maar Jupiter, gelijk een scheidsman in 't gericht
760 Van Pluto, zijnen bro6r, en Cerus, zijne zuster,
Verdeelde 't jaar in twee. Nu zit ze daar geruster,
Als een godin, gemeen aan 't een en 't ander rijk,
En vergezelschapt man en moeder, te gelijk
Zes maanden lang. Hierop verandert ze van wezen
765 En aanzicht: want gelijk ze eerst droevig zag van vreezen,
727. Deez': Askalafus namelijk, en niet de poelstroom. — 743.
Achelofts' z a a d: de Sirenen. — 747. De oude uitgaaf heeft: moe en
mat. — 763. T e gelijk: om 't rijm, voor „op gelijke wijze", doch geheel
verkeerd. Vondel had bier, als H. terecht aanmerkt, moeten schrijven:
beurt om beurt.
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Zoo ziet ze weder blij, gelijk uit eene wolk
De zon te voorschijn komt, en zich vertoont voor 't yolk.
De koest'rende godin had nauw haar kind bekomen,
Of vraagde aan Aretuis : wat 's d'oirzaak dat ge uit schromen
770 De vlucht naamt? waarom zijt ge in eene bron verkeerd?
De beken zwegen stil. De brongodin, ge-eerd
Bij alien, stak het hoofd ter bronaar uit naar boven,
En hare groene vlecht, aan d'eene zij geschoven,
Afwissende, verhaalde al d' oude vrijerij
775 Van stroomgod Alfeus, en zeide: hoor naar mij:
Ik ben een speelnoot van Achaische veldgodinnen,
En niemand meer dan ik plag bosschen te beminnen,
Noch net te spannen: en hoewel ik nimmer eer
Uit mijne schoonheid zocht, en in de jacht niet teen
780 Maar sterrek was, werd mij alleen de kroon gegeven,
Als d'allerschoonste bloem. Dit kon op mij niet kleven,
Noch 'k was beholpen met mijn gaven, en dien naam
Van schoonheid, overal geprezen door de faam.
In 't spieg'len schaamde ik mij t' aanschouwen 'tgeen bevallig
785 In d'oogen schijnen mocht, en minzaam, en lieftallig,
Dat anderen verkwikt. Ik rekende dit schand.
Het heugt me dat ik eens van jagen moede op 't land,
Uit Stimfalis, het bosch, weerkeerde na het jagen.
De hitte was te groot. De moeilijkheen en plagen
790 Der jacht verdubbelden de hitte en bangen brand.
Ik kwam bij 't staande meer, dat langs den waterkant
Niet ruischte, en klaar was op den grond. Wie neergebogen
Zich spiegelde, zoude al de keikens tellen mogen.
Men zag het water zich niet roeren. Popelblaan
795 En witte wilgen, van de bron gekoesterd, staan
Vanzelf gewassen, langs de barmte van de zoomen,
En schaduwen den grond. Ik nauw'lijks aangekomen,
775. Alfeils: dit moet Alfetis zijn, met de tweede lettergreep lang. Zie
Boek II, vs. 337. H. — 777. Niemand meer dan ik plag bosschen
te beminn en: „Niemand meer dan ik is dubbelzinnig en schijnt hier
„te staan voor ik all een; doch dat is de meening niet. Echter zijn de
„woorden goed; maar moesten anders geplaatst zijn, plag behoorde te
„staan tusschen niemand en meer of aldus: Geen macht plag, meer
„dan ik, de bosschen te beminnen", enz. H. — 778. De oudeAlitgaaf
heelt: Enoch net te spannen. — 778. En net te spannen: Vondel
neemt hier net als collect. en net spann en wordt hier bij hem een uitdrukking als: „hout hakken, garen winden, touw draaien, zeildoek
naaien" enz. Ik twijfel of zij echter navolging verdiene: immers hout,
gar en, touw, zeildoek enz. zijn woorden, die „een grondstof aanduiden
en als zoodanig dan ook zonder lidw. gebezigd worden; en dat is met n et

geenszins het geval. — Misschien echter staat n et hier voor 't meerv. nett en. — 796. D e bar m te: voor den afloopenden waterkant bezigt men thans
het woord berm.
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Tree neder, steek den teen in 't water, en terstond
Aan 't lobb'ren tot de knien, en niet vernoegd, ontbond
Soo Ontkleedde mij, en hing de kleeders aan de takken
Der willigen, en kwam heel naakt in 't water zakken,
En voort aan 't plensen, baa.n, en gieten met de hand.
Ik sprei mijne armen, en verneme in dezen stand,
In 't midden van het lek, ik weet het nauw'lijks, 't ruischen
805 Van water, en verbaasd, om 'tgeen ik hoorde bruisen,
Ga nederzitten op den koelen waterkant.
Terstond riep Alfas aldus heel heesch: hou stand.
Waar loopt ge, o Aretuze? o Aretuis, waarhenen?
1k vlucht terstond, zoo naakt als ik er was verschenen.
810 Mijn kleeders hingen in den tak, aan d' and're zij
Des waterkants. Zoo veel te heeter blaakte hij,
En hiel' er meer op aan: dewijl ik bleek van vreezen,
Hem, nader bij der hand, gereeder scheen te wezen,
Zoo liep ik vast vooruit, de wreedaard achteraan:
815 Gelijk de torte! voor den haviksklauw belaän:
Gelijk de havik snel de duif zit op de hakken.
'k Volhardde in 't loopen, om mij uit den weg te pakken,
Tot onder Erimant, Menaal, en Orchemeen,
En Elis, Psofis, en den bergtop van Cilleen.
820 Hij viel me niet te snel: doch echter kon ik 't jagen
Om mijne zwakheid niet lang harden, noch verdragen,
En hij dien arrebeid verduren door zijn kracht.
'k Liep evenwel door veld en bosch met alle macht,
8o6. Ga nederzitten: „indien Arethuze ging nederzitten, hoe kon
„Alfetis haar dan vragen als vs. 8o8 Waar loopt ge o Aretuze?
„Ovidius zegt, dat ze verschrikt naar den naasten oever vluchtte (niet
„dat zij ging nederzitten) want ze vluchtte om hem te ontloopen, en
„aan dien kant, daar haar kleederen niet waren, als uit het volgende
„blijkt." H. — 8o8. Aretuis: zie het aanget. bl. 149 op Meduis. 816.
Gelijk de havik snel de duif zit op de hakken: „deze spreekwijze
„wordt voegelijker gebruikt van loopende dan van vliegende dieren. VOLLEN.HOVE Broedermoord in de Rei van het II. Bedrijf:
„Dat tuighde ons heden Amurat
„Die Mandranelle moedigh zat
„Op zijne hielen in het velt.

en Act. III sc. 2.
Om dat Eetes kort haar op de hielen zit.

F. v. HOOGSTRATEN, Beg. Pelgr. I, 19 bl. 123.
En d'overste, die op zijn hakken zit,
Hem nu eens dat gebien zal, nu eens dit. H.

Wat mij betreft, ik zou in elk geval de uitdrukking hakk en voor h i elen
misplaatst achten in poezie. De hak noemt men tegenwoordig alleen de
hiel van de la a r s, niet meer die van den v o e t.

HET VI JFDE BOEK.

181

En over rots en berg door ongebaande plekken.
825 De zon scheen achter mij, en 'k zag in 't henere4en
Zijn schaduwe vooruit, tenwaar"t de vreeze zag:
En zeker 'k was vervaard, en anders dan ik plag
Voor 't hard getrappel en het stuiven van zijn planten,
En hijgde naar mijn aftm. Mijn haar aan alle kanten
830 En haarsnoer dropen van zijn adem, vocht en nat.
Ten leste sprak ik, door lang rennen afgemat:
Diane, och help me, die uw jachtgenoote in 't jagen,
Uw koker, en uw boog zoo dikwijl plag te dragen.
De jachtgodin beweegt, bedekt me in mijne vlucht,
835 Met eene donk're wolke en nevel uit de lucht.
De vlietgod zoekt rondom mij heen, gelijk een blinden,
En wist me, door dien mist verduisterd, niet te vinden.
Hij liep tot tweewerf toe onwetende om dit rak,
Daar mij de jachtgodin voor zijn gezicht verstak.
840 Hij riep: o Aretuze, o Aretuis twee malen.
't Is mij vergeten, en ik kan het niet verhalen
Hoe bang mij was te moede, als 't jonge lam, 'twelk schuilt
In eenen hoogen stal, waarlangs de boschwolf built:
Of als een bloode haas, die schuilende in de hage,
845 De hazewinden hoort, die roofziek evengrage
Op wildbraad viammen, daar de haas zich rept noch roert.
Zoo wijkt deez' hier niet af, terwijl hij 't spoor beloert,
Hetwelk niet verder ging. Hij blijft de plaats bespieden,
En slaat den nevel ga, daar ik verdween in 't vlieden.
850 Het koude zweet brak me uit, en droop langs al mijn leen.
De blauwe zweetdrup vloeit langs al mijn lichaam heen.
Waar ik een voet verzet, daar drupt en vloeit het mede.
De dauw drupt langs mijn vlecht: en sneller dan deez' rede
Het onheil u ontvouwt, en meldt al mijnen druk
855 En jammeren geleen in 't breede stuk voor stuk,
Verandere ik allengs, door mijne klachte en beden,
In water, vloeiende natuurlijk naar beneden.
Maar aangezien de stroom dit water daad'lijk kent,
En mint, legt hij den schijn van man af in bet end,
860 Na'et lange loopen, om zich met mijn vloed te mengen.
Hij wordt weer water door het goddelijk gehengen.
Diane ontsluit den grond. Ik kruip er heim'lijk in,
Vloeie in Ortigie, dat mij om deez' godin
Heel aangenaam was : want dit hadde mij het leven
865 En eersten ademtocht in open lucht gegeven.
Dus lang rekte Aretuis voor Cerus dit verhaal.
825. Hen er ekken: zoo staat in 't H.-S. van Vondel en 't was ook door
den scherpzinnigen H. reeds gegist. In de oude uitgaven leest men henetrekken. — 836. Gelijk een blind en: beter: gelijk de blinden.
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De vrucht'bre graangodin, genezen van heur kwaal,
Spant een paar slangen, fiksch in 't vliegen, voor den wagen,
En toomt ze, en laat zich door de lucht en nevels dragen
870 Recht naar Athene, en geeft den wagen, snel ter vlucht,
Triptolemus, beveelt hem weder, uit een zucht
Tot 's menschdoms heil, het land met koren te bezaaien,
Dat lang verwilderd lag, en daar niet viel te maaien,
En een geruimen tijd ge-egd werd noch geploegd.
875 De jongeling reed door Europe, heel vernoegd,
En over Azie in 't gewest van Tartarije,
Daar koning Linkus heerscht, bekend door dwinglandije.
Men vraagde hem in 't hof van waar hij herwaart kwam :
Wat reén hem herwaart dreef. Men vraagt naar zijnen stam,
880 En vaderland, en naam. Hij zegt: het wijze Athene
Is 't vaderland, mijn naam, door al de wereld hene
Bekend, Triptolemus. Ik koom niet over land
Noch over zee, maar door de lucht aan dezen kant,
Die voor mij openligt. Ik brenge u Ceres' gaven,
885 Die over d'akkers heengeworpen, hunne slaven
Zacht voedsel geven. Deez' Tartaar benijdde dit,
Herbergde hem, en om den vond van 't korenpit
Zich toe te schrijven, zocht dien gast in slaap te kelen:
Maar Ceres straft den schelm, die 's anders eer wil stelen,
890 Herschept hem in een losch, en ried den jongeling
Dat hij met zijn gespan van draken strijken ging.
De wijze Kallioop, de bloem der zanggodinnen,
Zwijgt stil, en staakt den zang en strijdt om prijs te winnen.
Al 't veldgodinnedom bestemt uit eenen mond,
895 Dat Helikon de kroon met recht te halen stond.
Toen d'overwonnen rei op dezen zangprijs smaalde,
Sprak Kallioop: dewijl u allen 't oordeel faalde,
En gij geenszins genoegt dat ge ons ten zangstrijd daagt,
En hierom straf verdient, of gij, die and'ren plaagt,
goo Moet trots uw misdaad dus met last'ren nog verzwaren,
En tergen ons geduld; zoo staat ons voort te varen
Met straffe, opdat ge voelt wat ons de gramschap leert.
De zusters loegen, en beschimpten heel verkeerd
Het felle dreigement, en pogende te spreken,
935 En met een laid geschal de hand aan ons te steken,
Zien hoe een lichte pluim de nagels ruig bewast,
De veder d'armen dekt, de mond, verstijfd en vast,
In eenen bek verkeert. Zij vliegen boschwaart binnen,
876. 't Gewest van Tartarije: 't Lat. heeft Scythicas oras; en
hoezeer de Scythen en Tartaren tot hetzelfde ras behooren, klinkt de
laatste naam wel wat modern om in een fabel van de grijze aloudheid voor
te komen. — 878. Men v r a a g d e hem: Vondel zegt nergens v r o e g. H.
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En willende misbaar bedrijven, droef van zinnen,
910 Zoo roeien ze, op den arm gedreven, door de lucht,
Als snaat'rende eksters: en nog heden in deez' vlucht
Van vogelen de lust van 't spreken bijgebleven,
Een heesche snaterzucht, ter spraakkunde aangedreven.

P. OVIDIUS NAZO'S
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HET ZESDE BOEK.
INHOUD.
Inerve, om Arachnes' vermetenheid gestoord, trok een oud
wijfs gedaante aan. Aldus tegens haar om strijd werkende,
na dat elks webbe verscheiden herscheppingen ontvouwde,
verandert Arachne in een spinnekop. Dit kon evenwel Niobe niet
bewegen tot ootmoed, weshalve zij hare kinders verliezende, in
eene steenrots verhardde. Dit werd alom kenbaar en elk gedacht
hoe Latone de boeren van Ude in kikvorschen herschiep, en
Apollo Marsias vilde. Toen d'aanpalende grensgenooten vergaderden om de Tebanen to troosten, ontbraken er d'Atheners,
dewijl Tereus hen beoorloogde. Deez' verkeerde, na het verkra.chten van Filomele, in eenen hop. De schoonvader Pandion dit
verstaande, bestorf het met de dood. Erichteus geraakte op zijnen
stoel, bij wiens dochter Oritia Boreas Kalais en Zetes baarde.
Deze gebroeders werden voorhene onder de vlieshelden gerekend,
en onder deze Jazon, die de draketanden zaaide, daar mannen
uit sproten, en de draak van hem in slaap getooverd, ontvoerde
hij Kolchis het gulden vlies.

M

913. Snaterzucht: alleraardigste vertaling van 't Lat. studium
1 o quen d i: jammer maar, dat zij door het daarop volgende aanvulsel verwaterd wordt. — Ter spr a ak k u n de a an gedreven: wat beteekenen
deze woorden? en tot welk voorafgaand gedeelte van den volzin moeten
zij gebracht worden? — 1k zal op beide deze vragen alleen antwoorden,
dat Vondel hier den zang met een loshangenden rijmlap zonder beteekenis
besluit. — Inhoud. R. 7. Hoe L a ton e: de oude uitgave heeft: „hoe
Diane" dit was blijkbaar een schrijffout. Zie vs. 499 van dit Boek.
13. Bij wiens dochter Oritia B or eas: de oude uitgave heeft: wien
0 r itia B or eas, dat klinkklare onzin was.
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E wijze Pallas gaf, dus lange stiff, gehoor,
En luisterde met lust naar 't zanggewijde koor,
En prees haar eel gedicht, met een de straf genomen,
Om Piers dochters, stout in 't lasteren, te toomen.
5 Ten leste sprak ze aldus: het is een kleene kunst
Aan anderen den prijs te geven naar ons gunst:
Maar laat ons toezien dat men ons vernuft in 't werken kenne,
En niemand straffeloos ons godheid hoone en schenne.
Nu denkt ze hoe ze best Arachne straffen zal,
I0 Die uit Meonie haar eer en kunstkroon stal,
En in de kunst van wol te spinnen lang bedreven,
Minerve, zoo men zegt, niet week, noch touw wou geven.
Zij was geenszins befaamd door haar geboorteland,
En herkomst, maar door kunst, daar zij de kroon in spant:
15 Want Idmon, onvermaard te Kolofon geboren,
Was d'eigen vader, en de wol, van 't schaap geschoren,
Gewoon te verven in Foceisch purperrood.
De moeder rustte in 't graf, en deze was niet groot,
Maar heuren man gelijk, van kleenen afgekomen.
20 Nog kon Arachne zich in Lidie niet toomen,
En stond door wetenschap naar een doorluchte faam:
Hoewel ze uit slechte stof van oud'ren zonder naam
Gewonnen, kleen Hipeep, een arrem vlek, bewoonde.
Het veldgodinnedom van Tmolus, dat zich toonde
25 Genegen tot de kunst der maagd, liet menigwerf
Den wijngaard en 't gebergt', de vlietgodin haar erf,
En goudstroom van Paktool, Arachne's vond ter gunste,
Om oog te nemen voor haar wonderbare kunste,
Niet slechts beholpen met de kleeders eens te zien,
30 Maar ook haar handeling met schietspoel, naald en rien.
Zoo braaf was ze afgerecht op spinnen en op weven:
Hetzij ze wolspon, of het werk den eisch kon geven,
En met haar vingeren de wol uithaalt en redt:

D

4. P i e r s' doch ter s: hier dient opgemerkt, dat de Muzen zelven bij de
dichters somtijds, naar den berg Pierus, P i e r i den genoemd worden. -7. De oude uitgave heeft: Maar zien we toe dat elk ons werkvernuft ook kenne. — i8. Deze was niet groot: versta: „was niet van
hooge afkomst". — 23. Hipeep: een vlek in Lydie , tusschen den berg
Tmolus en den Kaisterstroom gelegen en aan Venus geheiligd. — 3o. R i en
saamgetr. van r ij g en.
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Of zachte stof der yacht heel effen strijkt en net:
35 Hetzij de duim gezwind de spil weet om te draaien,
De wol te rokkenen op 't hoofd, of kloek te naaien
Met naald en vingerhoed: zij houden het gewis,
Dat deze van Minerve alleen geoefend is,
Hetwelk ze nochtans nooit uit trotschheid wou belijden.
40 Zij stofte: laat ze vrij in 't werken met mij strijden,
En wint ze het, zij straffe ons vrij. Minerve nam
Een oude tronie en een grijsheid aan, en kwam,
Om hare zwakke leén en stappen te ondersteunen,
Op eenen krommen stok, al bukkend bij haar leunen.
Toen sprak ze aldus: de tijd en wagg'lende ouderdom
45
Bezit bijwijlen iet dat prijsbaar is alom.
Ervarenheid heeft tijd. Veracht niet mijne raden.
Zoek onder menschen lof door weven: roem kan schaden:
Maar raak Minerve niet. Bidt ze om vergiffenis
50 Van uwen stouten roem: zij zal het u gewis
Vergeven. Hierop zag Arachne van ter zijden
Haar scheel en grimmig aan. Zij liet de schietspoel glijden,
En nauw'lijks hare vuist bedwingende van trots,
Ontstak in 't aangezicht, en grauwde dus heel schots
55 Vermomde Pallas toe: ai sufster, afgezworven.
Ai oude best, wiens bloed in d'aren is verstorven,
Het lange leven baart slechts schade, en geen ontzag.
Hebt ge eene dochter, of een snaar, die kome, en mag
Oppassen, en uw les en dit bedillen hooren.
60 Vertrek. Wat mij belangt, Arachne heeft geene ooren
Om naar uw onderwijs te luisteren. Ik blijf
Bij mijn verstand, en zin en meening stipt en stiff.
Waar blijft Minerve zelf? wat schuwt ze om strijd te werken?
z'Is hier, zegt Pallas, zelf, en legt gedaante en merken
65 Der oude tronie af, en openbaart zich ras
In haren eigen schijn en godheid, zoo ze was.
Migdonsche joffers en de veldgodinnen eeren
Haar godheid: maar de maagd, die Pallas durf braveeren,
Weet van geen zwichten, doch de schaamte verft de wang,
70 En bloost, haars ondanks, maar het blozen duurt niet lang :
Gelijk wanneer de lucht het morgenrood in 't oosten,
En 't krieken van den dag ontvangende, ons komt troosten
40, 41. In den eenen regel zegt Arachne m ij ; in den volgenden o n s :
„of zich iemand hieraan stiet, die wete dat de Latijnsche dichters dikwijls
„zoo te spreken gewoon waren. OVID. in Ibin. vs. 15.
„Nec quenquam nostri, nisi me, laesere libelli", H.
en gelijke vrijheid wordt nog dagelijks ten onzent gebezigd, ja w ij houden
ons overtuigd, dat ik die in den loop van dit werk meer dan eens genomen heb. — Snaar: hier „schoondochter". 14.
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Met d'aankomst van de zon, en daad'lijk zich blanket.
Zij blijft door lust naar prijs, te dwaas zich voorgezet,
75 Bij haar verstand, en loopt ter straffe wrevelmoedig.
De dochter van Jupijn ontzegt niet, maar is spoedig
Om strijd te werken, raadt ze in 't minst niet af te staan,
En wil den werkstrijd haar niet weigeren. Zij gaan
Zich nederzetten, elk op een bijzond're stede.
80 Men zet het werk op, schiet den inslag door de breede
Gespannen scheringe, op den boom gerold, en vast.
De kam gaat op en neer, getrokken van den last
Der treden, en het werk, geslagen met de lade,
Krijgt zijn beslag. Elk spoedt en schudt zijn schande en schade.
85 Het lange kleed hangt tot aan 't midlijf opgeschort.
Elk rept de handen, van werkijver aangepord,
Op 't schietspoel afgerecht. Zij mengen rood schaarlaken
Met Tirisch purper, die gemengd in d'oogen blaken.
De zwarte streep verdiept. Het lichte kleur in 't oog
90 Steekt schooner hierop af: gelijk de regenboog
Beschenen van de zon, een lange streek daarboven
Plag uit te steken, en voor 't hemelsch licht geschoven,
De schoone verven mengt, en rijk en schoon schakeert,
En flauw verdrijft, dat ons gezicht hier kracht ontbeert
95 Om t'onderscheiden, waar de verven ons verschijnen,
En waar ze, allengs verdund, verflauwen en verdwijnen.
Men werkt er bloemen in van goud, die heerlijk staan,
En ook versieringen, bekend in d'oude blaan.
Atheensche Pallas wrocht een steenrots, hoog gestegen
MO Op 's krijgsgods burg, en 't oud geding, om t'overwegen
't Vernoemen van het land. Daar zaten zes paar goon,
Jupijn in 't midden, elk op eenen hoogen troon
Op 't statigste. leder blonk in zijn gedaante , als 't paste.
Neptuin klonk staande met zijn vork een rots, die kraste,
105 En brocht een springhengst voort, tot voorstand van de stad.
74, 75. Zij blijft.... b ij haar v er s tan d: de dichter wil niet zeggen,
dat Arachne verstandig bleef handelen; maar, integendeel, dat zij halsstarrig bleef, bij „hetgeen zij eenmaal zoo v er st a a n had", bij haar „opzet"
of „voornemen". — 84. Elk spoedt en schudt zijn schande en
s c ha de: deze woorden zijn niet naar 't Latijn gevolgd; doch hier ingevoegd als een proeve van klanknabootsende poezie om het geruisch der
draden langs het weefgetouw uit te drukken, — misschien een eenig voorbeeld bij Vondel van een wezenlijk keurigen rijmlap! — 85. Midlijf voor
„middenlijf". — 89. Het lichte k 1 e u r: kleur wordt hier onz. genomen,
als meermalen. H. — 91. D a a r b o v e n voor „aan den hemel". H. —
98. Versieringen, bekend in d'oude blaan: „kopieen naar 't
antieke", zouden wij thans zeggen. — 99. Wrocht: t. w. „op het weefgetouw, in het weefsel". — 104. Die k r as t e: „die zich scherp, puntig afteekende", a s p era saxa heeft het Latijn.
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Maar Pallas beeldde zich aan d'and're zijde prat
Met spere en beuk'laar uit, en gulden helm, vol veeren,
En 't slangrijk hoofd in haar rondas, om ramp te keeren.
Zij scheen den vasten grond te stooten met de schacht,
110 Dat d'aarde olijven, geel van kleur, te voorschijn bracht,
Waarover alle goon verstomden. Zij volendde
Met d'overhand haar werk, daar elk 't vernuft aan kende:
En evenwel opdat Arachne, bet bedocht,
Niet langer nijdig, zich aan and'ren spieg'len mocht,
115 En leeren welk een loon verwaanden staat te trekken,
Zoo wrocht ze hierop vier veldslagen in vier plekken,
Uitstekende door kleur en vechtend beeldewerk.
De Tracische Rodoop stond, als een leerzaam merk,
Op d'eene zijde alleen, en Hemus, opgetogen
120 Gelijk een berg, vol sneeuw, eerst menschen, die bewogen
Door hoovaardij den naam van goden, zich ten vloek,
Verwaand toe-eigenden. In eenen and'ren hoek
Verscheen Pigmeas straf, door Juno's groot vermogen
In eene kraan verkeerd, om 't heiloos oorelogen,
125 In een verloren slag, opdat ze nu voortaan
Zou leeren tegens 't heir van hare dwergen slaan.
Zij maalde ook Antigoon, die niet ontzag te strijen
Met Jupiters gemaal, die haar, vol hoovaardijen,
In eenen ooievaar verandert, streng en gram.
130 Nu baat Laomedon, noch vaders oude stam,
Noch Ilium haar niet, die Juno niet wou kennen.
De blanke dekt den rug en 't lijf met zwarte pennen,
En klepelt, zich ten roem, met eenen langen bek.
De droeve Cinaras, in 't uiterste bestek,
106. Pr a t voor „trotsch, opgeblazen": hier echter in de beteekenis van
„flee; immers men kan niet denken, dat Minerva zichzelve in een ongunstige
houding voorstelde. Ook gebruikt Vondel het doorgaans in gunstigen zin. H. —
I13. Bet b edocht: „tot betere inzichten gekomen". — 118. volgg. H emus
en R o dope waren broeder en zuster en hadden zich voor Jupiter
en Juno uitgegeven. — 123. P i g m e a s voor „de Pigmeesche vrouw".
Deze, welke sommigen Gerana noemen, anderen Enoe, had Juno en
Diana gehoond door zich uit te geven voor een Godin. In een kraanvogel veranderd, voerde zij voortaan oorlog tegen haar eigen yolk.
Bekend is, volgens de oude labels, de bestendige krijg tusschen de
Pygmeesche dwergen en gemelde vogelsoort. — 124. Heil o os: dat zou
wezen: „zonder h ei", terwijl de meening is: „zonder heil". Doch meermalen reeds is gesproken over zoodanig weglaten eener letter in een samengesteld woord. — 128. G em a al voor „gemalin". H. — 129. In een en
ooieva a r v era n d e r t: nadat Juno haar eerst slangenhaar had gegeven,
uithoofde dat zij de schoonheid van hare vlechten met die van de vlechten
der Godin had durven gelijkstellen. — 134. Cinaras: lees: Cinyras, een
koning van Assyrie, wiens dochters om haar hoogmoed door Juno in
steenen tempeltrappen werden herschapen.
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135 Omhelsde kinderloos des tempels steenen trappen,
Weleer zijn dochters, en neerzijgende onder 't stappen
Ligt met de borst op steen, en 't schijnt nog dat hij zucht.
Zij zoomde 't werk met gele olijven, hare vrucht,
Een zinnebeeld van vrede, en laat het hierbij steken.
140
Arachne weefde hoe Euroop wordt uitgestreken,
In schijn van eenen stier. Gij zoudt gelooven dat
De stier waarachtig leeft, de zee schuimt, wit en nat.
De maagd, van strand gevoerd, schijnt naar het land te kijken,
Haar stoet te roepen, en van schrik den moed te strijken,
145 De beenen schromende in te trekken, doch te laat,
Daar 't water zwalpende aan haar blanke voeten slaat.
Ook maalt z'er hoe de maagd Asterie, genepen
Van Arends klauwen, in de vlucht wordt opgegrepen:
Hoe Leda ligt gedekt met eene zwaneschacht;
150 God Jupiter, gelijk een boksvoet, warm en zacht,
Bij schoone Antiope weet tweelingen te telen,
En, als Amfitruo, komt blanke Alkmene streelen,
Helt Herk'les winnen, in den schijn van haren beer.
Hier miste Danae, door goud bekoord, haar eer,
155 Toen 't regende in haar schoot. Hier wordt in schijn van
Egine, een eed'le bloem, uit koninklijken stamme [vlamme
Verschalkt, en Mnemozijn in eene herders pij,
Denis van een slang. De god Neptuin sliep bij
142. Waarachtig: H. geeft zich, in een lange aant. op dit woord, veel
moeite om te bewijzen, dat w a a r ac h t i g alleen beteekent wat een zweem
of schijn van waarheid heeft, evenals gr o en a c h t i g, st e en a c h t i g, wat
een schijn van groen of van s teen bezit. Terecht merkt V. L. echter aan,
dat in dit geval de nadruk op de eerste greep zou vallen; doch dat w a a ra chtig beteekent: „hetgeen waarheid bevat", evenals de e la ch tig, w oonachtig, naamhaftig, heldhaftig, enz. „wat deel, woonstede,naam,
h el d en m o ed, enz. bezit". Hij had er kunnen bijvoegen, dat het tegenovergestelde van w a a r a c h ti g, t. w. logenachtig, niet beteekent: „wat een
schijn van 1 o gen heeft", maar „wat inderdaad logen is". — Nat: een schilderterm, die hier een gelukkige uitwerking doet. — 147. As terid: een
dochter van den Titan Ceus en Aurora. Zij werd verleid door Jupiter, als
een arend vermomd en, in een kwartel veranderd, wierp zij zich in zee om
aan zijn vervolging te ontgaan. — 151. An ti op e: de dochter van Nykteus,
koning van Ethiopie, werd door Jupiter in Satersgedaante verkracht, en
baarde de tweelingen Amfion en Zethus. — 152. Komt: lees: „komt hij". —
1 53. Heer voor „man". H. — 154-158. Hier miste.... Denis van een
slang: omslachtige en onduidelijke vertaling van de regels:
Aureus ut Danan , Asopida luserit ignis ,
Mnemosynen pastor , varius Deoida serpens

„als goud verschalkte hij Danae, als vlam de dochter van Asopus, als
herder Mnemozyne, als wisselbare slang de dochter van Deioo". Deioo was
een bijnaam van Ceres, en de hier bedoelde is dus Proserpina, bij welke
hij zich als een slang wist in te dringen en den Bacchus der onderwereld
teelde. — 156. E gin e: verge!. Bock VII, hierachter.
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De windgods dochter, als een stiershoofd, norsch voor oogen.
[60 Bij Ifimedi, met Enipeus' schijn betogen,
Kwam hij aan Otus, en den broeder Efialt.
Dezelve god schoffeert de schoone maagd Bizalt,
Vermomd gelijk een ram met zijnen krommen horen:
En Ceres de godin, die 't nutte en voedzaam koren
165 Eerst zaaide in vette klont, besprong hij als een paard.
Zoo won hij aan Meduis Pegaas, gezwind ter vaart.
Hij scheen een dolfijn, toen zijn min Melant bekoorde,
Elk stuk had zijn gedaante en perk, gelijk 't behoorde.
Nu scheen Apollo boersch, een havik, of een leeuw.
170 Nu kwam hij treen langs 't veld, om Isse, blank als sneeuw,
In eene herderspij, te schenden en schoffeeren.
De wijngod kwam, gelijk een druiventros, boeleeren
Met Erigoon. De god Saturnus, geil van aard,
Won bij een merrie 't geleerde menschepaard,
175 Den tuchtheer Chiron. 't Werk dat hare handen wrochten,
Was in een lijst gevat, met veil en bloem bevlochten.
Noch Pallas, noch de nijd zoude op deez' schilderij
Van 't werk iet vinden, dat met redn bedilbaar zij.
Zij most Arachne's kunst met hare afgunstige oogen
180 Verdrietig aanzien, hoe ze in top stond, en voltogen.
Zij scheurt het webbe, daar de schennissen der goon
In bleeken, smijt vergramd, om zulk een schande en hoon,
Het beuken schietspoel op Arachne's hoofd in stukken,
Tot drie- en vierwerf toe. Dit kon haar zoo verrukken
185 Dat zij, die moedig was, haar zelf te buiten ging,
En ongeduldig aan een taaien strop verhing.
159. De windgods dochter: Canace. —Een stiershoofd voor „een
stier", als wij elders meermalen manshoofd voor „man" hebben aangetroffen. — 16o. I fim edi: Ifimedia was de echtgenoot van Aloetis. — 162.
Biz alt: zoo heette de vader, doch de naam van haar, die naar hem door
Ovidius als Biz altida wordt aangeduid, was Theofana. — 167. Melant:
Melantha, de dochter van Deukalion.-169. Nu s c h e en Apollo boersch:
d. i.: „nu Bens vertoonde zich Apollo in de gedaante van een Boer", ofliever:
„van een herder" — gelijk hij namelijk het vee van Admetus weidde. — 17o.
Isse: de dochter van Makareus, koning van Lesbos. — 173. Erigoon: de
dochter van Ikarus van Athene. — 174. Won bij een me r r i e 't geleer de menschepaard: om dezen regel zijn behoorlijk getal voeten te
verschaffen, dient men merrie met drie lettergrepen te lezen, wat ook
Vondels bedoeling schijnt geweest te zijn. Intusschen kan men 't vers toch
goed krijgen door te lezen merri e' e t. — 175. Den tuchtheer: jammer,
dat wij het eigenaardige tuchtheer of tuchtme ester, dat de betrekking zoo juist uitdrukt, geheel hebben verwaarloosd voor 't uitheemsche
gouverneur; ofschoon dit in allen gevalle nog beter is dan 't H.-D.
Hofmeister. — 184. Dit kon haar zoo verrukken: versta: „dit bracht
Arachne zoo buiten haarzelve". — 185. D at zij: zij is hier „Arachne". —
186. En.... v e rhin g: versta, met terugslag op den vorigen regel,haar zelf.
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Maar Pallas evenwel, geraakt van mededoogen,
Licht ze op, en zegt: verwaande en stoute op uw vermogen,
Blijf leven, maar hang vastgestrikt aan uwen poot,
190 En lij deez' straf, met alle uwe afkomst trotsch en snood,
Ten spiegel van elkeen. Hierop besprengt ze in 't scheiden
Haar met venijnig kruid, geplukt in dorre weiden,
En strijkt ze met artsnij van droefheid en geween.
Terstond smilt al het haar. De neus krimpt kort ineen,
195 En d'ooren en het hoofd. Elk been, gelijk een vinger,
Hangt dun op hare zij. Al 't lijf met eenen slinger
Verandert in een buik, waaruit zij draden spint,
En als een spinnekop haar handwerk nog bemint.
Gansch Lidie, alle steen in Frigid gewagen
2C0 Van zulk een stuk, en al de wereld staat verslagen.
Toen Niobe, nog maagd, en ongehuwd, alleen
Bij haren vader woonde in Sipilus voorheen
In 't rijk Meoonsche land, was zij een welbekende
Van deze Arachne zelf: en nog kon ze aan d'ellende
205 Van hare landsgenoote, en zulk een straffen loon
Zich zelf niet spiegelen, en leeren, schuw van hoon,
Godinnen wijken, en voorzichtig roem vermijen.
Zij stofte op haar geluk: maar noch de heerschappijen
En steden van haar man, noch stam van wederzij,
210 Noch 't groot gebied vodn niet zoo groot een hoovaardij,
Hoewel ze op alles roemt, als 't vruchtbaar kinderdragen:
Want Niobe overtrof al 't vrouwdom in haar dagen;
Indien ze dit geluk min aan zich leunen liet.
212. Want Niobe overtrof: „de e in Niobe wordt veel te scherp
uitgesproken om in een volgenden klinker te kunnen versmelten". H. — Wij
hebben reeds honderdmalen gelegenheid gehad, op te merken, hoe Vondel
met die slot-e der woorden omspringt. — Vrouwdom: zoo men dit woord
heden ten dage in stede van v r o u w e n do m dorst bezigen, zou 't niet
weinig ergernis bij onze spraakkunstenaars verwekken; maar is 't in den
grond verwerpelijker dan h ei den do m? — 213 In die n ze dit geluk
min a an zich 1 e u n en liet: „Vondel gebruikt hier deze spreekwijze niet
„zeer eigenlijk; want la ten iets a an zich 1 e u n e n, is zich iets, dat
„anderen ons, boven onze verdiensten, toeschrijven, mede toeeigenen, gelijk
„HooFT het zoo gebruikt in Henrik bl. 2. Mogelijk met gelijke to e„verzight, als Alexander Olimpiaes kout van de slang' en
„Ca e s a r het maegs c hap van Aeneas aan zich lenen lieten. DECKER
„Lof der Geltz., bl. 115.

„ja zoude ick (dunct u?) 't spoor al verr te buiten wezen ,
„Zoo ick de vond deszelve ook aen mij lenen liet”. H.

Ik voeg er bij, vooreerst, dat het w.w. thans niet anders meer dan onafscheidbaar gebezigd wordt: ten andere, dat in den aangehaalden regel van
Vondel de klemtoon verkeerdelijk op a a n valt, en hij, ook om het boven
opgemerkte, beter geschreven hadde:
Indien ze om dit geluk zich minder prijzen liet.
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Maar Manto, dochter van Tirees, die verre ziet
215 Met zijn verblind gezicht, bezeten en gedreven
Van god Apollo, kwam door alle straten streven,
En roepen overluid: Tebaansche vrouwen, gaat
Aanbidt, en eert, en dient Latone, en ook haar zaad,
De tweelingen. Bekranst uw vlechten met laurieren.
220 Brengt wierook: stort gebeen, en past haar feest te vieren:
Latoon gebiedt het u gestreng door mijnen mond.
Elk is gehoorzaam, en bekranst het haar terstond,
En brandt en wierookt op de godgewijde altaren.
Hierop komt Niobe, uitgestreken door de scharen
225 In 't Frigiaansch gewaad, dat schoon in d'oogen blaakt,
En stijf van diamant en goud en paarlen kraakt.
De hofsleep volgt ze, daar zich duizenden vergapen.
Zij muntte in schoonheid uit, dock eenigszins misschapen
Door toorne en bellegzucht, die uit hare oogen scheen,
230 En 't schudden van het hoofd, tot wederzijde been,
Terwijl het hangend haar om nek en schouders zweefde.
Ten leste hiel ze stand, en sprak, daar ieder beefde:
Wat dolheid is het, dat men alle onzichtb're goon
Bet dan de zichtbare eert? en waarom wordt Latoon
235 Gediend met outer en geheiligde offerhanden?
Dus Lang zag niemand ooit het geurig wierook branden
Voor onze godheid, schoon het allen kundig is
Hoe Tantalus voorheen met goden zat ten disch.
Hij is mijn vader, mijn vrouw moeder, niet te sarren,
240 De volle zuster der verheven Regenstarren.
De bergreus Atlas, op wiens hals de hemel rust,
Bestaat me aan d'eene zijde, als grootvadr, elk bewust,
Jupijn aan d'and're zijde; en 't geeft me moed te heeten
Schoondochter van Jupijn. De Frigianen weten
245 Hoe hoog mijn glorie stijgt, waarom mij elk ontziet.
Het hof van Kadmus hoort alleen naar mijn gebied.
Mijn man Amfion bouwde eerst Tebe met zijn snaren.
Wij heerschen over steen en landen. Koom ik varen
Ten hove, 'k zie alom een onwaardeerb'ren schat.
250 Bij deze gaven komt mijn schoonheid trotsch en prat,
238. Zat ten disch: „schoon de Ouden aan den disch niet z a t e n,
„maar lagen, zoo gebruiken echter de Dichters de woorden zitten en
„liggen onverschillig". H. — en zij hebben gelijk. — 248, 249. Koom ik
v ar en ten ho v e: „onze Dichter gebruikt hier 't woord varen op de
„wijze der Ouden, bij dewelken het beteekende r eizen of zich ergens
„heen b egev en, trekken van de eene plaats naar de andere", enz. enz. H. —
En niet bij de Ouden alleen, maar ook nog heden ten dage is 't woord
aldus gebruikelijk in meer dan eene onzer Provincien, en voorts in tal, van
samenstellingen, als in opvaren, uitvaren, wedervaren, hemelvaart, dagvaart, hofvaart, uitvaart, enz.
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Daar geen godinnedom zich ooit bij dorst gelijken.
Laat zeven dochters, en mijn zeven zonen prijken,
En zulk een groot geslacht te wachten nit hun zaad,
Om 't rijk te stutten. Let dan of ik zonder smaad
255 Niet boven and'ren op mijn aartsgeluk mag roemen.
Hoe durft ge Ceus' telg Latoon gelukkig noemen,
En schatten boven mij! zij, zwanger van haar dracht,
Vond door al 't aardrijk nauw een kraambed, waard geacht
Om zich t'ontlasten. Uw godin, te laag in waarde,
260 Vond geene vrije plaats in hemel, zee en aarde.
Zij zworf de wereld om, gelijk een banneling,
Eer gastvrij Delos uit meedoogen haar ontving,
En sprak: gij doolt te lande, en ik op watervloeden,
En gaf ze een lossen grond, na vele tegenspoeden.
265 Zij baarde tweelingen, een zevende gedeelt'
Van mijne vruchtbaarheid. Ik ben door mijne teelt
Zooveel gelukkiger, wie durf me dit ontleggen?
En blijf gelukkiger. Wie twijfelt aan dit zeggen?
Ik ben het avonture ontwassen door getal.
270 Mijn kinderzaligheid schroomt scha noch ongeval.
Ik hou meer kinders, schoon Fortuin een deel kwam rooven.
Ik kinderzalige ben alle vrees te boven.
Genomen 'k miste een deel door ramp en ongeluk,
Nog zou de moed mij niet ontvallen, nog geen druk
275 Mijn hart bezwaren: want ik bleef in grooter waarde
Dan ooit Latone, die slechts een paar kind'ren baarde.
Gaat hene, staakt dien dienst, en smijt den krans van 't haar.
De vrouwen volgen dit, en smijten al te gadr
De lauwerkransen weg, en laten d'offers varen,
280 Doch eeren, zonder zich in 't eeren t'openbaren,
De godheid van Latone, al mompelende en stil,
Ten minste naar heur macht. Zoo groot gelijk 't geschil
Des kindertals van d'eene en d'and're moeder scheelde,
Zoo heftig werd Latoon, die slechts twee kinders teelde,
285 Door razernij verrukt. Zij vliegt naar Cintus heen,
En spreekt de tweelingen, haar kinders, dus alleen:
266. Mijne teelt voor „mijne kinderen". H. — 27o-272. Kinderzaligh e i d, kinderzalige: ik herinner mij niet, dit woord elders bij onzen
dichter te hebben aangetroffen, behalve hier, waar hij er, hoe fraai het zij,
toch juist geen dubbel gebruik van had behoeven te maken. Wij treffen
kin derzalig ook bij CATS aan, Sinn e- en minneb. fo. 79, kindersalige
vrouw en; en bij COORNHERT , Herstsp. VI. 137, lezen wij:

De kinderzalicheid is recht des Heeren zegen.
„Het woord zalig, gevoegd achter een ander woord, beteekent een vollen
„overvloed, zoo wel ten kwade, als ten goede; gelijk we zien in Ramp„zalig enGelukzalig,enz".H.Kinderzalig isalzoo: „rijkaankinderen”,
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Hier staat de moeder, die gemoedigd door haar vruchten,
Voor geen godinnen wijkt, tenware zij most duchten
Voor Jupiters genoote. Elk twijfelt of men mij
290 Nog langer een godin zal achten: en zoo gij
Uw moeder niet beschut, ik zie mijn beeld gestooten
Van alle altaren: maar mij heeft iet meer verdroten.
De trotsche Niobe gaat hooger, en verwijt
En schendt me lasterlijk, en schat, o groote spijt!
295 U minder dan haar kroost, en scheldt me, o overbooze!
[Dat treff' haar zelve op 't hoofd] een dorre kinderlooze,
En toont in 't lasteren heur vaders boozen aard.
Zij wil bij dit verhaal, met zulk een smaad bezwaard,
Nog smeeken, maar Apol zegt fluks: hou op van klagen.
300 Dit 's uitstel van de straf. Diane, beet op jagen,
Zijn zuster, stemt met hem. Zij dekken, straffens ree,
Zich beide met een wolke, en voort naar Kadmus' stee
Gevlogen door de lucht, staan schrap om smaad te wreken.
Voor Tebe's vesten ligt een rijperk afgesteken,
305 Een ruim en effen veld, den roskam toegewijd,
Daar dagelijks de jeugd te paarde en wagen rijdt,
En met den ijz'ren hoef de harde klont komt malen.
Hier ging Amfions zaad opzitten om te pralen,
Een zevental, de helft van 't koninklijke kroost,
310 Ontvonkt als ridders, en ten rijstrijd elk getroost.
Zij zetten prachtig zich in hunnen purp'ren zadel.
Het gouden mondstuk toomt den klepper, trotsch op adel.
Terwij1 Ismenus d'oudste een ring trekt onbeschroomd,
En zijn schuimbekkend paard met roede en breidel toomt,
315 Verzucht hij, roepende: wee mij, wee mij! en voelde
Een pijl in zijne borst, waardoor de moed verkoelde,
Terstond ontglipt ontglijdt de toom de flauwe hand.
Hij zijgt allengs van 't paard, ten rijstrijd forsch gekant,
Ter rechte zijde omlaag. Als Sipil hier ter bane
320 Omhoog hoort rammelen den koker van Diane,
Noopt zijne spore 't ros, of hij 't ontrijden kon:
Gelijk een stuurman, na'et betrekken van de zon,
Den zeestorm vreest, en fluks zich stellende op zijn hoede,
De zeilen inhaalt: maar nog trof, eer hij 't vermoedde,
325 Een onverwachte pijl hem in den vollen ren,
Die drillende in den nek bleef hechten met de pen,
Ter kele uitstekende. Hij komt in 't overwegen
Recht over hals en hoofd van 't renpaard neergezegen,
En verft den bodem met een plas van rookend bloed.
330 Onzaal'ge Fedimus, en Tantal, trotsch van moed,
327. In 't overwegen: „overhellende, zijn evenwicht verliezende",
VONDEL XII.
13
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Vernoemd naar grootvaárs naam, ophoudende van rijden,
En zich met olie glad bestrijkende, ter zijden
In 't worstelperk, belust te worst'len vaardig staan,
En randen, voor de vuist, elkand're kampreede aan,
335 En drukken borst aan borst, elkand're wel gewogen,
Wanneer een vlugge pip ter peze of komt gevlogen,
En treft hen, beide schrap en tegens een gekant.
Zij stenen te gelijk, en krimpen in dien stand
Van weedom, en van smerte, en storten t'zamen neder,
340 Verdraaiende 't gezicht in 't uiterst' hene en weder,
En geven te gelijk en teffens hunnen geest.
Alfenor ziet elks borst gewond, en schiet bevreesd
Hun toe met groot misbaar, en neemt de doOn in d'armen,
Om ze op te heffen, en komt, midden in 't ontfarmen
345 En zijn godvruchtig werk, te sneuv'len: want Apol
Dreef hem een dood'lijk punt, van bitt're wraakzucht dol,
In 't harte, dat het met den weerhaak aan de longen
Gehecht, met groote kracht ter wonde uit wierd gewrongen,
Waarop de ziel het bloed komt volgen warm en rood.
350 Maar Damazichton, nooit geschoren, kreeg een schoot,
Daar been en knieschijf, met de zenuw taai gebonden,
Vergaderen, en als de band des droef gewonden
Den zorgelijken pip uitrukken wil, zoo streeft
Een ander riet tot aan de veder, daar het kleeft,
355 Gesnord door zijne keel, waaruit een bloedstroom rend;
En bruiste in d'open lucht. Hioneus in 't ende
Hief, biddende om gena, de handen naar omhoog,
En sprak : o groote gam, die heerscht in 's hemels boog,
[Want hem was onbewust wat god hij aan most spreken]
360 Verschoont mijn leven. God Apol werd door dit smeeken
Bewogen, doch te spade, om 't afgaan van den schoot.
Een kleene hartkwetsuur bestorf hij met de dood.
Het luid gerucht van deze ellende en zwaren rouwe
Des yolks, de tranen van het hof, en haar getrouwe
365 Verkundigen terstond de moeder dit bederf,
Al t'onverwacht. Zij staat verwonderd menigwerf,
Dat goden zulk een stuk en recht zich onderwonden.
Zij staat vergramd, dewijl de goden dit bestonden.
Amfion, vader van deez' zonen, stiet door smart
370 Zich eenen blooten dolk in 't vaderlijke hart,
En endigde terstond de droefheid met zijn leven.
335. Elkand're wel gewogen voor „wel tegen elkander opgewogen", als wij nu zouden zeggen. — 350. No oit geschor en voor „baardeloos", als nog een aankomende knaap zijnde. — 356. In 't en de: namel.
,,de laatst overblijvende".
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Wat scheelt nu Niobe van Niobe, eerst verheven,
En die nog flus het yolk Latona's hoog altaar
Verbood, en met de borst vooruit, van eene schaar
375 Gevolgd, door 't midden van de stad kwam aangetreden,
Van d'onderdanen zelfs benijd, en aangebeden,
Daar nu de vijand droef zich over haar ontfermt I
Zij ligt er op de doOn met hare borst en kermt,
En kust nog, zoo het valt, de zoons, en heft ten leste
380 Gevouwen handen naar het hemelsche geweste.
Och zegt ze, o wreede felle en onvermurwde vrouw,
Latoon, verza u vrij met moeders bitt'ren rouw.
Verza uw wreed gemoed. Vernoeg u met mijn smarte.
Ik volge 't zevental, begraven in mijn harte,
385 Ten grave. 0 vijandin, nu juich en triomfeer:
Gij wont den strijd. Maar hoe? nog legge ik niet ter neer.
'k Heb meer geberregd in dien storm van ongelukken,
Dan gij in uw geluk. Schoon mij veel lijken drukken,
'k Behoude nog den prijs. Dus sprak ze, toen de boog
390 Gespannen, eenen pig liet snorren van omhoog,
Dat ze alle sidderden, behalve deez' verharde,
Die halssterk in dien staat, de goon ter straffe sarde.
Daar staan de zusters in den rouw, van hoop beroofd,
Voor 't lijkbed van de doOn. De haarvlecht hangt om 't hoofd.
395 Een zuster trekt den pijl ter borst uit van den broeder,
En sterft op broeders mond. Een and're poogt de moeder
Te troosten, maar verstomde, en kreeg met eenen schoot
Twee wonden teffens, gaf terstond den geest, en sloot
Hiermee den bleeken mond. Een and're poogt te vluchten,
400 Doch ijdel. d'And're geeft den doodsnik in het zuchten,
Op zusters droevig lijk. Een and're zoekt een hoek
Om weg te schuilen, en een and're schroomt gods vloek,
En siddert voor de straf. Toen drie paar aan verscheien
Kwetsuren sneefden, schoot een eenige, onder 't schreien
405 Der moeder, over, die met al 't gewaad uit trouw,
En 't gansche lichaam nog de dochter dekken wou.
Zij kermde: och laat me toch deze eenige uit de zeven,
Mijn jongste en liefste pand, behouden. Schenk haar 't leven :
Behou alle and'ren. Spaar mijn allerminste pand.
410 Dit stort, terwij1 ze bidt. d'Onzaligste van 't land
372. Nio be van N i o b e: hier vinden wij den naam tweemaal gesteld met
een enkel voorz. tusschen beiden, en toch schijnt het, bij 't lezen, dezelfde
naam niet; dewijl men de eerste reis Niobee (als 't behoort), de tweede
reis Niob (wat verkeerd is) moet uitspreken. — 378. Z ij ligt er op de
do 6 n: „er is haar; maar haar moest hier zijn zi c h. Ik weet niet hoe
Vondel tot zulk een misslag komt". H. De misslag is niet bij Vondel, maar
bij Huydecoper te zoeken. Er staat hier niet voor haar, maar voor daar,
„daar ter plaatse, daar, waar de ramp is voorgevallen". — 392. Halsst er k : H.
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Zit derelijk beroofd van docht'ren, man, en zonen,
Stokstijf [men weet hier niet van sparen noch verschoonen]
In 't midden van de doOn, geen luchtje roert het haar.
Het aangezicht ziet doodsch, en d'oogen, vol misbaar,
415 Staan stiff in 't aangezicht. In 't lichaam is geen leven.
De tong blijft, kil van vorst, aan 't mondgehemelt kleven.
Het bloed bevriest, en stremt in d'aren, dat men 't ziet.
Zij draait den hals niet meer, noch rept hare armen niet.
De voeten staan nu stiff. Al 't ingewand en beenen,
420 En vel, en vleesch, en bloed verand'ren in een steenen
Gemarmerd stokbeeld, en van bitter schreien blind,
Wordt ze opgegrepen, en met eenen dwarrelwind
In 't vaderland gevoerd ten berg, daar nat bedropen
De zilte tranen nog van 't marmer nederloopen.
Maar toen begonnen mans en vrouwen, en elkeen
425
Te schrikken voor Latoon, en haar verbolgenheth,
En strenge wraakzucht om geleden lasteringen,
Waarom ze altzamen deez' godin met eere ontvingen,
Als moeder van Diane en god Apollo mee:
430 En volgens 's lands gewoont' gaf dit elk stof alree
Te melden d'oorzaak van de straf, voorhene aan zielen
Gepleegd, die in den haat der jachtgodin vervielen.
Een onder alien zei hoe eertijds akkermans
In Licit Latoon niet ongestraft van glans,
435 En eer beroofden. Schoon dit weinige and'ren hoorden,
Mits hier geen landzaat woont van aanzien in deze oorden,
De zaak is evenwel gebeurd en wonderbaar.
'k Heb zelf de plaats gezien, en 't staande water, daar
Dit wonderwerk gebeurde, en kenbaar is: want vader
440 Bedaagd, en traag te voet, zond mij van huis, te gader
Met een wegkundigen van 'tzelve landschap heen,
Om puik van ossen. Daar bezichtigde ik met een
Door 's leidsmans kunde al 't land, en zag er in moerassen,
Gezoomd met bevend riet, te water uitgewassen,
445 Een outer staan vanouds, daar asch noch kool op lag.
Hier hiel mijn leidsman stand, en mompelde, als hij 't zag :
Zijt mij genadig, en ik mor: zijt mij genadig.
415. Geen leven voor „geen beweging". — 432. In den haat der
j a chtgodin : kwalijk ; want in het verhaal, dat hier volgt, is geen sprake
van den haat der jachtgodin (Diana); maar van de wraak, door Latona
genomen. — 435. Schoon dit weinige and'ren hoorden voor
u schoon dit maar van weinigen was bekend geworden". — 438. 'k H eb
z elf, enz. De ik , die hier spreekt, is de een onder a II e n in reg. 433
vermeld : wat ten gevolge van den voorafgaanden tusschenzin niet dadelijk
in 't oog springt, en wel door een sprak h ij, z e i d e h ij , had dienen
te worden aangewezen.
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Ik vraagde nietemin, uit weetzucht onverzadig,
Of 't Faunus' outer was, of een godin van 't veld
450 Gewijd, of voor een god des landschaps, hier gesteld
Om hem te vieren. Toen berechtte op mijne vrage
De leidsman mij aldus: o jongman, zijt ge grage
Om dit te weten: dit 's geen outer, toegewijd
Aan eenen heuvelgod, maar aan Latoon, door spijt
455 Van 's dond'raars gemalin ter wereld uitgedreven,
En die aan 't zwerven nauw een herberg werd gegeven
Ter bede in Delos, 'twelk nog dreef op zouten stroom.
Latoon, hier leunende aan een vruchtb'ren dadelboom,
Baart tweelingen, in spijt der stiefmoér, en zij zeggen
460 Dat Juno haar, die hier ter nood in kraam kwam leggen
Weer wegdreef, dies zij vluchtte uit hooggedrongen nood
Met hare tweelingen, twee goden, in den schoot.
Aldus kwam ze in 't gewest van Licie, en die deelen,
Daar 't land het berggedrocht Chimere kwam te telen.
465 De bange moeder door dien langen weg vermoeid
En dorstig, aangezien de zon van 't hoofdpunt gloeit,
De kinders hare borst en tepels ledig zogen,
Zag bij geluk een dal, dat diep en ingebogen,
Bespoeld werd van een meer, daar d'akkermannen teen,
470 En lies, en biezen, die in moeren groeien, sneen.
Zij trad er fluks op aan, en bukte aan 's waters randen,
Om eenen koelen dronk te scheppen met de handen.
De boeren, plomp van aard, verbien het deez' godes,
Die zegt: wat weigert ge dat ik mijn dorst eens lesch
475 Met water, elk gemeen? natuur, opdat we leven,
Heeft niemand zon noch lucht in eigendom gegeven,
Noch water, neen gewis, maar ieder tot gebruik.
Meer eische ik niet, en noch ter bede, niet ter sluik.
Ik wil mijn lichaam, noch deze afgematte leden
480 Niet baden, maar den dorst verslaan. Ai volgt de reden.
Mijn mond en keel zijn droog, en nauw'lijks kan mijn mond
Een woord uitbrengen. Een dronk water zal gezond
Als nektar smaken, ik u al mijn leven danken
Dat ge een dronk waters schenkt aan mij, en deze kranken
448. Ni e t em in voor „niet te min", als meermalen. — On v erz a dig voor
on v e r z a d elijk; 't woord is wettig, wat ook H. er tegen aanvoere. —
453. G r a ge: om 't rum, doch niet goed te keuren. H. — 455. T er
were 1 d uitge d r e v e n: als dat gebeurd was, zou zij in de lucht gezweefd
hebben; doch de macht van Juno had niet verder kunnen gaan dan haar
de wereld te ontzeggen, haar onder 't inderdict te leggen (gelijk
Ovidius het met een bekenden Latijnschen rechtsterm uitdrukt), ten gevolge
waarvan de ongelukkige zwerfster nergens woonstede of toevluchtsoord vond,
dan in een eiland, 'twelk, als zelf ook nog drijvend, in haar eigen noodlat
deelde.
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485 Het leven bergde. Eilaas erbartnt u toch, en troost
Deze arme kinders. Och gij ziet mijn dorstig kroost
De teedere armen droef uitsteken, en zij staken
Juist beide d'armen uit. Wien zou deez' bee niet raken
Aan 't hart! maar neen, o neen, zij passen op geen bee
490 En dreigen bovendien, tenzij ze uit deze stee
Vertrekke, en schelden haar. Dit 's niet genoeg, zij plensen
Met hand en voeten in het meer, en zien geen wenschen,
Noch klacht, noch bidden aan. Zij stamper in den grond,
En trappen dat de moer een stank geeft in den mond.
495 De dorst gaat over van verdriet. Zij staakt bet smeeken
Bij onbeschoften, en verneért zich niet te spreken
Beneden haren staat, maar heft naar 's hemels troon
Gevouwen handen op, en zegt: geniet uw loon.
Gij moet, eeuw in eeuw uit, gedoken in ellenden,
500 Uw leven in dien stank en modderpoelen enden.
De nadruk volgt dien vloek. De boeren krijgen trek
In 't modd'rig element te wroeten met den bek,
Te duiken in den grond, dan 't hoofd omhoog te beuren,
Dan boven op het kroos al zwemmende te scheuren,
505 Dan op de kanten zich te baak'ren in de lucht,
Dan weder in den grond te springen met een vlucht.
Nog kunnen ze doorgaans den vuilen bek niet snoeren:
Zij moeten schaamteloos vuil spreken in de moeren.
De heesche keel zwilt aan den hals heel bol en dik.
510 Met opgespalkten bek begrauwen ze elk in 't slik.
Het hoofd hangt aan den rug, die groen, den hals kan derven,
De buik, het grootste deel van 't lijf, is wit van verven.
Zij huppelen lichtop in 't vochte en viottend gras,
En borrekikken heesch in 't slijmige moeras.
515 Toen dit een Liciaan, wie 't zijn mocht, ons vertelde,
Verhaalde een ander hoe Apol zijn smaad vergeldde
Aan een boksvoet, die verwonnen van zijn fluit,
Als hij gestraft wierd, kermde: och stroopt ge mij de huid:
Hoe kunt ge een kleen en licht vergrijp zoo zwaar opwegen?
520 Apol, ontferm u. Och wat's aan een fluit gelegen!
5o1. De nadruk volgt dien vloek: men zou thans schrijven: „de
daad volgt op dien vloek", ofschoon nadruk hier 't beste woord is en
volkomen teruggeeft wat b. v. in 't Fr. zou worden uitgedrukt door:
l'effet suit l'anatheme. — 508. Zij moeten schaamteloos vuil
spreken: 't is niet duidelijk, of vuil hier een abv. is, dat bij spreken
behoort, of het als adject. bij zij gevoegd moet worden, dan of het een
subst. is en op zichzelf staat. In elk geval is de regel niet fraai. —
511. Die groen, den hals kan derven: hier moest noodwendig staan:
„die groen is, en den hals", enz. Immers zooals er nu staat, is het, alsof
de rug den hals kan derven omdat hij g r o en is, wat niet in de bedoeling
lag.— 516. Vergeldde voor vergold.
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En onder 't kermen werd het vel vast afgestroopt,
Al 't lijf, een enk'le wonde, in 't roode bloed gedoopt.
Het bloed droop of alom. Men zag de taaie zenen
Bloot liggen. d'Ader lilt. Men kon er onder 't stenen
525 Het hart zien kloppen, en de vezels overal
Den boezem tellen. Bosch- en boomgoOn, groot in tal,
En saters, zijn gebroers, Olimp- en veldgodinnen,
En wat op hoog gebergt poogt schapewol te winnen,
En 't groote horenvee gaat weiden, weenden vast.
530 De vruchtb're grond werd nat, en dronk, van smerte en last,
De vochte tranen, die langs zijne kaken dropen,
En slorpte ze van dorst in d'aren, dun en open,
Totdat ze in water weer veranderd, over 't veld
Ter bronne uitborsten , en daar d'oever- nederhelt
535 Afvloeiende in den vliet van Frigie vergaren,
Nog Marsia naar hem genoemd zoovele jaren.
Die voorbeelden verhaalt op eene lange rij,
Zoo kwam er wederom het droeve voorbeeld bij
Van Niobe, en elk most Amfion nog beklagen,
540 Die met zijne afkomst werd verdelgd door zware plagen.
De moeder haatten ze. Men zegt dat Pelops hier
Alleen zelf Niobe, zijn zuster, al te fier
In 't roemen, nog beschreide, en onder 't bitter nokken,
Het kleed van zijnen hals en boezem afgetrokken,
545 De slinke schouder toont, die, na den slag van 't rad,
Gevormd was van ivoor, als 't rechte schouderblad,
Dat hij ter wereld bracht, en straks door 's vaders toren
Vermoord, zoo zetten al de goden naar 't behooren
De leden fluks ineen, behalve 't opperdeel,
550 Dat tusschen arm en hals gestaan had, en niet heel
Hersteld, geboet werd door ivoor, met kunst gesneden.
Aldus kreeg Pelops zijn beslag en voile leden.
525, 526. Over al den boezem: d. i. : „over den geheelenboezem". De oude
uitgave had verkeerdelijk o v eral. — 536. Mar s i a: evenals in 't oorspr. voor
Marsyas. — Zoo vele jaren: beter: na zoo veel jaren; dochwellicht
heeft Vondel dat niet willen schrijven, omdat er reeds stond naar hem. —
545• N a den slag van 't r a d: rijmlap, waaruit men zou moeten opmaken, dat Pelops den schouder door den slag van een molenwiek of ander
dergelijk werktuig was kwijt geraakt. Waar Vondel dit vandaan gehaald
heeft is mij een raadsel, en er wordt van slag noch rad bij Ovidius gesproken. Deze verhaalt eenvoudig, dat Pelops ter wereld gekomen was
met behoorlijken schouder, doch door zijn vader geslacht was (om hem
namel. aan de Goden op den disch voor te zetten), waarna de Goden de
uit elkander geraakte ledematen weder hadden ineengezet, uitgezonderd
den schouder, die vermist was geraakt (volgens de overlevering had
Pallas dien opgegeten), waarom zij door de aanhechting van een ivoren
schouder daarin voorzien hadden.
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Toen baden oversten, en naastgelegen steen
Hun vorsten, Pelops nog te troosten. Zij gaan heen
555 Op dit verzoek, Argijf, Micener, en Spartane,
En Kalidon, nog niet in ongunst bij Diane,
Het forsche Orchomenos, Korinte, om erts geacht.
Messene, en Patra, met Kleone, zonder macht
En kleen, ook Trezen, en oud Pilus, en meer steden,
560 Die in den langhals van Korinten, aangestreden
Van eene dubb'le zee, rondom besloten zijn,
En die hier buiten zien, bij klaren zonneschijn,
Zoo vele vesten aan een dubb'le zee beschenen.
Maar wie gelooft dat gij, o wijd befaamd Athenen,
565 Hier niet verscheent? de krijg behinderde u dien plicht,
d'Uitheemsche vloot en 't heir aanbruisende ongezwicht
Van overzee ten storm op Cekrops' burg en muren.
Daar handhaaft Tereus en de Trax zijne overburen,
Verstrooit al 't krijgsgeweld, en wint een grooten naam.
570 Dies gaf Pandion aan dien koning, groot van faam.
En macht, en middelen, om bijstand, versch genoten,
Ook om dien hoogen stam, misschien uit Mars gesproten,
Zijn dochter Progne, rijk en schoon, tot eene bruid.
Doch Juno leidde haar, als bruidsvrouw, niet vooruit,
575 Noch ook de bruiloftsgod: en geen bevalligheden
Beklee'n deez' feest. Hier kwam de Razernij aantreden,
555. Spartan e: verkeerd, om 't rum, voor Spartaan. —
559. T r e z en: in 't Lat. Tr oezen (wat bij ons gemeenlijk T r e u z en
wordt uitgesproken), een stad in Argolie. — 56o. De oude uitgaaf
heeft hier: in den enghals. Enghals: „isthmus", gelijk B. V. vs.
556 langhals voor „voorgebergte". — 561, 563. Hier wordt op vrij
onverstaanbare wijze verhaald, dat men, zich op de engte van Korinthe
bevindende, de talrijke steden zoo van Voor-Griekenland als van den
Peloponnesus kon zien. — 568. Tereus en de Tr ax voor „Tereus de
Thracier". — 57o. Pan dion: de zoon van Erichtonius, koning van Attika. —
574. Als bruidsvrouw: „Deze naam van Bruidsvrouw is hier voor
„'t Latijnsche pronuba, met welken naam Juno, als de Godin des Huwe„lijks, doorgaans van de Poeten genoemd wordt. VALENTI JN heeft hier in
„zijne vertaling hetzelfde woord.... ik beken, dat het mij niet zeer be„haagt. Vondel vertaalt dit zelfde woord B. IX. vs. io8x met Bruilofts„leidster, dat mij beter voldoet, dan het eerste, om dat V r o u w en
„Bruidsvrouw zich al te onbepaald opdoet voor ons begrip; daar
„L e id s t e r in Bruilo ft sleidster ons zekere eigenschap van Juno , als
„Trouwgodin te binnen brengt, namelijk die van de Bruiloft als te leiden
„en aan te voeren” enz. enz. H. — De zoo scherplettende H. leest somtijds
al heel slordig: zoo ook hier, en schermt dientengevolge verbaasd in den
wind. Immers Vondel vertaalt niet pronuba met Bruidsvrouw, doch
hij geeft het Latijn pro nub a Juno non ad est terug met Juno
leidde haar, als Bruidsvrouw, niet vooruit, in welken zin het
denkbeeld van opleiden, door H. verlangd, dus reeds te vinden was. —
576 , 577. De Razernij.... de helsche Razernij: 't Latijn heeft:
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En droeg de bruiloftstorts. De helsche Razernij
Kwam 't bedde spreiden, en de nachtuil zat er bij,
Op 's bruilofts ledekant. Met zulk een voorspook paren
580 Hier Progne, en Tereus. Met dit voorspook, na'et vergaren,
Wordt d'eene moeder, en de gade vader van
De vrucht. Gansch Tracie, ter feest gebeden, kan
Niet laten hun geluk te wenschen, daar ze trouwen,
De goon te danken, en den dag van 't bruiloftshouwen
585 Te vieren, als deez' bruid aan zulk een koning huwt.
Zij eeren Itis' dag, die zijn geboort' vernuwt.
Hoe weinig weet de mensch wat nut is! na vijf jaren
Bad Progne hem aldus: indien ik door het paren
In uwe gunste sta, zoo gun me op mijn geklag
590 Dat ik mijn zuster, mij zoo waard, bezoeken mag,
Of laat ze herwaart met hare overkomste ons eeren.
Zeg uwen schoonvadr dat zij daad'lijk weer zal keeren.
Mag ik mijn zuster eens aanschouwen met een wenk,
Dat zal me waarder zijn dan eenig groot geschenk.
595 Terstond beveelt hij 't yolk de zeilen op te halen,
Eumenides tenuere faces, en: Eumenides stravere torum: —
de uitwerking der herhaling van 'tzelfde woord wordt in 't Holl. geheel
gemist door het bijvoegen van 't adject. h el s c h e, waaruit men allicht zou
opmaken, dat er de tweede reis van een andere Razernij gesproken wordt
dan de eerste. — 578. 't Bedde spreiden: 't Lat. sternere lectum.
De spreekwijze, die nu algemeen is, schijnt dit niet geweest te zijn ten
tijde van Huydecoper; althans hij beweert, dat men daar toen voor zeide:
„het bed mak en". De man had ook kunnen hooren spreken van:
„het bed opm a k e n," en nog menigvuldiger: „het bed d o en": — maar
qui bene distinguit, bene docet, en H., in stede van bij de Podten
te gaan zoeken, hoe de ware uitdrukking was, had er liever zijn dienstmaagden over moeten raadpiegen. Hij had dan kunnen vernemen, dat
er verschil bestaat tusschen „het bed te do e n" en „het bed te spreien":
het eerste ziet meer bepaald op het opschudden van het bed, de matras
of peluw; — het laatste op het spr e i d en der dekens en der sprei:
terwijl opmak e n de beide handelingen omvat. — H. vertelt verder, dat
sprei den hier zou beteekenen: „glad, effen maken". — Dienvolgens zou
alzoo een tafel, die glad gepolijst en effen gewreven was, een gespr eid e tafel zijn? — Neen, het „glad of effen zijn" kan een resultaat
wezen van 't s p r ei de n; maar de beteekenis van dit laatste is: „vlak
uiteenbrengen": zoo s p r eidt men b. v. een mantel over 't natte gras, om
er op te gaan zitten; d. i.: „men legt hem neder, zoodat al de deelen
vlak op den grond komen"; zoo vliegt een adelaar met g e s p r ei de
vleugels, d. i.: „met vleugels, die geheel zijn uitgezet". Zoo legt men een
sprei op 't bed, d. i.: „een kleed of laken, 'twelk de oppervlakte van
't bed overal raakt". — 580. Na'et vergar en: d. i.: „na 't huwelijk". H.
—586.VernuH.
wt:om'ij,aderschftlijvneuw".
Anders wil hier zeker zeggen: „wanneer hij niet om 't rijm schrijft":
immers wij vinden meermalen v er n u w en bij Vondel als rijmwoord gebezigd, b.v. in Gijsbrecht van Ae,nstel, vs. 1084:
Het zed uw hartewee en droef held slechts vernuwen.
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En komt ter haven van Athene in, voor de palen
Gedreven aan het hoofd Pireils, recht door zee.
Hij komt, en geeft de hand zijn schoonvaar, die alree
Hem welkomt, en begint ter kwader tijd te spreken
600 Hoe zijne gemalin hem drijft naar vaders streken,
Om hare zuster, en belooft, heel hoog en dier,
Een snelle weerkomst', toen kwam Filomele fier
En prachtig aangetreën, en heerlijk uitgestreken,
Nog heerelijker door haar schoonheid, waard bekeken:
605 Gelijk men zegt dat boom- en veldgodinnen treth
Door veld en bosch, indien men haar 't sieraad verleen'
Van Filomele, als zij voor 't yolk zich openbaren.
Zoodra zag Tereus niet de schoone maagd opklaren,
Of blaakte daad'lijk, als 't blonde graan op 't veld,
610 En stoppel, hooi, en stroo, in lichten brand gesteld.
Haar aanschijn zeker blonk bekoorlijk in elks oogen.
Ook wordt hij van zijn aard, die ritsig is, bewogen:
Want Tracischen zijn geil, niet schuw van Venus' vlek.
Hij Brandt dan door zijn zelfs en door zijn lands gebrek,
6i5 En ijvert mn haar sleep en 's voedsters trouw te krenken,
En Filomele door geweldige geschenken
Te winnen, en al 't rijk te hangen aan deez' zaak,
Of toe te leggen dat hij deze schoone schaak',
En dan 't geschaakte pand beschutte met den degen.
620 De breidelooze lust kan hem zoo ver bewegen,
Dat niets te schendig schijnt te denken en bestaan.
Het hart kan dezen gloed niet dekken van nu aan.
Hij kan zijn lusten nauw, ook geenerwijs, betoomen.
De mond is vol van Progne, en zusters overkomen,
625 En onder dezen schijn beoogt hij, diep verstrikt,
Te treffen 't heilloos wit, waarop zijn wellust mikt.
De min regeert de tong met honig overstreken.
Als zijn aanhouden haar te lastig valt met smeeken,
Dan schuift hij zijne schuld op Progne, en zijnen last,
630 Ja smilt in tranen, als een trouwen dienaar past,
Gelijk of Progne dit ten hoogste had bevolen.
Help goon, wat ligt er niet in 't hol van 't hart gescholen!
614. Door zijn zelfs en door zijn lands gebrek: beter: door zijns
zelfs en door zijns lands gebrek. H. — 615. Haar sleep: „haar gevolg, haar staatjuffers". — 627. Honig: „dat men moet schrijven honig
en niet honing, schijnt nog aan alien niet bekend te wezen" enz. H.
Zeer zeker luidt het woord oorspronkelijk h o n i g, als ook uit het Eng.
honey blijkt; doch waarom zegt men altijd en overal honing? en,
doet men dit, waarom dan honig geschreven? — 632. Help goOn:
„moest eigenlijk wezen h e 1 p t goon !" H. Hier laat hij een zeer geleerd
betoog volgen om te bewijzen, dat het meerv. de t vereischt: wat niemand
zal tegenspreken, doch wat niet bewijst, waar 't hier op aan kwam, dat
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De valsche Tereus, die in 't harte een schelmstuk broeit,
Krijgt een godvruchten schijn. Zijn lof en aanzien groeit
635 Door zulk een lasterstuk: ja Filomeel bidt vader,
En valt hem om den hals al smeekende, en komt nader
Ten val, en houdt vast aan in haar bederf te spoen,
Recht tegens haar geluk, om zonder kwaad vermoén,
De zuster over zee met vreugd te gaan bezoeken.
640 De booswicht Tereus, waard dat alle goon hem vloeken,
Belonkt ze, en beeldt zich in dat hij ze al kust en voelt,
En onder 't zien omhelst, en 't minnevier verkoelt,
En neemt het alles aan, als een van min gegriefde,
Voor prikkelinge en aas van zijne dolle liefde.
645 De schender wenscht dat hij, als vader, haar bestond,
Zoo dik zij vader streelt, en zou dit, geil gewond,
Geen misdaad rekenen. Dit bidden van hun beide
Smeet vader over stag. z' Is blijde, en dankte, en schreide
Van blijdschap om 't verlof, en juicht verblind omdat
65o Haar bede is toegestaan, hetwelk hun beide, nat
Van tranen, staan zal op vier uitgekretene oogen.
De zon had haren kring en dagvaart niet voltogen.
De moede paarden spoen ter kimme hunne reis.
Men recht het koninklijk banket aan in 't paleis.
655 Men schenkt den klaren wijn ten dissche in gouden schalen.
Nu zoekt men rust in 't bed: maar Tereus' zinnen malen
Na'et scheiden op dit schoone en ininnelijk gezicht
Van 's konings dochter. Haar gedaante, en zwier, en plicht,
En wezen , en gelaat verbeeldt hij in de zinnen,
660 Ook 'tgeen zijne oogen niet aanschouwden onder 't minnen.
Hij voedt zijn eigen vier, nooit overdenkens moe,
En zijne zorge waakt, en laat geen nachtrust toe.
De klare dag kwam op. Pandion in het scheien
Vat zijn reisvaardigen beer schoonzoon, nu tot schreien
665 Bewogen, bij de hand, beval met harte en zin
Zorgvuldig hem zijn kind, de trouwe reisvriendin.
0 Tereus, zegt hij, 'tgeen gij zoekt bij haren vader
Is zelf verzocht van twee gezusteren te gader.
Vondel verkeerd schreef. Stond er: help mij g o On, dan had H. gelijk in
zijn berisping; want dan zou help als 2de pers. van 't imperat. meerv. in
help t moeten veranderd worden; maar bier bezigt Vondel help eenvoudig
als interjectie, en die kennen geen verbuiging. Wie in 't water ligt, zal,
zonder zulks natuurlijk te bedoelen, vanzelf de onderscheiding maken, en
uitroepen:
Help menschen 1 1k verdrink: help menschen! helpt mij loch
634. E en go d v r u c h ten s c h ij n: „een schijn van gemoedelijkheid, van
vroomheid". 't Lat. pi us heeft te dezer plaatse een beteekenis, die moeilijk
door een gepast equivalent is terug te geven.
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Mijn waarde schoonzoon, ik door een godvruchte reen
670 Geperst, beveel u deze, en bidde dit alleen,
Op alle trouw, opdat geen vriendschap mag vervreemen,
Gij wilt ze, goon ter eere, in uwe hoeden nemen,
Gelijk een vader. z' Is in mijnen ouden dag
De staf, en troost, waarop ik zeker steunen mag.
675 'k Zal in bekommering hier zitten, en vertoeven.
Dan valt de tijd ons lang, dewij1 we hulp behoeven,
Dies zendt ze dra weerom: het valt mij, eer ik sterf,
Nog lijdig zwaar genoeg, dat ik de zuster derf,
Zoo verre van der hand: en gij, o Filomele,
68o Legt vader u in 't hart, volg 'tgeen ik u bevele,
En keer toch haastig t'huis. Hij geeft hun dezen last,
En kust de dochter nog, en most in 't scheiden vast
Zijn tranen storten. Dit beloven ze alle beide
Met hunne handen. Hij beval, terwijl ze scheidde,
685 Den neef en dochter ook te groeten naar den eisch,
En wenscht ze, al nokkende en bedrukt, behouden reis.
Hij endigt nauw, of 't hart scheen hem niet goeds te spellen.
Zoodra ging Filomeel niet scheep, of bootsgezellen
Verlaten 't land. De riem roeit wakker zeewaart in,
690 En Tereus roept: al klaar: 'k heb toegang tot mijn min,
En mijn gewenschte vracht. Het hart van dien verwaten
Sprong op van groote vreugd. Hij kon zich niet gelaten
Instellen, noch zijn vreugd uitstellen, noch beraän
En zedig 't geil gezicht van zusters aanschijn slaan.
695 Als d'arend van Jupijn, verlekkerd op het rooven,
Met zijnen krommen klauw, ten neste uit stijgt naar boven,
Den veldhaas oppakt, die hem niet ontworst'len kan,
En loos gegrepen, vaart naar 't hemelhoog gespan.
Men landt behouden, met de moegezeilde doeken,
700 Daar Tereus haar verleidt in eenzame achterhoeken
Van eenen diepen stal, gedoken in het woud.
Hier sluit hij ze in, die van verbaasdheid, bleek en koud
En bevende, alles schroomt, en langer ongeruster
Al jammerende vraagt naar heure lieve zuster.
705 Hij meldt het opzet, en dien gruwel, al te snood,
Schoffeert ze met geweld, daar ze uit gedrongen nood
Om hare zuster roept, om vader, en de goden.
Zij treurt, gelijk een lam, dat pas den wolf ontvloden
Gebeten en gesleurd, zich nauw'lijks veilig acht,
710 En evenals de duif, wiens afgebroken schacht
669. R een: hier voor 't enkeIv. r e d en. — 693. Instellen: hier voor
't meer gebruikelijke aanstellen gebezigd, in tegenstelling van 't daarna
volgende uitstellen. — 703. Langer ongeruster: Vondel meent: shoe
langer, hoe ongeruster", of: „langs hoe ongeruster".
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Nog druppelt van het bloed, nog ijst voor 's haviks klauwen,
Waarvan zij straks beklemd om 't hart, begon te flauwen.
Toen Filomeel bekwam, en opzag, trok ze 't haar,
Dat los hing, uit het hoofd met jammerlijk misbaar,
715 Gelijk een droeve, die bij 't lijk treurt voor 't verbranden.
Zij slaat voor hare borst, en heft gevouwen handen
Ten hemel op, en zegt : veraarde dwingeland,
Die uwen aard toont door deez' gruwelijke schand,
Het vaderlijk gebod, zijn tranen, noch de zorgen
720 Van zuster, noch mijn eer en maagdom, lang geborgen,
En kommerlijk bewaard, noch 's huw'lijks recht en wet,
Vermurwden u geenszins. Gij hebt door zulk een smet
Met eenen slag het al en teffens neergesmeten.
'k Ben zwagers bijzit. Gij, o helsche godvergeten !
725 Zijt onzer beider man. Dit hadde ik niet verdiend
Aan u, alleen in schijn een aangehuwden vriend.
Waarom, opdat er toch niet schelmsch waar nagebleven,
Waarom beneemt ge mij eenen niet het leven?
En och hadt gij me voor de schennisse omgebracht,
730 Zoo waar' mijn geest van zulk een laster niet verdacht.
En onbezoedeld. Zoo de goden uit hun tronen
Dit aanzien; zoo ze nog het hemelsch hof bewonen,
En zoo het al met mij niet omgekomen is,
Zult gij te zijner tijd dit boeten. Dat's gewis.
735 Ik zal de schaamte los aan eene zijde zetten
En krijten dat de lucht gewage van deez' smetten.
Krijge ik gelegenheid. 'k Zal komen onder 't yolk.
Besluit ge mij in 't bosch : mijn keel zal door een wolk
Inboren, zal een rots, bewust van dit schoffeeren,
740 Bewegen, en de goon, die boven ons regeeren,
En zien al wat er schuilt in dezen aardschen nacht,
Verdagvaarden ter wraak van zulk een zusterkracht.
's Tirans verbolgenheid door dit geschrei ontsteken,
Ook zijne vrees dat dit noodwendig uit most breken,
745 En van deze allebei geprikkeld, rukte hij
Uitzinnig zijne kling, gehangen op de zij,
Ter scheede uit, greep de maagd bij 't haar, en raast en revelt,
Daar hij de handen op den rugge bindt en knevelt.
721, 722. Lang geborgen, en kommerlijk bewaard: een
ongelukkige rijmlap , waaruit men aanleiding zou kunnen nemen om
te denken, dat Filomele al heel wat lastige aanzoeken had moeten
afweren. 't Lat. heeft alleen m ea virginita s. — 747. Raast en
revelt: re v elen is eigenlijk het tegendeel van razen, als zijnde een
contractie van r ede k a v el en en dus „bedaard redeneeren". Intusschen
is het woord door tijdsverloop synoniem geworden met „wawelen, onbeduidende taal uitslaan", en zoo is het ook bier verschoonbaar.
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De droeve Filomeel steekt trotsch en onvervaard
750 Den strot hem toe, en ziet het uitgerukte zwaard,
Met hope dat ze nu door 't blank geweer zal sneven.
Hij grijpt met eene tang, van helschheid aangedreven,
Het blad ter tonge, en snijdt het met den degen af;
Terwijl de maagd hem scheldt en even streng en straf
755 Den naam des vaders noemde, en poogde zich te wreken.
De wortel van de tong schijnt lillende te spreken,
In 's dochters mond. De tong op d'aarde spartelt, baart
En mompelt, eveneens gelijk een slangestaart,
Van 't lijf gehouwen, plag te huppelen, te springen,
760 Daar ze afgepijnigd ligt, en stervende te dingen
Om zich aan 't lichaam, dat verminkt is, weer aaneen
Te hechten, en men zeide, indien 't geloofbaar scheen,
Dat Tereus nog zijn vier kwam menigmaal te blusschen
Met dit verminkte lijf. Zoo durf hij ondertusschen
765 Den drempel van zijn hof en voorzaal weer betreën.
Zoodra hem Progne ziet inkomen vraagt ze alleen
Naar zuster. Hij verzucht, en veinst dat ze is gestorven.
De tranen holpen dat zijn redn geloof verworven:
En Progne scheurde uit rouw het gouden feestgewaad.
770 Zij trok een rouwkleed aan, en bouwde in droeven staat
Een ledig graf, en slachtte een offer voor de ziele
Der doodgenoemde, en treurde, omdat ze haar ontviele,
Heel anders dan men deez' met recht betreuren zou.
De zon was, sedert dit gebeurde, aan 't hoog gebouw
775 Des hemels door de zes paar teekenen geronnen:
Want wat zou Filomeel in druk aanrechten konnen?
De wacht verhindert haar te vlieden uit den stal.
De muren vallen dik, en z'is in dit geval
Nu stom en sprakeloos, en kan haar leed niet klagen.
780 Wraakgierigheid is kloek. Daar dwang het kruis leert dragen,
Werkt geest en kloek vernuft. Zij stikt op wit satijn
Uitheemsche purperspraak en letters, dol van pijn,
Die 't schelmstuk melden, geeft dit kunststuk, na'et voltooien,
Een die ze met gebaar beweegt dit niet te strooien,
785 Maar aan mevrouwe zelf te brengen stil en snel.
De landmaagd brengt het fluks, op Filomeels bevel,
En weet niet wat dit meldt aan 's konings gemalinne,
757. Baart: d. i : „maakt geweld, „maakt beweging". — 763. T e di ngen :
„pogingen aan te wenden". — 772. On tviele: 't moest o nt viel zijn.
Ontviele is met de taal in strijd en staat alleen om 't rijm. — 773. Lees :
„uit geheel andere oorzaak, dan waarom zij behoord had betreurd te worden". —
784. Met g e b a a r: hier voor „met teekenen". — Ni et te s t r o o i en:
„niet te verliezen, niet te verslingeren ?" of wellicht: „niet aan anderen te
laten kijken ?"
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Die leest dit droevig vaars der schennisse hierinne,
En dat een wonder is, zij zwijgt dien droeven rouw.
790 Zij vindt geen woord, dat dit verdriet uitdrukken zou,
En geeft zichzelve niet eens over om te schreien,
Maar een gewisse wraak te vinden en bereien,
Ook zonder reèn, of recht of onrecht aan te zien,
En beeldt zich 't wraakstuk in, een wig eer 't zal geschien.
Het was juist hoogtijd, als de Traciaansche snaren
795
Op het driejarig feest van Bacchus 's nachts vergaren,
Om een nachtoffer in de nare duisternis
Te wijden aan dien god: dan raast al wat er is,
En Rodope op de been, bestuwd van dronken drommelen
)
Boo Verwekt den wedergalm met holle keteltrommelen,
En klinkt en rammelt met afgrijselijk geluid.
De koningin vliegt 's nachts ontzind ter hofpoorte uit,
Bereidt de plechtigheen des wijngods uit te voeren,
Met eenen wijngerdstaak, en bommen en tamboeren
805 Gewapend, en om 't hoofd gekranst met wijngerdblaftn
Met harte- en pantersvel gedost, en aangedaan.
Zij leunt op haren stok, daar bladers rondom krollen.
De schrikkelijke Progne, en haar gevolg aan 't hollen,
Gaan rinkelrooien door bosschaadjen uit en in,
810 Bezeten van de wraak, vermomd, als wijnpapin
Van Bacchus. Eindelijk geraakt ze onder 't spoken
Ter zijde, daar de stal in boschloof staat gedoken,
En huilt vast Evoe. Zij bonst de poort in twee.
Zij rukt de zuster uit, en trekt ze, dol van wee
815 De liverei des gods aan 't lijf, en dekt met blaren
En veil haar aangezicht. Zoo komen ze gevaren
Ter poorte in van de stad. Zoodra nu Filomeel
Gevoelt den drempel van het koninklijk kasteel,
Besterft ze in 't aangezicht. Toen Progne vrank en veilig
820 In 't hof stond, rukt ze veil en wijngerdloof, dat heilig
Op 't wijnfeest wordt geschat, de zuster van het hoofd,
Ontmomt het aanschijn, nu beschaamd van eer beroofd.
z'Omhelst ze, die 't gezicht niet opsloeg van ellende,
Dewijl ze een bijzit is des zwagers, die haar schendde.
825 Nu wil ze zweren en getuigen voor de goon
796. Op het driejarig feest: verkeerd valt hier de nadruk op
het. — 799. Op de been: als onder den voet, door de bank,
in de wapen H. — Drommelen voor drommen, als meermalen. —
8o8. Progne, en haar gevolg: de e van Progne kan evenmin
samensmelten met hetgeen volgt als die van Niobe. Zie vs. 212.
—813.EnhuiltvasEoe.Zijbnstdeporintwe:darijmen
van Evoe op twee is zeker bij toeval. H. — 815. De liverei des
gods. H.
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Dat zij niet schuldig is aan zulk een smaad en hoon,
Geleden door geweld: en aangezien het spreken
VerboOn is, geeft ze met de hand een zeker teeken
Toen kropte Progne nauw haar gramschap langer in.
830 De tranen melden klaar en openbaar den zin
Van hare stomme klacht. De zuster zegt in 't ende:
Men boet met tranen, noch met kermen geen ellende,
Maar met den zwaarde, of iet nog feller dan het zwaard.
'k Heb, zuster, al wat schelmsch en helsch is niet gepaard
835 In mijn gedachten. 'k Zal, geen macht kan dit beletten,
Al 't koninklijke hof in lichte vlamme zetten,
En Tereus, dien tiran, in 't midden van den brand
Heenstorten, of hem met een mes het ingewand
Uitsnijden, of de tong, of, zonder lang te dralen,
840 Hem d'oogen uit den kop met eenen moordpriem halen,
Of ongenadig 't lid afkappen, en die leen,
Misbruikt om zusters naam en eer in 't slijk te treen.
1k wil zijn schelmsche ziel door duizend duizend wonden
Uitdrijven. 'k Heb wat groots, wat gruwzaams uitgevonden,
845 Waarvan vele eeuwen lang, zoolang het rijk blijft staan,
Elk land gewagen zal, besloten aan te gaan,
En twijf'le nog, al is die gruwel voorgenomen,
Waarop mijn dolle wraak en wraaklust uit zal komen.
Terwijle Progne vast haar ongelijk herkauwt,
85o Komt Itis aantreen bij zijn moeder, dus benauwd,
En boezemt ze in wat macht en kracht haar is gegeven.
Zij ziet hem overdwars en grimmig aan, gedreven
Ter wrake, en zegt: wat zijt ge uw vader zoo gelijk !
Zij broeit verstomd een stuk dat geenen gruwel wijk':
855 Van grimmigheid begint het bloed al stil te blaken :
En evenwel toen 't kind aanminnig kwam genaken,
De moeder groeten, en de teedere armen slaan
Om haren hals, en kuste, en streelde, bleef ze staan.
Het moederlijke hart bezweek. De wraak bedaarde,
860 En tegens haren dank besprengt de moeder d'aarde
Met tranen, die de liefde uit d'oogen perst en wringt.
Maar als meedoogenheid voor wraak terugge springt,
Dan keert ze d'oogen van het kind naar heure zuster,
En ziet ze eens allebei bij beurte aan, ongeruster
865 In 't sluiten, en zij zegt: hoe smeekt me d'een. Waarom
Zwijgt d'and're tongeloos, en sprakeloos, en stom?
Waarom of deze mij niet zuster noemt, als d'ander
Mij moeder noemt? o telg, Pandions telg, let schrander
847. En twijPle nog, versta: „alleen weet ik nog niet". — 865. Smeekt:
„vleit".
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Wat man gij trouwde. Ontaardt gij van uw eerlijk bloed?
870 Zich over Tereus, uw gemaal, ontfarmen, moet
En zal in eeuwigheid een gruwelstuk verstrekken.
Zoo rukte ze Itis, als, aan Ganges' stroom en plekken,
Een wreede tijgerin, een jonge hinde in 't woud:
En aan een zijde in 't hof gekomen, steekt ze stout
875 Van wraak, het jonge kind in 't hart, daar 't aan Naar zijde
De moeder smeeken wil, en minnelijk en blijde
Haar d'armen toesteekt, en, als het zijn moeder ziet,
Nog moeder moeder roept. Het kind, dat zij doorstiet,
Heeft met een wonde alleen genoeg, en Filomele
880 Steekt met een vinnig mes den strot of en de kele,
En scheurt het lillende en half levendige lid.
Men kookt een deel aan 't vier. Men braadt een deel aan 't spit
Het vet uit, dat het kist. De kamer drijft van 't bloeden :
En Progne schaft den schelm, nog buiten kwaad vermoeden,
885 Den gaar gebraden zoon ten dissche, daar hij alleen
Op 't feest aanzitten moet, naar aller vaad'ren zeen,
En ceremoniên. De stoet is nu gedreven
Ter zale uit. Tereus zit ten dissche, alleen gebleven,
En etende met smaak zijn eigen ingewand,
890 Is nog zoo blind beroofd van zinnen en verstand,
Dat hij in 't eten zegt: laat Itis hier verschijnen.
Maar toen kon Progne uit wraak zich Langer niet verpijnen
Haar wreede blijdschap in te toomen. Zij verlangt
Te melden zijn bederf, en wat de maag ontvangt,
895 En zegt: hetgeen gij eischt, hebt ge al in 't lijf geslagen.
Hij ziet rondom, begint verbaasd naar 't kind te vragen,
Te roepen reis op reis, te buld'ren met geklag.
Hierop komt Filomeel gesprongen voor den dag;
Gelijk de haarvlecht, na dien dollen moord, om d'ooren
900 Nog slingerde. Nu smijt zij Itis' hoofd van toren,
Zoo bloedig als het is, den vader in 't gezicht,
En wenschte nooit zoo dol, voor 't moorden van dit wicht,
Om eene tong en spraak, om hare vreugd te melden.
889. Etende met smaak zijn eigen ingewand: ingewand staat
hier voor kind. H. Zoo noemt PAULUS , in zijn brief aan Files/non, vs. 1 0 ,
12, Onesimus „zijn zoon, zijn ingewande n". Zoo zegt de geest van
Thyestes in SENEKA' S Agam. VS. 26, a7:
Liberis plenus tribus
In me sepultis: viscera exedi mea.

895. In 't lijf geslagen: zoo zegt VOLLENHOVE , Broederm., act. III,
sc. 2, van Thyestes, die mede onwetende zijn zonen opat, toen Atreus
Zen neeven slagtte , orn daar een tafel me te dekken
Den vader, die ze gaar in 't lijf sloeg.

De uitdrukking is hier eigenaardig en krachtig.
VONDEL XII.

H.
14
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De Trax rijst op, en luide aan 't bulderen en schelden,

905 Stoot dol de tafel om, verdaagt uit Pluto's stoel
De Razernijen met haar slangen uit dien poel,
En arbeidt, zoo hij kon, den boezem op te rukken,
Om zich van dit gerecht met brokken en met stukken
t'Ontlasten, en 't gebraste en walgende ingewand,
910 Te braken uit de keel. Hij noemt in dezen stand
Zich schreiende het graf van zijnen zoon. Verwonnen
Van rouwe, volgt hij dol de zusters, snel geronnen
Ten hove uit, met zijn zwaard. Gij zoudt gelooven dat
d'Atheensche dochters op haar pennen, snel en rad,
915 Voortdreven, en voorwaar zij dreven op haar pennen.
d'Een geeft zich in het bosch, en d'and're kan men kennen
In schaduw van het dak aan hare borst, verwoed
Met vuilen moord gemerkt, en rood geverfd van bloed.
De Tracische Tiran, van wraakzucht fel bezeten,
920 Verkeert van droefheid in een vogel, waard verbeten,
Met eenen kam op 't hoofd, en krijgt een langen snuit,
En wordt een hop, en schijnt gewapend en op buit
Te vlammen met den bek, die spits valt om te pikken.
d'Atheensche koning komt in zulk een druk te stikken
925 En vaart ter zielen voor den hoogen ouden dag.
Erichteus volgde hem t'Athene in rijksgezag,
Of billijker in recht, of sterker door den degen,
Dat 's twijfelbaar. Hij won in echt, ten huw'lijkszegen,
Vier zoons, vier dochters, twee uitmuntende even schoon.
930 d'Een Prokris trouwt Cefael, des windgods braven zoon,
Gelukkig in zijn tijd, zoolang zij bleef in 't leven,
En d'and're Oritia, bleef lange wederstreven
Haar vrijer Boreas, die maagschap van den Trax
En schelmschen Tereus, na veel leeds en ongemaks,
935 In 't vrijen geene gunst door dreigement noch smeeken
Verworf, waarom hij, van verbolgenheid ontsteken,
Een acrd, die eigen aan de wind is, end'lijk sprak:
Wel waarom kwam ik niet gewapend naar dit dak,
En stelde mijne kracht, en toorne, en groot vermogen,
940 En dreigement te werk? wat baat mijn ijdel pogen
Met smeeken, en gevlei, hetwelk mij geenszins past!
Aan macht ontbreekt me niet. De wolken op mijn last
Verschooien aan de lucht. De zee verheft heur baren,
9 11. Het graf van zijnen zoon: COSTER heeft in zijn treurspel Ithis
deze plaats op 't oog gehad, waar hij zegt:
De vader is het graf ,
Daer in het gaere vleesch is van zijn zoon te zoeken.
932. Oritia: verkeerd: de naam is Orityia. H. — 943. Verschooien:
verschooien is een dialectvorm van „schuiven" en dus 'tzelfde als „gaan,
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En d'eikeboom ploft neer, en strooit een bosch vol blaren.
945 De sneeuw bevriest. Ik sla den akker en zijn vrucht
Met eene hagelbui, verbaasd door mijn gerucht.
'k Heb met mijn broederen de lucht in mijn vermoged.
Daar is mijn worstelperk. Ik worstele uit den hoogen,
Met zulk een aartsgeweld, dat al de hemel ruischt.
950 Zoo dikwijls wij aaneengeraken, barnt en bruist
En barst het gloeiend vier ter wolke uit naar beneden.
Indien ik onder d'aarde en hare holligheden
Eens kruipe, en mijnen rug eens zette pal en vast,
Recht tegens een spelonk, dan lijdt al d'afgrond last,
955 En d'aarde davert. Zoo betaamt het mij te vrijen,
En mijn schoonvader niet te bidden, maar te strijen,
Om dus Erichteus of te parsen streng en fel,
Dat hij zijn dochter mij vanzelf in handen stell'.
Aldus spreekt Boreas heel luide, en ruim zoo ijselijk
960 En schudt zijn pen, dat het door 't gansche land afgrijselijk
Vervaarlijk stormt, en al de zee raakt overend,
En over 't hoog gebergte elk schrikt, zoo ver hij rent.
Een sluier, dicht van stof, vaagt d'aarde en alle plekken.
Zoo kwam de vrijer zich met een nevel dekken,
965 En vatte Oritia, verbijsterd en verbaasd
Van vreeze, met zijn pen. Terwijl hij in der haast
Vast heenvliegt, brandt zijn vier nog feller, en de roover
Trekt eer den toom der vlucht niet aan, of komt recht over
De steen van Tracie. Daar werd ze een gemalin
970 Des Noordschen konings, en gelag, bevrucht van min,
loopen, zwerven", gelijk schooier dan ook „landlooper" beteekent. Alzoo
is dan ook verschooien: „wegschuiven , wegtrekken, verstuiven". Zoo
zegt HOOFT , Henr. de Gr. dat het y olk gaande g emaakt ware,
do c h licht el ij k verschoyen z o u d e, en in Baeto: het y olk verschoit
te me t. Zie ook Nederl. Hist., B. III, bl. ioo; IX, bl. 360; bl. 541 en
579 en het Uitleg. Woordenb. — 944. Een bosch vol blaren: H. wil
hier gelezen hebben e en bosch van b l a r e n: beide uitdrukkingen kunnen
goed zijn, al naar dat het de bedoeling van Vondel was, hier te zeggen ,
dat de boom zijn bladeren strooide , dat een geheel bosch er v o 1 van
raakte : of wel dat de boom een geheel bosch, „een geheele menigte"
blaren nederstrooide. — 952. Naar de meening der Ouden werden de aardbevingen door onderaardsche winden veroorzaakt. — 966. Met z ij n pen:
er staat in 't Lat. amplectitur alis: d. i. : „hij omvat (haar) met zijn
vleugel", en ofschoon men nu p e n voor „vleugel" in sommige gevallen
zou kunnen verschoonen, komt mij echter bier het gebruik van 't woord
vrij ongelukkig voor; niet enkel, omdat het zeer dubbelzinnig klinkt, maar
ook omdat bier bepaaldelijk het meerv. vereischt werd : immers Boreas
had wel al zijn pennen, „beide vleugels", noodig om de maagd te omvatten. — 967-969. De roover ..... de steen van Thracie: versta:
„de roover beteugelt zijn vlucht niet, alvorens hij zich in 't hart van Thracie
bevindt. — 97o. D es No ord sc hen k o nin g s: d. i. : „van Boreas, den
Noordenwind".
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Van lieve tweelingen, die naar de moeder aarden,
En eerst de vleugels van den vader hier aanvaarden.
Men zegt dat Beene pen hun aangeboren was,
Maar KaNis en Zeet de vleugels niet zoo ras
975 En blonden baard aan kin, en mond en lip gevoelden,
En vederloos, zoo lang in stilte, nergens woelden.
Hierna begon de pen, aan elke zij gepaard,
Te groeien aan het lijf, en haar en blonde baard
Te botten aan de kin. Hun groene jeugd, aan 't bloeien
980 En vroeg ontvonkt, schept lust, met d'eerste kiel, te roeien
Door d'onbekende zee met ridderlijk geslacht
Verzelschapt, om den prijs van Kolchis' gouden yacht.

P. OVIDIUS NAZO'S
HERSCHEPPINGE.
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INHOUD.
Azon met Medea t'huis gekomen, holp zij Ezon aan zijne
jeugd, en dit Pelias mede belovende, en hem, tot een proefstuk, eerst in den schijn van een lam herscheppende, brocht
den ouden man bedrieglijk om het leven. Medea hierna door
verscheiden befaamde gewesten met vele herscheppingen gevoerd,
trouwde Egeus, na haren kindermoord. Minos hierna alle zijne
heirkrachten te zamen rukkende, beoorloogde hem, gelijk ook
Parus. Toen Arne hem voorhene verried, verkeerde ze in een
kauwe. Eakus hield Egeus' zijde, en kwam hem met zijne Mirmidonen, uit mieren gesproten, te hulp, onder den veldheer
Cefalus, die eens zijne beddegenoote Prokris, door het vermommen van gedaante tot overspel zocht te bekoren, en zijn hondeken en het dier in keien zag verkeerd. Hij doorschoot onwetende
zijn Prokris, die het bestorf.

j

972. De zin is: „en eerst later, evenals hun vader, vleugels kregen". —
976. De oude uitgaafheeft: En veerloos, zoo men zegt, in stilte. —
Inhoud. Jazon met Medea t'huis gekomen, holp zij: waarom niet
liever omgekeerd Medea, met Jazon t'huis gekomen, holp enz.
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E Tesslers bruisden met hun schip door 't schuim der baren,

En zagen Fineus, oud en grijs en grauw van haren,
In eenen langen nacht van blindheid, zijnen tijd
Ellendig slijten, en niet zonder moeite en strijd
5 Was door de Grieksche jeugd, uit Boreas gesproten,
De vratige harpij, gespitst met kromme pooten,
Gedreven van den disch des droeven ouden mans.
De bloem van Grieken hadde een zorgelijke kans
Gewaagd met Jazon, groot van faam in alle hoven,
10 En rakende door zoo veel zwarigheén te boven,
Belandde aan 't vuile slijm van Fasis' snellen vloed.
Toen gingen ze ten hove, en meldden trotsch van cooed,
Dat ze om het gulden vlies te winnen derwaart kwamen,
En hoorden dadelijk uit 's konings mond altzamen
15 Met welk een lijfsgevaar men zulk een wit beschiet.
Medea, 's konings telg, zoodra zij Jazon ziet,
Begint allengs in 't hart te branden, en te minnen,
En kant zich eene wijl hier tegens met haar zinnen.
Ten leste sprak ze, toen deez' dolheid met geen reén
20 Te toomen was : hoe nu, Medea ?- waar wil 't heen?
Gij worstelt vruchteloos met alle uw macht hier tegen.
Ik wete niet wat god mij, tot den hals verlegen,
Verhind'ren wil, en sta verwonderd wat dit zij :
Of 't most de minne zijn, die macht heeft over mij,
25 Of iet dat min gelijkt : want waarom zoude ik achten
Dat vaders voorwaarde al te zwaar is voor zijn krachten ?
i. D e T es sl e r s: dat zouden de „inwoners van Tess el of T e x e 1" zijn:
hier worden de T hes sali e r s bedoeld. — 2. F in eus: niet te verwarren
met den oom van Andromeda, die in 't Vijfde Boek voorkomt. De hier
bedoelde was een koning van Thracie en had een dochter van Boreas
getrouwd. Hij bracht Plenippus en Pandion bij haar voort, wien hij later,
op raad zijner tweede vrouw, Idea, de oogen uitstak; waarom de Goden
hemzelven met blindheid straften en hem de Harpijen thuis zonden, die zijn
eten of wegroofden, Of bezoedelden. — 5. D e Grieksc he jeugd, uit
B or ea s g e s p rote n: t. w.: „Zetes en Kalais", van wie aan 't slot des
vorigen Boeks gesproken is. — so. Door zoo veel z warigh ee n: zoo
v e el zou iets beteekenen, wanneer het sloeg op vroeger opgetelde
z w a r i g h e den, of in verband stond met iets dat volgen moest. Beter had
Vondel hier geschreven: d o or tat van zwarigheen. — i i. F as is: een
rivier in Kolchis. — 26. V a d e r s voor waar d e: de voorwaarde, waarop
Aeetes aan Jazon beloofd had, hem het gulden vlies te verschaffen.
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En zeker slaat men 't ga, zij valt hem veel te zwaar.
Waarom ben ik beducht voor 't leven en gevaar
Des vreemdelings, nog nauw bekeken met mijne oogen?
30 Wat 's d'oorzaak van deez' zorg ? lesch uit naar uw vermogen
Dien eerst ontvonkten brand in 't maagdelijk gemoed.
0 ongelukkige, zoo gij uw heil bevroedt,
Verlaat dit opzet. Zoo ik kon, 'k was wel beraden:
Doch eene nieuwe kracht verrukt me op vreemde paden
35 Mijns ondanks, en de min raadt me anders dan het hart.
Ik zie wat beters, volg wat slimmers door deez' smart.
Lust u, een konings kind, dus los verrukt van zinnen,
Ontvonkt van wulpsche liefde, een vreemde gast te minnen?
Wat legt ge op huwen toe, verblind door deze vlam,
40 Met een uitheemschen, die uit d'and're wereld kwam?
Dit land is machtig u een bruidegom te geven.
Of deze leve, of sterf, hij sterve, of blijve leven,
Laat dit het godendom bevolen: doch 't is vrij
Dat eene, al mint ze niet, uit gunst bekommerd zij
45 Voor 't leven van dien held: want wat heeft hij misdreven?
Wie Jazons dapperheen, en jeugd, en stam, en leven
Zich geenszins aantrekt, is een wreede wreev'lige aard:
En wie gevoelt in dit geval zich niet bezwaard
Om zijne schoonheid? neen, zoo zullen hem de stieren,
50 Help ik dien braven niet, zij raakt me aan hart en nieren,
Met hun vergiften adm, en ademtocht, en lucht,
Vernielen, en hij zal dan schrap staan, en beducht
Voor hun gezaaid gebit, voor vijanden, gekropen
Uit d'aarde, en in den muil des fellen boschdraads loopen,
55 En zijne grimmigheid gedijen tot een aas.
Lijdt dit Medea? hoe? zoo werd ze dol en dwaas
Van eene tijgerin gezoogd en opgetogen:
Zoo schijnt haar hart verstaald, versteend en onbewogen.
En waarom zien we hem niet sterven en vergaan?
60 Bevlekke ik mijn gezicht, en zie dit sterven aan?
En waarom hitse ik niet de stieren, scherp van horen,
Een aardsch gebroedsel, dol en schrikkelijk van toren,
En 't wakende gedrocht des boschdraaks op dien held?
40. Die uit d'and're wereld kwam voor „die de hemel weet waar
vandaan gekomen is". De uitdrukking is nog heden zeer gebruikelijk; doch
te gemeenzaam om in deftigen stijl gebezigd te worden. — 43. 't Is vrij:
lees: „het staat vrij". — 50. De stier en: namel. de vuurbrakende stieren,
waarmede Jazon den grond beploegen moest om de draketanden te zaaien. —
52-54. Als Jazon schrap stond kon hij ook niet be du c h t zijn noch
gaan loopen. — 53. Hun gezaaid gebit: neen „het gezaaid gebit";
het waren niet de tanden der stieren, maar die van den draak, die gezaaid
moesten worden.
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De goden gunnen hem wat beters, daar het geldt.
65 Hoewel me dit niet staat te wenschen, maar te drijven.
Of zal ik, vaders rijk verradende, hem stijven?
En wete ik niet wat gast door mij geborgen wordt,
En door mijn hulp gebergd, zijn heilanden verkort,
Dan 't zeil ga, zonder mij, en dan een and're trouwe,
70 Medea, hier geplaagd, blijf zitten, diep in rouwe?
En mag hem dit van 't hart, en kan hij and'ren meer
Beminnen boven mij? hij sterve zonder eer,
Gelijk een trouwelooze ondankb're: doch zijn mijnen,
En edel opzicht, en bevalligheden schijnen
75 Geheel wat anders, en verzeek'ren boven al
Dat hij mij geenerwijs dus snood uitstrijken zal,
En mijn verdiensten in den wind slaan al 't onwaardig.
Hij zal me zweren, en de hemelgoon rechtvaardig
Tot tuigen nemen van dien dier gezworen eed.
8o Wat vreest ge noodeloos? fluks toe, terstond gereed.
Vertrek niet langer: want gij zult dien waard beminden
Held Jazon eeuwig aan uw handtrouw vast verbinden.
Hij zal in Grieken u inhalen, als zijn bruid.
De moeders, nu de zoons gebergd zijn, loopen uit,
85 En alle steer', die u op hare handen dragen.
Zal ik dan van mijn land afvarende dit wagen,
Mijn zuster, broeder, en mijn eigen vaderland,
64. D a a r het geldt: versta: „daar hij een waagstuk heeft te bestaan". —
67, 68. Door mij geborgen wordt en door mijn hulp gebergd:
„'t Is vreemd, dat de Dichter hetzelfde woord twee malen als in eenen
„adem gebruikende, daarin zulk een merkelijke verandering maakt, als
„geborgen en g e b e r g d. 't Eerste heb ik in dit werk elf, 't ander maar
„vier malen geteld" enz. H. — 68. Zijn heilanden v e r k o r t: „dengene,
die hem geholpen heeft, te kort doet, benadeelt", of, als uit den volgenden regel blijkt, „laat zitten". — 71, 72. En kan hij and'r en meer beminnen boven mij: „Een verplaatsing van twee woorden, and'ren
„meer voor meer and'ren en dan is 't volgende b o v en zooveel als
„behalve. Medea wil zeggen: kan hij, behalve mij, meer anderen
„beminnen? Maar wanneer men meer, gelijk in de woorden van Vondel
„geschieden kan, te zamen voegt met het volgende beminnen, dan schijnt
„boven zooveel te zijn als dan: alsof zij zeide: en k an hij an d e r e n
„beminnen meer dan mij, enz. H. — 73. Zijn mijnen voor „zijn uiterlijk voorkomen", 't Fr. s a mine. — 81. Vertrek voor „stel uit", als
meermalen. — 82. U w handtrouw: „HooFT Henr. Daarop is de hand„trouw gedaan voor den Cardinaal van Bourbon. In deze plaats is
„handtrouw niet anders dan t r o u w, namelijk de uiterlijke plechtigheid,
„in het voltrekken van een huwelijk gebruikelijk. Zoo zegt men ook
„iemands hand trouwen, voor, iemand trouwen. Anders gebruikt
„de Ridder Theo d. RODENBURGH dit woord, t. w. voor trouwbelofte,
„die bij handtastinge geschied is, in zijn Poeetens Borstweeringh
„bl. 127 laet dat getuygen 't Notariael verbondt uw handt-trou,
„en bevestigingh van so brieven” enz. H.

216

P. OVIDIUS NAZO'S HERSCHEPPINGE.

En vader en de goon verlaten, en dit strand?
Waarom toch? aangezien mijn vader, wreed van zeden,
90 Mijn land veracht is, en mijn broeder ver beneden
Zijn mondigheid, nog kindsch, en voor een kind moet gaan.
Mijn zuster houdt met mij op dezen zeetocht aan.
Een godheid drijft me voort. Ik zal niets groots verlaten,
Een grooter winnen, en veel duizend onderzaten,
95 Een titel, dat de jeugd van gansch Achaie alleen
Door mij geborgen wierd. Ik zal deez' woeste steen,
En ongezonde lucht verwisselen aan luchten,
Die veel gezonder zijn. Ik zal ter stede uitvluchten
Om andere steden, daar het gansche land van spreekt.
100 'k Zal zeden, kunsten, yolk, en Ezons telg, gekweekt
In Grieksche wijsheid, zien, om wien ik, daar bedreven,
Al 's werelds rijken schat geenszins , zou willen geven.
'k Zal door dit huwelijk gelukkig zijn gepaard,
En bij al 't godendom, om hoog geacht en waard,
105 Mijn hoofd tot aan het zwerk opsteken, en verhefl'en.
Wat zegge ik? weet ik niet wat zeestorm ons kan treffen,
In 't midden van een zee, vol rotsen, en gevaar?
Kenne ik Charibdis niet, zoo zorgelijk en naar
Voor 't bootsvolk, die de golf in haren balg kan slorpen,
110 Dan weder braken, en met kracht ter kele uit worpen?
Is mij de vratigheid van Scille niet bekend,
Die, in 't Siciliaansche onstuimige element,
Met hare hondejacht omringt, niet rust van bassen?
Genomen 'k min den held, en over zoute plassen
115 Zoo verre heengevoerd, gezeten op zijn schoot,
Ontzie geen zeegevaar; terwijl ik in dien nood
Hem in mijne armen vat, nog staat mij niets te vreezen,
Of 't zal om mijnen man, en niemand anders wezen.
Laat gij u voorstaan dit een huwelijk te zijn,
120 En dekt ge uw zware schuld met zulk een schoonen schijn?
Ai overleg eer welk een misdaad u zal smetten,
En schuw dit stuk, nu gij uw min nog kunt verzetten.
Zoo spreekt ze, en billijkheid, godvruchtigheid, en eer,
95. Van gansch A chai e: gansch is hier te veel. Er is sprake van
't bergen van Jazon en zijn tochtgenooten , niet van 't bergen van alle
Grieksche jongelingen. A ch a ie staat hier voor „Griekenland". — io8.
Charibdis: en , wat verder, vs. III S ci 11 e. Die angst van Medea voor
Charibdis en Scylla heeft veel van de vrees, welke iemand, die tegenwoordig van Amsterdam naar Hamburg voer, aan den dag zou leggen om
in 't Kanaal schipbreuk te lijden. — '19. Laat g ij u voorst aan di t een
h u w el ij k te z ij n: „durft gij aan zulk een wegloopen met een vreemden
minnaar den naam van een huwelijk geven" — H. Zoo zegt ook VERGIL.
Aen. IV. 172 , van Dido.
Coniugium vocat: hoc praetexit nomine culpam.
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En schaamte staan rondom, en smijten min ter neer.
125 Zij treedt naar 't oude altaar van Hekate, ter zijde
In een beschaduwd woud, waarin men offers wijdde,
En is opnieuw gesterkt, en 't minnevuur verkoudt:
Maar als zij Jazon ziet, in lommer van dit woud,
Ontvonkt het vier, dat eerst gedoofd was, in haar zinnen.
130 Nu wordt ze schaamrood, en haar hart ontsteekt van binnen,
Gelijk een vonkske viers, van asschen overdekt,
Weer door den adem van den wind wordt opgewekt,
En aan het gloeien raakt: alleens is 't hier geschapen.
De min aan 't kwijnen, en allengs geraakt aan 't slapen,
135 Werd weder wakker, en ontvonkte, als met den dag,
Toen zij dien braven held hier tegenwoordig zag:
En bij geval was hij nooit schooner in zijn leven.
Het stond gewisselijk de dochter te vergeven.
Zij lonkt verliefd hem aan, als waar' het d'eerste maal,
140 En blijft staroogen met een minnelijken straal.
Zij waant een god, geen mensch, 't aanschouwen met haar
En hangelt om hem heen, verstomd en opgetogen. {oogen,
Maar toen de held begon te spreken, en haar hand
Te vatten, met gebeen om hulp en onderstand,
145 En haar zijn trouw te bien, sprak zij, uit mededoogen
Met tranen in 't gezicht: nu zien we, in 't hart bewogen,
Wat ons te doen staat in dit zorgelijk geval.
Het is de min alleen, die mij bedriegen zal,
En niet d'onkunde van de zake, en rechte waarheid.
150 Gij zult door onze hulp, in deze duist're naarheid,
Geborgen worden, hou na'et bergen slechts uw woord.
Hij zweert bij 't heiligdom van Hekate, die 't hoort,
De godheid van dit woud, bij dien alzienden vader,
De zon, dien hij verwacht ten schoonvaar, en te gader
155 Bij zijn verlossinge in dit jammerlijk gevaar.
Zij geeft dien eed geloof, gezworen bij 't altaar,
En levert daad'lijk hem de sterke tooverkruiden,
Weet hem 't gebruik bier van te leeren en beduiden.
Hij keert hierop verheugd naar 't koninklijk paleis.
160
De zon zag 's and'ren daags, voor 't aangaan van haar
[reis,
De starren uitgedoofd, toen al het yolk vergaarde,
Op 't heilig veld van Mars, en sterk zich openbaarde
Op heuveltoppen bier rondom. De koning staat
In 't midden, rijk gekleed in 't purperen gewaad,
165 Met zijn ivoren staf. De schrikkelijke stieren,
Op koop'ren voeten treende, en nevels, dampen, vieren,
En vlammen snuivende uit den diamanten snuit,
154. Ten schoonvaar: eigenlijk: „ten schoongr o otvader"; want
Apollo was de vader van Aeetes.
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Waarvan 't gewas verbrandt, verschijnen met geluid,
Gelijk de kalkkolk plag te soezen, en te kissen,
170 Daar ze ongeleschten kalk met water willen slissen:
Zoo kraakt en bobbelt hun verbrande keel en borst,
Terwijl de vlam ontsteekt. Held Jazon moedig dorst
Hier trots op aantreén. Die moorddadige aan 't vertoornen,
Met opgespalkten muil, en gloeiende ijz'ren hoornen,
175 En hun gekloven hoef, tgeen moedig op hem aan,
Dat d'aarde stuift, de lucht in 't ronde schijnt te staan
In dikken smook en damp, en nevel, mist en wasem,
Opwellende in 't geloei uit hunnen helschen asem.
De Tessalers staan stijf van doodschrik, en belaftn,
180 Doch d' akntocht brengt den held geen leed noch letsel aan.
Zoo veel vermocht de kracht van deze tooverkruiden.
Hij streelt den kossem, en de harde stierenhuiden
Vrijmoedig met zijn hand, en dwingt hen onder 't juk.
Dat elk om 't eerst' den ploeg door 't nieuwe bouwland rukk'
185 De Kolchers zien verbaasd dit aan, gelijk een wonder,
De Tesslers spelen met hunne aller gunst hier onder,
En moedigen den held, die zaait den draketand
Uit zijnen koop'ren helm in 't omgeploegde land,
't Welk, met een sap gemengd, dit zaad begint te weeken,
190 En nieuwe lichamen verwekkende, aan kan kweeken:
Gelijk het kind, in 't lijf der moeder uur op uur
Een menschenvorrem krijgt, en voort van vrouw natuur
Allengs gekoesterd, zijn beslag en volle leden
Aanwinnende, niet eer de wereld komt bekleeden,
195 Tenzij 't voldragen is : aleveneens nadat
De zwangere aarde 't beeld des menschen eenmaal vat,
En gansch voltooit, dan rijst het uit de vruchtb're voren,
Ja dat nog vreemder is, voert ree het aangeboren
Geweer. De Grieken zien dit nieuwgeboren zaad
200 De speren vellen naar het hoofd van dien soldaat
169. So e z en: hier voor „suizen", als de kalk doet wanneer zij gebluscht
wordt. — 17o. Sliss en: hier niet voor „slechten" ; maar voor „lesschen"
of „blusschen" gebezigd. „Daarenboven , 'tgeen Vondel hier noemt o n g e„l escht e kalk en WILL. SiLvms , Navigation in Turckyen 1576, B. II
„cap. 22 L ev en di ch on g eblu s t c al c k, noemt HOOFT in Baeto Act. I
„s t eenka 11 ek on gesli s t, daar men ook even te voren leest :

„Om min lust ter konst te slissen",
enz. H. — Uit deze en tal van andere voorbeelden bewijst H. voldoende ,
dat slissen altijd de beteekenis van „te niet doen, wegnemen", met zich
brengt, en dus even goed kan gebezigd worden voor „blusschen , lesschen,
uitdooven", als voor „slechten , vereffenen , of voor „ten einde brengen,
doen ophouden". — 175. Hun geklo v en ho e f: dit moest zijn : „h u n
gekloofde h o e f". G e kl oven is het deelw. niet van kl oo v en, maar van
kluiven. H.
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Van 't land Emonie, en beginnen 't op te geven,
En vreezen hangends hoofds voor Jazons lijf en leven.
Medea zelf, die hem met hare kunst verzag,
Begon te schromen, toen zij hen, bereid ten slag,
205 En zulk een menigte den jong'ling aan zag rannen.
Zij ziet bestorven, en wordt koud, en opgespannen
Van zinnen, en om 't sap, dat zij den minnaar gaf,
Te sterken, prevelt stil een toovervaars heel straf
Hier onder, en verdaagt al haar verborgen treken,
210 Ter hulpe van den held, die snel, om zich te wreken,
Een zwaren steen worpt in zoo vele als hem bestreen.
Toen scheidden ze al van hem, en werden handgemeen,
Vernielden onderling elkandere verwoeder,
In 't gruwelijk gevecht van broeder tegens broeder.
215 De Grieken groeten en omhelzen hem met vreugd
Om zulk een zege, en gij ongrieksche bloem der jeugd,
Wenscht hem t' omhelzen, zoo de schaamte u niet betoomde:
Nog hadt ge hem omhelst, indien uw hart niet schroomde
Voor 't schenden van uw naam en faam, geen kleine smart;
220 En nog verblijdt ge u stil met een genegen hart,
Hetgeen geoorloofd is. Gij dankt uw tooverzangen
En ongoOn, door wier les deez' kunst u aan bleef hangen.
Nu staat hem nog den draak, die nimmer d' oogen luikt,
In slaap te tooveren, daar hij in schaduw duikt
225 Des gouden ooftbooms, en met kam, en gloende blikken,
Gesplitste tong, en scherp gebit, elk kan verschrikken.
Zoodra hem Jazon met vergeetsap nat besprengt,
En driemaal prevelt, dat den vaak in d' oogen brengt,
Ontstelde baren stilt, den waterstroom kan stuiten.
203. Met hare kunst verzag: en tevens met den steen, wat Ovidius
wel niet vermeldt, maar toch uit de mythe bekend is. — 210. Om zich
t e w r e k en: weder een rijmlap zonder zin. Er kon geen spraak zijn van
eenige „wraak", terwijl Jazon noch een der zijnen eenig Teed had ondervonden, maar alleen van „zelfverdediging". — 216. Gij: „Medea zelve".
—2.
En on go On: „hier schijnt de vertaler voor zich zelven, en niet meer
„uit name van OVIDIUS te spreken. En go d en had hij dienen te schrijven,
„gelijk elders altijd, dit is omtrent of wij, het werk van een Roomschge„zinden vertalende, den Paus noemden zijn On h eiligh e i d. alles op zijn
„tijd. Wij heeten Jupijn, Mars, enz. G o den, en den Paus zijn Heilig„heid, niet, omdat ze zulks zijn, maar omdat ze daarvoor van het blinde
„Heidendom en 't misleide yolk gehouden zijn of nog worden gehouden”. H.
Met dat al is Vondel ten dezen misschien verschoonbaar; de Goden toch,
tot wie zich Medea gewend had, waren geen Hem els c h e, maar he lsc he
Goden, en in dien zin noemt hen Vondel hier waarschijnlijk on go d en,
evenals in den brief van St.-Agnes, vs. 96, 97.

Door tooverij
opgewekt enz.

En ongoOn ,
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230 Bevangt de slaap den draak, wiens oogen nimmer sluiten.
Held Jazon strijkt het vlies, een rijken gouden buit,
En moedig op dien schat, en zijn verloofde bruid,
Als eenen and'ren roof, vervoert ze met zich hene,
En havent zegenrijk in vaders stad Athene.
235
De grijze vaders en de moeders van het land
Emonie verblijd, nu in behouden stand
Hun kinders keeren, gaan ten outer naar de koren,
En offeren den stier, met zijnen gulden horen,
En zwaaien 't wierookvat: maar Ezon, levens zat,
240 Met eenen voet in 't graf, en oud en afgemat,
Verneemt men niet, daar zij de zonen wellekomen.
Toen sprak held jazon: mijn getrouwde, en troost der vromen,
Medea, schoon men u voor al 't genoten goed,
En ons behoudenis ten hoogste danken moet;
245 Hoewel ge mij verbondt door menige weldaden,
En aan uw trouw verplichtte onendig : ik beladen
Met zulk een schuld van dank, verzoeke nog een deugd.
Verleng mijn vaders tijd, door 't mind'ren van mijn jeugd,
Zoo tooverijen en uw kunsten dit vermogen.
250 Doch waarvoor zwichten ze! de tranen staan in d' oogen,
Terwijl de held dit spreekt. Medea hoort het aan,
Niet onbewogen. 't Hart is ook met rouw beladn,
Herdenkende hoe 't kind den vader heeft bejegend,
Dien zij te snood verliet, en heentrok ongezegend,
255 Doch rept bier gansch niet af. Zij antwoordt nu: o man,
Is 't moog'lijk dat uw mond dit woord ontvallen kan,
't Welk gruwzaam luidt in 't oor ! en dunkt u dat ik schrander
Uw tijd' kan korten, en die schenken aan een ander?
2 30. Sluiten voor n dicht gaan", in dezen onz. zin zelden — en beter niet —
gebezigd. — 234. V a d e r s stad A th ene: Vondel heeft bier blijkbaar eene
der oude uitgaven van Ovidius gebruikt, waarin men leest:
Victor Cecropias tetigit cum coniuge portus.
Nu is „Cekrops stad" wel A th en e, maar geenszins de vad erstad van
den Thessalier Jazon. Beter is daarom, voor C e cr opias, I o I cia c a s te
lezen. Onze dolende Ridder hoorde toch te Iolkos t'huis. — 239. De oude
uitgaaf heeft: „en zwaaien wierookgeur. — 242. Mijn getrouwde
voor „mijn vrouw". — 245. D oor menige w e Id a de n: dit Iaatste woord
is in geen Alexandrijn te gebruiken, dan misschien in den aanvang van
een regel, als de maat van 't vers nog niet bepaald is. Immers w el d aden is een dactylus. — 25o. Doch waarvoor zwichten ze? versta:
„doch wat zouden uwe tooverijen niet vermogen"! — 254. De oude uitgaaf heeft: Dien zij te snood verliet, heentrekkende.-256.„Voor
uw mond dit woord zou mij beter behagen: dit woord uw mond". H.
Waarom? — Dan zou er staan:

dat dit woord.
en zou dat dat d it fraai klinken? H. heeft buien dat hij zich als schoolpedant aanstelt en het oor voor alle welluidendheid gesloten houdt.
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Dat schutte Hekate. Deez' eisch is ongegrond.
260 Maar o mijn Jazon, 't wil beproeven door een vond
Iet grooters dan gij wenscht in uwen schoot te storten,
En zonder uwen tijd te mind'ren, en verkorten,
Mijn schoonvadrs leven uit te rekken door de kunst;
Zoo Hekate mij slechts de hand die door haar gunst,
265 En mijnen aanslag en vermetenheid bekrachtig'.
Het was drie nachten eer de maan haar schijnsel machtig
Te sluiten, end'lijk op kwam rijzen in een kring.
Zoodra de voile maan, uit den gesloten ring
Van glans de wereld ziet, gaat vrouw Medea treden
270 Ten huize uit barevoets, met opgeschorte kleeden,
Blootshoofds, met hangend haar, alleen en onverzeld,
In 's midnachts stomme stilte, en eenzaamheid, langs 't veld,
Daar vogel, dier, en mensch, in slaap gevallen, sliepen,
En trage slangen zacht voortkruipen, zonder piepen
275 En schuirlen, en gerucht. De lucht staat stil uit schroom.
Geen telg verrept zich. Niet een blad ruischt aan den boom.
Men ziet de held're lucht vol klare starren blaken.
Zij heft haar handen op omhoog naar 's hemels daken.
Zij draait zich driewerf om, besprenkelt driewerf 't haar
280 Met water van een beek, huilt driewerf ijs'lijk naar.
Zij knielt ootmoedig op den grond der harde heide,
En driewerf geeuwende, zegt, daar ze zich bereidde:
0 nacht, aan wien men zijn geheimenis gerust
Betrouwen mag, en wat geen menschen is bewust,
285 En die, als 't zonnerad beneen de kim gaat zinken,
Met uw gestarnte en maan omhoog begint te blinken;
En gij drievoudige nachttronie, Hekate,
Opkomende om de hand te bieden op mijn bee
In 't voorgenomen werk; en gij, o tooverzangen,
290 En toovertreken; en o aarde, die de gangen
Der tooverinnen stijft en sterkt met krachtig kruid;
En gij, o luchtjes, wind, en berg, en stroomen, uit
Gebergt gesproten; en gij stillestaande meren;
266. Het was drie n a c h t e n: beter dan: „het waren drie nachten". — Evenzoo zegt men ook „het lee d", niet „het le den zeven jaren", —
„daar is er", niet, „daar zijn er, die meenen" enz. H. — 276. Verrept
zich voor „beweegt". 1k herinner mij niet, elders 't woord v err e pp en
te hebben aangetroffen en vind het ook verre van mooi. — 282. Drie wer f
g e e u w en d e: hieruit zouden onze hedendaagsche lezers opmaken, dat de
ceremonie Medea begon te vervelen, of dat zij slaap kreeg. Maar geeuwen staat hier in zijn oorspronkelijke beteekenis „den mond openen". —
287. Drievoudige nachttronie Hekate: reeds vroeger is gezegd, dat
dezelfde Godin in de lucht Luna, op aarde Diana, in de onderwereld
H e k a te heette en alzoo onder drie gedaanten werd aangebeden. Hekate
kon dus gezegd worden, een drievoudige tronie te hebben; maar een
nachttronie had Luna alleen.
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Gij boschgoon, nachtgoon, komt mij met uw bijzijn eeren,
295 Door welker bijstand ik, zoo dikwijl het mij lust,
De stroomen dreef terug ter bronadr, hun bewust,
Dat d' oevers om die kracht op 't hoogst verwonderd waren,
Ook toen ik met gezang bedwong de wilde baren,
De stille zee gebood te bruisen met een vlucht,
300 De wolken daagde, en kon verjagen aan de lucht,
De winden drijven en verdagen, als gepersten,
En add'rekelen holp door mijn bezweren bersten.
Zelfwassen rots, en eik, en bosch, op berg, in dal,
Verrukte ik uit den grond met wortelen met al,
305 Verzette een berg, die loeide. Ik kan de geesten wekken.
1k kan de maan omlaag uit haren hemel trekken,
Hoewel de koperklank van 't bekken haar verlicht,
Wanneer ze in arbeid gaat. De zon zwijmt door mijn dicht
En grootvadrs wagen : en de dageraad aan 't schijnen,
310 Ziet doodsch in 't aangezicht door onze moordvenijnen.
'k Benam met uwe hulp het gruwzaam vier zijn macht,
Dat uit den gloenden balg der stieren vloog met kracht.
lk spande ze in den ploeg. Gij hitste het gebroedsel
Der draketanden op, en gaaft hun tweedracht voedsel,
315 In 't onderling gevecht. Gij holpt den fellen draak,
Die nimmer d' oogen luikt, en eeuwig vlamt op wraak,
In slaap, en wist doortrapt den wachter uit te strijken,
Die 't gouden ooft behoedde; en voerde in Jazons rijken
Het dierbaar gulden vlies. Nu mangelt mij het sap,
320 Om tragen ouderdom, in d' eerste jonkheid, rap
En frisch te leveren. Gij zult me sap beschikken;
Want 'k heb de starren niet vergeefs mij aan zien blikken,
En zie den wagen met zijn snelle drakevlucht
Alree dus verre hier gevoerd door d' open lucht.
303. Zelfwassen rots: „Zelfwasse kiip zegt HOOFT in de voorr ed e voor Henr. den Gr. —
„Zelfwasse ranken van het alderffinste goudt
„noemt hij het hoofdhaar Ged. bl. 143" enz. H. 't Beteekent natuurlijk:
„wat uit zich zelf gewassen en niet geplant of gezaaid is". Tegenwoordig
wordt het pron. ze 1 f min gelukkig te pas gebracht in uitdrukkingen als:
„zelf gemaakte kleederen": een zelf ontworpen gedicht": even of
de kleederen en het gedicht zich zelve gemaakt of ontworpen
hadden. — 308, 309. De zon zwijmt door mijn dicht en grootvaars wagen: niet, dat de zon door grootvaArs wagen zwijmt,
maar de zon, en grootvaars wagen zwijmt enz. De copula en is
hier geheel verkeerd aangebracht, als den lezer in den waan brengende,
dat hier van twee verschillende zaken gesproken, terwijl er maar eene
bedoeld wordt. Immers Febus (de zon) was de vader van Eetes en dus
Medea's grootvader: — en „grootvahrs wagen" is, wel beschouwd, niet
anders dan een appositie van z o n. 't Lat. spreekt alleen van „den zonnewagen".
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325 Niet ijdel bij der hand : en effen stond de wagen
Recht voor hare oogen, uit den hemel neergedragen.
Zij stijgt er op, en streelt de draken met den toom,
Bestiert den luchtigen mondteugel zonder schroom,
En dadelijk gezwind ten hemel opgevlogen,
330 Ziet gansch Tessalie, en het lustdal voor hare oogen,
En drijft de draken recht op 't eiland Kreten aan.
Zij ziet de kruiden die op Osse, en Otris staan,
Op Pindus, Pelion. Op den Olimp gestegen,
Ziet ze over Pindus hene, en plukt hier allerwegen
335 Ten deel het kruid, dat haar voornemen dient, met steel
En wortelen en bladn uit d' aarde, en maait een deel
Met haar metalen zein. Haar dienden ook veel kruiden,
Die aan den Apidaan opluiken in het zuiden,
En langs de kanten van Amfrizus waterstroom,
340 En langs Enipeus, en vliet Peneus, en den zoom
Van vliet Sperchius, en in liezen en de biezen
Van Bebe, en 't welig groen, vol levens, uit te kiezen
Bij den Eubeeschen stroom Antedon, onbekend
Tot nog, als namaals bleek bij Glaukus, in het end
345 Hervormd van mensch in god door onbekende bladen.
Driewerf drie etmaal op de gladde wagenraden
Van vlugge draken snel getrokken, en gerend,
En alle velden nauw doorsnufflend, keert ze in 't end.
Hoewel de draken slechts de kruiden in het open
350 Eens roken, doch geenszins aanraakten, nochtans stroopen
Zij 't oud gerimpeld vel. Toen ze aankwam hiel ze stand
Voor 't hof in open lucht, en schuwde met de hand
En vinger haren man te raken na 'et bedaren.
Toen bouwde ze van zoOn een paar gewijde altaren,
355 Ter rechte en slinke hand : het een voor Hekata
Ter rechte, en 't slinke altaar, gewijd door hare bee,
Aan Hebe, een schenkerin der jonkheid, rood van wangen.
325. Effen voor „juist". — 335. Dat haar voornemen dient: men
zou kunnen schrijven: dat hier voor 't nemen valt, maar voornemen
is, als dactylus, in geen Alexandrijn te gebruiken. — 337. Met haar
metalen zein: H. vult bier ettelijke bladzijden met het betoog, dat men
moet zeggen: „metalen zein", evenals „sta len wapen, steenen hart,
a a r den pot" enz. Alles zeer waar; ofschoon niet bewijzende, dat men,
gelijk hij ook verlangt, evenzeer zou moeten zeggen: tarwebrood, roggemee 1. Ware dit zoo, dan zou men op gelijke wijze moeten spreken van
ijzerenvijlsel, zilverenpoeder, grazenhalm voor ijzervijlsel,
zilverpoeder, gra sh a l m. De regel, door H. gegeven, geldt ten opzichte
der stoffelijke adjectiva alleen, niet der samengestelde substantiva: althans,
dan verandert de quaestie van aard, — 352, 353. Met de han d en vi nger: b et er : „met hand of vinger". — 353. Na 'e t bedar en voor „toen
zij uitrustte". — 357. Aan Hebe, een schenkerin: lees bier liever,
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Toen zij 't met eizen en wild boschloof had behangen,
Zoo groef ze dicht hierbij twee groeven in het land,
360 Stelde offerhanden toe, en keelde met haar hand
Een pekzwart schaap, en goot het bloed in deze groeven,
En lauwe melk en wijn. Nu valt ze zonder toeven
Aan 't prevelen om hulp bij onderaardsche goon,
Bidt aller zielen god, en Pluto's duist'ren troon,
365 En zijn geschaakte bruid, opdat ze door het storten
Van 't bloed des ouden mans zijn leven niet verkorten,
En jaren minderen. De god van 's afgronds poel
Met preev'len en gebeen gepaaid op zijnen stoel.
Gebiedt ze 't lichaam van den ouden haar te geven,
370 Te brengen op 't altaar. Daar legt ze, in kunst bedreven,
Hem, die in diepen slaap niet meer te leven scheen,
Zoolang hij was, op 't bed van groene kruiden heen,
En eischt dat Jazon met zijn knechten zal vertrekken,
Om ongewijden geen geheimenis t' ontdekken.
375 Zij vliegen elk om 't eerst terstond aan d' eene zij.
Medea spookt, gelijk een wijnpapin, hierbij,
Met hangend haar rondom de barrenende altaren,
En doopt de fakkels, die vol diepe groeven waren,
In 't zwarte groefbloed, en ontsteekt ze aan elk altaar.
380 Zoo zuivert ze het lijf des grijzen mans heel klaar
Tot driewerf toe met vier, en driewerf met de plassen
En zwavel driewerf: en terwijl ze hierop passen
Verziedt het kruid vast in den ketel. Zij raamt tijd,
Kookt wortels, bloemen, zaad, en kruiden, die ze snijdt
385 In Emonije, en dier gesteente, langs de randen
Van Ganges opgezocht en Indiaanscne stranden,
Daar d' oceaan op barnt. Zij worpt 'er in veel bladn,
Ook rijp, des nachts geschept bij eene volle maan,
En vleesch en veder van den nachtuil, naar in 't spellen,
opdat de eizen naam zijn waren klank behoude en tevens beter uitkome ,
dat de toenaam alleen aan Hebe past.
Aan Hebe, schenkerin :
en vergelijk het aanget. hierboven, hl. 195 op Nio b e. — 358. Eiz en:

verkeerdelijk heeft een latere druk hier elz e n. Ovmrus zegt verbena,
wat door KILIAEN vertaald wordt: eysen-kruyd, eysen-hart. PLANTIJN
noemt het yzerkruit. In 't Vorstelijk Geschenk of Nieuwe Medicyn boek
gebruickt in den Huyze van Nassouwen 1628 § 376 lezen wij: „verbena of yseren hart; V ir t u t e: Neemt verbena o f yseren hart g estooten, ende op wonden of seeren gheleit, dat heelt boven

m a e t en seer". — 367-369. Versta: „nadat zij den God des afgronds had
gepaaid, gebood zij (den dienaars) haar het lichaam des ouden mans te
geven", enz. — 375. Aan d' eene zij: de bedoeling is niet, dat Jazon en de
zijnen zich a an de e en e z ij d e (b. v. van 't bed), begeven; maar dat zij
„zich wegpakken". A an één zij, aan één kant en „uit den weg ruimen"
zijn woorden van eenerlei beteekenis. — 383. V er z i e d t: versta: verkookt". — 384. Snijdt voor „s peed". — 389 Naar voor „duister".
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390 Ook weerwolfs ingewand, geschubde slangevellen
Van ubie , met een de lever van een hart,
Een kraaiebek- en hoofd, dat negen eeuwen tart
Met zijnen ouderdom, Medee uit Kolchis' palen
Kookt dit en duizend meer, te lang hier op te halen,
395 Te gader op het vier, en roert den ketel om
Met een olijftak, dor en bladeloos en krom,
Die uit het koop'ren vat getrokken, slaat aan 't bloeien,
En straks olijven draagt. Waar heete druppels vloeien,
En overziedend schuim den drogen grond bespat,
400 Daar groeien bloem en gras. Medea, die dit vat
En ziet, keelt dadelijk den ouden met den degen.
Zij tapt hem 't oude bloed rein af, giet onverlegen
Het versche sap hierin. Toen Ezon door zijn keel
Of keelkwetsuur dit dronk, verloor de baard geheel
405 Zijn grijsheid, en het haar werd zwart, gelijk voorhenen.
De bleekheid, magerheid, en morsigheid verdwenen ,
En kreuk en rimpel. Vleesch en bloed herwon zijn stee.
De leen verdertelden : en Ezon zag alree
Zich weder in den schijn van veertig jaren minder,
410 Den ouderdom vergaan, vol geest, en zonder hinder.
God Bacchus van omhoog vernam dit wonderwerk,
En port Medea dat zij me zijn voedster sterk',
En jonger leverde, hetwelk ze niet ontzeide.
Maar opdat zij 't bedrog met eenen schijn beleide,
415 Geveinst ze in vijandschap te staan met haren man,
En vlucht al smeekende van hier ten huize van
Den ouden Pelias, een oom van Jazon, henen.
Zijn dochters [hij was oud en zwak van leden] schenen
Tot haar genegen, en ontvingen ze met vreugd,
420 Maar werden, onder schijn van vriendschap, trouwe en deugd,
Eerlang te jammerlijk in hare hoop bedrogen :
Want toen ze hier vertoefde, en roemde op haar vermogen,
En hoe ze, als d' eerste deugd aan Jazons huis besteed,
Den ouden Ezon had verjongd, bevrijd van 't leed
425 Des ouderdoms, zoo hoopte al d' afkomst van den ouden
406. Morsigheid: groezeligheid. — 408. De leen verdertelden:
een gelukkig teruggeven van het Lat. membraque luxuriant. —
414. Maar opdat zij 't bedrog, enz. Men zou uit dit maar allicht de
gevolgtrekking halen, dat hier nog sprake is van Bacchus en zijn voedsters,
en dat zij dezen God bedriegen wil, wat echter het geval niet is. De vier
Latijnsche verzen, waarin over het genezen der voedsters van Bacchus gesproken wordt, zijn blijkbaar ingeschoven, en bij het verhaal der verjonging
van Ezon, sluit zich natuurlijk dat van de wraak aan, door Medea van
Pelias genomen. — 417. Een oom van Jazon: liever: den oom. Niet,
of Jazon kan wel meer ooms gehad hebben; maar hier wordt gesproken
van dien bepaalden oom, die hem reden tot wraak gegeven had. —
425. Al d' afkomst van den oud en: hier had de naam wel bij mogen
VONDEL XII.

I5

226

P. OVIDIUS NAZO'S HERSCHEPPINGE.

Dat zij door hare kunst den grijzen vader zouden
Hersteld zien, dringende met veel beloften aan.
Medea zweeg een poos, en bleef in twijfel staan,
Gelijk ze zich geliet, en hiel, om haar te krenken,
430 d' Aanzoeksters eene poos heel statig in bedenken.
Ten leste sprak ze, opdat de hoop op zulk een macht
En haar betrouwen niet zou wank'len : 'k wil bedacht
Met sap den oudsten ram gaan in een lam herscheppen.
Men sleepte straks den ram , die voor de kud liep kleppen
435 Met kromme hoornen, bij Medea, die hem keelt,
Dies 't mes van luttel bloed besmet in d' oogen speelt.
Medea, bijster tuk op alle tooverstreken,
Ging dadelijk den ram in haren ketel steken,
Gevuld met krachtig sap. De leden werden kleen.
440 De horens krompen, ook de jaren, en meteen
Begon de ketel luid te blaten en te blaren.
Terwijl ze altzamen om dit stuk verwonderd waren,
Sprong snel een zoglam uit den ketel dat het spuit,
En huppelde overend, en zoog den uier uit.
445 Het zaad van Pelias staat stom, krijgt een betrouwen,
Begint op haar belofte ook sterker aan te houwen.
De zon spant driewerf haar gespan uit op de ree
Van Spanje, en dompelt het zoo menigwerf in zee.
Den vierden midnacht, als 't gestarrente op kwam schijnen,
450 Zoo kookte Aetas' telg, bedriegelijk van mijnen,
In enkel water haar gesneden kracht'loos kruid,
Op 't heet gestookte vier. Zij had, na'et moordbesluit,
Den koning en zijn wacht zoo vast in slaap getooverd,
Dat ze allen ronkten, als van doodsgeweld veroverd.
De dochters treén, op 't woord van deze Kolcher vrouw,
Ter kamer in , niet eens beducht wat volgen zou,
En gaan voor 't bed. Zij zegt : wat suft ge 't zwaard te trekken?
Trekt uit uw zwaarden : laat al 't rotte bloed uitlekken,
Opdat ik d'aders vull' met versch en jeugdig bloed.
460 Uw vaders oude en tijd, indien gij 't recht bevroedt,
Staan heden in uw hand : en wordt ge van meedoogen
Om hem in 't hart geraakt, of hoopt ge op mijn vermogen
Niet vast genoeg? bewijst uw vader deze deugd
Dat gij met dit geweer,, verzekerd van zijn jeugd ,
staan. Uit het verband begrijpt men, dat, met de hier genoemde a fk o m s t,
de „dochters van P e li a s" bedoeld worden; doch wie de fabel niet kent,
zou bij een eerste lezing meenen, dat den o u d en op E z o n sloeg. —
454 . Die van doodsge w el d verov erd zijn, houden zich stil en ronken niet. De tweede helft van den regel moet Of geheel weggelaten worden,
of beschouwd worden als aanvulsel van 'tgeen vs. 453 gezegd wordt;
maar dan moet weer dat z e all e ronk ten wegvallen.
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465 Uit d'oude leden drijft 's mans afgeleefde jaren,
Met een het oude bloed uit zijn verstorvene aren.
Door zulk een drift verslimt een vrome dochter voort,
En recht, gelijk verblind, een goddeloozen moord,
En schendig stuk aan, om niet goddeloos te wezen:
470 Nochtans kon geen van al dit aanzien zonder vreezen,
Maar keerde d'oogen hier van af, ontsteld te mod.
Zij slaan al blindeling en los in 't honderd toe.
Hij, bloende en half gekapt, poogt op te staan, te kermen,
En zittende overend, reikt zijn bestorvene armen
475 Haar al te zamen toe, en schreit: wat gaat u aan,
Mijn dochters? och wat jaagt, om vader dood te slaan,
U herrewaart? hiermee bezweken hart en handen.
Hij wou nog spreken, als de vrouw uit Kolchos' landen
De keel hem afsteekt, en zoo bloedig en verbleekt
480 In haren schuimenden en heeten ketel steekt.
Maar waar' ze niet terstond van draken opgeheven
Omhoog, gewis zij waar' niet ongestraft gebleven.
Zij vliegt langs Pelion, het boschrijk dierennest,
En over Filire, en steil Otris, en 't gewest,
485 Bekend door avontuur van eenen oud van jaren
Cerambus, die den nood ontslipte van de baren
Des grooten wereldvloeds, toen watergodheen hem
Het Leven bergden, op zijn klagelijke stem,
Door vleugels, daar hij mee kwam in de lucht gestegen.
490 Zij liet Pitane, in woest Eolie gelegen,
Aan hare slinke hand; en deze hooge rots,
In eenen langen draak herschapen, wreed en trotsch,
En 't bosch van Ida, daar de wijngod in 't verholen
468, 469. Wij lezen hier — zoowel als in Vondels H.-S. — e en goddeloozen
moord en onmiddellijk daarop om n i e t goddeloos te w e z en. Ik durf niet
beslissen, of hier aan opzet, dan wel aan bloote achteloosheid gedacht moet
worden. — 473. G e k a p t voor „gehakt, gekorven". — 479. En z o o: lees: en
hem z o o. — 486. C e r a m b us: wie deze was, en in welke soort van vilegend gedierte, vogel of visch, hij herschapen geweest zij, daarover hebben
de geleerden zich zonder voldoenden uitslag de hersens vrij wat gekweld. —
49 1 , 492. Deze hooge rots, in eenen langen draak herschapen:
't was omgekeerd de d r a a k die in een r o t s was veranderd. Volgens
sommige commentatoren zou hier aan den draak moeten gedacht worden,
waarvan B. XII, vs. 19 volgg. gesproken zal worden, die, toen de Grieken
te Aulis lagen en op een gunstigen wind wachtende waren, een boom beklom, en uit een nest negen jonge vogeltjes en daarna de moeder opvrat,
waar Kalchas uit afleidde, dat het beleg van Troje tien jaar duren zou. —
Intusschen vergeten die geleerden, dat Jazon en Medea tot een vroeger
tijdperk behooren dan dat van den Trojaanschen oorlog. — Men kan echter

het Latijn ook verklaren als eenvoudig sprekende van „een rots, die de
gedaante heeft van een draak". — 493-495 . Bij gelegenheid, dat Thyoneus,
volgens sommigen een zoon van Bacchus, een vaarze aan de Phrygische
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De vaars van zijnen zoon, heel heimelijk gestolen,
495 Verstak, in schijn van een verbijsterd hart, en daar
De vader, zoo men zegt, van Koritus, niet zwaar
In 't nand begraven ligt. Zij liet ook deez' gewassen,
Die Mera, doodsch van schrik, langs d'akkers, hoorden bassen,
En 't landgeweste van Euripilus hierna,
500 Daar 't vrouwevolk van Ko , heel onverwacht en dra
Verkeerde in ossen, toen Alcides van haar scheidde ;
En Rodus, Febus' stad en eiland, rijk van weide;
Ook Telechiners, om hun tooverend gezicht
Van Jupiter gehaat, op zee gezaaid heel dicht.
505 Zij wint oud Cea, en de Karteaansche daken,
Daar zich Alcidamas verwonderde, om het schaken
Van zijne dochter, in een simp'le duif veraard.
Toen zag ze 't Hirisch meer, en Tempe, lang vermaard
Om 't snel veranderen der zwane, hier aan 't zwemmen :
510 Want Fillius had hier, door last en met bestemmen
herders ontroofd had, en door hen werd vervolgd, veranderde zijn vader
hem in een jager en 't koebeest in een hinde, waardoor de herders misleid werden en van de vervolging afzagen. — 496. D e vader ....van
Koritus: wie die vader van Koritus en wie Koritus zelf geweest
kan zijn, schuilt nog in 't duister. Na langdurige twisten en haarklooverijen
zijn sommigen tot het besluit gekomen, dat Paris er door gemeend werd,
omdat die bij Enone een zoon van dien naam verwekt zou hebben. Maar
wederom kon Medea, die lang voor Paris leefde, diens graf niet zien. —
498. M era: Mera was de hond van zekeren Ikarius, een zoon van Bacchus,
die, van zijn vader een wijnzak ten geschenke hebbende gekregen, om er
het gebruik van te leeren aan de stervelingen, de herders van Attika, door
den arbeid vermoeid, daarmede had gelaafd. De herders, eerst door den
wijn opgevroolijkt, dankten hun weldoener; doch later, door een overmatig gebruik van het druivennat bedwelmd en ziek geworden zijnde,
meenden zij vergeven te zijn, sloegen Ikarius dood, en smeten het lijk in
een put. Het hondje Mera bide hierop naar Erigone, de dochter des verslagenen, en noopte die, door geblaf en gejank, het naar het lijk te vol.
gen, waar Erigone zich uit droefheid verhing; terwijl het getrouwe dier
van rouw verstijfde, en door Jupiter onder de sterren werd geplaatst. Zie
HYGINUS fab. 130. — 499. Euripilus: deze was een zoon van Herkules,
en regeerde in Kos. Zie VERGIL. En. XI. — 500, 501. 't Verhaal luidt, dat
de vrouwen van Kos, verontwaardigd dat Herkules de kudden van Geryon,
door hem geroofd, over heur land gedreven had, op Juno scholden en
door haar, tot straffe daarvoor, in koeien werden veranderd. — Anderen
beweren dat haar deze straf van Venus werd opgelegd, met welke zij zich

ijdelijk vergeleken hadden. — 503. Hun tooverend gezicht: de fabel
vermeldt, dat de Telechyners, een yolk van Rhodus, alle voorwerpen,
alleen door hun blik er op te vestigen, onmiddellijk verdierven; waarom
hen Jupiter niet op zee z a aid e, gelijk Vondel bier zegt, maar in zee
verdrinken liet. — Men ziet uit deze fabel, dat het volksgeloof, 'twelk nog
heden in Italic bestaat aan de zoogenaamde jettatura 'en 't mal' o c chio,
reeds van oude herkomst is. — 5o6. Al ci d ama s: de dochter van dezen
Alcidamas heette Ktezilla, volgens ANTON LIBERALIS.
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Des zoons van Hides, een jongen sterken knecht ,
Gevogelte getemd, den leeuw aan band gelegd,
Den stier ook afgestreen, dien hij ten loon van trouwe,
Hem eischend, wordt ontzegd van 't jongsken, dies van rouwe
515 Hem Fillius gestreng dit toebijt: 'k wed gij zult
Nog wenschen mij dien stier, tot boete van uw schuld,
Betaald te hebben : en zoo sprekende om dit trotsen,
Sprong neder uit de kruin van een der hoogste rotsen.
Men meende dat hij viel van boven neer, maar bleef,
520 Gelijk een zwaan, die op haar witte vleugels dreef,
Nog hangen in de lucht. De moeder treurt, vol zorgen,
Onkundig dat de zoon in 't springen is geborgen,
Vervloeide, en smolt allengs aan tranen, die ze stort,
In 't Hirisch meer, dat naar heur naam geheeten wordt.
525 Hierbij legt Pleuron, daar men Kombe, snel in 't rennen,
De spruit van Ofias verschrikt met vlugge pennen
Voor 't kroost zag vluchten, dat naar moeders leven stond.
Zij ziet niet ver van hier Kalauren in den mond,
Het eiland van Latoon, daar eene koninginne
530 's Mans droeve dood hoorde, en met hem van rouwe en minne
In eenen vogel werd veranderd : en Cilleen
Ligt aan de rechte hand t'aanschouwen, daar voorheen
Menefron, wilder dan die 't licht van reen ontberen,
Zijn eigen moeder zocht te schenden en schoffeeren.
535 Heel wijd van hier verschijnt Cefijs, geperst door nood
Te schreien, diep in rouw om zijn nakoom'lings dood,
In eenen zeehond van Latona's zoon misschapen.
Ook zag ze Eumelus' huis, wiens dochter, onbeslapen
En maagd, nog droef van hem beschreid wordt in de lucht.
540 Zij won Korinte in 't end met hare drakevlucht,
Daar d'ouden melden hoe stortregen groeit tot meren,
En kampernoelien in menschen kan verkeeren.
Maar toen Medea hier haar Jazon op dien dag
Aan Kreons eenig oir en dochter trouwen zag,
511. Des zoons van Hiries: liever: „van Hyrie". Deze was de
moeder van Cyknus en de voedster van Fyllius. — 519. Maar bleef:
moest zijn: maar hij bleef. — 526. De spruit van Osias: beter: „van
Osius". Kombe, als dochter van Ofius, heette zelve Osias en zij was
het, die vluchtte voor haar zoons, toen deze haar naar 't leven stonden. —
529-531. Wic die koning en die koningin waren, die in vogels veranderden, laat ik aan anderen over om te vertellen. Dat het Ceix en Halcyone
niet waren, behoeft geen bewijs: die woonden een geheel anderen koers
uit. — 533. Wilder dan die 't licht van reen ontberen: 't Lat. zegt
eenvoudig: „op de wijze der wilde dieren". — 535-539. Wie die zoon van
C e fi sus was, die in een zeehond verkeerde, is nergens te vinden: en
evenmin weet ik iets bepaalds aangaande dien E um ulus of zijn onbeslapen
dochter te vertellen.
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545 Verbrandde ze het hof, vermoordde ze hare kinders,
En zich schandvlekkende door wraak en zooveel hinders,
Ontvlood de gramschap van haar man, en kwam 't Atheen,
Minerve's stad, met bei de draken aangereën.
Daar zag men Fineus, vroom en deugdelijk van leven,
550 En ouden Perifas te gader henezweven,
Met Polifemons nicht, drie vogels, op het ruim
Van 't veld der dunne lucht, beschaduwd met hun pluim.
Held Egeus neemt met vreugd Medea in zijne armen,
En durf, dat strafbaar was, in 't bedde haar verwarmen.
555 Held Tezeus, 's konings zoon, den vader onbekend,
Vermits den langen tocht, kwam weer t'Athene in 't end
Ten hove, en hadde, met den degen uit de scheede,
Den enghals, van twee zeen bevloeid, gebracht in vrede.
Medea lei straks toe om hem met akoniet
560 Te moorden, dat ze ver gehaald had bij den Scyt.
Men noemt dit moordvenijn, uit 's helhonds tand gesproten.
De faam meldt dat een kloof, heel wijd en nooit gesloten,
Een duistere spelonk, ten afgrond nederstijgt.
Hier langs kwam Herkulus ten leste, moe gekrijgd,
565 Met Pluto's helhond, aan een diamanten keten
Geketend, en hiel stand. Het dier stapte uit de reten,
Zag schemerblind in 't licht, en baste driewerf luid
En ijslijk, dat de klank op 's hemels welfsel stuit.
Hij sprengde 't groene veld met spog van zijne tanden,
570 't Welk op den vruchtb'ren grond en welige akkerlanden
Een giftig kruid teelt, dat gesmaakt den tijd verrast,
En wordt, dewijl het op de harde steenrots wast,
Bij 't landvolk akoniet naar zijnen aard geheeten,
Held Egeus schonk dit aan zijn zoon, doch buiten weten,
575 Door 't boos besteken van Medea, valsch van aard,
Als waar"t zijn vijand. Als de zoon den drank aanvaardt,
Gereed te drinken, komt de vader door gods zegen
549-552. Ook omtrent het bier genoemde drietal heb ik niets kunnen
vinden. — 554. D a t str a fb a a r was: uit de wijze, waarop Vondel deze
woorden hier plaatst, zou men opmaken, dat Ovidius dit v e r war men
in 't bedde, op zichzelf, strafbaar achtte. Dit is echter geenszins
het geval. Ovidius verwijt aan Egeus, dat hij aan zulk een tooverkol als
Medea niet alleen herbergzaamheid verleende, maar zelfs haar tot zijn gemalin verhief. — 558. Den enghals, van twee zeen bevloeid: t. w.
de landengte van Korinthe. — 568. Us 1 ij k : moest eigenlijk eisl ij k gespeld
worden , als herkomstig van eizen, „schrikken". H. — 574. Egeus schonk
dit aan zijn zoon, doch buiten wet en: uit dezen regel zou men
opmaken, dat Egeus aan zijn zoon venijn schonk, zonder te weten, „dat
het venijn was". Doch dat wist hij zeer goed, als blijkt uit hetgeen volgt;
maar hij wist niet, dat degeen, aan wien hij het venijn schonk, zijn zoon
was. In 't Lat. staat: n a t o porrexi t u t hosti, d. i.: „hij schonk het
aan zijn zoon, als aan iemand, dien hij voor vijand hield".
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Te zien 't ivoren hecht van 's helds vergulden degen,
Met een de teekens van den stamme, en slaat verbaasd
580 Den kroes en 't moordvergift ter aarde met der haast:
Waarom de mengster, van 't venijn door haar bezweren
Omhoogvoer, en haar straf ontvluchtte op drakeveeren.
Hoewel de vader zich verblijdde, mits de zoon
Het schrikkelijk gevaar des moordkelks was ontvloOn,
585 Nog stond hij eene wijI verbaasd, die zich verbeeldde
Hoe zulk een ongeluk nabij zoo luttel scheelde.
Hij stelde vroolijk fluks vele offerhanden toe,
Hij dankt de goden voor d'altaren, blij te moe.
Hij slachtte stieren, en bewond den gulden horen
590 Met offerbanden. Nooit werd eenig feest geboren
Met zulk een vroolijkheid van al Erechteus' zaad
Zoo heerelijk als dit. De raadsheer, en de staat,
En 't yolk volhardde om strijd met rustig banketteeren,
Met zangen bij den wijn, die in het triomfeeren
595 Den geest dus opwekt: o held Tezeus, braaf van aard,
Heel Maraton stond stom om u, die onvervaard
Den landstier overwont. Korinte moet u prijzen,
Die trotsch het zwijn versloegt, waarom alle aren rijzen,
Daar 't yolk te Kromion den akker veilig bouwt
6co Door uwe hulp en deugd: en Epidaurus houdt
Uwe eer op: want gij hebt den schelm Prokrust verslagen,
En d'afkomst van Vulkaan, die land en luiden plagen.
Eleuzis, daar men 't feest der graangodinne wijdt,
Zag zich van Cercions roofgierigheid bevrijd:
605 En Scinis, die 4n kracht misbruikte op vrije gronden,
582. Drakeve er en voor „drakevleugels". Draken toch plegen niet g eveder d te worden voorgesteld, — 597. Den lands ti e r: Minos, koning van
Creta, had namelijk een stier, dien Neptunus zich ten offer gekozen had, willen behouden, waarop Neptunus het dier met razernij sloeg. Herkulus, in Creta gekomen, overwon den stier en bracht hem naar Eurystheus, die hem weder liet
losloopen. Het dolle beest, door Attika woedende , werd bij Marathon door
Theseus verslagen. — 598. Het z w ij n : t. w. een zeug, en de moeder der
vermaarde Kalydonsche en Erimanthische zwijnen, die het zoo veel moeite
kostte te overwinnen. — 601. Prokrust: Prokustus, ook Polypemon genoemd , was een roover in Attika. Hij woonde bij den Cefisus, en had tot
gewoonte, de reizigers op een ledikant uit te strekken. Zoo zij langer waren dan
't ledikant, kapte hij hun de uitstekende ledematen af; waren zij korter, dan rekte
hij hen uit. — 602. d'Afk o m s t van V ulkaan: Korynetes, een befaamde
roover. — 604. Cercions r o o fgi e righeid: Cercyon was een zoon van
Neptunus, of, volgens anderen, van Vulkanus. Zich bij Eleusis onthoudende,
daagde hij alle voorbijgangers uit, met hem te worstelen en bracht hen,
die hij overwonnen had, om 't leven. Hij werd op zijne beurt door Theseus
overwonnen en gedood. — 605-608. Scinis bond namelijk de lieden met
de armen en beenen aan nedergebogen boomtakken, die, zich weder oprichtende , hun ledematen van elkander scheurden.
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De taaie boomen, hecht en vast aaneengebonden,
Ter aarde nederboog, om menschen met een vlucht
Te sling'ren over veld en akker door de lucht,
Ligt door uw deugd verdelgd. Nu Sciron ligt verwonnen,
610 Reist ieder naar Megaar, gerust en ongeschonnen.
't Gebeent' des moordenaars, verstrooid door 's heilands hand,
Vond nergens rustplaats, noch te water, noch te land,
Hoewel het langen tijd omsollende onversleten,
Zoo d'ouden zeggen, in de steenrots werd gesmeten,
615 Die Scirons naam draagt en bewaart in deze klip.
Wie uwe titels en uw jaren net en stip
Met lust optellen wil, bevindt in dit verheffen
Dat uwe daden verre uw jaren overtreffen.
O dapp're geld, om u, om uwentwil alleen
620 Gaan wij ter kerke met beloften, en gebeen.
Ten prijs van uwen naam alleen wordt wijn geschonken.
Het hof en al het yolk bestemt uwe eer. Zij pronken
Met uwen naam, vereerd met lofzang en gebeen.
De gansche stad, vol vreugd, hoort droefheid noch gesteen,
625 En nog kon Egeus hier geen voile vreugd genieten,
Zoo zelden is de vreugd gansch veilig van verdrieten,
Of midden onder 't zoet verneemt men op het blad
Der tonge iet bitters : want de koning Minos, prat
Van moed , zocht krijgsvolk, om d'Atheenschen aan te randen:
630 En schoon deez' machtig was van vloten, yolk, en landen,
Nog was hij machtiger door zijnen grammen moed,
En zocht Androgeos zijn zoons vergoten bloed
Rechtvaardig met den zwaarde in 't harrenas te wreken.
Hij sterkt zich nietemin in 't eerste, uit and're streken
635 Met hulpe, en ging in zee uit alle havens t'zeil.
Anaf en Astapal bevorderden zijn heil
609. S c i r o n : deze onthield zich in Attika, waar hij de reizigers uitplunderde
en vervolgens in zee smeet. — 613. Omsollende: uit het gebruik , hier van
't woord gemaakt, blijkt dat Vondel soil en onder de werkwoorden rangschikt,
die evenals ro 11 en, s le epen, breken, enz., zoowel pass. als act. genomen
kunnen worden. — 619. Om u w e n t w i 1: volgens H. is de t achter het
tweede woord overtollig, en moet men lezen : „om m ijn e n, om u wen,
om har en wille" enz. 1k twijfel echter of, in dat geval , het gronddenkbeeld : „ter wille van u, van m ij, van ha a r, wel wordt uitgedrukt. Dat
men niet zegt tot uwe k e u z e maar te u w e r k e u z e, bewijst, dat het
spraakgebruik hier een vervorming van het voorn. noodig acht : en dat
zelfde spraakgebruik heeft de uitdrukkingen, o m m ij n en twil enz., evenals
van m ij n e n t w e g e enz., t e m ij nent enz. — spijt de afkeuring van H. —
onwankelbaar bevestigd. — 632. A n d r o g e o s: deze zoon van Minos en
Pasifad was, toen hij alien in 't worstelperk overmocht, door die van
Athene en Megara uit nijd vermoord. — 636. Anaf en A s t a pel: lees :
A n a fe en As typale a, twee der Cykladische eilanden.
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Of door belofte, of dwang, Mikoon, heel laag gelegen,
Krijtachtig Cimol, en ook Citnos, rijk van zegen,
En Sciros, en met een Serifos op het meer,
640 En Paros, overrijk van marmer, zonder eer
Te lasterlijk verkocht van Arne, die goudgierig
't Beloofde goud ontving van Siton, al te vierig,
En in een kauw verkeerde, een vogel, wit van schacht,
En pooten, die het goud zoo waard en dierbaar acht.
Nochtans Oliaros, Didijm, en Tenos mede,
645
En Andros, en Giaar, en Pepareet, dat vrede
Met zijne olijftelge eischte, ontzeiden Kretenland
Te helpen, en hierom koos Minos fluks den kant
Aan d'and're zijde naar Enopie, en de rijken
650 Van Eakus. d'Aloude in zijne landkronijken
Noemt dit Enopie: doch Eakus behaagt
Dat dit zijn moeders naam Egine houdt en draagt.
Toen Minos aankwam liep hem 't yolk nieuwsgierig tegen,
Om zulk een man te zien, befaamd door zijnen degen.
655 Hem kwamen Telamon, en Peleus mee te moet,
Die jonger was van oude, en Fokus, eel van bloed,
De derde zoon. Toen kwam hier Eakus aantreden,
Heel traag van ouderdom, en lam en stram van leden,
En vraagt naar d'oorzaak van zijn komste herwaart heen.
66o De groote koning, hoofd van honderd groote steen
In Krete, dagelijks bezocht uit alle palen,
Gemaand den rouw des zoons nu weder op te halen,
Verzuchtte en sprak aldus: ik bidde sta me bij
In dezen oorlog, nu ik dus rechtvaardig strij,
665 Ter liefde van mijn zoon, en handhaaf ons klaroenen,
63 7 . Mikoon: een eiland in de Egeesche Zee, waar reuzen begraven
waren, die Herkules verslagen had en waar alleen kaalkoppen woonden. —
638. C i m 01: een eiland in de Zee van Creta. — Citnos: een eiland
in de Egeesche Zee, om zijn kaas beroemd. — 639. Sciros: het eiland,
waar Achilles als jongeling werd heengezonden om Seri fo s : mede een
der Cykladische eilanden, alleen door kikkers bewoond, hem aan den
krijg te onttrekken. Het handschrift en de oude uitgaaf hebben Sairo s. —
640.642. Deze voorstelling is vrij onduidelijk : ook het Latijn is hier
duister en blijkbaar bedorven. 't Schijnt, dat bier aan een meisje gedacht moet worden, dat, uit goudzucht, haar vaderland verkocht. De
vertaling van J. FLORIANUS, 1619 fol. 103 b., stelt ons Arne voor, niet
als een persoon , maar als een plaats , en spreekt van Paros ende
Arn es, die tanderen tyden van Sythonis vercocht ende gele vert hadde geweest. Sommige codices hebben ook, voor Arnen,
arcem (de burcht). — 645, 6 46. Al de hier genoemde eilanden behooren
tot de Cykladen. — 649. En opi e: later Egina geheeten, een eiland, in
den Samischen zeeboezem gelegen. — 65o. d'Aloude in z ij n e 1 a n dk r on ij ken voor „de oudheid in hare", of de „alouden in hunne", gelijk
ook het Lat. vet e r e s heeft. Het enkele d' aloud e maakt den zin
onverstaanbaar.
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Gelijk een medelid. Ik zoek zijn graf te zoenen.
Och, antwoordde Eakus, gij komt te vruchteloos
Om hulp bij mijne stad, een zaak , die mij altoos
Niet vrij staat : want geen rijk is in Atheen gehouwen
670 Zoo vast en hecht als dit. Wij onderling getrouwen
Zijn bondgenooten : en de koning, die dit hoort,
Vertrekt bedroefd van hier, en antwoordt heel gestoord :
Deez' bondgenootschap wil eerlang u zeer opbreken.
Hij acht het nutter bats den weig'raar toe te spreken,
675 Met krijg te dreigen, eer zijn heirkracht hier versmelt,
Gereed d'Atheenschen aan te tasten met geweld.
Men kon de krijgsvloot van d'Enopiaansche veste
Alree zien komen uit het Liktische geweste,
Wanneer 't Atheensche schip met voile zeilen ree
680 Ter haven binnenkwam aanbruisen uit de zee,
Met Cefalus, gezant van 't vaderland Athenen.
Hij landende, zoekt hulp, zoo zij hun vrienden meenen ,
Tot weerstand van 't geweld bij Minos nu voltooid.
Hoewel de dapp're zoons van Eakus hem nooit
685 In zulk een langen tijd aanschouwden, nochtans kwamen
Zij Cefalus terstond te kennen, en te zamen
Hun vriendelijke hand te bien met eere en lof,
En leidden den gezant in 't vaderlijke hof.
d'Aanzienelijke held, wien nog zijne oude zwieren
690 Ten aanschijn uitzien, treedt terstond, naar 's lands manieren,
Ten hove binnen, met d'olijftelge in de hand,
Geleid in 't midden van twee braven, vol verstand.
Men noemt een Klitus, en een Butes, steun der vromen,
Gebroeders, alle bei van Pallas afgekomen.
695 Als zij te zamen hier ter sprake vaardig staan,
Dient Cefal Eakus in 't bree de boodschap aan,
Begint hem zijnen last in 't openbaar t'ontvouwen,
En ijverig om hulp en bijstand aan te houwen.
Hij haalt het oud verbond weer op, dat jarenlang
700 Bij d'ouders met de stad Athene was in zwang,
672, 673. De zin is: „Minos acht het verkieslijker, Eakus, die hem zijn
hulp weigert, door bar s c h e dreigementen vrees aan te jagen, en hem met
oorlog te dreigen, dan hem den oorlog aan te doen en daardoor zijn legermacht te verzwakken". — 674. Bats: dialectvorm van bits. — 675, 676.
Lees: „men kon van de wallen van Enopie, de Lyktische (d. i. de Kretenzer) vloot al reeds zien aankomen". — 682. Het Lat. heeft eenvoudig:
in portus intratque amicos: „hij vaart de haven in van een bondgenoot". — 684. Deze regel is geheel van Vondels vinding, doch vermeerdert
de verwarring van den zin; dewijl 't nu niet blijkt, of de woorden in vs. 582,
zoo zij hun v r i e n d en me enen, moeten slaan op hetgeen voorafgaat,
dan wel op hetgeen volgt. — 694. Pallas: de zoon van Pandion: broeder
van Egeus.
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En zegt hoe Minos, dol van wraakzucht, niet te paaien,
Het rijk alleen niet eischt, maar ook geheel Achaien.
Toen deez' welsprekende hem hier van reden gaf,
Sprak Eakus aldus, gestut met zijnen staf:
705 Atheners, ai verzoek geen hulp, maar neemt ze mede,
En twijfelt aan geen hulp van mij, en spaart uw bede.
Voert teffens al de macht van 't eiland met u heen,
Ja mijn geheele staat verzelle u, het is reen.
Geen yolk ontbreekt me. 'k Heb soldaten, die mij dienden,
710 Mijn vijanden ten schrik, ten dienst van mijne vrienden,
Den goon zij eeuwig lof. 'k Beleef een vruchtb'ren tijd,
U wordt geen onderstand geweigerd in den strijd.
Toen zeide Cefalus : Dit 's recht gezeid. Wij wenschen
Dat uwe stad vermeere in burgerij en menschen.
715 'k Verblijdde mij, zoodra ik landde, in 't hart verheugd,
Te zien een evenoude en frissche en brave jeugd,
Die mij gemoette, en nog ontbere ik vele namen
Van dapp're mannen, die voorhene ons tegenkwamen.
Maar Eakus verzuchtte, en sprak : na 'et droef begin
720 Hoop ik een vroolijk ende, en na de scha gewin.
't Viel lang, indien we dit u al vertellen zouden.
'k Wil 't ordenloos, om u in 't lang niet op te houden,
Verhalen. 't Volk, waarvan u heden heugen mag,
Ligt tot gebeente en asch verstoven met beklag.
725 De meesten, die mijn staat handhavende onderschraagden,
Zijn weg: want Juno, wie de lieden lang mishaagden
Om 't land, hetwelk de naam van 's mans boeleerster draagt,
Bestreed ze met een pest. Zoolang het land geplaagd
Slechts een gemeine sterfte elk toescheen, en de reden
730 Van zulk een landplaag niet bekend was in de steden,
Zocht elk bij artsen hulp: maar 't onheil werd zoo groot
Dat geene middelen ons holpen in dien nood.
Een dikke lucht hing in 't begin op alle kampen.
De hitte werd gebroeid uit dikke en vuile dampen,
735 Te dicht opeengepakt. De zwoele wind van 't zuid
Blies met zijn adem gal vergift en dampen uit,
Vier maanden achtereen, gedurig onbewogen:
Terwijl de horens van de maan zich vierwerf bogen
Tot eenen ronden kring, en elk de nieuwe maan
708. Het is re en voor „billijkheid schrijft het mij voor". — 722, 723.
'k Wil 't ordenloos.... verhalen: 't Lat. zegt juist het tegenovergestelde: ordine nunc repetam. — 727.'sMans boeleerster: Egina,
dochter van Aropas, een stroomgod van Peloponesus en zoon van Neptunus,
was door Jupiter in de gedaante eener vlam bevrucht en had hem Eakus
gebaard. — 728, 729. Zoolang het land geplaagd slechts een gem ein e ster ft e elk t o es c h e en : lees: „zoolang de landplaag aan ieder
voorkwam, niet meer dan een gewone ziekte te zijn".
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740 Zoo dik herboren aan den hemel op zag gaan.
Toen werden bron en meer besmet. De slangen kropen
En krielden over 't land, dat braak lag, dor en open,
Bij duizend duizenden, gelijk een dichte drift,
En smetten boek en bron met schrikkelijk vergift.
745 Men merkte eerst aan de sterfte in vogelen en dieren
Hoe sterk de krankheid was. De landman zag de stieren
Gedurig voor den ploeg bezwijken in de voor.
Het schaap, gedost met wol, liep blaten langs het spoor.
Verrotte wol viel uit : het kwijnde. Sterke paarden
750 Die, moedig eerst in 't perk, hun renbaan, trotsch bewaarden,
En brieschten op den draf, belust naar prijs te staan,
Vergaten hun natuur. Nu was de moed vergaan.
Zij stonden veeg en log, en steenden op de stallen.
De kracht en grimmigheid is 't wilde zwijn ontvallen.
755 Het biedt den zwijnspriet nu de tanden niet in 't woud.
Geen hart verlaat zich op zijn voeten snel en stout.
Geen beer randt ossen aan. Gewas en dieren kwijnen.
De lichamen vergaan, en stinken in woestijnen,
In bosch, en velden, langs de wegen, breed en lank,
760 En smetten al de lucht met hunnen boozen stank.
Ik wil nog verder gaan. De raaf, en kraai in lijen,
Noch hond, noch wollef riekt aan rotte en vuile prijen.
Het rot al wat er ligt. Het luchtige element
Beschadigt en bederft al wat er is omtrent.
765 De zwarigheid groeide aan, en trof ten langen leste
Den huisman, en de plaag sloeg over graft en veste
Ter stede binnen. Eerst kwam 't ingewand te braftn,
En gaapte, als kloven, wijd van een. Dit zag men aan
Den gloed van 't aanzicht, en de roodheid, en aan 't hijgen.
770 De tong is schor, en zwilt. De zoele wind aan 't stijgen,
Verdroogt den open mond, die vangt de zware lucht.
De kranke haat het bedde en deksel, schuwt en vlucht
De warmte, rolt op d'aarde om niet van brand te stikken:
Doch d'aarde kan hem niet verkoelen, noch verkwikken
775 Den brand van 't lijf. Men vindt noch arts, noch artsenij.
De landpest randt elk aan, en d'artsen gaan niet vrij.
De kunst beschadigt hen. Hoe iemand kranken dichter
Genaakt, en trouwer helpt, hoe zelf de meester lichter
745. Vogelen en dieren: zie het aanget. bij H. — 755. Zwijnspriet:
zoo staat er in Vondels H.-S., de oude uitgave heeft wynspriet, wat
niets beteekent. — 767, 768. Eerst kwam 't ingewand te braan, en
gaapte, als kloven, wijd van een: Vondel had zijn ouden vriend
Dr. Tulp of desnoods den jeugdigen Antonides wel mogen raadplegen, eer
hij die gebraden ingewanden als kl o v en liet gapen. 't Lat. heeft eenvoudig
Viscera torrentur prima.
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Om hals raakt, en de ziekte en 't leven teffens mist.
780 Zij geven hunnen lust den vrijen toom. Wat is 't,
Nu raad noch toezicht baat! Zij leggen waar ze konnen,
En zonder schaamte bloot, bij vlieten, putten, bronnen,
De dorst wordt met den drank en 't nat niet eer gebluscht
Dan 't leven. Menig kan niet rijzen, noch vindt rust.
785 Zij sterven drinkende d'een vroeger, d'ander spader.
Het bedde valt den kranke, allengs het sterven nader,
Zoo lastig, dat hij 't ruimt, om stervens nood t'ontgaan:
Of vindt zich deez' te zwak om overend te staan,
Zoo rolt hij langs den vloer, verlaat zijn huis en erven.
790 Elk acht zijn eigen huis een pesthuis om te sterven:
En aangezien men nog de bron van 't kwaad niet kent,
Wijt elk den oorsprong der kwellaadje en deze ellend'
De plaatse alleen. Gij zoudt ze alleen half dood zien dolen,
En treuren bij den weg, zoo lang zij op hun zolen
795 Nog kunnen staan. Gij zoudt een deel zwaarmoedig zien
Hun ramp beschreien, en ter aarde, op bloote knién,
Of rug neerleggen, of 't gezicht in 't hoofd verdraaien.
Men vouwt de handen, heft ze omhoog om goon te paaien :
Nog geven ze overal benauwd en bang den geest,
800 Waar hen de dood verrast. Hoe was ik toen bevreesd,
En hoe behoorde ik toen om 't hart gesteld te wezen!
En wat behoorde ik eer, in nood als nooit voor dezen,
Te wenschen, dan met mijn gemeente, op eenen dag,
Op eenen oogenblik, te sterven! waar ik zag,
805 En d'oogen henesloeg, daar lag mijn yolk verslagen:
Gelijk wanneer de herfst, in 't krimpen van de dagen,
Den rotten appel van den boom schudt als onnut,
Of d'akkerman in 't woud den eekel nederschudt.
Men ziet de groote kerk van goud en marmer glimmen,
810 Waarlangs een ijv'raar moet bij vele trappen klimmen,
Daar zit Jupijn ten troon. Wie dient, wie wierookt hem
Niet ijdel. Dikwijl bad, met een benauwde stem,
De vrouw voor haren man, de vader voor zijn zonen
Aan 't onverbeén altaar gesmoord met droeve tonen,
815 En onverbranden geur van wierook in de hand.
Hoe dikwijl viel de stier, met krans en offerband,
Ter kerke heengeleid van heil'ge offermannen,
Met bedeloften, en gedachten opgespannen,
Terwijl men zuiv'ren wijn op hoofd en horens goot,
820 Eer d'offerbijl hem trof! toen ik, geperst van nood,
Voor land en kind'ren bad, en 't offeren wou spoeien,
779. De ziekte en 't leven teffens mist: hier schuilt een woordspeling: „de me es ter (de arts) miskent den aard der ziekte, en verliest
er het leven aan". — 818. Bede loften voor „geloften", H.
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Begon het offervee afgrijselijk te loeien,
Te storten zonder slag of stoot, en zonder moed,
En verfde 's priesters mes, besprengd met luttel bloed.
825 Ook kon men uit geen vlies noch kranke vezel weten
Den raad en wil der goon, omhoog, op ons gebeten:
Want deze plaag drong fel in 't ingewond recht door.
'k Zag doode lichamen, gestrooid voor 't heilig koor,
En kerkkolommen, ook voor godgewijde altaren
830 Heenleggen, opdat ons de dood meer zou vervaren.
Een deel verhangt zich aan een koorde naakt en bloot,
En vlucht de vrees des doods door een vervloekter dood,
Verdagvaart door de dood de dood, alree voorhanden.
't Getal der dooden is zoo groot in stad en landen,
835 Dat elk de staatsie van het lijk berusten laat,
De drang der lijken voor de poorte stille staat.
Zij liggen langs den weg gespreid en onbegraven,
En op het lijkhout, niet berecht, en zonder gaven.
Zij vechten onderling om 't lijkhout, doOn ontzeid,
840 En branden ze ondereen, en zonder onderscheid.
De dooden worden niet beklaagd, gelijk voorhenen.
Men hoorde om ouders, noch der kind'ren zielen woenen,
Om jong noch oud. Helaas het kerkhof valt te kleen.
Voor 't lijkvier is geen plaats op 't land, en in de steen.
In zulk een overval van vele ellendigheden
845
Bekommerd, sprak ik : o Jupijn, zie eens beneden.
Indien 't waarachtig is, waarvan de faam nog rept,
Dat ge in Azopis bij Egijn, mijn moeder, hebt
Geslapen, en ontkent gij niet dat ik mag roemen
850 Op mijnen stam, en u mijn eigen vader noemen,
Zoo dompel me in het graf, of lever mij mijn yolk.
Jupijn gaf, met een slag en bliksem uit een wolk,
Terstond een teeken; 'k riep hierop : o vader, vader,
'k Aanvaarde dit, en bidde en smeeke u, koom mij nader,
855 En gun me dat dit merk gedije tot een merk
Van uw genegenheid te mijwaart, en mij sterk',
Gelijk een voorspook van uwe opperste genade.
Hier bloeide bij geval een eike, zonder schade
Van onweer, in de lucht gesteigerd met zijn kroon,
860 Uit Dodoonsch boschzaad opgewassen trotsch en schoon,
En Jupiter gewijd. Hier zagen wij de mieren,
Op eene lange rij, met kleene bekken zwieren,
824. Versta: „en er kwam maar weinig bloed op het mes van den
priester". — 841. De dooden worden niet beklaagd: d. i.: „de lijkdienst wordt niet gevierd, en er heeft geen rouwbeklag plaats". — 848. In
Azop is bij Egijn: zoo volgens sommige lezingen; beter: bij de Azopische E gin a, d. i.: „bij Egina, de dochter van Asopus".
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En sleepen macht van graan langs 't rimpelige pad
Der schorse. Ik stond verstomd om dit getal, en bad:
865 0. vader, lever mij zoovele burgers weder:
Stoffeer mijn doodsche stad. De boscheik buigt zich neder,
En beeft, en tak en telg bewegen zich gezwind.
De bladers ruischen, niet bewogen van den wind.
Mijn leden sidderden van schrik. Mijn haren rezen.
870 1k kus den boom, en d'aarde, en tusschen hoop en vreezen
Kon niet bekennen dat ik hoop schepte op geluk,
En schepte nochtans hoop, beloofde in mijnen druk
Al wat ik mocht. De nacht viel weder op de kimmen.
1k, van bekommering gemat in nare schimmen,
875 Viel neder om in 't gras te slapen op den grond;
Toen scheen 't dat d'eikeboom recht voor mijne oogen stond.
Toen schenen takken, en met eenen zoo veel dieren,
Aan zijne takken vast, al bevende te zwieren,
En d'eiken boschtak zaait de mieren in de voor,
88o Een troep die haastig groeide, en aanwies op alit spoor,
En opgerezen bij den boom stond overende.
Men zag de magerheid en voeten van deez' bende,
En hare zwarte verf vermind'ren en vergaan.
Zij trok een nieuw gestalte en schijn van menschen aan.
885 De slaap ging over. 1k ontwakende versmaadde
Dit nachtgezicht, en klaag dat bijstand noch genade
Bij goon gevonden wordt. Maar binnen in het huis
Ontstond een groot gemor. Mij dunkt ik hoor gedruisch,
En menschelijk geluid, en stemmen met mijne ooren,
890 Heel anders dan men ooit voorhene plag te hooren.
Terwijl ik twijfelde of 't een droom was, sprongen voort
De deuren met een krak wijd open. Door de poort
Komt Telamon terstond van buiten aangeloopen,
En zegt: heer vader, gij zoudt zulk een heil niet hopen.
895 Gij zult wat grooters zien. Tree buiten. 1k trad heen,
Zag een troep menschen, als mij in den droom verscheen.
Zoo zag men ze op een rij. 1k kende voort hun namen.
Zij naderen terstond, en groeten mij al t'zamen,
Als hunnen koning. Ik betale God Jupijn
900 Mijn bedeloften, en in zulk een blijden schijn
Deele aan het nieuwe yolk de stad, en leege gronden,
Bij d'ouden korts ontruimd, die mij ten dienste stonden,
En noem ze, opdat de naam den oorsprong lang bewaar',
Mirmidoniêrs. Gij zoudt nog heden in deez' schaar
905 't Voorgaande wezen zien, dezelve zeden merken.
Zij zijn eindhoudende, en ook spaarzaam, kloek in 't werken,
906. Z ij zijn ein dhoudende: „Ovidius beschrijft deze Mirmidonen
„even gelijk onze oude Hollanders doorgaans afgebeeld worden zuinig,
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En even oud en trotsch, staan vaardig tot den tocht,
Als d'oostenwind, die u gelukkig overbrocht,
Zal in den westenwind op eenen sprong verkeeren.
910 Met deez' historian t' ontvouwen aan de heeren,
Verslijten ze aan den disch met lust den meesten dag,
Den nacht met slapen. Toen de zon ter kimme uit zag,
Volhardde d'oostenwind, en hinderde te varen.
De zoons van Pallas, al te gader min van jaren
915 Dan Cefalus, gaan met hem hene naar het hof.
De koning sliep nog vast: en Fokus, rijk van lof,
De zoon van Eakus, ontving hen in de zalen:
Want Telamon, meteen zijn broer, om niet te falen
In 't spoeden, worven vast soldaten. Fokus leidt
920 d'Atheensche mannen, met een hoofsche statigheid,
In eene schoone zale, en zet zich bij de heeren.
Hij zag hoe Cefal droeg, in 't hene en weer spanseeren,
Een gladden schicht van hout, hun onbekend, gesneen,
En om het punt verguld. Hij mengt, in 't honderd heen
925 Een weinig woorden in dien kout, en zegt ten leste:
Ik ben een jager uit den aard in mijn geweste,
En afgerecht op wild te vangen, snel en stout:
Nog twijfelde ik een poos van welk een stof en hout
Gij dezen jachtschicht sneedt : want waar' de schicht gesneden
930 Van esschen, hij waar' geel als goud, naar alle reden:
Waar"t hout kornoelje, het viel kwastig: hierom is
De stof mij niet bekend, en 't hout mij ongewis,
Die nimmer schooner schicht aanschouwde met mijne oogen.
Toen sprak de tweede zoon van Pallas: gij zoudt mogen
935 U meer verwond'ren om de deugd van dezen schicht,
„arbeidzaam, die wat wisten te g a d e r e n, en 't gegaderde te b e w a r e n,
„het zal bijzonder deze laatste hoedanigheid zijn, om dewelke Vondel hen.
„eindhoudende noemt. Ik had lang deze gelijkenis tusschen de Myrmi„donen en Hollanders gemaakt, eer mij in den zin kwam, dat HOOFT, van
„de laatsten sprekende, dit zelfde woord gebruikt, doch in eenkwadenzin:
„want hij zegt, Ned. Hist. bl. 4, dat hun gestadige vlijtigheid (t. w.
„in 't v er gader en) bij den Spanjaard den naam droeg van BAATZUCHT
„en hunne beleggende zorgvuldigheid (t. w. in 't bewaren) dien
„van EINDHOUDENDHEID. Bij Vondel beteekent het een loffelijke zuini g„heid, bij Hooft een schandelijke gierigheid”. H. Hier laat H. een
betoog volgen, volgens 'twelk geen der beide schrijvers 't woord goed
gebezigd zou hebben, als beteekenende eindhoudendheid alleen de
hoedanigheid van iemand, „die zijn e i n d (d. i. zijn streng) vasthoudt, en
die niet wil toegeven, en alzoo, die koppig, stijfhoofdig, onverzettelijk is".
In dien zin gebruikt het HOOFT , Nederl. Histor. bl. 584. Maar, elk, eeven
eyndthoudende, wilde 't uyterst van zijn eysch hebben:— zoo in
zijn Tacitus bl. 85. Handthaavende de vrouwen haar bevel met
meerder eindthoudenheit en onbedwinghlijkheit, de welke, nu,
de banden los gemaakt zijnde, huizen, merkten, jaa ook
le e g h e r s r e g e e r d en. Zie voorts Ilitl. Woordenb. op HOOFT in v.
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Dan om zijn schoonheid. Al wat 's jagers scherp gezicht
Hiermee beschieten wil, dat treft hij. Geen gevallen
Regeeren zijne vlucht. Hij keert, dit weten ze alien,
Bebloed vanzelf weerom, in zijne sterke vuist.
940 Hierom houdt Fokus aan met vragen nauw en juist
Bij wat geval de schicht deez' handvest hebb' gekregen;
Van wien hij herkwam; wie hem holp aan zulk een zegen:
En Cefalus berecht hem weder op dien eisch,
Doch zweeg bij welk geval hem Prokris d'eerste reis
945 Met dit geweer beschonk, mits hij zich vond verlegen
Een zaak te reppen, die van schaamte dient gezwegen ;
En overdenkende met treurigheid en rouw
Aan 't jammerlijk verlies van zijne waarde vrouw,
Sprak end'lijk droevig, met de tranen op de wangen:
0 noon van een godin, dit wapen komt me prangen
950
Met droefheid. Och of 't lot gegund had dat ik haar
Nog sang genieten mocht. Dit wapen, 't valt me zwaar
Te melden, heeft mijn vrouw en mij te droef bedorven.
Och hadde ik nimmermeer dit jachtgeschenk verworven!
955 Haar naam was Prokris, zoo misschien de zusters naam
Oritia, geschaakt en ruchtbaar door heur faam,
U meer bekend zij: zoo gij ooit de zeen en werken
En schoonheid van deez' twee belust waart aan te merken,
Mijn schoone Prokris was met recht eer schakens waard
960 Dan hare zuster zelve. Erechteus, mild van aard,
Beschonk me met dit pand, zijn kind, ter goeder ure.
De liefde schonk ze mij. Men schat me van nature
Gelukkig, en ik was gelukkig nog ter tijd,
En waar"t gebleven, en voor ongeluk bevrijd:
965 Maar anders lag het in den raad der goon geschoren.
De tweede maand ging in, met haren zilv'ren horen,
Nadat we beide in echt verzaamden hand aan hand.
De gouden dageraad bescheen 't bedauwde land.
De schemering verdween. Himet, gewoon te bloeien,
970 Zag mij door 't open veld met netten henespoeien,
Om harten, rijk getakt met hoornen, op te doen.
De schoone Auroor verzoekt, mijns ondanks, mij in 't groen.
Zij beige zich toch niet, spreek ik als 't is de waarheid:
Want schoon haar rozemond schoon opluikt met een klaarheid,
94 1. Han dvest: in zijn oorspronkelijke beteekenis van „kracht, voordeelige eigenschap, voorrecht". 't Woord is later alleen in overdrachtelijken
zin voor „geschreven voorrecht" gebezigd. — 946. Rep p e n: Vondel bezigt
dit woord zoowel, als hier, voor „aanroeren" als voor „roeren". Tegenwoordig zegt men: de „voeten reppen", maar: „reppen v an een zaak". —
965. Geschoren voor „beschoren" ; doch min zuiver van vorm. — 966. De
oude uitgaaf heeft: De tweede maand ging in. — 969. Himet:
Hymettus, het om zijn bijen beroemde gebergte in Attika.
VONDE L XII.
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975 Het licht en duister scheidt, en dauw en nekter drinkt;
De naam van Prokris staat alleen in 't harte en blinkt.
Ik min ze uit al mijn harte, en kan mijn tong niet roeren,
Of moet dien lieven naam op 't blad der tonge voeren.
Ik kan haar bruiloft niet vergeten, en dien nacht,
980 En versche liefde, en deez' bijeenkomste in het zacht
En vroolijk bruiloftsbedde. Auroor, hierom ontsteken.
Sprak : staak dit roemen. o ondankb're, 't is verkeken.
Behou uw Prokris : maar gaat mijne spelling vast,
Gij zult nog wenschen dat gij nimmer zulk een last
985 Als Prokris had getrouwd : en grauwende van smerte,
Zond mij naar Prokris heen, met een grammoedig harte.
Ik wederkeerende, en bedenkende al hetgeen
Auroor mij spelde, vreesde angstvallig, viel met een
In achterdocht of om een liever te behagen
990 Mijn lieve Prokris zich oneerbaar had gedragen.
De schoonheid en de jeugd gaf me eenige achterdocht
Of hier ook overspel en afkeer schuilen mocht.
De zeen verboOn dit van haar kuischheid te vermoeden :
Doch 'k was van huis geweest. Auroor, van wie wij spoeden
995 Te keeren, strekt me tot een voorbeeld, waard geducht.
Wij minnaars vreezen straks voor eenig kleen gerucht.
'k Besluite in 't harte mijn bedenken naar te sporen,
En wil haar zuiv're ziel door gaven eens bekoren.
Aurore stijft me in zulk een vreeze en achterdocht :
1000 En zeker 't scheen me of ik 't gevoelde. Zij vermocht
Mijn aangezicht alreede een and'ren schijn te geven.
Onkenbaar worde ik naar Athene toe gedreven,
En trede binnen 't huis, onkundig van deez' vlam
En schandelijke smet, en daar ik niet vernam
1005 Dan kuische teekens, en elk uitzag met verlangen,
Beducht of 't heerschap vrij mocht wezen, of gevangen.
Nadat ik nauw'lijks door zoo velerhande slag
Van lagen en bedrog bij Prokris kwam, en zag
Haar kuischheid, stond ik stom voor zulk een bloem der wijven,
1010 En liet de proef van haar getrouwe kuischheid drijven.
Ik gaf me ongaarne haar te kennen op die stond,
En kon me nauwelijks onthouden Prokris' mond
Te kussen , als 't betaamt. Zij zag bedroefd van rouwe,
En nochtans zag men nooit met oogen schooner vrouwe
10 [5 Dan deez' bedroefde vrouw. Zij staat er vast en blaakt
Uit liefde om haren man, zijn wedergade ontschaakt.
9 85, 986. En ....zond: dit sluit zich aan bij 't in vs. 982 voorkomende
spra k. Deze regels geven zeer onduidelijk en tautologisch het meque
illi irr a ta remisi t. — Iwo. Versta: „en dreef de proef van haar getrouwe
kuischheid door".
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0 Fokus, reken vrij hoe blonk deze uitgelezen,
Die in haar droefheid zelf zoo bijster schoon most wezen.
Wat hale ik weder op hoe dik en menigmaal
1020 Haar kuische zeden mijn onkuischen minnestraal
Afsloegen! zij liet reis op reis deez' reden hooren:
Ik hebbe alleen een lief, geen and'ren meer verkoren,
Het zij wie 't wezen wit. 1k wijdde, nimmer moe,
Mijn lusten een alleen, en niemand anders toe.
1025 Wat wijze zou zich met zulk een beproefcie trouwe
Nog niet genoegen? ik ben met deez' scherpe schouwe
Nog niet gerust, maar grief mij zelven, en mijne ziel,
Beloof ze schat op schat, en wat haar oog beviel,
Totdat ze wankelde, en mij reden gaf te schromen.
1030 Toen riep ik straks: nu blijkt hoe gij zijt ingenomen.
Deez' overspeelder, dus vermomd, is zelf uw man.
0 trouwelooze vrouw! gij zijt betrapt. Ik kan
Het zelf getuigen. Zij zwijgt stil, en stom van schaamte
Verantwoordt dit niet eens, en schuwde naar betaamte
1035 Het achterdenkend huis, dien boozen bedgenoot,
En haatte mijne jacht en mij tot in den dood,
Ook al het mansdom, en hun ommegang verbolgen,
Om zuivere Diane in bosschen na te volgen.
Ik, eenzaam en alleen gezeten overeend,
1040 Gevoele een knaginge in het merg van mijn gebeent',
En bad vergiffenis, bekende mijn misdaden,
En dat ik in deez' schuld kon vallen onberaden,
Indien men mij bekoorde, en gave een rijke gift.
Zij, om het kwetsen van haar eere, eerst met een drift
1045 Ter wraak', zich wrekende, gaat, door dit schuld bekennen
Verzoend, naar huis met mij, wien 't rouwde haar te
[schennen,
En slijt den tijd in vrede en vriendschap stil en braaf.
Zij schenkt me boven dit, als een geringe gaaf,
Een hond, haar van Diaan geschonken om te wennen,
1350 Die zei: dit hondeken valt ze al te snel in 't rennen.
Toen schonk ze me ook dien schicht, in mijne hand gevat.
Lust u te weten wat geluk deez' schicht, zoo glad
En handig, met zich brengt; gij zult niet zonder reden
1026. Schouw e voor „onderzoek,proef".-1o52,1053. Deez' schicht,
zoo glad en handig: „Han dig is eigenlijk de persoon, die een zaak wel
„weet te handelen; maar hetgene makkelijk kan gehandeld worden, noemt
„men eigenlijk handelbaar: hier evenwel zegt Vondel handig voor
„handelb a a r". H. Ik moet bier, behalve de voorbeelden, welke H. uit
nog andere schrijvers van name aanhaalt , die insgelijks handig en b ehendig in gelijken zin als hier ter plaatse bezigen , nog aanvoeren , dat
het w.w. han den dagelijks gebezigd wordt voor „zich naar de hand
voegen" , in uitdrukkingen als : „dit geweer hand t m ij; die work zal u
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U hoog verwonderen om zulke vreemdigheden.
1055 De veldgodinnen zijn gewoon door haar vernuft
De duist're orakels, daar het schrander brein voor suft,
t'Ontvouwen. Hierom liep men niet, gelijk te voren,
Bij milde Temis, om haar antwoord naar te sporen,
En dubbelzinnigheid, vanouds in zwang en kraft.
1060 Zij liet deez' slofheid van het yolk niet ongestraft,
Maar stuurde een wild gedierte in 't oud Tebaansch geweste,
Verdelgde mensch en vee. Al 't landvolk om de veste
Zat ingetoomd van schrik. De jeugd , hierom vergaard,
Spant netten op het veld. Het dier sprong onvervaard
1065 Door struik, en loozen strik, en over want, en netten,
Hoe hoog deez' hingen. Wat jachthonden 't wild bezetten
Na'et slaken, het ontslipt, en redt zich op de jacht,
In 't rennen sneller dan een vogel uit zijn kracht.
Altzamen houden ze aan ik zoude Lelap slaken.
1070 [Zoo hiet het jachtgeschenk]. Dit trok, om los te raken,
Het leizeel al zijn best, en raakt zoo dra niet los,
Of rende ons uit het oog. Men wist in veld en bosch
Niet waar het hondje was gestoven en gevlogen.
Men zag noch hond, noch spoor : ja geen Gortijnsche bogen
1075 Hun pijlen slaken met deez' snelheid : en geen schicht
Vliegt sneller van de hand : geen slinger drijft zoo licht
Het lood door dunne lucht, als Lelap heen ging streven.
Een heuvel stond in 't veld, allengs in top geheven,
Hier steeg ik op, om best deez' nieuwe jacht te zien.
1080 Wanneer het snelle dier gevangen scheen in 't vlién,
Dan wist het Lelaps bek en scherp gebit t' ontglippen,
En loos geen rechte streek te houden, zich in 't wippen
Op 't vlakke veld niet bloot te geven, maar heel ras
Den hond te loeren, die het op de hielen was,
1085 Zich in een ronden ring te draaien, en 't bespringen
Des honds t' ontwijken door een strik van vele kringen.
Dan is de hond het op de hielen met een vlucht,
En schijnt te vatten, maar vangt ijd'le en dunne lucht.
Ik wou me met den schicht behelpen, en eens mikken
1090 Met mijn gezwinde hand, en vattende voor 't wikken,
Den schichtband, zag vast hene en weder, en zag vremd
Twee marmersteenen staan , op 't vlakke veld gestremd.
Gij zoudt gelooven dat d' een vluchtte, d' ander baste:
Want zeker god, indien ooit eenig god iet schafte
1095 Met dieren, wou dat geen van bei den renstrijd won.
„niet han d en", en zijn die spreekwijzen goed, dan kan het ook geen fout
zijn, wanneer men het bedoelde geweer, of de bedoelde vork ha n di g
noemt, d. i.: „passende aan de hand van hem, die er zich van bedient". —
1069. Lelap: de Latijnsche naam is L ela pa.
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Dus lang sleet Cefalus, van daar 't verhaal begon,
Den tijd, en zweeg in 't end, dies Fokus vraagde in 't ende
Wat ramp deez' jachtspriet hem berokkent, welke ellende.
Toen meldde Cefalus het onheil van den schicht.
1100 0 Fokus , zeide hij , in mijnen huw'lijksplicht
Was liefde, en blijdschap, en genoegen met mijn vrouwe
Eerst oorsprong en begin van alle mijnen rouwe.
'k Zal u mijn blijdschap eerst ontvouwen door verhaal.
O zoon van Eakus, het lust me u altemaal
1105 Mijn heil en ongeluk eens weder voor te stellen,
Hoe blijde, en zonder dat we ons ergens inne kwellen,
Ik met mijn bedgenoot, en zij met haren man
Te zamen leefden, in een vroolijk echtgespan,
Elkand're lief en waard, en zij, hiertoe gekomen.
1II0 Had Juno's bed niet voor haar huwelijk genomen,
Noch ik zelf Venus, of wie mij gebeuren mocht,
Geenszins ten huwelijk voor Prokris aangezocht.
Ik plag, zoodra de zon der bergen kruin bestraalde,
Ten bosch ter jacht te gaan, daar 't wild den adem haalde,
1115 En zonder windhond, paart, en dienaar bij den heer,
Of eenig net. Een schicht alleen was mijn geweer.
Verzaad van wildvang, zocht ik schaduwen te krijgen,
En 't koele luchtje, dat ten heuvel of kwam stijgen.
In 't steken van de zon des middags afgemat,
1120 Zocht ik een luchtje: mij verlangde, en 'k wenschte dat
Een luchtje mijne leén, nu jagens moe, ververschte.
Dan placht ik, 't heugt me nog, wanneer de lust mij perste,
Te zingen: waai ai waai, zoet luchtje, herwaart aan,
En blaas met uwen aftm door deze bruine bladn
1125 In mijnen boezem, en verlicht den brand der toortse,
Die mij verzengt en blaakt, gelijk een zomerkoortse.
Misschien voegde ik hierbij, liefkoozende in mijn rust:
[Mijn noodlot brocht dit mede] en gij, mijn lieve lust.
Ik was nu al gewoon te zeggen: o gij koestert,
1130 Gij koestert, gij verkwikt, gij onderhoudt, en voestert
Mijn leven. Gij alleen zijt oorzaak dat ik los
Deze eenzaamheid beminne, en lommer van dit bosch,
En uwen adem yang met mijnen mond en lippen.
'k Weet niet wie deze spraak en stem mij hoorde ontglippen,
1135 Door dubbelzinnigheid van zulke donk're reën
I 102. Van alle mijnen r o u w e: „Alle kan hier niet bestaan; indien
„het gedeclineerd wordt, moet het zijn alien, zoo niet, al enz. — Nooit
„worden de a djectiva, staande voor het artikel, gedeclineerd. Zoo
„zegt men: hij deed Z 0 0 GROOT EENEN a r b e i d, of, zoo GROOTEN
„arbeid: Hij beminde zoo SCHOON eene vrouw, of zoo SCHOONE

„vrouw", enz. H.
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Geloofde dat de naam van 't luchtje, dicht op een
Geroepen een godin most wezen van den velde,
Een schoonheid op wiens gunst ik hart en zinnen stelde.
Deez' reukelooze mensch, aanbrenger van een los
1140 Gedroomden laster, gaat onrustig uit het bosch,
En brengt het Prokris aan, in stee van dit te dompelen,
En zegt, hij heeft me dit in 't eenzaam hooren mompelen.
De liefde is reuk'loos in 't gelooven uit den aard,
En, zoo men mij vertelt, mijn Prokris viel bezwaard
1145 In zwijm ter aarde neer, en na een wijl bekomen,
Noemt zich ellendig, door het nimmer in te toomen
En strenge noodlot. Zij beklaagt mijn wufte min,
En stelt zich treurig om dit ijdel last'ren in.
Zij vreesde voor hetgeen met recht niet stond te vreezen,
1150 Een lichaamloozen klank, en lastig in 't genezen,
En kwelt zich hierom, als om een oprecht verhaal.
Zij twijfelde evenwel, en sufte menigmaal.
d' Ellendige heeft angst hierin te zijn bedrogen,
En wil 's aanbrengers woord niet achten, als gelogen,
1155 En haren man geenszins verdoemen eer zij 't ziet.
Zoodra de dageraad de schemering verliet,
Ging ik van huis ten bosch, en na de jacht bij heggen
Vermoeid, in 't groene gras ter aarde nederleggen,
En roepen: luchtje, waai ai waai toch herwaart heen.
1160 Waai herrewaart. Verkwik verkwik mijn moede leén.
Mij docht terstond ik hoorde in 't roepen iemand zuchten,
En wist niet wie het was, en sprak, niet zonder duchten :
Koom herwaart, allerliefste : en onder dit gedruisch
Gaf een afvallend blad mij weder een geruisch,
1165 Dies waande ik of er wild mocht schuilen ginds of herwaart,
En schoot den vluggen schicht met mijnen arrem derwaart,
En och helaas het was mijn Prokris, rood bemorst
Van eene doodkwetsure, in hare blanke borst.
Zij riep: wee mij! zoodra ik hier de weeklacht kende
1170 Van mijne gemalin, mijn lief, in deze ellende,
Schiet ik, half zinneloos, fluks toe op dezen kreet,
En vind haar hallef dood, zie springend bloed het kleed
Besprenk'len, en, o wee, zij wou, zooveel ze konde,
Den schicht, haar jachtgeschenk, nog trekken uit de wonde.
1175 Ik heffe 't lichaam op, mij liever dan mijn hart,
Met mijn verwaten arm, verbinde fluks de smart
En bitt're wonde met de sleteren, getrokken
I141. Dit te dompelen voor „dit te verzwijgen". Dompelen staat
hier voor dompe n, d. i. „uitdooven". — 1177. De s l e t e r e n: hier: „de
lappen, van het kleed gescheurd". Zoo zegt HOOFT , in zijn Henr. bl. 23
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Van hare kleederen, en poog vast onder 't nokken
Het bloed te stulpen, en houde aan in droeven staat,
118o Dat ze ons, aldus besmet, niet stervende verlaat' :
Doch hare kracht bezweek. De veege hier ter stede,
Nu met een aanzicht , naar de dood gezet alreede,
Brocht in het uiterste nog deze woorden voort:
Ik bidde ootmoedig, om ons huwelijk en woord,
1185 Om 't wettig bedde, en om den wil der goon hier boven,
Om mijn verdiensten en weldaden, waard te loven,
Indien gij eenige nog schat in dit geval,
Om onze liefde en trouw, die eeuwig duren zal,
Laat Luchtje geenerwijze ons huw'lijksbed beklimmen,
1190 Een eenige oorzaak dat ik neerstijg bij de schimmen.
Zoo sprak ze, en toen verstond ik klaar en ongefaald,
En zei hoe ze in den naam van Luchtje was verdwaald.
Maar och wat baat me dit ! zij zeeg allengs ter neder,
En zooveel krachten hier nog worst'len hene en weder,
1195 Die wasemt ze uit met bloed. Zij staroogt mij nog aan
Bedrukt en bang, zoolang hare oogen openstaan,
En ademt haren geest in mijnen mond en lippen,
Doch schijnt geruster en nu veiliger t' ontglippen.
De held verhaalde dit al schreiende, en bewoog
1200 En perste alle anderen de tranen uit hun oog.
Hiermee trad Eakus met bei de zonen binnen,
En 't nieuw geworven yolk, gesterkt om prijs te winnen,
Met vreugd van Cefalus gewelkomd, als men plag.
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INHOUD.
inos belegert ondertusschen Alkatoe, hetwelk gewonnen,
zoo verkeerde Nizus in eenen arend, Scille in eenen leeuwerik.
Nu keerde hij weder in Kreten, daar het menschestiers gedrocht in den doolhof gesloten lag. Tezeus dit verdelgende, zeilde

M

scheuren zijne tapisseryen, bedding en behangselen aan
sleteren; bl. 31: door 't inlandsch oorlogh de huiswonde te verbinden met sleteren van den staat. 't Woord wordt mede gebezigd
voor „'t geen van ouderdom gesleten of gescheurd is", en waarschijnlijk
is die beteekenis de oorspronkelijke. H. — 1189. Luch tj e: zie boven vs. 1123.
Prokris meende namelijk, dat haar man een nimf tot zich geroepen had,
die Aura, d. i. „luchtje", geheeten was.
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met Ariadne naar het vaderland, en verliet ze op den oever.
Bacchus verscheen, trouwde ze hier, en plantte hare kroon in
het gestarrente. Ikarus pogende met zijnen vader uit het eiland
to vliegen, verdronk in zee. Een patrijs Talus, onlangs in eenen
vogel hervormd, zag den vader hem begraven. Tezeus middelerwijle wijd befaamd, werd gedaagd naar het Kalidonsche everzwijn, en die het ombrochten geraakten om hals, en Meleagers
zusters veranderden in hinnen. Hij wederom keerende, voer naar
Archelotis, en zag d' eilanden van de Echinaden, uit veldgodinnen herschapen. Filemons en Baucis de goden onthalende, werden in boomen, hun huis in eene kerk, en het vlek in een
staande meer verkeerd. Hierna volgen Proteus en Mestraes, ten
leste ook Acheloiis veranderingen, bij hem gebruikt, toen Herkules
en hij Dianier vrijden.
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Lree verdrijft de glans, in 't krieken van den dag,
Den duist'ren nacht, en komt de zon ter kim uitjagen
En d'oostenwind ligt vlak. De donk're regenvlagen
Verrijzen, en de wind van 't zuiden uit een wolk
5 Begunstigt Eakus, en 't nieuwgeworven yolk,
Met eenen Cefalus, den afgezant, in 't keeren,
Die, eer men hen verwacht t'Atheen, naar hun begeeren,
De haven winnen : maar de koning Minos prest
Terwijl zijn heir, en stroopt al 't Lelegeesch gewest,
10 En komt zich legeren voor d'Alkateesche muren,
Daar Nizus hof houdt, die eerwaardig bij geburen
Om zijnen ouderdom, op 't hoofd droeg 't purp'ren haar,
Waaraan de welvaart van al 't rijk hing met gevaar.

A

R. 13, 14. Toen Herkules en hij Dianier vrijden: dit wordt
niet in 't Achtste, maar in 't Negende Boek verhaald. — 9. 't L elegees ch gew est: „Lacedemon", aldus genoemd naar koning Lelex,
zijn stichter. — io. d'Alkateesche muren: t. w. „de muren
van Alkathoe, of Megara". — 12. Purp'r en haar: de vraag, of men
pu r p e r en dan wel purp ere moet schrijven, hangt geheel of van een
andere, t. w. of hier van de stof dan wel van de kleur wordt gesproken:
een onderscheid, dat thans maar zelden, doch bij onze schrijvers meestal
zeer stipt in 't oog werd gehouden. Zoo lezen wij in de Hist. van Alexander
1515 cap. 14 e en purperen c 1 e e t, en cap. 41 dye zee met purpere
ver we ver ciert. — H. — 13. Met dat haar namelijk zou Nifus, als uit
het vervolg blijkt, zijn rijk kwijt raken. Het lot van dat rijk hing dus
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De maan vernieuwt zeswerf haar horens hoog gestegen,
15 Gedurende 't beleg, nog bleef de stad belegen,
En d'oorlogskans hing lang in twijfel, en beraad
Wat zij te kiezen stond. Dicht bij de vesten staat
De toren en het slot, gewoon geluid te geven,
Men zegt hier is de klank van Febus' Tier gebleven,
20 En d'aangename galm bleef hangen in 't ciment
Der muren. Nizus' oir en dochter was gewend
Hierop te steigeren voor d'oorelogskrakeelen
En daar met keikens zoet der muren galm te streelen,
En onder het beleg der stede reis op reis
25 Den fellen strijd te zien. Nu kende ze in 't paleis,
Gedurende 't bestand, de hopmans, hunne namen,
En der Kretenzen dracht, en pijlekokers, t'zamen
Met al de benden, en de paarden, boven al
En meer dan haar betaamt in oorelogs geval
30 Te kennen, Minos zelf den koning, voortgesproten
Van schoone Europe. 't Zij de hellem bleef gesloten,
Of 't hoofd van pluimen hing beschaduwd voor het licht,
Zij prees zijn schoonheid, en opheld'rende aangezicht.
Schoot hij den schitt'renden metalen schild aan d'armen,
35 De schild stond voegelijk. Schoot hij in d'oorlogszwarmen
Een taaien esschen schicht den vijand naar het lijf,
De jonkvrouw prees den scheut, en 't afgerecht bedrijf.
Zag zij hem met den boog en pijl op iemand mikken,
Dan zwoer ze Febus kon den vijand dus verschrikken
40 Met een gezwinden piji. Zag hem de maagd in 't stof
l etterlijk aan dat haar, en de regel zou zeer gelukkig zijn, indien die onge.
lukkige rijmlap „m e t gevaar" hem niet bedierf. — 15. No g bleef de
s ta d bel e gen : b el egg en, voor „belegeren," heeft, zegt Huydecoper,
in zijn hoofdtijden niet b ele gde, bele g d, maar bel a g, b el ege n, welke
laatste vormen men bezigt, wanneer 't woord in den zin van „aanleggen"
of van „besturen" gebezigd wordt. H. Wel is 't zoo met g e le ggen voor
„baren", zie vs. 219:
Waar van Pasifai gelag.
Alleen moet ik doen opmerken, dat beleggen een actieve, gel e g g e n
daarentegen een passieve beteekenis heeft. Wat daarvan zij, in elk geval
acht ik b ele gen hier verdedigbaar. Wanneer ik een voorwerp ergens heb
gelegd, dan is dat voorwerp op die plaats g ele gen : en zoo volgt ook hier,
uit de omstandigheid , dat de stad b e 1 e gen was, nog niet dat Minos niet
gezegd kon worden , haar b elegd te hebben. — 2 I. 0 i r en do c h t e r:
eene dier ongelukkige tautologieen , waaraan zich Vondel, als hij vertaalt,
maar al te dikwerf schuldig maakt om zijn regels te vullen. — 23. M e t
keikens zoet der muren galm te streelen: de meening is, dat zij,
door kleine steentjes of keien tegen den muur te werpen , er liefelijke tonen
uitlokte. — 37. 't A fg e r e c h t b e d r ij f; men zegt van een persoon, dat zij
a fg er e c h t, d. i. „behoorlijk geoefend" is, en dan nog vordert de taal, dat er
bijgevoegd worde op w a t; maar een zaak, of, zooals hier, een b e d r ij f
kan niet a fgerecht zijn.
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Blootshoofds, en zonder helm, door d'open poort van 't hof,
In 't purp'ren gewaad het witte paard beschrijden,
En 't rijke dekkleed, rood van goud, om uit te rijden,
Den breidel, wit van schuim, regeeren, dan vermand
45 Van liefde, en nauw'lijks bij haar zinnen en verstand,
Schat zij den schicht, dien hij alleen aanraakte en eerde,
Gelukkig, en den toom, dien zijne hand regeerde,
Gelukkig, en de maagd kreeg eenen lust in 't end,
Zoo 't vrij stond, Minos zelf t'aanschouwen in zijn tent.
50 Het zou haar lusten uit den toren op het wenschen,
Te springen midden in het leger der Kretenzen,
Of vaders koop'ren poort t' ontgrendelen al stil
Voor haren vijand, of te doen wat Minos wil.
Zij zat terwij1 en zag alle oorlogsdreigementen
55 Van dien Dikteeschen heer, en zijn sneeuwwitte tenten.
Toen sprak ze: ik twijfele of de blijdschap mij betaamt,
Of treuren, om den krijg van Minos, die ons praamt.
Mij smart dat Minos mij bestrijdt, die hem beminne:
Maar rees hier d'oorlog niet, ik zelve, zijn vriendinne,
60 Had Minos nooit gekend: doch evenwel zoo 'k ging
Uit vaders sterke stad in vaste gijzeling,
Hij mocht van deze stad aftrekken met zijn benden,
Mij tot een vredepand behouden, 't oorlog enden.
O allerschoonste heer en koning, wijd vermaard,
65 Was uwe moeder, die ter krone u heeft gebaard,
Zoodanig, billijk dat een godheid om haar blaakte:
En hoe gelukkig waar' mijn levenslot, geraakte
Ik vliegende in het heir van dien Kretenzer heer
Om hem mijn minnevier t'ontdekken, en van veer
70 Mij hem ten bruidschat op te veilen, en bedingen
Dat hij heer vaders rijk zoo fel niet zou bespringen:
Want eer blijf 't huwelijk, waarop ik hope alree,
Nog steken, dan ik, tot verraad van vaders stee,
Vervalle: schoon het wel verwonnen kwam te stade
75 Dat hij verwonnen wierd door goedheid en genade
46 . Schat zij den s c h i c h t: stellig las Vondel zijn verzen niet over,
althans niet overluid; zijn gehoor had hem anders hier sc h at in a c h t of
schicht in p ijI doen veranderen. Zooals de halve regel nu klinkt, is hij
oorverscheurend. — E er d e voor „in waarde hield ?" of enkel voor „gebruikte?" — 5o. Op het wenschen: niet zeer duidelijke rijmlap, die
waarschijnlijk bedoelen zal: „op haar wensch". — 53. Of te doen wat
M in o s wil: de taal zou hier, in plaats van w il, wild e, of, beter nog,
zou w i l le n vorderen. De eigenlijke bedoeling is in 't Latijn zeer geestig
uitgedrukt met:
Teel si quid Minos aliud velit.

54. All e oorlogsdr e i g e m en te n voor „al de oorlogswerktuigen, den
ganschen belegeringstoestei". 't Woord staat hier alleen om 't rijm.
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Des overwinners: en gewis hij voedt niet los
Om 't deerlijk sneven van zijn zoon Androgeos
Den oorlog, en is sterk en kwalijk of te keeren,
Die met den zwaarde komt zijn goede zaak verweren.
80 'k Geloof wij zullen in den oorlog gaan te grond,
En met de stad ten roof hem vallen in den mond.
Waarom zal krijgsgeweld, en 's vijands heir hier buiten,
En niet mijn liefde en gunst, de poorten opensluiten?
Men gunne liever hem onbloedig, zonder moord,
85 En nederlaag van yolk, de sleutels van de poort.
Ik ben, o Minos, zelf bekommerd dat een wreede
En reukelooze hand, in 't openen der stede,
U mocht doorstooten: en wie is zoo wreed van aard,
Die kennisdragende u een schicht of stalen zwaard
90 In 't harte drijven zou? dit inzicht steunt op reden.
Ik wil het rijk en mij ten bruidschat uitbesteden,
En zulk een oorlogsvier uitblusschen met mijne echt:
Doch wat vermag de wil! de koningswacht sluit hecht
De poort, en vader staan de sleutels 's nachts bevolen.
95 Ik ongelukkige, beminnende in 't verholen,
Vrees hem alleen, en hij alleen keert mij door 't slot.
Och waar ik vaderloos! elk is zijn eigen god,
En smeedt zijn heil, of blijft van het geluk versteken.
Fortuin verwareloost de sufsters, en haar smeeken.
I00 Indien een and're van deez' liefde ontsteken waar'.
Zij zette met een lust de zorgen, het gevaar,
En wat de minne keert, ter zijde, en uit hare oogen:
En hoe zoude iemand meer dan ik hierin vermogen?
Ik durf door vier en zwaard heenstreven trotsch en koen:
105 En nog heeft niemand vier en zwaard hiertoe van doen.
Heer vaders purp'ren haar is mij alleen van noode.
Dit schatte ik boven goud. Dit haar zal mij, te bloode
Aan zege helpen, en het wenschen van mijn hart.
Zoo spreekt ze, en midd'lerwijl bedekt de voornacht, zwart
110 En bruin van pennen, d'aarde, en voedt bekommeringen,
Ook stoutheid, onbeschroomd om uit den band te springen
Bij duister. Al wat leeft, van dagelijksch gewoel
En zorgen afgemat, lag stil, gerust en koel
In zijnen eersten slaap verzopen. Zij treedt vaardig
109 , 110. De voornacht, zwart en bruin van pennen: wil dit
z wart en bruin (waar 't oorspr. niets van heeft) te kennen geven, dat
het nog niet geheel donker was? Maar dat was het juist wel, als blijkt
iiit hetgeen volgt: 't was de duisternis, die haar stouter en onbeschroomder
maakte. — no. Bekommeringen: daarvan was geen sprake; integendeel,
Scylla bekommerde zich al bitter weinig om de gevolgen. — iht. In z ij n en
eersten slaap verzopen: dat verzuipen, voor „verzinken", in Vondels tijd als geen onedel woord werd aangemerkt, is alreede aangemerkt.
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115 Naar vaders kamer. o Aartsgruwel, vloekens waardig!
De dochter, midd'lerwijl de min het hart bevangt,
Berooft den vader 't haar, daar 't gansche rijk aan hangt,
En schendig zulk een roof te lasterlijk bekomen,
Gaat strijken met dien buit ter poorte uit zonder schromen,
120 Door 's vijands leger heen [zoo vast betrouwde zij
Op haar verdienste] en komt vol moeds, ten leste bij
Den koning, die vast beeft, als zij hem dus bejegent:
1k Scille, Nizus' bloed, bestelle u, rijk gezegend,
[De min gebiedt me dit] hiermee mijn vaderland,
125 De vaderlijke stad. Ik eische loon noch pand
Dan u alleen. Aanvaard dit haar, een pand van trouwe.
Geloof ik levere u geenszins met angst en rouwe
Heer vaders haar, maar zelf zijn leven en zijn hoofd.
Met eenen schonk ze hem 't geschenk, te schelmsch geroofd.
130 De koning Minos deist terugge, en staat bezweken
Om zulk een gruwel, en begint aldus te spreken:
0 schennis van onze eeuw! het hemelsche besluit
Drijve u, te water en te land, ter wereld uit.
Waarachtig ik wil niet gedoogen dat mijn eiland
135 En errefrijk, de wieg van Jupiter, 's yolks heiland,
Van zulk een aartsgedrocht besmet werde en betreén.
Zoo sprak hij, en gelijk een wetheer van de zeën,
En van rechtvaardigheid, den vijand, nu verwonnen,
De wetten stellende, beval het ree begonnen
140 Beleg te staken, en de machtige oorlogsvloot
t'Ontmaren, en matroos al 't vaartuig kleen en groot
Terug te roeien. Scille aanziende hoe de kielen
Ter zee in streven, als zij aan de riemen vielen,
En hoe de koning haar dien schelmschen loon ontzeit,
145 Steekt op van gramschap, nu geen mededoogenheid
Zijn hart vermorwde, en haar gebeden ijdel waren.
Zij rukt het haar uit, strekt de handen op de baren,
117. Vergel. reg. 13, doch hier is de zaak gelukkiger uitgedrukt. —
118. Een nomin., die in de lucht hangt. Versta: „en nadat zij op schendige
wijze haar roof door een misdaad bekomen had". — 122. Die vast bee ft :
zulk een flauwe kerel was Minos niet, om te beven, gelijk Vondel 't hem
laat doen, op 't verschijnen van een jonge juffer. De ontroering kwam
eerst later — zie vs. 130 — toen hij het gruwzame feit vernam. — 135. D e
wieg van Jupiter voor „de geboorteplaats van Jupiter". H. —139, 140. Beval
het ree be gon n en b e 1 e g te stake n: dit alles is blijkbaar haastig vertaald, en daardoor heeft Vondel Ovidius niet begrepen. Er is geen sprake
van een gestaak t, maar van een ge e in d igd b el e g. Minos was, door
het bezit van 't noodlottig haar, meester geworden van Nizus' rijk en had
zijn vijanden in boei geslagen: c a p t i s h o s t i b a s impos ui t zegt het
Latijn. Uit de vertaling zou men opmaken, dat het bevel van Minos onmiddellijk volgde op de toespraak van Scilla; doch 't kwam eerst later, en
nadat hij in Lelege orde op de zaken gesteld had, zie vs. 555, 556, 173.
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En roept: ontvlucht ge een, die zooveel aan u verdient?
O gij van mij bemind, ook boven vader, vriend,
150 En eigen vaderland! o wreedaard gaat ge vegen,
Die door ons schelmstuk en verdiensten raakte aan zegen!
En raakt u mijn schenkaadje en liefde niet? o held,
Op wien ik al mijn hoop en zinnen had gesteld?
Want waar zal ik me nu, van u verlaten, keeren?
155 Naar 't vaderland? dat ziet den vijand triomfeeren,
En ligt verwonnen: en genomen zoo 't nog stond,
Durf ik mijn vader wel gemoeten op dien grond,
Zoo snood bij mijn verradn? het staat voor mij gesloten.
De burgers haten mij, de kleenen en de grooten.
160 d'Aangrenzende ijst van zulk een voorbeeld, nog te rauw.
Nu valt de wereld en gansch Krete mij te nauw,
Alleen om Krete's wil. Verbiedt ge ons dit uit toren;
Zoo zijt ge zeker uit Europe niet geboren,
Maar uwe moeder was 't ongastvrij zandgewest,
165 Een tweede tijgerin, 't Armeensche tijgersnest,
Charibdis, met den storm van 't zuiden aangedreven.
God Jupiter was nooit de vader van uw leven,
Noch uwe moeder werd van eenen stier geschaakt.
't Gerucht van uwen stamme is valsch in zwang geraakt.
170 Een wreede stier was 't die u teelde, en onder 't loeien
Zijn liefde nimmer zette op vaarzen, noch op koeien.
O vader Nizus, koom en straf me: ik heb misdaan,
Verheug u dat onz' stad geschend ligt en vergaan,
Ter straf' van ons, die nu ronduit bekennen moeten
175 Dat wij 't verdienden, en met recht deez' misdaad boeten.
Dat hierom iemand, die verkort is, met zijn hand
Mij, goddelooze en een strafwaarde, help' van kant.
O overwinner door ons schelmstuk, loos besteken,
Waarom beschuldigt ge ons van schelmsche lasterstreken?
180 Dit lasterstuk, begaan aan vader en mijn land,
150. Gaat ge vegen: vegen of va g en wordt gewoonlijk alleen als
bedr. w.w. gebezigd, voor „schoonmaken, zuiveren, borstelen, boenen",
enz., hier schijnt er onder verstaan te moeten worden: de zee, en dan
beteekent de zee, den grond v e g en, „zich wegmaken", en is gaat
ge v e gen? synoniem met g a j e s c huiv e n? doch beide uitdrukkingen
zijn plat en in geen deftig vers te dulden, ook al is het, gelijk hier, een
ritsige deerne, die in haar drift minder op haar woorden let. — 16o. d'A a ngr en z ende: „de naburen". — 161, 162. Het Latijn heeft: „ik heb mij,
ter wille alleen van Creta, buiten de geheele wereld gesloten", doch dat
zegt Scilla bij Vondel niet. — 166. Versta: de poel Charybdis, door een
zuiderstormwind beroerd". — 176. Iemand, die verkort is: „een van
hen, die door mijn bedrijf ongelukkig zijn geworden". — 177. Mij, go dd elo oz e en een strafwaarde: waarom niet liever: „mij goddelooze, mij
strafwaarde ?"
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Gebruik u zelf ten dienst. Maar waardig waar' ze uw hand
Te trouwen, die, gelijk een overspeelster, schendig
Den norschen stier bedroog, te gruwzaam en ellendig,
Door eene houten koe, en zwaar ging, los van tucht,
185 Van tweederlei gestalte, een lasterlijke vrucht.
Ondankb're, luistert ge ook naar mijn mistroostig kermen?
Of gaan de winden, niet bewogen tot ontfermen,
Met mijne woorden en uw schepen recht door zee?
Het is me nu niet vreemd dat een Pasifae
190 Meer trek had tot den stier dan t'uwaart, die veel forscher
Van aard waart dan een stier, en ongelijk veel norscher.
Het lust me ellendige te spoeden, en ik hoor
De baren, in de zee gescheurd, op 't waterspoor
Vast ruischen, en het land schijnt snel terug te deizen
195 Met mij. o Minos, die niet omziet onder 't reizen
Naar mijn verdiensten, en de trouw slaat in den wind,
Zult niets uitrechten. 'k Zal, uws ondanks u gezwind
Navolgen in het zog, en aan den achtersteven
Vast hangende, over zee gesleept, door 't water streven.
200 Zoo spreekt ze nauwelijks of springt van boven neer
In 't water, dat het schuimt, en volgt de vloot in 't meer.
De liefde geeft ze kracht. Zij hangt, vervoerd van minne,
Aan 't groot Kretenzer schip, gelijk een gezellinn
Des aftochts, bits benijd. De vader ziet haar vlucht,
205 En ree veranderd, als een sperwer in de lucht,
Poogt met den krommen bek haar van het schip te rukken,
Waaraan zij vast hing, die bevreesd voor 's vogels nukken,
Het koningsschip verlaat, 'twelk door de golven drijft;
En 't schijnt dat ze in de lucht op 't water hangen blijft.
210 Zij schijnt een pluim. De pluim, in 't vogelkijn herboren,
Heet leeuw'rik, naar de lok den vader afgeschoren.
Als Minos nu belandt in Kreten, en meteen
Zijn macht en oorlogsvolk ten schepe is uitgetreen,
Betaalt hij Jupiter belofte en offerhanden
215 Van honderd stieren, hangt den roof rondom de wanden
En pijlers van het hof. De stam was midd'lerwijl
181, 182. Maar waardig waar' ze uw hand te trouwen, die
enz.: „versta: „maar zij, die Pasifae, die enz., was waardig een hand te
trouwen". Lees dus voor waar' ze: was z e. — 203. Gel ij k een gez e Ilinn e: „het begin van dit woord g e z e Ili n n e bederft de muziek „van
het vaars". H. Ja, wanneer men het scandeerende leest, doch men kan
't lezen zonder op g e te drukken en dan klinkt het vers zeer goed. 210 , 211. De pluim, in 't vogelkijn herboren, heet leeuw'rik,
n a ar de 1 o k: 't was niet de p luim, maar Scylla zelve, die in een
v o gelk ij n herboren of herschapen werd. Hoe wijders de naam van ciris,
hier door le euw'rik vertaald, naar de 1 o k geheeten wordt, is in 't oorspronkelijke even duister als in de vertaling. — 2 16. M i d d'l e r wijl: uit
dit woord zou men opmaken, dat het schandaal tusschen Pazifae en den
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Geschend door overspel, ook tegens wet en stijl
Begaan met een gedrocht van 't tweederlei naturen,
Waar van Pasifae gelag, den nageburen
220 Nu kundig. Minos zoekt deez' vuile lastersmet,
Een snoode bloedschande, of te keeren van zijn bed,
En 't gruwzaam hofgedrocht ter zijde in d'afgeschoten
Behuizing doolhofswijs te houden opgesloten.
Vernuftige Dedaal, een bouwheer zonder ga,
225 Aanvaardde 't werk. Men kon in 't gaslaan voor en na
Geen oog, hoe scherp men zag, op eenig teeken houwen.
De paden krinkelen in bochten en in vouwen,
Misleiden 's gangers oog: aleveneens gelijk,
De stroom Meander door het Frigiaansche rijk
230 Loopt spelen met zijn kil, dan op dan nedervloeien,
Zich zelf bejegenen, dan naar den oorsprong spoeien,
Dan weder zeewaart in een wijd en ruimer veld,
En onder 't went'len zich gedurig werk bestelt.
Zoo vele dolingen, te kennen, noch te raden.
235 Noch op te tellen van verdwaalden op deez' paden,
En 't heimelijk bedrog van 't kunstige gebouw,
Zijn zulks dat zelf Dedaal nauw uitgang vinden zou.
Als hij de dubbele gestalt van stier en jongen
Hierin gesloten, en met muren houdt gedwongen,
240 En met den zwaren tol van menschevleesch verzaad,
Temt Tezeus, nu het lot in 't derde lotjaar gaat
Na negen jaar, 't gekocht, zoo vratig in 't verslinden.
De deur des doolhofs, van de kloeksten niet te vinden,
En nooit gevonden, wordt door 't kluwen van de maagd
245 Schoone Ariadne ontdekt, die Tezeus zulks behaagt
Stier had plaats gehad, te rwijl Minos op den tocht was; doch dat is de
meening niet: wel, dat het tweeslachtig monster, uit den gruwel voortgesproten, middelerwijl gegroeid was. — 219, 220. D en n age b u r e n nu
kundig: Vondel wil zeggen, dat de gebo or te van het wangedrocht het
feit wereldkundig had gemaakt. Maar niet Nu, reeds vroeger was dit geschied, anders had Scilla — zie vs. 181 en volgg. — er niet op kunnen
zinspelen. — 223. Doolhofsw ijs: dit woord is hier verkeerd geplaatst:
het gedrocht was niet do olh ofswij z e op g e slo ten, wat wartaal is,
maar opgesloten in een gebouw, dat doolhofswijze was ingericht. — 224. E e n
bouwheer zonder g a: niet zonder „vrouw", maar zonder „wederga",
„zonder gelijke". — 225, 226. Men ko n, enz.: versta: „men werd (toen
't werk voltooid was) nergens, hoe scherp men toekeek, eenig merkteeken,
eenige bijzonderheid gewaar, met behulp waarvan men zijn weg kon
terugvinden. — 228. 's Gangers oog: wederom treffen wij hier het woord
ganger aan , hier zeer gepast. — 241. Temt T e z e us : het woord t e m men,
hier gebruikt, zou allicht doen denken dat Theseus den stiermensch tam
maakte; doch tern t staat hier eenvoudig voor „versloeg". — 243-245. Men
mag het betwijfelen of iemand uit deze regels leeren zou, hoe Theseus
uit den doolhof kwam. Gelukkig is de vertelling van elders genoeg bekend.
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Dat hij ze schaakt, en zeilt met heur naar Dia henen :
Maar d'onbarmhartige laat ze op de barre steenen
Van 't zeestrand zitten , daar god Bacchus haar verkwikt,
En deez' verlaten maagd, die in haar droefheid stikt,
250 En kermende het hart weemoedig uit moet weenen,
Vertroost, en smijt haar kroon, die starren krijgt voor steenen,
Ten hemel door de lucht. In 't vliegen derwaart heen
Verand'ren kroonsgewijs de paarle en steen bij steen
In klare starren , die bij nacht aan 's hemels daken
255 In 't midden van de Slang en God Alcides blaken.
Dedaal wordt midd'lerwijl verdrietig, te gelijk
Om zijne ballingschap, en Krete, Minos' rijk,
En blakende van liefde om zijne landsgenooten,
In 't midden van de zee gevangen en besloten,
260 Spreekt bij zich zelven : schoon wij in bedroefden stand
Hier vast omsingeld zijn, te water en te land,
Nog staat de ruime lucht ons open om t'ontglippen,
Dat hene zullen wij d'afgunstigheid ontslippen.
Heeft Minos al het rijk in zijn gewoud alom,
265 Hij houdt de vrije lucht nog niet in eigendom.
Zoo spreekt hij, en bedekt veel vonden om t'ontrennen,
Bootseert natuur na, en legt ongelijke pennen
In orde, kort en lang vervolgens op een rij,
Gelijk een heuvel rijst. Zoo plag een ruischpijp, bij
270 Den herder net gesneën van ongelijke rieten,
Eerst kleen en kort, dan groot en langer op te schieten.
Hij bond de middeisten met draden net van pas,
En kleefde d'ondersten aaneen met buigzaam was,
En boog na'et binden net het werk tot eenen vlogel
275 Naturelijk, en recht gelijk een vlugge vogel.
Zijn zoontje Ikarus stond lachende hierbij,
En handelde onbewust dit vedertuig te blij,
Waarmee het vliegen zou, niet zonder nood van 't Leven.
Dan bond het veders om door d'open lucht te zweven:
280 Dan kneedt het goudgeel was met zijne kleene hand,
En hindert spelende, door wullepsch onverstand,
Zijn vaders wonderwerk. Toen 't werk, dus aangevangen,
Voltooid was, bleef Dedaal op bei de vleugels hangen,
En met zijn lichaam licht heendrijven door de lucht.
285 Hij onderwijst den zoon zorgvuldig en beducht :
Och Ikarus, gedenk den middenweg te houden.
Indien ge lager daalde op zee, de baren zouden
Uw schacht bevochtigen: en rijst ge aan 's hemels as,
24 6. D i a : of „Naxos", een eiland in de Egeesche Zee. — 276. Z ij n
zoontje: Ikarus was geen spelend knaapje meer. Hij had zich in dat
geval zoo stoutmoedig niet gewaagd.
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Het steken van de zon omhoog zal 't weeke was
290 Versmilten: hierom vlieg in 't midden, schuw voor 't blaken.
Gij moogt de Berewacht niet al te dicht genaken,
Noch ook den grooten Boer, en Luchtreus met zijn zwaard,
Dies hou uw vaders spoor. Nu leert hij hem bedaard
Voorzichtig vliegen, schiet de pen aan rug en leden.
295 Terwijl hem d'oude man vermaant met rijpe reden,
Zoo rolde traan bij traan langs zijne kaken neer.
De handen beefden, en de vader, droef en teer
Van harte, kust den zoon nog eens voor 't allerleste,
En zwevende op zijn pen, vloog door het hoog geweste
300 Hem voor, en vreesde voor den knaap, die 't hart beroert,
Gelijk een Vogel, die zijn jong gebroedsel voert
Ten neste uit door de lucht. Hij port hem na te streven,
Te leeren wat gevaar de nieuwe vond van 't zweven
Begrijpt, en rept terwijl de vleugels naar omhoog,
305 Ziet om naar zijnen zoon, met een bekommerd oog.
De visscher, bezig met zijn bevende angelroede,
De herder met zijn vee, de landman, mat en moede,
De hand slaande aan den staart van zijnen krommen ploeg
Zien bei de vliegers, en gelooven wis genoeg
310 Dat zij twee goden door den hemel heen zien zweven.
Zij waren Juno's kerk en Samos langs gedreven,
Ook 't eiland Paros, rijk van klaren marmersteen.
Het jachtrijk Delos lag ter slinke hand beneén,
Lebint en Kalidon, gezegend van de bije,
315 En zoeten honigdauw, lag aan de rechte zije,
Wanneer de zoon, verheugd in 't vliegen, stouter wordt,
En van den leidsman scheidt, belust om snel en kort
Een hooger streek te gaan ten hemel; maar het branden
Der zonne smilt allengs het weeke was, de banden
320 Der pennen, en hij klapt de schouders, nu ontbloot
Van roeituig, vangt geen lucht noch wind in dezen nood.
De zoon roept deerlijk om den vader onder 't zweeten,
En plompt in bare zee, naar zijnen naam te heeten.
De droeve vader roept, helaas geen vader meer:
325 Och Ikarus, mijn zoon, waar vliegt ge nu dus veer?
292. Luchtreus: „Orion". — 309. De vliegers: „met nadruk zoo
genoemd omdat ze de eenigen zijn onder de menschen, die gezeid worden
gevlogen te hebben", enz. H. De opmerking zou niet onaardig wezen, iudien
wij het woord v lie g e r nergens anders bij Vondel vonden dan hier, —
doch wij hebben het hem reeds talrijke malen zien gebruiken en altijd in
de beteekenis van „vliegenden". Ik geloof dan ook niet, dat er hier een
dieper zin in schuilt. — 314. L e b i n t: Lebynthus, een eiland der
Egeesche Zee, niet ver van Patmos gelegen. — Kalidon: neen: Kalymne,
dat een eiland was in de Egeesche Zee. Kalidon lag in Etolid en geheel
buiten den koers van onze vliegers, die over zee zweefden.
VONDEL XII.
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Waar zijt ge, och Ikarus? waar zijt ge, o zoon, gebleven?
Hij zag de veders, die omlaag op 't water dreven,
Vervloekte zijnen vond, begroef het lijk met smert
En rouwe aan zee, die naar zijn naam geheeten werd.
330 Een snaterend patrijs ziet neer uit eiken takken
Zijn zoons rampzalig lijk in d'aarde en grafste zakken,
En klapt de pennen stijf opeen, en meldt met zang
Zijn blijdschap, om dien rouw des vaders droef en bang.
Men heeft dien vogel nooit gevonden van te voren.
335 Deez' onlangs nog een knaap in een patrijs herboren,
Gaf u, o Dedalus, een klank na wijd en breed:
Want uwe zuster, nog onkundig van het leed
Dat hem gemoeten zou, gaf u den onervaren
En schrand'ren zoon, een knaap omtrent de twalef jaren,
34o Om kunst te leeren. Hij bespiende 't ruggebeen
Van eenen visch, nam daar een voorbeeld uit, met reen
Gevat, en sneed terstond een rij van ijz'ren tanden,
En brocht de zaag in zwang, en hechtte met zijn handen
Twee priemen met een knoop, gelijk twee armen, vast
345 Aaneen, zoo staan ze net en fiks aaneen gepast.
De scherpe priem blijft staan, en d'ander mag verstrekken
Om recht rondom gezwaaid een ronden kring te trekken.
Dedaal benijdde dit, en bonsde uit Pallas' kerk
Den knaap van boven neer, maar loochende wel sterk
350 Dat hij hem neerstiet, en strooide uit hij was gevallen.
Maar Pallas, die de kunst begunstigt boven allen,
Beschut, verkeert hem in een vogel, dekt uit zucht
Den nedervallenden, in 't midden van de lucht,
Met vederen. De kracht van 't snel vernuft, ontvangen
355 Voorhene, bleef in pen en voet en vleugel hangen.
Hij hield den zelven naam, en nog is deez' gewoon
Niet hoog te vliegen, noch te nest'len in de kroon
Van hooge boomen. Hij vliegt laag, en houdt zich lage
Bij d'aarde hene, legt zijn eiers in de hage,
330. Een snaterend patrijs ziet neer uit eiken takken: dit is
letterlijk vertaald: ook 't Lat. heeft:
Prospexit ab ilice perdix ,
en het is reeds door een der commentatoren, die zeker niet alleen letterkundige, maar ook jager was, aangemerkt, dat Ovidius zich hier vergist
heeft; want dat de patrijz en nimmer in de boomen zitten, noch hier
te lande, noch in 't zuiden van Europa, gelijk o. a. uit Purr, Hist. Nat. X.
33 blijkt. En toch bewijzen bier de later volgende regels, vs. 356-36o,
waarin zeer juist de aard der patrijzen wordt afgemaald, dat wel degelijk
die vogelsoort bedoeld wordt. Wij moeten dus tot het besluit komen, of
dat men voor a b ilic e een ander woord te lezen hebbe, Of dat Ovidius
zich verschreef, Of dat deze P e r di x, die dan ook te voren een knaap was
geweest, als een uitzondering op den gewonen regel te beschouwen is.
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360 En denkende aan zijn val met vrees, zweeft nimmer hoog.
Nu strijkt Dedaal vermoeid op Etne uit ieders oog,
En Kokalus, getroost den banneling te vrijden
In 't harnas, wordt geloofd om zulk een medelijden.
Athene, moedig op held Tezeus' dapp'ren aard,
365 Wordt van den tol ontlast, die 't gansche land bezwaart.
Men siert de kerken, eert Minerve met gebeden,
Jupijn en and're goon, naar d'oude plechtigheden,
Met offer, kerkbelofte, en zoeten wierookgeur.
De faam had Tezeus' naam de Grieksche steden deur
370 Gespreid. De landzaat van het rijke Achaie in lijden,
Riep hem om noodhulp aan, in deez' benauwde tijden,
En Kalidon, hoewel het Meleager heeft,
Smeekt mede om onderstand ootmoedig en beleefd,
Geperst van 't wilde zwijn, ter wraak der jachtgodinne,
375 Op 't land gebeten: want men zegt dat deze onminne
Uit Eneus voortsproot, die in eenen vruchtb'ren tijd
Alle eerstelingen van het graan aan Ceres wijdt,
Den wijn aan Bacchus, en d'olijven aan Minerve,
Deze eerzucht, eerst in zwang bij Argos, ten bederve
380 Des yolks en 't gansche land, kwam endlijk alien goon,
Benijders van deze eer, een parel aan hun kroon,
Ter ooren: en men zegt dat zij alleen vergaten
d'Altaren van Diaan met hunne wierookvaten
Te wierooken. De goon zijn van geen gramschap vrij.
385 Diane sprak : men zal niet schimpen, alsof wij
Ontaard, zoo groot een smaad gedoogen zonder wreken.
De jachtgodin onteerd, stuurde Eneus in zijn streken
Het boschzwijn, grooter dan een Epirootschen stier,
Of Siciljaanschen. Uit de blikken gloeien vier
390 En gloed en bloed. De hals, om zich met kracht te weren,
Staat stiff van borstelen, gelijk een bondel speren.
De ruige rug, gelijk een heirspits scherp en fel,
Staat overend. Het schuim bruist over 't harde vel,
En breede schoften heen. De dikke tanden kanten
395 Zich tegens kracht, gelijk gebit van elefanten.
Het bliksemt met den muil. Het loof en gras verbrandt
Van zijnen adem. Het doorwroet al 't korenland,
Dat groen staat, met den muil. Het maait den oogst van 't koren
Nog onrijp. d'Akkerman ziet al zijn hoop verloren,
362. Kokalus: een koning van Sicilie, die Dedalus in zijn ballingschap
opnam. Minos vervolgde aldaar den vluchteling en werd door 's konings
dochteren omgebracht. — 375. D e z e on m i n n e: on behoudt altijd den
nadruk in de samenstelling met een subst., doch naar de plaatsing van het
woord, gedoogt de maat van 't vers niet dat men o n anders dan k or t
uitspreke. Bij 't lezen is men alzoo gedrongen, Of tegen den cadans bf
tegen de zuiverheid der uitspraak te zondigen.
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430 Dat hem op jammeren en tranen staat. Hij ziet
Het graan verslonden, daar het in zijne aren schiet.
De schuur en dorschvloer zien bedrukt naar korenschooven
En vruchten uit van 't zaad, die zij zich zelfs beloven.
De zwang're wijngerd met zijn ranken, nu niet teer,
405 En d'altijd groene olijf geraakt op 't veld ter neer.
Het randt ook kudden aan, ontziet geen stier, noch ossen ,
Noch hond, noch herder. 't Volk verloopt gebergte en bosschen,
En zit slechts zorgeloos in vast bemuurde steen,
Eer Meleager, trotsch van aard, raakt op de been,
410 Met eenen braven troep van eed'le jongelingen,
Ontwakende om met hem deez' plaag te gaan bespringen ,
Uit lust tot eer en prijs : twee zonen van Tindaar,
d'Een op zijn leérewant, met load gevuld heel zwaar,
En d'ander, trotsch te paard, zoekt zich in zijnen zadel
415 Te kwijten : Jazon, fier op zijnen stam en adel,
En die het eerste schip vol moeds te water bracht :
Ook Tezeus, niet misdeeld van heil, die zijne kracht
Gelukkig paarde met Piritoils : de zonen
Van Testius : hierbij kwam Linceus, waard te kronen,
420 Zoon van Alfareiis, befaamd in krijgsbedrijf,
De wakkere Idas, en held Ceneus, nu geen wijf,
Leucippus, en Akast, de bloem der schichtenaren,
Hippotus, Drias, en vorst Fenix, jong van jaren,
Amintors zoon, twee zoons van Aktor, alle twee
425 Elkandere gelijk, en Fileus, uit de stee
Van Elis. Telamon liet zich hier mede vinden,
En Peleus. Lelex volgt de brave jachtgezinden,
Eurition, en Mats van Hiant,
En held Feretias, Echion, door al 't land
430 Befaamd in 't renperk, en Panopeus, een rechtschapen,
Hippaas, en Hileils, en Nestor, eerst in wapen,
En and're braven uit Amiklen, 't oude hof,
Hier van Hippokoon gezonden, heet op lof.
Ook kwam de schoonvadr van de kuische Penelope,
435 Met een Parrazischen Anceiis, in zijn hope
Gemoedigd, en de zoon van Ampix, en met een
De telg van Eklus, nog te huwen, en besteen,
Ook Atalante, d'eer van haar Liceesche wouden,
En 't hoog Arkadje, in deez' heldinne hoog gehouden,
412. Twee zonen van Tindaar: Kastor en Pollux. — 413. Leerewant: of „strijdhandschoen", cestus. — 418, 419. De zonen van
Testius: Plenippus en Toxeus, Meleagers ooms van moederszijde. —
Thestius was koning van Pleurom in Etolie. — 421. Ceneus, nu geen
w ij f: zie over dezen het XII. Boek dezer Herscheppingen. — 434. De
schoonvaa.r van de kuische Penelope: Laertes.
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440 Schoneils' dochter, 't kleed gehaakt, gelijk ze loopt,
Het haar nog ongekruld, in eenen knoop geknoopt.
d' Ivoren koker, zwaar van pijlen, hing beneden
Aan hare schouder. 't Hoofd stond zoo, dat gij met reden
Zoudt zeggen: dies een knecht in maagdelijk gestalt,
445 Een maagd gelijk een knecht: en Atalant gevalt
Den Kalidonschen held, als hij ze komt t' aanschouwen,
En wenschte, doch het was gods wil niet, haar te trouwen,
Ontvonkt in 't harte, en spreekt: gelukkig wien gebeurt
Dat d' overschoone hem in echt wordt toegekeurd.
450 De schaamte hinderde hier langer van te spreken.
De jacht, een grooter werk, genaakt, en is besteken.
Een dicht gewassen bosch, nog nooit met bijl gekerfd,
Begint van eene vlakte en veld, dat schaduw derft.
En een vrij uitzicht heeft langs 't vlak der dalende akkeren.
455 De mannen hier verzaamd, begint de jacht te wakkeren.
Een deel spant netten: een gedeelte slaakt den hond
Van 't leizeel: een gedeelte is snel, en volgt terstond
Op 't spoor, en wenscht het zwijn met lijfsgevaar t' ontdekken.
Een diep gezonken dal lag daar het nat kwam lekken,
460 En nederstroomen, als de regen nederstort.
De taaie wilgeboom, rietboorden, lang en kort,
En lies, en bies, en teen staan onder in moerassen.
Het wilde boschzwijn, niet te tergen noch verbassen,
Schiet schrikk'lijk uit dien poel ten vijand, hard geperst,
465 Gelijk de bliksem uit de wolken met een berst.
Het rent de boomen om. Het bosch, zoo fel getroffen,
Geschokt, geeft krak op krak. De jonkheid hoort ze ploffen,
En roept, en grijpt gezwind het blikk'rende geweer
In hare sterke vuist, en biedt met spits en speer
470 Eendrachtig wederstand. Het zwijn streeft ongebonden,
Verstrooit schuimbekkende en dol aangetergde honden,
Die in den weg staan, stuift door al de bassers heen.
Echion, d' eerste van alle and'ren uitgetreèn,
Dreef't zwijn den eersten schicht naar 't lijf, verhit op wreken,
475 Die in d' ahornen schors van voor vergeefs bleef steken.
Had hij de tweede reis in 't schieten zijne macht
447 . Gods wil: het Lat. heeft r enuente D e o; wat had vertaald moeten
worden: „een God belette het", of: „hoezeer een God het belette". Van
Gods wii in een vertaling van de Metamorphoses te spreken is een anachronisme begaan. — 452. Gekerfd voor g e k or v e n: van beide vormen
vindt men talrijke voorbeelden bij onze schrijvers. — 455. De manner'
hi er verzaamd voor „toen de mannen hier verzameld waren". Het voorbeeld van 't Lat. verlokt hier Vondel weder tot het bezigen van een lossen

abiat. — 458. En wenscht het zwijn met lijfsgevaar Vontdekken:
dat juist niet; maar men leze „desnoods met lijfsgevaar, o o k zelfs met
lijfsgevaar".

262

P. OVIDIIJS NAZO'S HERSCHEPPINGE.

Niet al te veel gevergd, het punt met voile kracht
Waar midden in den rugge en 't ruggebeen gebleven.
Held Jazons schicht werd niet zoo dicht Tangs 't zwijn gedreven.
480 Hierna riep Ampix' zoon: God Febus, eerde ik u
Van mijne jonkheid, zoo verhoor, o vader, nu
Mijn bede, dat ik 't wild gewis neem. Op deez' cede
Verhoort Apollo, naar zijn macht, des bidders bede.
Toen trof hij 't everzwijn, doch ijdel met de schacht.
485 Diaan benam den schicht het ijzer onverwacht.
De schicht kwam zonder punt van 't zwijn terugge schuiven.
Het wilde zwijn begon van gramschap op te stuiven,
Te blaken, als een vier des bliksems, rood van gloed.
De blikken branden in het hoofd. Het snuift, verwoed
490 Van toren, vier en vlam ten snuit, dat ze beven
Die 't aanzien: en geiijk een stormtuig voortgedreven
Van een gespannen peze op muur of toren, dicht
Met oorlogsvolk gepropt, komt gonzen met zijn wicht;
Zoo streeft het scheurend zwijn door jongelingen henen,
495 En velt Eupalemon, en Pelagon met eenen,
Beschermers van den drom, ter rechte hand gesteld.
De spitsbroers heffen ze op den arm van 't bloedig veld.
Enezimus, uit heer Hippokoon gesproten,
Ontging geen moordgebit. Het zwijn voorbijgeschoten
500 Had aan de knieschijf hem de zenuw afgesneen,
Die voort bezweek, terwijl hij sidderende alleen
Het dier uit schrik den rug ten beste docht te geven.
Misschien waar' Nestor, d' eer van Pilus, bier gebleven,
Voor 't aangaan van den krijg, berokkend om Heleen:
505 Maar hij worpt tijdelijk den zwijnspriet van zich heen,
En wipt in eenen boom, daar alle harten krimpen,
Van waar hij vrank en vrij den vijand mag beschimpen,
Dien hij ter nood ontvluchtte, en 't wreede boschzwijn gram
En wraakziek, wet den tand op dezen eikestam,
510 Dreigt dien geklauterden te moorden en verdelgen,
En kunnende den spijt inkroppen, noch verzwelgen,
Te stout op zijn gebit, scheurt held Orichias
De heup of van het lijf. De tweelingen, dit pas
480. A m p ix' zoon: vermoedelijk hebben wij bier te denken aan
Mopsus, een der Thessaliers of Lapithen. — 499. On t g in g geen moor dge b i t: verkeerd uitgedrukt. Men kan zeggen on tzi e t g e en moor dg e b it,
omdat er dan door verstaan kan worden: „ontziet noch het gebit van het
dier, dat ons bedreigt, noch dat van eenig ander"; maar wanneer er, zooals in den bovenstaanden regel, sprake is van de uitwerking, gedaan door
het gebit van een vooraf genoemd zwijn, dan moet de bier gebezigde algemeene spreekwijze afgekeurd en geschreven worden: on t g i n g he t moor dge bit niet. — 512. T e s to u t: hiervoor „zeer stout", of voor 't eenvoudige stout. — 513. De tweelingen: Kastor en Pollux.
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In geen gestarnten nog veranderd, nu gezeten
515 Op paarden, wit als sneeuw, groothartig en vermeten
Op hunne jeugd, den schicht vast drillen in de lucht,
En stoffen: en voorwaar zij hadden met der vlucht
Het ruig geborsteld dier geschoten voor elks oogen,
Zoo 't niet in 't schemeren ten bosch ware ingevlogen,
520 Daar geen speerruiter door kon rennen met zijn paard.
De dapp're Telamon vervolgt het met der vaart,
En kwalijk op zijn hoede in 't jagen, door groen loover,
Door struiken, struikelde met hals en hoofd voorover,
Door eenen wortel van den boom, die hem verlet.
525 Terwiji heer Peleus hem op zijne voeten zet,
Mikte ons Tegeesche Atlante op 't boschzwijn, rood van blikken,
Met haren fikschen boog. De pijl kwam 't vel te prikken,
Recht onder 't oor, en drong niet dieper in dien schoot,
De borstels werden slechts van 't bloen een luttel rood.
530 Zij was om dezen scheut min blij dan Meleager.
Men wil dat hij dit eer verneemt dan eenig jager,
En d' allereerste 't bloed aan al de jagers toont,
En zegt : gij, om dien scheut verheven en gekroond ,
Met uw verdienden prijs, zult moedig heengaan strijken.
535 De mannen staan beschaamd om deez' heldin, en kijken
Versuft, en manen vast elkand'ren moedig aan,
En roepen: men behoort elkand'ren bij te staan,
En schieten in het wild. De menigte verhindert
De pijlen, en belet den scheut. De nadruk mindert.
540 Een stout Arkader, met de boschbij1 toegerust,
Liep razende in zijn dood vooruit, en riep met lust :
0 jongelingen leert hoe mans met pig en bogen
Geheel wat anders dan het vrouwendom vermogen.
Nu zal het blijken wat mijn dapperheid vermag.
545 Al kwaam' Diane zelf dit zwijn, met haar gezag
En wapenen, op 't veld beschutten, 'k zal 't verdelgen
Met deze hand, al zou 't de jachtgodin zich belgen.
Dus opgeblazen sprak deez' stoffer. In der ijl
Braveert hij in de lucht met zijn geslepen big
550 Van weerszij snedig, en omhoog staande op zijn teenen,
Gereed te treffen , rukt de boschschrik herwaart henen,
Gelijk een bliksemschicht, met eene voile kracht,
En zet de rijen van zijn tanden in 't gemacht
Des stoffers, daar de dood gemengd is met de wonde.
555 Ancets stort ter neer, en 't ingewand in 't ronde
538. En schieten in het wild: versta: „en (aldus roepende) schieten
(zij) in het wild". — 542. Met pijl en bogen: verkeerd, voor met boog
e n p ijle n. H. — 555. An ce ii. s: de straks genoemde Arcadian Hij was
de zoon van Lykurgus en Antinoa en een der Argonauten geweest.
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Gesold en voortgerold drijft op den grond in bloed.
Ixions brave zoon, Piritoils, vol moed ,
Stapt op zijn vijand aan, en drilt met sterke handen
Den zwijnspriet, om met kracht deez' landplaag aan te randen.
560 De dapp're Tezeus riep hem dus van verre toe :
0 dien ik boven mij bemin, zijt op uw hoe,
Mijn halve ziel, het staat den dapp'ren vrij te strijden
Van ver. Verwaandheid brocht Ancetis straks in lijden,
Dus sprak hij, schoot het been, gewapend met een punt
565 Van ijzer, en dat net gemikt was en gemunt
Op 't wit, om naar zijn wensch geweldig kracht te baren,
Maar op een esschen tak geschut werd in de blaren.
Toen schoot held Jazon ook. De pijl werd bijgeval
Van 't zwijn gekeerd, en op het jankende geschal,
570 Door 's windhonds muil tot in den weeken darm gedreven ,
Bleef door de darmen in den grond der aarde kleven.
Maar Meleagers hand hiel niet een zelve streek
Met een paar schichten, gaf de rug van 't zwijn een steek,
En d' aarde een steek; en om het wild geen tijd te geven,
575 Schiet toe, daar 't went'lende op den oever van zijn leven,
Schuimbekkende zijn bloed vergoot met pijn en smart.
Hier staat de jager, die den vijand tergt en tart.
Den spriet duwt in de schoft. De troep der jachtgenooten
En spitsgebroeders zien den landvloek doodgeschoten,
580 Tot blijdschap van elkeen, en schreeuwen overluid,
En geven met vermaak den schutter om dien buit
De hand, en zien het zwijn, zoo lang gesterkt ter aarde,
Met groot verwond'ren aan, en schromen 't met den zwaarde
Te treffen. leder doopt zijn schicht nog eens in 't lijf.
585 Held Meleager zet het landgedrocht heel stijf
Den voet op zijnen nek , en zegt : o Atalante,
Arkadiaansche teig, aanvaard, o brave Plante,
Dien roof, verworven door mijn lot en dapperheid,
En deel in mijn geluk en eere, alom gespreid.
590 Hij schonk haar voort de huid van 't zwijn, den vloek der landen,
Die ruig van borst'len stond, en muil, met lange tanden
Gewapend en gespitst, een eer die haar verblijdt,
En van alle anderen ten hoogste wordt benijd.
De gansche drang begint hierom te murmureeren.
571. In den grond der aarde: „het kan schijnen, dat hier een van
„beide, of in den g r o n d, of in de aarde voldoen zou, doch de Dichter
„spreekt zeer wel, en zegt veel meer, met den grond der aarde, dan
„of hij slechts een van beide genoenid had; te kennen gevende, dat de
„pij1 niet alleen even in de aarde bleef steken, maar, na dien windhond
„doorboord te hebben, ook nog tot diep in het harte der a arde door„drong, want grond is, volgens KILIAEN , het onderste gedeelte van
„iets” enz. H.
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595 De zoons van Testius, gereed om dit te keeren,
Verheffen hunne stem, en steken d'armen uit,
En kraaien: hou gemak. Laat liggen dezen buit.
Geen wijf, 't waar' schande, zal met dezen prijs gaan strijken.
Bedrieg u zelve niet. Al gaat ge moedig prijken
600 Op uwe schoonheid, een al t'ijdel toeverlaat;
Schoon hij van minne doolt, die naar uw huw'lijk staat.
z'Ontweldigen de maagd den jachtprijs, eenen zegen,
Daar Meleager nu eerst recht aan heeft gekregen.
De sterke held kon dit niet kauwen met geduld,
605 En bijtende op de lip en tanden, roept en bruit:
0 roovers van onze eer, 't is tijd te leeren merken
Wat dreigement verschilt van daden en van werken,
En duwt Plexippus, niet bedacht op zulk een smert
En deerlijk ongeval, den stalen schicht in 't hart.
610 Nu Teed hij geenerwijs dat Toxeus [die verwoeder
Uit wraakzucht toeleide, om dien neerslag van zijn broeder
Te wreken, en uit schrik dit ongeraden vond]
Hier lang bleef twijfelen, maar priemde hem terstond,
En stiet den schicht nog warm van 's broeders nederlage,
615 In zijne borst, om zich t'ontslaan van deze plage.
Altea offerde den goon voor d'overhand
Van haren braven zoon: maar als zij 't gansche land
Gewagen hoorde, en zag hoe hare broeders bleven
Zoo stak ze een klok op, van krankzinnigheid gedreven.
620 Zij schokt de gansche stad met kermen en misbaar,
En jamnieren, en zet de handen in het haar,
Verkeert het feestgewaad in droeve rouwgewaden.
Doch ziende hoe haar zoon bezwalkte al zijne daden
Met deze neerlaag, nam de droefheid haast een end.
625 't Geschrei verkeerde in wraak en vloek en dreigement.
Zij hadde een stokske, daar drie zusters, drie godinnen,
Die aan haar ambt verplicht, een ieders noodlot spinnen,
Den duim in zetten, toen Altea blij gelag
602. z'Ontweldigen de maagd den jachtprijs: liever zou ik hier
lezen: z'o n t w eldigen der maagd enz.; want, zooals Vondel geschreven
heeft, kan eerst uit het verband worden opgemaakt, dat het niet de
maagd, maar de jachtpr ij s was, die ontweldigd werd. — 616, 617.
Voor d'overhand van haren braven zoon: d. i.: „voor de overwinning, door haren zoon Meleager op het zwijn behaald". — 626. E en
s to k s k e: liever: „een telhout". — D r i e zusters: de Parken, of Schikgodinnen. — 628. D en duim in z e t t e n: in 't stokske alzoo ; doch wat
zin heeft dat? 't Bevreemdt mij, dat H. deze plaats zonder aanmerkingen
heeft laten doorgaan; want zeker heeft hij die zoo min verstaan als ik.
't Lat. heeft:

Stipes erat: quernn , cum partus enixa jaceret
Thestias; in flammam triplices posuere sorores
Staminaque impresso fatalia pollice nentes, caet.
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Van Meleager: kind, zei 't drietal op dien dag,
630 0 eerstgeboren, wij bescheren tijd en uren:
Gij en dit stokske zult beide evenlange duren.
Zoo spreekt dit drietal, en strijkt voort ter hofpoorte uit.
De moeder rukte toen den tak, een jonge spruit,
In 't branden uit den viere, en leschte het vol zorgen.
635 Het lag een langen tijd in haar trezoor geborgen,
En het bewaarde, o knaap, dus Lang uw levens tijd.
Nu brengt de moeder dit te voorschijn, dol van spijt,
Beveelt de tortsen op te stapelen bij stukken,
En vier te stoken, om het leven hem t'ontrukken.
640 Nu poogt ze vierwerf 't hout te steken in den brand,
En vierwerf moet het hart bezwijken met de hand.
Zij voelt een bangen strijd, en pijnelijke smarte,
In ' t moederlijke en ook in 't zusterlijke harte.
Twee namen schokten een en 't zelleve gemoed.
645 Het aangezicht besterft, zoo menigmaal het bloed
Naar 't harte trekt, uit angst en doodelijke schrikken
Voor 't schelmstuk, 'twelk ze broeit. Uit hare roode blikken
Groeit gramschap blik op blik, naardat ze schijnt geneigd.
Dan twijf'le ik welk een stuk zij met de tronie dreigt;
65o Dan weder over wien zij droef is uit meedoogen.
Zoodra de tranen door den brand van toorne opdrogen,
Verneemt men evenwel nog tranen in dien strijd:
En eveneens gelijk een schip bij onweer lijdt,
Van wind en stroom met kracht den stroom wordt opgedreven,
655 En tweederhande drift gevoelt, en onder 't zweven
Van weerszij tusschen bei blijft hobbelen, zoo rolt
Altea, door een strijd van zinnen afgesold,
En stilt en wekt den haat bij beurten, nooit verwoeder.
d. i. „ er was een telhout, hetwelk de Parken, toen Althea (van Maleager)
in 't kraambed lag, op 't vuur s m e ten, terwijl zij, den duim op den
levensdraad (van 't kind) houdende, spinnende zeiden, enz." Men ziet, dat
alzoo Vondel vergeten heeft, het leggen van dat stuk hout op 't vuur —
de omstandigheid, waar 't juist op aan kwam — in zijn vertaling op te
nemen, en de Drie Gezusters haar du irn en verkeerdelijk op 't hout, in
plaats van op haar draad, laat zetten. — 635. In ha a r t r e z o or: 't Lat.
heeft p en e t r a lib us imis; „in haar binnenste" of „meest verborgen
kamer" of „verblijf". Vondel vertaalt dit voor de lezers van zijn tijd zeer
juist en verstaanbaar; immers men gaf toen den naam yen trezoor aan
de „kast" of „kist, waarin 't zilverwerk en andere kostbare dischtoestel
geborgen werden". 't Woord luidde — als BILDERDIJK Gesll. in v. (deze reis
zeer juist) aanmerkt, oorspronkelijk d r essoir, d. i.: „aanrecht-tafel", en
is geenszins een verbastering van 't Lat. thesaurus. Omgekeerd vertaalde men, in de middeleeuwen, door de gelijkheid van klank bedrogen,
en omdat het meubelstuk werkelijk schatten inhield, d r e sso i r of t r ésor
met thesaurus, en zoo geraakte wederkeerig t r é s or in gebruik voor
nschat".
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Zij wordt meer zuster dan een liefelijke moeder,

66o En om de zielen der gebroederen met bloed
Te zoenen, is zij nu godvruchtig van gemoed
Door ongodvruchtigheid : want toen de wraakgloed mede
Aan macht geraakte, sprak de moeder deze rede:
Deez' lijkhoutstapel zal mijn eigen ingewand
665 Verbranden. Als zij nu met haar vervloekte hand
Voor 't grafaltaar stond met dien moordtak riep ze afgrijselijk:
0 gij drievouwige wraakgodheen naar en ijselijk,
Keert uwe tronien naar d'offers toe. Welaan
1k neme wraak, en wil een gruwelstuk bestaan.
670 Een lasterlijke moord staat met een moord te boeten.
Men moet een schelmstuk met een schellemstuk verzoeten.
Een lijk, een doodslag moet men zoenen met een lijk.
Het godd'loos huis verga, opdat het ieder blijk',
Door eenen stapel van ellenden en verdrieten.
675 Of zal heer Eneus dit geluk alleen genieten
Dat hij met d'overhand en zege van zijn zoon
Zich kitt'le, en Testius geen oir zette op zijn troon?
't Is best dat ze alle beide, als kinderloozen, treuren.
Mijn broeders, dadelijk gevoerd naar 's afgronds deuren,
68o Nu schimmen, voor altoos versteken van het licht,
Gevoelt, gevoelt de kracht van mijn lijkofferplicht.
Aanvaardt 't lijkoffer, dat mij staat op rouw en zuchten.
Aanvaardt mijn lichaams booze en goddelooze vruchten.
Wee mij, wee mij, waartoe, waar worde ik toe vervoerd!
685 Gebroeders, och vergeeft het moeder, dus beroerd.
Mijn hand bezwijkt voor 't stuk. Hij is wel waard te sneven:
Maar mij mishaagt, mij gruwt dat ik hem helpe om 't leven.
Zal hij dan straffeloos bedrijven zulk een stuk,
En overwinner, en in 't leven dit geluk
690 Genietende, nog trotsch in weelde en top van eeren
Het Kalidonsche rijk, na vaders dood, regeeren,
En zult gijlieden, als een handvol stof en asch
659. Meer zuster dan een liefelijke moeder: 't lidw. een
had ook voor zuster moeten staan, of voor moeder weggelaten zijn. —
678. 't Is best: zeker was 't niet best; 't was zelfs allesbehalve goed;
maar 't woord heeft hier een betrekkelijke waarde. H. — 683. Mijn
lichaams....vruchten: vruchten staat hier om'trijm, voor vrucht,
doch verkeerd: immers Althea offerde maar eene van haar lic haamsvruchten op. — 685. Gebroeders, och vergeeft het moeder: dit
klinkt alsof de g e b r o e d e r s iets aan „hunne moeder" te vergeven hadden. Vondel had hier duidelijker en meer met de taal overeenkomstig geschreven:
Vergeeft het, broeders, aan een moeder,
of:
Vergeeft, mijn broeders, het een moeder,
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En schimmen, liggen in het Stigische moeras?
Neen neen, dit lijde ik niet. Dat hij verga en sterve,
695 Gelijk een schelm, en sleep' de hoop, en rijk, en erve
Van zijnen vader, en zijn vaderlands bederf
Al teffens met zich naar beneen op Pluto's werf.
Waar is het moeders hart gebleven en vervaren?
Waar kerkbeloften van zijne oud'ren, en voor 't baren
700 De smert van 't zwangergaan, Lien maanden uitgehard?
Och waart ge nog een kind verbrand met pijne en smart,
En hadde ik dit geleen! mijn goedheid schonk u 't leven:
Nu sterft ge billijk om hetgeen hier is misdreven.
Aanvaard den loon van 't werk, en geef terstond den geest,
705 Wel tweewerf u gegund: eerst toen ik zoo bevreesd
En bange in arbeid zat, en sedert, toen met nokken
Wij 's noodlots tak verschrikt en doodsch ten viere uittrokken:
Of breng uw moeder voort, na dit geleen verdriet,
Ten grave bij uw ooms, dat bidde ik, nu weer niet.
710 Nu bloen de wonden der gebroed'ren voor mijne oogen,
En deez' verbeelding van dien moord. Het mededoogen,
Met een de lieve naam van moeder kneust mijn moed,
Och droeve broeders, gij verweldigt me in dien gloed
Rampzalig: maar verwint uw zuster, uw partije
715 Vrijmoedig, als mijn gave u slechts ten troost gedije,
En ik u volgen mag. Zoo sprak ze droef, en smeet,
Het hoofd omkeerende, den moordstok, met een kreet
En sidderende, in 't vier. De moordstok scheen te duchten,
Te stenen, en helaas godsjammerlijk te zuchten,
720 En brandde, van het vier ongaren aangerand.
Held Meleager, niets bewust, in 't afzijn brandt,
Gevoelt zijn ingewand verbranden in die vlamme,
En heim'lijk brawn. Een noon van zulk een hoogen stamme
Verduurt deez' bitt're pijn grootmoedig. Evenwel
725 Betreurt zijn hart dat hij al moedeloos dus snel
Geen ridderlijke dood mag sterven. Hij acht drukkig
Anceils, flus van 't zwijn in 't bosch verscheurd, gelukkig.
Hij roept in 't uiterste om zijn vader oud en grijs,
En broers, en zusters, en zijn vrouw met luid gekrijsch,
730 Misschien om moeder mee. De pijn en brand vermeeren,
Bezwijken weder. Bei vergaan ze in 't vier, verteren
Te zamen, en de geest verdwijnt allengs in lucht,
En d'asch bedekt de kool en vonk. Het landgerucht
Verspreidt zich. Kalidon, flus nioedig, ligt gevallen,
697. Pluto's w erf: w erf staat hier in zijn eigenaardige beteekenis van
„afgesloten, eigen grond". Zoo spreekt men ook van een b o e r en w e r f. —
726. Hij acht d r u k k i g: drukkig staat hier voor „in zijn smart", doch,
eigenlijk, om 't rijm.
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735 En jong en oud, en hoog en laag verwekt geschallen,
En valt aan 't schreien, en aan 't kermen met beklag.
De Kalidonsche vrouw kermt luide : o wee, o wach!
Zij krabt het aangezicht, en scheurt de blonde vlechten.
De vader Eneus ligt in 't stof met zijne knechten,
740 Begruist het grijze haar, en rimp'lende aanzicht, beeft,
En klaagt dat hij gezwakt en oud dien dag beleeft.
De moeder overtuigd van 't schelmstuk, versch bedreven,
Beneemt zich zelve met haar eigen hand het leven,
En priemt zich zelve met een moordpriem wreed en straf.
745 Schoon God mij eene gaaf van honderd tongen gaf,
't Vernuft van Helikon, en zijne zangkoralen,
Nog kon ik dit gekerm der zust'ren niet verhalen.
Zij, langer passende op geen tooisel noch sieraad,
Slaan haren boezem blond en blauw, en zonder maat,
750 Omhelzen, streelen droef, en kussen en herkussen
Het lichaam, daar het ligt op 't lijkbed, niet te sussen.
Als 't gansch tot asschen is verbrand, drukt elk bemorst
De kool en asschen aan haar kuische en zuiv're borst.
Zij liggen om het graf. De naam en zerk bezegeld,
755 Vergaderen ze een beek van tranen, ongeregeld
In hare droefheid, en begieten 't grafgedicht
Met tranen, bigg'lende uit haar rood beschreid gezicht.
Toen endelijk Diaan met deze nederlagen
Van Eneus' stamhuis, en afgrijselijke plagen
760 Ten vollen was verzaad, verkeerde zij [alleen
Een Gorge, en d'edele schoondochter van Alkmeen
Nog uitgezonderd] al de zusters voort in hinnen.
De veder groeit op 't lijf. Elk krijgt, om lucht te winnen,
Twee vleugels, en de mond verandert in een bek
737. De Kalidonsche vrouw voor „de vrouwen van Kalydon". —
o w e e! o wach! „deze uitroeping was gemeener bij de ouden, dan ze
bij de nieuweren is. CL. WILLEMSEN, der Minnenloep M. 1486. B. I. c. 6.
0 wee o wach

is en

mach niet meer". H.

Het a w ay, dat men wel eens hoort, schijnt een verzachte uitspraak van
o wach! te zijn. — 761. Een Gorge: lees: Gorge, zonder lidw. — Deze
was gehuwd met Eneus' opvolger Andremon, wien zij Oxilus baarde, die,
aan 't hopfd der Herakliden, den Peloponnezus bemachtigde. — d' Edele
schoondochter van Alkmeen: „Deianira". Zie Boek IX, vs. 15 en
volgg., gelijk mede den brief van Deianira, in de Heldinnebrieven, en Herkules in Trachin. — '762. H inn en: „hinnen en hennen vindt men beide,
zoowel bij de ouden, als bij ons". H. evenals pin en pen. — 763. 0 m
lucht te win n en: dat zou beteekenen: om „a dem te krijgen"; doch de
bedoeling is hier: om „de lucht in te gaan", om „op te stijgen": en dan
kan het lidw. slecht gemist worden. Er is een groot onderscheid tusschen
veld win n e n, dat „vooruitkomen", en het veld winnen, dat „zich op
de vlakte begeven", of ook wel „de overwinning behalen", beteekent.
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765 Van been. Zoo vliegen ze uit, geschud van muur noch hek.
Terwijl reist Tezeus, die, als krijgsgenoot, vQorhene
Dien tocht hadde uitgevoerd, naar Pallas' stad Athene,
En Acheloos, die van regen overliep,
Behindert voor de kil zijn reis, te bijster diep
770 In 't waden, en hij sprak: o hoofd van groote zaken,
Athener, ai begeef u onder mijne daken,
En schuw den sterken stroom, die sleepte dikwijl straf,
En schrikk'lijk bruisend, kei en balken met zich af.
'k Heb vee en stallen langs den oever neer zien schieten.
775 Geen snelheid kon het paard, geen horenvee het vlieten
Weerhouden met zijn kracht. Ook kon deez' sterke stroom,
Als 't bergsneeuw wegsmolt, met zijn wieling, vrij van toom,
De jonge lichamen bij duizenden verslinden.
Het is dan veiliger den reislust in te binden,
780 Totdat de stroomen weer hunne oude gangen gaan,
En 't water aan den zoom des oevers stil blijf staan.
Held Tezeus stemt dit toe, en antwoordt hem ten leste:
0 Acheloos, gij raadt zeker mij ten beste,
En 'k wil uw raad en huis gebruiken allebei.
785 Hij trad in 't puimsteenhol, op 's vlietgods trouw gelei
In zalen, die hij net van ruwen zandsteen stichtte.
De grond was vochtig van zacht mos. De schulp verlichtte
't Gewelf met purperrood, dat Tirus purper dooft.
De middagzon scheen recht van 't hoofdpunt op het hoofd.
790 Held Tezeus legt zich met zijn trouwe jachtgenooten
Op 't hooge tafelbed. De mind're volgt den grooten.
Hier ligt Piritotis, daar Lelex, ginder d'eer
Van Trezen, reede grijs geworden: en de heer
Des strooms is moediger, nu hem in zijne zalen
795 Deze eer gebeurt zoo groot een oorlogsheld t'onthalen.
Hij toeft alle anderen met statigheid en pracht,
Wien hij een zelven dienst en eere waardig acht.
Het barrevoetsgezin des grooten stroomgods zette
Gerechten op den disch. Ten ende van 't bankette
Boo Aanvaardt de maagd een schaal, uit louter diamant
Geklonken, schenkt den wijn met hare blanke hand.
De held ziet zeewaart in, en spreekt: ai wil me zeggen
Wat plaats, wat eiland zien wij ginderhene leggen,
[Hij wees het met de hand] hoe heet dit? het rijst hoog:
805 Hoewel het meer schijnt dan een eiland in ons oog.
796. Hij to eft alle anderen voor „hij onthaalt". H. — 798. Het barrevo e t s gezin voor „het gezin, dat barrevoets gaat", een vreemdklinkende, doch karakteristieke uitdrukking. — 805. Ho e w el het meer
schijnt dan een eiland: versta, wat bij 't lezen niet zoo dadelijk kan
worden opgemerkt: „hoewel het meer dan een eiland schijnt".
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De stroomgod antwoordt: o doorluchte Atheensche heiland,
Wij zien vijf eilanden, en niet een eenig eiland.
Het onderscheid van plaats bedriegt een flauw gezicht.
Hoor toe: het schijnt niet vreemd, indien ik u bericht.
810 Diane strafte vijf, die reuk'loos haar verachtten,
Vijf vlietgodinnen, die tien witte runders slachtten,
De veldgoOn statiglijk ter offermaaltijd noon,
En ons vergetende te luttel eere boon,
Daar zij ten reie gaan. 'k Begon van spijt te zwillen,
815 En berstte, zoo verwoed als nooit, uit mijne killen,
En scheure afgrijselijk bosschaadje, en land bij land
Met groot gedruisch van een. Ik rolde langs den kant
De vlietgodinnen, die ten leste eens ommezagen,
Met boord met al in zee, en rukte, om haar te plagen,
820 Het vasteland door zee vaneen, en deel met kracht
In zee vele eilanden d' Echinades. Neem acht
Zij zullen midden in de zee zich openbaren.
Opdat gij ze evenwel moogt kijken en ervaren:
Ziedaar een eiland ver gelegen en befaamd,
825 Dat minne ik, en het wordt nu Perimeel genaamd
Bij zeelidn. Dit stuk lands beminne ik, en schoffeerde
809. Het schijnt niet vreemd: „niet vreemd ?" misschien niet in de
fabeleeuw en onder zoo vele andere gedaanteverwisselingen; anders is
't juist zoo'n dagelijksch geval niet: maar deze geheele regel is een stoplap,
waar in 't oorspronkelijke niets van te vinden is. — 810-821. Ik hoop, dat
Theseus den Stroomgod beter zal begrepen hebben dan ik het doe. Trouwens, 't is hier niet Vondel, maar Ovidius zelf, die hem eerst laat verhalen,
dat Diana de Vlietgodinnen strafte, en vervolgens, dat hij 't zelf deed.
Dit laatste is ook al zoo waarschijnlijk; want het was de Stroomgod, dien
zij verzuimd hadden, op het feestmaal te noodigen. — 818. Die ten lest e
eens ommezagen: hadden zij daar zoo lang mee gewacht? neen voorwaar; doch wij moeten de uitdrukking figuurlijk opnemen, voor „die eindelijk eens naar ons (den beleedigde) omzagen, die zich met een te laat
berouw nu herinnerden, hoe zij jegens ons gehandeld hadden". — 819. Met
boord: „met het oeverboord". — 821. Vele eilanden: lees: vijf eiland en: zie vs. 807; elke Vlietgodin veranderde maar in een eiland. —
822. Z i c h openbar en: d. i.: „uit elkander raken, zoodat zij elk afzonderlijk te onderscheiden zijn". — 823. Op dat: dit woord heeft hier geen
zin; want dat ver gelegen en befaamde eiland was er niet, opdat
Theseus de vijf andere beter zien zou; maar Vondel heeft hier ut verkeerd
vertaald. De Stroomgod zegt bij Ovidius: „wanneer gij nu die eilanden
gezien hebt, (kijk dan) verder op, daar ligt een eiland, enz". — K ij k en en
e r v ar en: kbken wordt hier wederom, verkeerdelijk en tegen 't gebruik,
voor b e k ij k en, d. i. „zien", gebezigd. Er varen, dat gewoonlijk voor
„ondervinden" of voor „wedervaren" gebezigd wordt, staat hier, mede vrij
oneigenlijk, voor „bevinden waar te zijn". — 824. V e r gel egen en befaamd: het laatste adjectief is om 't rum, en 't eerste een onjuiste vertaling voor „verderop gelegen". — 826, 827. Dit stuk lands beminne ik
en schoffeer de de maagd: een groote Apollo, die begrijpt, dat hier
het stuk lands en de ma a g d een en 'tzelfde voorwerp zijn.
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De maagd. Hippodamas de vader, wien dit deerde,
En niet verduwde, bonst zijn kind, vol hartewee,
En nu grof zwanger, van een steenrots los in zee.
830 Ik onderving ze, en sprak: [zij zwom vast] god der baren
Naast aan den hemel, en het strand, daar wij vergaren
Met alle stroomen in een boezem, sta nu bij.
Verhoor genadigd ons gebeen. 'k Bekenne vrij
Ronduit dat ik ze zelf schoffeerde zoo baldadig.
835 Maar toon u tegens haar rechtvaardig en genadig.
Indien Hippodamas de vader is, en hij
Niet onbarmhartig waar', nochtans eischt reén dat zij
Verwerve zijn genade, en wil me dit vergeven.
Wij bidden help ze toch, wie d' aarde, en 't lieve leven
840 Te bang valt door den wrok des vaders. Voogd der zee,
Vergun ze een plaats. Herschep haar zelf in eene stee.
Zij strekke zich een plaats. Zoo grijpe ik ze in mijne armen.
De zeegod knikt me met zijn hoofd toe uit ontfarmen,
En roert in 't stemmen al den zouten waterplas.
845 De brongodin werd bang, en zwom in 't vloeiend glas.
Ik voelde 't kloppend hart in 't zwemmen angstig beven,
Vernam hoe hare leen koud werden en versteven,
En aarde 't ingewand betrok, en kwam bekleen.
Terwijl ik spreek omhelst de nieuwe klei de leen
850 Der zwemster, en van 't snel veranderen der leden
Groeide een groot eiland, van de golven aangestreden.
Hiermede zweeg de stroom. Dit wonderwerk verslaat
Al die dit hooren: maar Ixions godd'loos zaad,
Piritots, een groot verlasteraar der goden,
855 En bijster stout van aard, de snoodst uit alle snooden,
Beschimpte dit verhaal, en sprak: gij schat de goon
Te sterk, indien ze door de macht van hunnen troon
Gestalten geven en benemen. Al die 't hoorden
Verdoemden 't uit een mond, bestraften zijne woorden,
860 Ook Lelex, oud en rijp van oordeel boven al.
Deez' sprak: der goden macht in allerlei geval
Is geenszins meetbaar, is onendig. Wat ze willen
Geschiedt, en opdat gij geen goden zoudt bedillen
Noch twijf'len aan hun macht: in 't Frigiaansche land.
865 Staat bij een lindeboom een eikeboom geplant,
827 . De maagd: „Perimele" zelve.— 827, 828.Wien dit deerde, en
niet v e r d u w d e: verkeerd, voor „wien dit deerde en die dit niet verduwde", H. — 829. Grof zwanger voor „hoog zwanger, zoodat ieder 't
merken kon". — 837. Reen: voor „de redelijkheid". — 855. D e sno odst
uit alle snooden: dat was ongetwijfeld iemand, die niet aan mirakelen
geloofde, in de oogen van Vondel; maar zoo erg teekent hem Ovidius
niet af, die hem eenvoudig sp r et or d e o rum en fer ox m e n t is, „een
vrijgeest", noemt.
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Met eenen muur omheind. 'k Zag met mijn eigene oogen
De plaats, als ik door last van Piteus heengetogen,
In Pelops' streek kwam, daar zijn vader heerschte in eer.
Niet wijd van deze plaats is een stilstaande meer,
870 Voorhene een volkrijk land. 't Is nu bekend bij velen
Om watervogels, en de duikers, die hier telen.
Hier kwam god Jupiter in menschenschijn voorheen ,
Met zijn roedrager,, god Merkuur, door 't land getreën.
Merkuur uit schalkheid had zijn hielvlerk uitgeschoten.
875 Zij klopten alszins aan, maar vonden 't huis geslaten.
De herberg werd hun bede ontzegd , behalve een hut,
Met riet en stroo gedekt, bouwvallig onderstut.
Hier woonde een oprecht paar, dat Jong te zamen trouwde.
Filemon hiet de man, en Baucis, een stokoude,
88o Zijn wijf, godvruchtig, en al evenoud als hij,
Bezitten deze hut in vrede en stil, daar zij
Het juk van arremoe gelaten t' zamen dragen.
Men hoeft naar meester, knecht noch dienstmaagd niet te vragen.
Al 't huis bestaat bij twee. Een zelleve gebied,
885 En is gehoorzaam. Als de goden onder 't riet
En lage rietdak elk hun hoofd in 't ingaan bogen ,
Ten drempel intreën , brengt met neergeslagene oogen
De grijze bestevaar hun stoelen, en verzocht
Dat elk toch rusten zoude, en Baucis leide en brocht
890 De ruwe zitkleen op de stoelen al verlegen.
Toen zocht ze in gloeiende asch, den goon ten dienst genegen ,
Het vier, des avonds spa gerekend in den haard,
Zij legt er schorsen om, en bladn, ten brand bewaard,
En blaast het hijgende aan. Zij haalt gekorven blokken,
895 Met spaand'ren, krullen, hout, en doorgekloofde stokken
Van boven af, en brak in stukken 'tgeen ze brocht,
En lei het aan, opdat de ketel zieden mocht.
Zij hakte warmoes, 'twelk haar man nog daags voorhenen
866, 867. 'k Zag met mijn eigene oogen de plaats: had hij het
wonder zelf gezien, 't bewijs ware krachtiger geweest. — 874. Ui t
schalkheid: neen, eenvoudig omdat Jupiter, dien hij vergezelde, onbekend
wilde blijven. — 875. Bijna overal elders verwatert Vondel het Latijn: hier
trekt hij, en vrij onduidelijk, te zamen wat Ovidius zoo schilderachtig zegt:
„Aan duizend woningen vervoegden zij zich om rust en nachtverblijf te
vragen; duizend woningen vonden zij voor zich gesloten". — A Is z in s:hier
voor „overal". — 878. E en op r e c h t pa a r: in op r e c h t valt de klemtoon
op de tweede greep en 't woord staat bier dus niet op zijne plaats. —
888. Naar me ester: de oude uitgave had, omdat de regel anders te lang
werd om in den haak gevat te worden, n a. — 889. Brocht: dialectvorm
voor bracht. Vs. 187 had ook beter — in stede van brengt — bracht
of brocht gepast, en beter nog ware er in plaats van b r e n g en een ander
woord gebezigd, daar het ook vs. 896 terugkomt. — 898. W a r moes: over
de beteekenis van dit woord, althans van 't eerste gedeelte, is lang geVONDEL XII.
18
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In 't kleene hofken plukte en sneed niet zonder stenen.
900 Filemon, om de goon te spijzen meest beladn,
Tast fluks de gaffel met twee ijz'ren tanden aan,
Haalt een zijde spek, van assche vuil bestoven,
En lang gespaard, van zijn berookten balk daar boven,
Snijdt spek, en steekt het in den ketel, die vast ziedt.
905 Men kout er onderling, eer hun de tijd verdriet.
Zij neemt den eemer van den haak, met zorg beladen,
En wakker spoedende om de voeten rein te baden,
Giet warrem water in het zuiver beuken vat.
De wilge bekstee lag gedekt met eene mat.
910 Zij ging ze met een slechte en oude deken spreiden,
Gewoon hiermede nog het hoogtijd t' onderscheiden,
Doch licht zoo goed, gelijk de koets van wilgenhout.
De goden liggen aan den disch, en Baucis, oud
En bevend, schort zich op, en zet den disch om t' eten.
915 De derde voet ging mank, van tijd tot tijd gesleten.
Een potscherf stut den voet. Toen stond de tafel stijf.
Men vaagt ze schoon met munt. Nu zetten ze d' olijf
Minerve's vrucht op, groene en gele met haar stelen,
Kornoeljen, die ze bij den herfst het sap bevelen,
920 Ook wortels, versche kaas, en koele cichorei,
En aiers, week gebraan, gerechten, die ze lei
In aarden schotelen. Toen zetten ze, hun gunstig,
Den berkemaier op, met loof en beeldwerk kunstig
twist, zonder dat het raadsel nog schijnt opgelost. Dat het vanouds voor
„tuingroente" is gebezigd, bewijst het vroege gebruik van de benamingen
war m o ezi er en warm o es tuin en voor „groente-kweekers" en „groentetuinen": waarom H. dan ook stelt, dat war bier w e er, d. i.: „tuin", en
w a r m o es alzoo „tuin-groente" beteekent. Bij de vele afleidingen, van 't
woord gegeven, waag ik er nog eene ter overweging te geven. Kan bier
ook gedacht worden aan een klankwissel van warmen voor „wermen",
worm e n, wurmen, „dat „kruipen" beteekent, en zou alzoo door warmo e s, of liever w a r m m o e s, allerlei kruid kunnen worden verstaan, dat,
naar zijn aard, langs den grond, of tegen rijshout opkruipt? 899. Ni et
zonder sten en: d. i.: „niet zonder zuchten of steunen van vermoeidheid". — 909. Bedstee: geen Hollandsche bedstee om in te slapen;
maar een aanlegbed of rustbank, op welke de ouden zich neerlegden aan
den disch. Zie vs. 913. — 917. Met mun t: „met kruizemunt". Ook nog
heden ten dage is het ten onzent, maar vooral in andere landen, waar
minder voorraad van lijnwaad is, zeer gebruikelijk, de meubels met een
handvol gras of bladeren schoon te wrijven; en dat Baucis daartoe een
geurig riekend kruid bezigde, was haar gasten ter eere. — 919. Onverstaanbaar. — lees: „kornoelje, een herfstvrucht, in vloeibaar sap gekonfijt". —
921. A i er s voor „eiers". Vondel helde nogal doorgaans naar den aiklank
over, die zeker echt Amsterdamsch is, getuige de fruitvrouwen, die langs
de straat met e e r e b a i e n roepen, en den steen in den Schreierstoren,
waar men op lezen kan: S chr ay er sho u c k. H. Evenzoo schrijft Vondel
vs. 923 berk em a i er en elders doorgaans m a y, k ay, voor m e i en k e i.
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Gesneen, al eene stof. De berken kroes, vernist
925 Van binnen geel als goud, kwam mede. Hierna discht
Men warme spijs, en most. Het tweede weggenomen,
Is 't derde dischgerecht in 't end ten disch gekomen,
De droge vijg, en pruim, en noten ondereen,
d' Oranjeappel in den korf, de druif, gesneén
930 Nog versch van hare rank, en witte honigraten,
In 't midden opgedischt, verzaden die hier zaten.
Het afgeslaafde paar betoonde zich bereid
Ten dienst, en vroolijk met een openhartigheid,
Al was de rnacht gering. Terwijl ze t' zamen dronken
935 Beyond men elkemaal de kroezen volgeschonken.
De wijn groeide aan vanzelf. Zij staan ontsteld van geest
Om deze vreemdigheid. Filemon bad bevreesd
Met Baucis, dat ze toch het toeven van hunluiden,
En arm en slecht onthaal ten beste wilden duiden.
940 Zij hadden eene gans, de wacht der hut, gespaard,
En wouden ze den goon, hun gasten, lief en waard,
Ter eere dooden: maar de vogel ging zijn gangen,
En viel ze veel te gauw, en gaf zich niet gevangen.
De gans ontglipte, en nam haar toevlucht tot de goon,
945 Die bergen ze, en verbien d' onnoozele te doOn,
En zeggen: houdt slechts moed, wij allebei zijn goden.
Uw buren zullen, om 't versmaAn van ons geboden,
Hun straf gevoelen: gij blijft veilig en behoed,
Behoudens dat ge straks uw hut verlaten moet,
950 En onze stappen volgt ten berg op zonder beiden.
Zij staan gewillig, en gehoorzaam, en geleiden
Elkandere op gods spoor, en stutten d' oude leen
Met hunnen staf, totdat ze al hijgend van beneen
Omhoog geraken, en in den top des bergs gestegen,
955 Tot op een boogscheut, zien terugge al 't omgelegen
Geweste in een moeras verzonken, uitgezeid
Hun kleene hut. Zij staan verbaasd, en zien beschreid
Der buren ongeval, al 't land te grond gedreven,
En zoeken hunne hut, die stond nog heel gebleven.
96o
Terwijl dit paar den val des landschaps droef beklaagt,
Wordt d' oude en arme hut, die 't godendom behaagt ,
Herschapen in een kerk, de stutten in kolomrnen,
Het strooie en rieten dak in goud, om trotsch te brommen,
De deur in eene poort, heel heerlijk uitgesneen.
931. Die lieden, hoe arm zij wezen mochten, wisten toch nogal goed op
te schaften. Doch men kan zich eenigszins een denkbeeld vormen van de
weelde, die ten tijde van Ovidius aan de tafels der meer gegoeden heerschte,
wanneer men ziet, hoe hij zich een eenvoudig maal bij behoeftige lieden
voorstelde. -- 938. Het toeven voor „het onthaal".
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965 De leemen grond ligt glad gevloerd met marmersteen.
Filemon en zijn ga staan sidderende en smeeken.
Hierop begint Jupijn hun gunstig aan te spreken:
Rechtvaardige oude man, en kuische vrouwe, waard
Met dien rechtvaardigen verbonden en gepaard,
970 Zegt op, wat wenscht ge nu? Filemon op dit zeggen
Begint met Baucis deez' genade t' overleggen,
En openbaart den goOn hunne algemeene bee.
Hij zegt : wij bidden wijdt ons priesters hier ter stee,
En gunst ons uwe kerk en diensten op te wachten,
97 5 En mits wij onzen tijd zoo vreedzaam overbrachten,
Vergunt dat we op een tijd verlaten 's werelds perk,
En ik mijn ega's graf niet zle, noch zij den zerk
Op mijn gebeente roll', hetwelk de goOn hun geven.
Zoo dienen ze de kerk gedurende hun Leven.
980 Ten leste staan zij voor de trappen man en vrouw,
En spreken t' zamen van het onheil der landouw:
Daar zag men Baucis en Filemon door gods orden
Met bladeren begroeid en overtrokken worden.
Zij namen midd'lerwijl vast oorlof van weerszij,
985 Zoolang ze konden. Elk sprak wel gerust en blij:
0 lieve bedgenoot! totdat de schors hen kleedde.
Een Tianeesche, die dit land bezat in vrede,
Toont nog de stammen van hun lichamen op 't veld,
En ouden hebben mij voor waarheid dit verteld:
990 Want bier geen oorzaak was om waarheid te besparen.
Ook zag ik menigmaal hier kransen in de blaren.
Aan takken hangen, en hing hier nog kransen aan,
En sprak : de goden, die elkanderen verstaan,
Bezorgen 't godd'lijk zaad, en die de goden eeren
995 Vereert men ook als goOn. Geen afgunst kan ze deren.
Hiermee zweeg Lelex. Elk behaagde zijn verhaal,
Bijzonder Tezeus, die [belust om altemaal
Gods wonderdaden door vertellingen te hooren]
Van Acheloiis, tot het stroomgebied gekoren,
1000 Nu leunende op zijn arm, dus aangesproken wordt:
Gij dappere oorlogsheld, van weetlust aangepord,
Moet weten dat men vindt die eens herschapen worden,
En blijven, and'ren zijn hervormd door noodlots orden,
In veel gedaanten, als god Proteus, die de zee
1005 Bezwemt, en 't zeekalf houdt, en 't groene watervee.
Dan zagen ze hem jong, dan in een leeuw eerlange,
Dan in een zwijn verkeerd, dan in een bitse slange,
980. Ten leste staan zij versta: na een geruim tijdsverloop gebeurt
het, dat zij, enz. — 986. Totdat de schors hen kleedde: d.i. „hen
geheel overtoog, en daardoor het spreken belette".
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Dan in een norschen stier met hoornen, elk ten schroom,
Bijwijlen in een kei, bijwijlen in een stroom,
1010 Of eik, of gloeiend vier, dat tegens 't vocht zich kantte.
Autolix gemalin, vorst Erizichtons plante,
Had geene mind're macht, wiens vader alle goon
Verachten durf, en geen altaar op hun geboOn
Bewierookte. Men zegt dat hij het bosch schoffeerde
1015 Van Ceres met zijn bijl. Hier stond een lang ge-eerde
En oude stam, een eik, alleen een bosch gelijk.
In 't midden hing tafreel, en krans, en vlecht te prijk,
Een merk van kerkbelofte, en hare kracht bijzonder.
Het boomgodinnedom ging blij ten rei hier onder,
1020 En danste menigmaal in 't ronde hand aan hand.
Vijf vadem rees de stam. De boomen van al 't land
Staan bij hem lager dan bij hen gewas en kruiden.
Maar Erizichton zelf, de stoutste man tot huiden.
Ontzag geenszins dien stam te schenden met de bijl.
1025 Hij hiet zijn dienaars dien gewijden in der ijI
Omverre houwen. Toen ze uit schroomte een luttel wachtten,
Ontwrong de schelm een man de bijl met voile krachten
Uit zijne vuist, en riep: deez' eike, bij elkeen
En Ceres hoog geschat, zoudt gij hier niet alleen,
1030 Al waar' het Ceres zelf, gekorven en getroffen
Met zijne rijke kroon ter aarde hooren ploffen.
Zoo spreekt hij, mikkende vermeten hene en weer
Om toe te houwen met de bijle, een boschgeweer.
De Dodonsche eike beefde al schokkende en verzuchtte.
1035 De bladers, eekels, en de tak van ongenuchte
Bestorven, en de stam, met zijn godd'looze hand
Getroffen en gewond, begon den grond en 't land
Uit d'open schorse te besprenk'len en bevloeien,
Met zooveel bloed, gelijk een offerstier, na'et loeien
1040 Geslagen voor 't altaar, ten strote bloed uitgiet.
Altzamen staan ze stom. Een man, wien dit verdriet,
Wil 't keeren: d'ander ziet hem norsch aan op zijn beden,
En zegt: ontvang den loon van uw godvruchtigheden.
Hij keert de kerfbijl van den boom en heil'gen struik
1012. Wi ens va der: Erizichton zelf, en niet diens vader, als wellicht
zou gedacht worden door zoodanigen lezer, die niet wist, dat w i e n s bij
Vondel op beide geslachten slaat, en dus hier tot de plan te of „spruit"
gebracht moet worden. — 1034. De Do dons c h e eike: er is hier geen
sprake van een eikeboom uit het bosch van Dedone, maar van een De oia
q u e r cus, een „aan Ceres gewijde eik". — 1040. Ten strote: zoo staat
ook in 't H.-S. Tegenwoordig zon men zeggen ten strotte; doch beide
vormen, stroot en strot, waren in Vondels tijd in zwang. H. —
1042. d'Ander: Erizichton. — 1043. Den Fo on: mann. gebezigd, als meermalen.
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1045 Den man toe, houwt hem 't hoofd wraakgierig van den buik,
En houwt al weder in den boom, gelijk te voren.
Toen kon men weder uit den stam deez' boomstem hooren:
Ik ik, een godheid van den boom, altijd zoo waard
Bij Ceres, en hierin gescholen en gespaard,
1050 Spelle u al stervende de straf van uwe werken,
Een troost van mijne dood. Hij, zonder op te merken,
Vaart met zijn schelmstuk voort, en d'eikeboom in 't end
Geschokt en wagg'lende, van slag op slag geschend,
Valt om, met koorden en geweld ter neer getrokken,
1055 Bestort met zijn gewicht de boomen, krank van schokken,
Een groot gedeelt' van 't bosch. De Boomgodinnen staan
Verbaasd om hare schade en stammen, rijk van bladn.
De zusters gingen droef in hare rouwgewaden
Naar Ceres, eischen op dat zij haar wraak verzaden,
1060 De welverdiende straf van den Erizichtoon.
De schoone graangodin bestemt uit haren troon
Deez' straf met knikken van haar hoofd en blonde haren,
En schudde d'akkers, zwaar van rijpe en vruchtbare aren:
Men zocht een straf zoo zwaar als iemand ooit bedacht:
1065 Want geen van alien hem genade waardig acht.
Men koos den Honger, die verbannen, Ceres' daken
Moet schuwen, en haar hof en troon geenszins genaken.
Het noodlot wil toch niet gedoogen uit zijn aard,
Dat eene graangodin met honger ga gepaard.
1070 Hierom roept Ceres fluks de wilde berggodesse
Oreas bij zich, die ze afvaardigt met deez' lesse:
In 't uiterste gewest van Russen, hard van ijs
Bevrozen, ligt een plaats, onvruchtbaar, zonder rijs
En loof, en boom, en dor, en schor, bedroefde plekken.
1075 Hier woont de Winter, die niet heeft om zich te dekken,
De Schrik, de Doodschheid, en de Honger, arm en naar.
Beveel hem dat hij in den vetten boezem vaar'
Des heiligschenders, en geen voedsel hem verzade.
1045. Houwt hem 't hoofd wraakgierig van den buik: „Deez'
„ongelukkige schijnt te zijn geweest een van die monsters, waarvan men
„elkander plag te vertellen, die het hoofd niet op de schouders, maar in
„de borst droegen, en dus dicht genoeg aan den buik om te konnen zeggen,
„dat men hem 't hoofd van den buik h i e u w". H. Intusschen erkende
H. zelf later, dat Vondel, die insgelijks in de Maagden schreef:
Wilk of ,,ik zal u 't hoofd van buik en schoud'ren houwen,
zich kon verdedigen met talrijke voorbeelden uit oude en uit gelijktijdige
schrijvers. — 1067. Haar hof en t r o on: zoo staat er in Vondels H.-S.
De oude uitgave had lo f en troo n, dat geen zin opleverde. — 107o,
1071. De wilde berggodesse Oreas: dat is of men zeide: „dedappere
ruiter cavalier. Oreas en Berggodesse zijn woorden van eenerlei
beteekenis. — 1072. Russ en voor „'t land der Scythen", als meermalen.
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Geen overvloed van spijs vermurwe onze ongenade:
1080 En opdat u de weg niet wederhoude uit schroom,
Aanvaardt mijn wagen en twee draken met den toom.
Zij zit te wagen, en gevoerd door wind en wolken,
Komt snel in Russen, en houdt stand bij Noorsche volken,
Om den vermoeiden hals der draken eens t'ontslaan
1085 Van 't juk op Kaukazus. Zij zoekt, met zorg beladn,
En onkruid op een rots met lange naag'len pluiken,
Alom den Honger, vindt en ziet hem dorenstruiken
En stomp geschaard gebit. Zijne oogen stonden hol.
Het haar zag borstelig, het aanzicht doodsch en dol.
1090 De lip zag wit. Het slijm hing morsig aan de tanden.
Het vel was hard. Men mocht de beenen met de handen
(Zij steken door het vel) niet roeren, of hij steent.
Men zag het ingewand door 't vel, het dor gebeent
Ter heupe uit, en de buik geleek geen buik met alien.
1095 Men zoude zeggen dat de boezem ingevallen,
De borst aan 't rugbeen vastgehecht hing naar beneen.
De magerheid vermeert de knokels aan het been.
De knieschijf zwilt. De koot puilt uit aan zijne voeten
Zij staroogt slechts van verre, ontziende hem t'ontmoeten
1100 Van dichte bij, en meldt haar last uit Ceres' mond,
Vertoeft een poos, en schoon zij hier van verre stond,
En eerst gekomen was, begint ze smart te lijen,
En grooten honger. Zij vaart op naar Emonijen
Terugge, met haar toom en zegenrijk gespan.
1105
De Honger, die geen lucht van Ceres lijden kan,
Volbrengt nochtans dien last, en op den wind gedragen
Begeeft zich, door de lucht en wind en norsche vlagen,
Naar 't aangewezen huis, en treedt ter kamer in
Des heiiigschenders, die met al zijn hofgezin
1110 Dewiji het nacht was, sliep. Hij nam hem in zijne armen,
En blies hem zijnen adm ter mage in en de darmen,
En ademde zijn mond, en keel, en maag den nood
Van 't vasten toe, opdat hij in zijn darmen goot
En aderen gebrek van spijze om zich te voeden.
1115 De last voltrokken, ging de Honger zich veer spoeden
Uit vruchtbare akkeren, en komt ter vlucht in 't end
Aan zijn nooddruftig huis en hol, gebrek gewend.
Dus lang streelt zachte slaap met aangename schachten
Dien Erizichton in den droom, daar zijn gedachten
1120 Hem porren met den mond te gapen, immer toe
Te bijten naar de spijs, te kauwen mat en moe
Den schijnkost, doch vergeefs met schijnspijs 't lijf te stutten,
En niet dan dunne lucht, in stee van spijs, te nutten.
Maar toen de slaap verdween begon de hongervlaag
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1125 Te joken in de keel, te woelen in de maag,
En 't ledige gedarmt'. Hij eischte zonder beiden
Wat zee en aarde en lucht tot nooddruft ons bereiden,
En klaagt dat hij ten disch, die reedstaat en gedekt
Met zooveel spijs, die steen en heele landen strekt
1130 Tot voedsel, spijze zoekt, om zich alleen, beladen
Met honger, in dien nood te spijzen en verzaden.
Hoe hij den leegen darm meer propt, en brassend vult,
Te meer begeert de maag, terwijl hij brast en smult.
Gelijk de ruime zee, verzwelgende de flesschen
1135 Van alle stroomen, nog den dorst niet uit kan lesschen,
En recht als vratig vier op alle fakkels teert,
En nimmer zat het aas te vratiger begeert:
Aldus verslindt de keel des heiligschenders, schendig
Wat spijze hij ontvangt, en eischt meer spijs onendig.
1140 De spijs eischt weder spijs in onvernoegden staat.
De hongerige buik blijft leeg en onverzaad.
Nu kwist zijn vratigheid en honger vaders erven,
En moet vermagerd van gebrek het voedsel derven.
De hitte van de maag bleef teren dag en nacht.
1145 De darmen hadden al zijn have doorgebracht.
Nu was hem nog een kind, een dochter overbleven.
Hij was onwaardig dat zij hem den naam zou geven
Van vader. Deze veilt hij op van arremoe.
Zij uit groothartigheid ontzegt ten ende toe
I150 Den beer te dienen, strekt de handen naar de baren,
Die bier aanspoelen, en begint dus uit te varen :
0 zeegod, die de bloem van mijnen maagdom naamt,
[Neptuin had haar geschaakt] laat mij geenszins beschaamd.
Ontweldig me den heer. De zeegod slaat haar bede.
1133. Smult: smullen zegt men doorgaans, dat hij doet, die niet
alleen met „graagte", maar ook met „smaak" eet, en ik zou daarom het
woord liever niet hebben zien toepassen op Erizichton, die geen voldoening
genoot van zijn spijs, maar steeds onverzadigd bleef. — 1134, 1135. Ve rzwelgende de flesschen van alle stroomen: min gelukkige uitdrukking. De stroomgoden worden veelal voorgesteld met steenen vazen
of k r u i k e n, waaruit hun stroomnat voortvloeit; doch minder eigenaardig
is het, van fless c h en te spreken, niet zoozeer omdat die van „glas" gemaakt zijn, maar ook omdat die meer bestemd zijn om vocht te „bewaren"
dan om het „uit te gieten". In elk geval verzwelgt de z e e de fles s c hen
zelve niet, maar het daaruit gevloeide vocht. Met zegt wel: „hij heeft een
flesch, hij heeft anderhalve flesch gedronken", doch niemand zal
zeggen: „hij heeft al de flesschen uit mijn kelder gedronken"; in
't eerste geval toch staat ties c h voor: „de hoeveelheid, in een flesch
vervat", in het tweede schijnt men van de flessche n zelven te spreken.
Er had dus hier, in stede van verz w elg end e, lee g zwelgende moeten
staan. — 1153. Geschaakt: hier in zijn oorspronkelijke beteekenis van
„verkracht, onteerd".
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1155 Niet reuk'loos in den wind, verkeerde hier ter stede
[Hoewel de beer dit zag] het aanzicht op dien wensch,
In 't opzicht van een man, een nieuwen and'ren mensch.
Zij schijnt een visscher, en de beer, haar scherp beziende,
Zegt, angelaar, die u van hoek en wormen diende,
1 1 6o En visschen optrekt, op den dienst aan mij gedaan
Begunstige u de zee. Zoo moet de visch voortaan
Te grager op het aas aanbijten met verlangen,
Geen angel rieken, eer hij vast zij en gevangen.
Ai zeg me toch, waar bleef de macht, indien gij 't weet:
1165 Want 'k zag ze flus nog bier, heel arm en slecht gekleed,
En ongehuld op strand, daar aas den visch bekoorde.
Zij merkte straks hoe God haar noodgebed verhoorde,
En door deez' vraag verkwikt, beantwoordt dit aldus:
't Zij wie gij zijt of niet, ik keerde sedert flus
1170 (Vergeef het mij) 't gezicht niet van de zoute baren,
En bleef gedurig op mijn werk in 't visschen staren.
Opdat gij aan mijn woord te min moogt twijfel slaan,
Zij mij de zeegod in het hang'len toegedaan,
Dat eene lange wijl geen vrouw stond in deze oorden
1175 Op strand behalve wij. De beer gelooft haar woorden,
En keert gerust zich om, en dus berecht, gaat been.
Zij schiet den schijn weer aan, gelijk ze op strand verscheen.
De vader ziende haar zoo licht van vorm verkeeren,
1156. Hoew el de heer di t z a g: hieruit zou men opmaken, dat de
h eer z a g, hoe het meisje van gedaante veranderde, wat het geval niet
was; want dan zou hij naar den bekenden weg gevraagd hebben. Er staat
in 't Lat.:
Quamvis modo visa sequenti
Esset hero,

d. i.: „hoewel zij even te voren nog gezien was door haren heer, die haar
volgde". — 1156, 1157. He t a an z i c h t.... in 't opzicht: dit klinkt niet
zeer sierlijk: beide woorden toch hebben hier dezelfde beteekenis en verschillen alleen door het voorzetsel. In zulke gevallen is het beter, Of hetzelfde woord te herhalen, Of twee woorden te bezigen, die niet op elkander
gelijken, Of het subst. de tweede reis door het pronom. te doen vervangen;
zoo b. v. had Vondel hier kunnen zeggen: hij verkeerde haar we z e n in
't w ez en eens mans"; of: „haar vo or k o m en in 't g ela a t eens mans";
of: „haar g el a a t in d a t eens mans". — 1173. Han g'l en: zonderling is
de loop, dien dit woord bij ons genomen heeft: eerst zei men, van an g e 1,
„hoek", an gel en; toen kwam er de h voor en werd het ha n gel e n,
waarvoor later de thans gebruikelijke uitspraak henge 1 en kwam; terwijl
intusschen 't grondwoord onveranderd bleef. — 1174, 1175. Da t.... gee n
vrouw stond in deze oorden op strand behalve wij: had zij
dat gezegd, dan zou zij zich leelijk versproken hebben: immers door te
vertellen, dat er geen andere vrouw buiten haar op het strand was geweest,
erkende zij, dat zij een vrouw was. Er had moeten staan, gelijk in 't Lat.,
„dat er sedert lang n i em a n d op 't strand stond behalve wij, — o o k
geene vrouw".
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Verkocht ze menigmaal uit nood aan and're heeren:
1180 Maar zij ontging ze staag, veranderd in een vos,
Dan in een merrie, of een vluchtig hart, of os,
Of vogel, en bestelt den vader, schier verslonden,
Min spijs dan zijne maag en darm verduwen konden.
Toen hij nu al zijn goed den nood ten beste gaf,
1185 Bestelt de nadruk van deez' pijnelijke straf
Nieuw voedsel aan zijn maag. Hij knaagt, gelijk vermoeden,
Zich zelven, en verteert zijn lof om zich te voeden.
Wat brenge ik 't voorbeeld van veel buitenland'ren bij?
O jongelingen, 'k hebbe ook zelf de macht om mij
1190 In een hervormden schijn te toonen, dan in 't wezen
Van mijn nature en aard, gelijk ik was voor dezen.
Dan schijne ik eene slang, dan wederom een stier,
Met hoornen op het hoofd: en toen ik trotsch en fier
Twee horens aannam, kwam ik een met ongenuchte
1195 Te missen, als gij ziet. Zoo sprak hij, en verzuchtte.
P. OVIDIUS NAZO'S

HERSCHEPPINGE.
HET NEGENDE BOEK.
INHOUD.
Ianier zond Herkules hierna het hemde, dat hem, toen
Lichas in eene klip hervormd was, ter dood toe pijnigde,
waarop hij ten hemel voer. Hierna ging Alkmene bij Idle,
en vertelde haar hoe Galontis in een wezelken veranderde, en
zij verhaalde haar wederom hoe de zuster in eenen boom verkeerde. Ondertusschen komt Iblaus bij haarlieden, die door Hebe
in zijne jeugd hersteld was. Jupiter betoont met Eakus voorbeeld

D

1179. H e e r e n voor „meesters". — 118o, 1181. Veranderd in een
vos, dan in een merrie: dan kon, Of geheel gemist worden, zoodat
men las: in e en vos, in een merrie, of enz., Of 't had ook voor 't
eerste woord moeten staan, als: d an (of n u) in e en vos, dan (of n u)
in een merrie enz. — 1182, 1183. En bestelt den vader, schier
verslon den, min spijs: versta hier: „doch al verkoopt haar vader haar
nog zoo dikwijls, toch is zij niet bij machte hem zooveel spijs te bezorgen
als" enz. — Schier verslonden: 't is raadselachtig of dit op den
vader slaat dan wel op de door haar bestelde s p ij s. — Inhoud. R. 3.
Hierna: na wat? niet na hetgeen aan 't slot van 't vorige Boek voorkomt; — maar deze Inhoudsopgave sluit zich aan bij die van 't vorige
Boek, waartoe ik den lezer verwijs. — 5. Hoe de zuster: het is zeer
onduidelijk, of hier de zuster van Alkmene, van IOle of van Garantis
bedoeld wordt.
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dat dit elkeen niet gebeuren mag. Miletus voor Jupijn vluchtende,
zeilt over in Azie, en teelt Biblis en Kaunus, met wiens minne
de zuster bevangen, aan het kwijnen sloeg, en in eene bron
wegsmolt, hetwelk hun alien ongeloofbaar scheen, tenware men
Ifis onlangs, op haren bruiloftsdag, van eene maagd in een mansmensch verschapen zag.

P. OVIDIUS NAZO'S
HERSCHEPPINGE.
HET NEGENDE BOEK.
Eld Tezeus vraagde hem, die droevig zucht: hoe is 't?
Wat 's d'oirzaak dat gij droef den slinken horen mist?
De Kalidonsche stroom, bevlochten met rietboorden,
Bejegent deze vraag bedrukt met deze woorden:
5 Gij eischt voorwaar een zaak te hooren, die mij smart,
En in 't verhalen fel zal stooten tegens 't hart:
Want wie verhaalt met lust het worstelen en kampen,
Waarin hij schendig uit het worstelperk most schampen?
Ik zal 't u evenwel verhalen op een rij.
10 Ook is 't zoo schandig niet dat iemand legge in lij,
Als 't eerlijk luidt in 't park te kampen tegens eenen
Befaamden krijgsheld, die zoo sterk was op de beenen,
En ruim 't verlies vergoedde. Een maagd uit 's konings stam,

H

R. 5, 6. E en mansm ens c h: tegenwoordig hoort men alleen maar
zeggen: een mansperso o n; ofschoon 't woord v r o u w m en sch nog
gebezigd wordt. Doch waarom zegt men niet, gelijk regelmatig scheen,
vrouwsmensch, evenals vrouwspersoon? — Het Negende Boek.
3. De Kalidonsche stroom: 't luidt wat vreemd, een stroom te
hooren redeneeren, en het hier gebezigde woord doet ons vergeten, dat
wij te doen hebben met een gastheer, die zijn vrienden bij zich aan den
disch onthaalt. 't Is waar, Ovidius noemt Ac he lofts hier ook amnis; doch
hijvoegterdeomschrijvingbij:inornatos redimitus arundine crines,
en deze vermelding van de crin e s, het „hoofdhaar", herroept ons terstond
de persoonlijkheid van den stroomgod voor den geest. Maar juist dat woord
hoofdhaar, waar 't op aan kwam, heeft Vondel in zijn overzetting veronachtzaamd. — 8. S c h a m p e n: KiLrAEN geeft drie hoofdbeteekenissen op
van s c h amp en, die ieder aan een verschillende afleiding zouden doen
dtnken. Zoo verklaart hij het met I°. radere, s c a 1 p e r e, „afkrabben",
20. perstringere, insultare, irridere, „beschimpen, bespotten",
30. abire, evadere, labi, deflectere, „heengaan, zich wegpakken".
In dezen laatsten zin is 't woord van 't Ital. scampare afgeleid en 'tzelfde
met het Fr. 6c happen De Engelschen hebben zoowel den Franschen als
den Italiaanschen vorm behouden; doch met eenigszins verschillende beteekenis; to escape is bij hen: ontsnappen", to scamper of to scamp er
away „zich uit de voeten maken". — 9. Verhalen op e en rij: tegenwoordig zegt men: „bij de rij of verhalen".
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Indien misschien de naam u ooit ter oore kwam,
15 De schoone Dianier werd aangezocht van velen,
Die, onderlinge zich benijdende, om haar kweelen.
Ik trad verliefd met hun in koning Eneus' hof,
En sprak : bestee gerust uw dochter, rijk van lof,
Aan mij, die haar verzoek. Zoo sprak Alcides mede:
20 Want and'ren weken voor ons beide. Na mijn bede
En minnelijk verzoek stoft Herkules: zij zal,
Van daar de zon verrijst, tot daar ze in 't water vall',
Uitstralen door ons trouw, en dapp're heldenstukken,
Op stiefmoérs last volvoerd, wiens wrok ons wou verdrukken.
25 Ik zei: 't waar' schande dat een god [hij was 't nog niet]
Zou wijken voor een mensch, die sterf'lijk is. Gij ziet
Hoe ik alleen beheersch zoo vele waterstroomen,
Die krom gebogen van hun oorsprong nederkomen,
En bruisen door uw land. Ik koom hier niet, gelijk
30 Een verre vreemdeling, uw dochter, oir van 't rijk,
Aanzoeken, maar ben zelf een van uw landgenooten,
En treflijk medelid van uw gebied en sloten.
Ook reken mij geenszins tot oneer, neen gewis,
Dat Juno niet op mij zoo helsch gebeten is,
35 En ik geenszins het juk van haar geboein moet dragen:
Want schoon ge, o Herk'les stoft, uit eigen welbehagen,
Dat u Alkmene baarde, en kende voor haar rank;
Jupijn is uw versierde of rechte vader. Dank,
Is 't waar, zijn snoeperij. Verkies met uw gedachten,
40 Of gij Jupijn wilt uw versierden vader achten,
Of voor zijn aterling en basterdzone gaan.
Alcides zag hierop mij norsch en grimmig aan,
Gedurende 't gesprek, en kon zich niet betoomen,
Maar borst dus uit: ik ben gereed u op te komen
45 Met deze vuisten, eer dan met een stoffers tong.
Nu win het met den mond, als ik op eenen sprong
In 't perk u overmag. Hij randt met ongenade
Mij schrikk'lijk aan. Ik schaam mij straks na deez' bravade
0 m ha a r kw e e len: k we e len heeft hier de beteekenis van:
„kwijnende, klagende aanhouden". H.-22. Totdaar ze in 't water valr:
valr staat hier om 't rijm; doch moest valt wezen, als 't voorafgaande v err ijst. — 24. Stiefmo ers: Juno, die echter niet in den eigenlijken zin
van 't woord de stiefmoeder van Herkules gezegd kon worden. Intusschen
ook Ovidius heeft hier noverca. — 32. Medelid van uw gebied en
slo ten: Vondel laat Acheloiis hier spreken als een vorst van 't H.
Duitsche Rijk; doch dat slo ten staat hier alleen om 't rijm. Wel kon de
stroomgod met recht zeggen, deel te hebben aan 't gebied, waar zijn
wateren door heen vloeiden; maar zij liepen niet in 's konings kasteelen. —
48. Br a v ad e: „'t is te verwonderen, dat dit woord in de werken onzer
„beste schrijveren zulk een bravade maakt", enz. H.
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Te deizen achterwaart, om op mijn eer te staan.
50 1k hadde een mossigen zeegroenen mantel aan,
Die mij belemmerde, dies smeet ik 't kleed ter aarde,
Zette arm en beenen schrap, en vuisten, bruiste en baarde,
Gereed te worstelen. Hij nam een handvol zand
En smeet het mij op 't lijf, en werd van mijne hand
55 Begruisd van sta. Hij loert om mijnen hals en beenen,
Terwijl ze huppelen, te grijpen. Gij zoudt meenen
Dat hij ze vatte, die van alle kanten mij
Wou matten; maar zijn zwaarte en grofheid hiel me vrij.
Hij randt me vrucht'loos aan: gelijk de stroom blijft steken
60 Op eenen hinderbeer, waarop de vaart moet breken
Met groot gedruisch, terwijl 't gevaarte zwaar en vast
Om zijn zwaarwichtigheid op stroom noch bruisen past.
Wij rusten eene poos, hervatten 't worst'len ijselijk,
Staan schrap, en voet bij voet, en dringen vast afgrijselijk,
65 Getroost niet eenen voet te wijken. Elk staat stiff.
1k val voorover hem met al de borst op 't lijf,
En drukke hand aan hand, en hoofd aan hoofd bezwaarlijk.
Zoo ziet men stieren op elkandere vervaarlijk
Toestooten om de schoone en aangezochte bruid,
70 De kudden kijken toe, onkundig wie den buit
En zegenrijken prijs van dit gevecht zal strijken,
Of na de nederlaag beschaamd den vijand wijken.
Alcides poogt vergeefs wel driewerf zich t' ontslaan
Van mij, die zijne borst benauwde zwaar beladn.
75 Hij duwt ten vierdemaal mij weg, en kreeg zijne armen
Weer los, en stiet me, om zich t'ontlasten en beschermen,
['k Beken het gaarne] weg met zijne sterke hand,
En hing me op mijnen rug, gelijk een last, in 't zand.
Mij docht, gelooft me [ik wil niet roemen, noch mij loven]
8o Dat een geheele berg lag op mijn lijf geschoven.
1k sloeg ternauwernood mijn zweetende armen om
Zijn lijf, en kon me niet, gebogen stijf en krom,
Van zulk een strik ontslaan. Hij drukt me en hoort me hijgen,
En hinderde dat ik ter nood kon adem krijgen,
85 En vat me bij den hals, en smakt mij op den grond.
Ik beet in 't gulle zand met mijn beschuimden mond,
En onder liggende gevoel de kracht verzwakken,
Neem al mijn kunst te baat, om 's vijands kracht te knakken.
52. Baarde: hier wederom in de beteekenis van : „maakte geweld". —
53-55 . H ij nam e en handvol z an d enz. : dit was de gewoonte der
worstelaars, ten einde beter vat op elkander te hebben. — 67. B e z w a a r1 ij k : weder een rijmlap , en weder niet good. Evenals vs. 63 ij s e 1 ij k en
afgrijselijk, zoo moesten hier bez waarlijk en vervaarlijk dienen
tot aanvulling van den regel. En wat het ergst is, b ezwaa rlij k beteekent
niet wat de bedoeling hier schijnt te wezen, t. w. : „met zware kracht".
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'k Verkeere in eene slang, ontglippe zoo zijn hand.
90 Toen ik mijn lichaam dus aan bochten krulde in 't zand,
En met de scherpe tong, heel snedig van weerszijden,
Geluid gaf, loeg de held, en schimpte: vroeg in lijden
Verworgde ik in de wieg twee slangen: en schoon gij,
O stroom, den wreedsten draak in krachten streeft voorbij,
95 En geene slangen wijkt; wat zijt ge een klein gedeelte
Der poelslang, die geen nest vol slangen week in teelte!
Zij groeide door de wonde en 't bloeden weder aan.
Van honderd lijdt niet een de dood haar aangedaan,
Of wreekt terstond haar dood. De hals vergoedt door 't snoeien
100 De schade, als twee in plaats van d'afgesneden groeien.
Deez' poelslang, uit wiens tak een andere adder spruit,
Bestemde ik, stroopte ze, en brocht d'afgestroopte huid
Met mij tot een triomf: en hoe zult gij nu varen,
Die in een looze slange u zelven durft herbaren,
105 Met loos geweer u meent te sterken, en in pijn
U zelven valsch vermomt met dien geleenden schijn?
Zoo sprak hij, duwde mij den hals toe met zijn grepen.
De keel versmachtte, als met een nijptang toegenepen.
Ik zocht zijn duimen mij t'ontwringen. In dien staat
II() Verweldigd, neem ik nog een derden vond te baat,
En schiet den schijn aan van een Stier, gespitst op stooten.
Hij tast me, afgrijselijk en stijf staande op zijn kooten,
Met grove vuisten bij den slinken horen aan,
Vervolgt in 't worstelen die hem wil wederstaan,
115 En buigt den horen, dat hij in den grond blijft steken,
En plofte me in het zand, en om zijn smaad te wreken,
Wringt fel den horen, met een forsche vuist gevat,
In stukken, rukt hem dat hij van het voorhoofd spat.
De veldgodinnen fluks aan 't stoppen met haar bloemen,
120 En vrucht, en app'len, en gewassen, waard te roemen,
Gelijk een heiligdom. Mijn horen met der spoed
Begrijpt een rijken schat van vollen overvloed.
De god verhaalde dit: en een der vlietgodinen,
Ten jachtreie opgeschort, als jagers gezellinnen,
125 Kwam hier met zwierende haarvlechten om het hoofd,
En discht den horen, rijk van herrefstvruchten, ooft,
En app'len, in een milde en vruchtb're tijd gewassen,
9 1. De scherpe tong, heel snedig van weerszijden voor „de
tweesnijdende tong". — 96. Die geen nest vol slangen week in
teelte voor „die meer slangen teelde dan er ooit in een nest aanwezig
waren". Teelte is hier voor aanteelt. — 102. Betemde ik voor „overwon ik", als temt voor „overwint" in 't vorige Boek vs. 24 1 . - 117)
118. Wringt fel den horen....in stukken: neen: „hij wringt dien
van 't h o o fd". Ware de hoorn in stukken gebroken, hij had den Nimfen
niet tot een hoorn des overvloeds kunnen dienen.
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Ter tafel. Toen de dag de scheem'ring kwam verrassen,
De zon ter kimme uit op den top der bergen scheen,
130 Vertrok de brave jeugd, elk zijner strate heen,
Niet eens vertoevende totdat het water stilde,
En 't ruischende onweer op den stroom bedaren wilde.
God Acheloils dook in 't water met zijn hoofd,
Dat, ruig van rieten, van een Koren was beroofd.
135 Hij laat voortaan het hoofd mismoedig nederhangen,
Om 't jammerlijk verlies des hoofdsieraads bevangen
Van rouwe, en voort heel gaaf, bedekt de slinke zij
Des hoofds met wilgeblaan en riet voor schimperij.
Het ondier Nessus raakt ten leste mede om 't leven
140 Door Dianier, om wie hij werd van min gedreven,
Toen Herkules, de zoon van Jupiter, hem vlug
De borst met eenen pijl van achter door den rug
Uit wraakzucht trefte: want met zijne gemalinne
Op reis naar 't vaderland, vol gloeds van bruiloftsminne,
145 Kwam aan Euenus, daar de landstroom, op dien dag
Gegroeid door regen, rijst veel hooger dan hij plag,
En stroomt met wielingen, onmoog'lijk door te waden.
De sterke Nessus kwam bij Herkules, beladen
Om zijne nieuwe bruid, geenszins voor zich belaAn.
150 De veerman, grof van leen, wadkundig, sprak hem aan:
1 30. Elk zijner strate voor „elk zijns weegs". — 135. Voortaan
voor „voortdurend". — 137. Voort heel gaaf: dat moet hier beteekenen:
„voor 't overige gaaf". — 139, 14o. De overgang van het voorgaande verhaal tot dit is in de vertaling niet goed in acht genomen, en zelfs zou het
woord m e de iemand allicht in den Waan brengen, dat beiden, A chelo us
en Nessus, door Dianier om 't leven werden gebracht, wat echter
geenszins het geval was. Het Lat. zegt:
Al te, Nesse ferox , eiusdem virginis ardor
Perdiderat ,

d. i.: „maar u, woeste Nessus, bracht uw drift naar die zelfde maagd ten
val". — 140. Door Dianier: versta: „ter oorzake van Dianier". — 143.
Trefte: er is, behalve hier, maar eene plaats, waar Vondel t r eft e voor
trof heeft geschreven. 't Is in de J a c h t van Cupido, vs. 83.
Dezen schutter na zijn wenschen
Trefte Goden ende wenschen.
Wij vinden den vorm bij BREDERO in zijn Roder. en Alf. Act. II, Rey:
Op dien, die hem te hoogh verheft,
Wert veeltifts onversiens getreft.
en bij VAN DEN BURGH, Nieuw-Jaersbede 1628,
Soo een getreft gemoedt uw Godtheid kan behaegen,

enz. enz. H. — 148. 149. Beladen om zijne nieuwe bruid, geenszins voor zich belaan: merk op, dat Vondel hier, in denzelfden zin,
bela den eens met om en eens met v o or bezigt. — 15o. W a d k u n di g
voor „bekend met de w ad de of ondiepte in den stroom".
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Laat ik haar zetten door den stroom aan d'overzijde.
Alcides, ga uw gang, zwem heen. Toen gaf hij blijde
De Kalidoonsche bloem, voor stroom en hem vervaard,
En doodsch in 't aangezicht, aan Nessus 't menschepaard.
155 Held Herkules, zoo zwaar de wapens 't lichaam prangen,
Met zijne leeuwenhuid en koker vast behangen,
[Want knots en krommen boog had hij met zijne hand
Gesmakt aan d'overzij des vliets op 's oevers kant]
Sprak tegens Nessus: laat ons rustig overzetten,
160 Dewijl ik ree begon. Hij laat zich niet verletten,
Noch polst een landstroom niet waar die wat zachter gaat,
En wil zich zelven met geen pols noch watermaat
Behelpen, om te zien waar 't makk'lijkst vall' te waden.
Nu was hij over, nam zijn boog, en hoort beladen
165 De stem van Dianier, toen Nessus 't lieve pand
Verkrachten woude, ontvonkt van geilen minnebrand.
De held riep dadelijk: waar voert u 't valsch betrouwen
Op uwe snelle vlucht? o ondier, 't zal u rouwen.
Ik zegge u, geef gehoor: ontvoer ons liefste niet,
170 Ons eigendom. Indien gij ons het minste ontziet,
Uw vaders pijnrad leert schoffeeren bitter boeten,
En al betrouwt ge u op de snelle paardevoeten,
Nog kunt ge ons niet ontvlien. Ik volge u op den hiel,
Niet met mijn voeten, maar een wonde in uwe ziel.
175 Het ondier, passende op geen dreigement noch stoffen,
Wordt met een scherpen flits in zijnen rug getroffen.
De weerhaak van het punt steekt hem ten boezem uit,
Dat daad'lijk uitgerukt, zoo vliegt het bloed, en spuit
Van voor en achter, smet hem vuil met moordvergiften
180 Der poelslang. Nessus schept dit bloed uit dolle driften
Ter wrake, heet verrukt, en spreekt bij zich al stil:
Wij zullen wrakeloos niet sterven: 't ga zoo 't wil.
Hij doopt zijn hemde in 't bloed, en geeft het zijn geschaakte,
Opdat verkoelde min door deez' schenkaadje blaakte.
185
Terwijl verloopt veel tijds, en al de wereld spreekt
Van Herk'les dapperheen, door stiefmoers haat gekweekt.
Hij was verwinner van het machtige Echalije,
152. Hij : namel. „Herkules". — 153. Hem : hier weer „Nessus". —
1 7 1. Uw v ad er s p ij n r a d: Nessus was een zoon van Ixion, die, omdat
hij Juno had willen schoffeeren, veroordeeld was, in de onderwereld eeuwig
op een rad te draaien. — 184. Opdat verkoelde min door deez'
schen ka a dj e b l a a k t e: in elk geval zou 't moeten wezen blake of
zoude blake n; — doch ook dan nog zou de regel het Ovidiaansche
v el u t in citam en amori s, d. i.: „zoo 't heet, om liefde op te wekken",
niet uitdrukken. — 187. E c hal ij e: een deel van Lakonie , door Herkules
verwoest , omdat Eurytus, die er koning was, hem zijn dochter Me,
welke hij hem beloofd had, onthield.
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En wijdde op Ceneus, in zijn schoonvadrs heerschappije,
Jupijn uit dankbaarheid een offerhande toe.
i De Faam, d'aanbrengster, en nooit snaterbekkens moe,
190
Verklikkende al wat beurt en niet gebeurt, en waarheid
Met logen mengende, en de duisternis en klaarheid
En licht te voorschijn brengt, en niet verheft tot iet,
Blaast Dianier in 't oor hoe, haar tot echtverdriet,
195 Alcides met Iool zich zelven hebb' vergeten.
De minnarin verbaasd, toen dit werd uitgekreten,
Geloofde 's mans vrijaadje, en geeft in 't eerste uit schroom
De tranen, staande in 't oog, den vollen vrijen toom.
Zij schreit hare oogen en het hart uit, smilt van rouwe.
200 Ten leste spreekt ze: hoe wat schreie ik? deze vrouwe,
Zijn boelschap, schept slechts vreugd en wellust uit mijn druk.
Wij zien ons Teed te moet. Laat ons een ander stuk,
Een loozen vond bijtijds, eer 't iemand ons belette,
Gaan nemen bij der hand, eer deze ons bedde smette.
205 Hoe zal ik klagen, of dit zwijgen? ga ik best
Naar Kalidon, of toeve ik liefst in dit gewest?
Zal ik ten hove uitgaan, en dit niet anders stuiten?
0 Meleager, ga ik liefst mij zelf te buiten,
Gedenkende dat ik, uw zuster, ook uit smart
210 Als zij, een wraakstuk broei, zoo groot als eenig hart
188. Ceneus: beter: Ceneurn, een voorgebergte van Eubea. —
192. De duisternis: „lees noodzakelijk „voor de, die, t. w. d e
„Fa am. Men ziet, dat m eng end e en b r en g t, zich niet wel te
„zamen schikt, want zoo men hier de wilde behouden (doch het is
„zelf geheel overtollig) zoo zou de Dichter voor b r en g t en 't volgende
„verheft, hebben moeten schrijven, brengende, verheffende,
„doch wij twijfelen niet of Vondel schreef die". H. Vondel had eerst
geschreven: en de duisternis en klaarheid; later de in die veranderd, en het toen, zeker niet genoeg lettende op wat er voorafging,
weder hersteld als 't eerst geweest was. — 196. De min n a r i n: 't woord
minnarin of minnar es wordt min gepast gebezigd, wanneer 't een
echte vrouw geldt, zooals hier 't geval is. Minn arin kon van Rile, niet
van Dejanira gezegd worden. — Verb a as d: er kon geen spraak van verbaasdheid zijn: integendeel, Dejanira had genoeg van Herkules' liefdesavonturen gehoord om terstond aan 't verhaal geloof te slaan. — 197. Uit
schr oom: neen: „uit spijt"; maar dat gedoogde 't rijm niet. — 199. Zij
s c h r e it hare o o g e n en het hart uit: „eene krachtige uitdrukking.
„Meermaalen ontmoet men zijn oogen uitschreien of zich blind
„schreien; maar van zijn hart uitschreien weet ik geen ander voorbeeld dan dit", enz. H. — 210. A ls zij: als wie? dat blijkt niet uit den zin
Het Latijn heeft:
Quid si me Meleagre tuam memor esse sororem,

d. i.: „indien ik mij herinner, Meleager, uwe zuster te zijn". De bedoeling
schijnt: „indien ik uwe zuster, en alzoo de dochter zijnde van Althea,
even al s zij, een gestrenge wraak oefene". Zie het vorige Boek. Waarschijnlijk heeft Vondel hier als zij voor „als Althea" gezet.
VONDEL XII.
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Verongelijkt bedenkt: zoo groot een kuische vrouwe
Met moorden van een boel vermag uit bitt'ren rouwe.
Haar zinnen zwindelen verbijsterd hene en weer.
Zij vindt voor eerst geradn 't bewaarde hemd weleer
215 In Nessus' bloed geverfd, haar man, van liefde dronken,
Te zenden, om hierdoor verflauwde min t'ontvonken.
Wat geeft ze onwetende boo Lichas, niets bewust!
De droeve geeft het hem al smeekende en ontrust,
Zich zelve ten bederve, uit ijver aangedreven,
220 Belast het haren man op staanden voet te geven.
De held aanvaardde dit onwetende onbeladn,
En trekt het moordvenijn van Lernes' poelslang aan.
Hij smijt het wierook in d'opgaande vlamme, stouter
Op deez' schenkaadje, en giet den wijnkelk op het outer.
225 't Venijn wordt heet. Het vier versmilt de kracht in een,
En spreidt dit helsch vergift door al de klamme letn.
Hij kropt zijn weedom in, en jammeren en stenen
Door zijn hardvochtigheid, gelijk hij plag voorhenen:
Maar als het weedom stijgt ver boven zijn geduld,
230 Stoot hij het outer om, huilt overluide, en bruit,
Dat het van Eta klinkt door bosschen, beemden, landen.
Nu rust hij niet, maar poogt vergeefs met beide handen
't Vergiftig offerhemd te scheuren van zijn lijf:
Doch onder't scheuren scheurt hij 't vel. 't Gewaad blijft stijf
235 ['t Verhaal luidt schendig] aan de borst en lenden kleven.
Het is vergeefs gescheurd: de leden wederstreven,
En zien gevild, gelijk 't gebeente sterk en grof.
Het bloeden sist en kist in vier, en assche, en stof,
Als gloeiende ijzer, in den koelbak diep gesteken.
240 Het bloed kookt door 't venijn van 't kleed, hem aange[streken.
Het houdt geen maat. De vlam verslindt het ingewand,
En 't blauwe zweet zijpt neer van 't lichaam in dien brand.
De zenuwen, geblaakt en droog, aan 't lichaam, kraken.
Het merreg smilt in 't been, verteert allengs door 't blaken.
245 Hij heft de handen op ten hemel, roept verwoed:
213. Z w in d elen is een frequentat. van z w in de n (waarvan gez wind),
dat in onbruik geraakt, en een versterking is van wind e n of w en d e n,
gelijk zwenken van wenken of wanken. „Zwindelen druktvooraluit
„zekere ongesteldheid van 't hoofdwerk: wanneer zinnen en gedachten
„geheel verbijsterd, en niet in staat zijn, zich op eenig bescheiden voor„werp te vestigen” enz. H. — 217. Bo 6 Li c ha s voor den B ode
Lichas; maar boo, als samentrekking, kan niet wel gebezigd worden,
zonder dat de duidelijkheid er schade bij lijdt. De regel is nu onleesbaar,
en wie hem hoort uitspreken zonder het gedrukte voor oogen te hebben,
moet denken, dat Dejanier het hemd geeft aan iemand, die B olic ha s
beet. — 243. Z enuwen: als steeds bij Vondel voor „spieren".
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0 wreede Juno, nu verza uw wreed gemoed
Met onze nederlaag. Verzadig u daar boven
Met ons bederf. Verkwik uw oog, van asch bestoven,
Met mijne jammeren: of zoo een vijand nog
250 Om zijnen vijand zich ontfarm' [want ik ben toch
Uw vijand] zoo verdelg mijn ziel, van pijn gemarteld,
En lang gehaat, en die door alle ellenden spartelt,
Waartoe haar 't noodlot schiep. Ik zal op uwen wenk
De dood aanvaarden voor een treffelijk geschenk,
255 Van stiefmo6rs eigen hand, wie 't past ons dit te geven.
Beroofde deze hand hierom Buzier het leven,
Die met der vreemden bloed besmette altaar en kerk?
Ontrukte ik dan hierom Antets, elk te sterk,
Den grond der aarde, die hem steef met nieuwe krachten?
260 Heeft mij 't drievoudige gestalte des geslachten
Gerions, in het rijk van Spanje, niet vervaard,
Noch een driehoofdigheid des helhonds, helsch van aard?
0 krachtige armen, kost gij niet de horens breken
Des worstelenden stiers? gansch Elis en de streken
265 Van Stimfalus, en 't groot en woest Parteensche woud
Getuigen van uw macht. Uw vroomheid praalt in 't goud
Des kostelijken riems, die Amazone onttogen,
En d'appels tuigen 't, die de draak met wakende oogen
Niet kon bewaren. Geen geweld van 't menschepaard
270 Kon mij weerhouden, noch het zwijn, dat niemand spaart,
In woest Arkadie. Het kon Been poelslang baten
Zich op 't hergroeien en den aanwas te verlaten
Van haar geknotten hals, wiens kracht verdubbeleert.
Wat baatte mij te zien den dwingeland verneerd
275 In Tracie, die in dat gruwelijk geweste
Zijn paarden met versch bloed van vreemdelingen mestte,
De krib met rompen van hun lichamen verkropt,
En dat ik dezen stal, vol ongediert gepropt,
248. Van asch bestov e n: een rijmlap, waarvan de beteekenis geenszins duidelijk is. As ch in 't oog te krijg en is allesbehalve verkwikkelijk; of wil Herkules zeggen, dat Juno's oog, dat van asch bestoven
was, nu door het beschouwen van zijn lijden, daarvan gezuiverd en weder
verkwikt werd. Of wel, verbeeldde zich Vondel misschien, dat Herkules
reeds op den brandstapel lag, en dat Juno verkwikt werd door het gezicht
der asch, die daarvan oprees en haar tegenstoof? 1k betuig het raadsel
niet te kunnen oplossen. — 255. Van stiefmoers eigen hand: zie de
aanm. op vs. 24 van dit Boek. — 261. Niet v e r v a a r d: dit niet staat
hier te veel en zou juist het tegendeel doer denken van hetgeen de spreker
bedoelde. Zeker heeft Vondel gewild, dat men het h e eft mij in vs. 260
zou opvatten in de beteekenis van „indien mij .... heeft", doch dan shift
deze zin niet met hetgeen voorafgaat en volgt, en is het vraagteeken
te veel.

292

P. OVIDIUS NAZO'S HERSCHEPPINGE.

Met al de paarden, en dien dwingeland vertrapte?
280 Met deze vuisten kneusde ik, toen zijn kracht verslapte,
Den sterken boschleeuw van Nemea, Kakus mee,
Het moordgedrocht waarvoor de Tiber schrikte aan zee.
Ik hebbe op dezen hals den hemelkloot gedragen.
Jupijns gemaal, zoo streng, werd moe van mij te plagen
285 Met nieuwe tochten. Ik bleef even onvermoeid
In 't volgen van haar last: maar nu hier door gegroeid,
Berijdt me een versche plaag, met geen geweld te keeren,
Noch geene dapperhe'en, noch wapen af te weren.
Een al verterend vier rijdt door de longe heen,
290 En weidt me inwendig af door alle mijne leèn.
Het gaat Euristeus wel: en vindt men die gelooven
Dat d'onbepaalde macht der goden heerscht hier boven?
Zoo sprekende stapt hij gewond op Eta's kruin:
Gelijk een tijger, die met eenen jachtspriet schuin
295 Gedreven in de rib, dien omvoert door gehuchten
En bosschen, en wiens wraak de jager kwam t'ontvluchten.
Bijwijlen zoudt ge hem zien kermen overluid,
Bijwijlen sidderen, of 't hemde van zijn huid
Afrukken, balken los en overhoop zien smijten,
300 En tegens berg en rots vertorend hooren krijten,
De handen heffen naar den hemel, vaders borg.
Hij ziet er Lichas stil en bevende, en van zorg
In eene rotsspelonk gescholen nederzitten.
Toen dol van weedom sprak hij, brandende van hitten :
305 Hoe, Lichas, brocht ge uw heer 't geschenk, dat hem vermoordt?
Zult gij me moorden? hoe! maar Lichas op dat woord
Besterft, en beeft van angst, en veil met need'rig smeeken,
De knièn omhelzen, en verbaasd zijn onschuld spreken,
En vouwt de handen: maar verwoede Alcides randt
310 Hem aan, en slingert den gegrepen met de hand,
Drie vierwerf om en om, en smakt met kracht hem sneller
Dan eenig slingerschut, afgrijselijk en feller
Naar 't bare Eubeesche strand. Daar blijft hij tusschen lucht
En water hangen, stijf versteven in de vlucht;
315 Gelijk de regen, door den noordwind hard bevroren,
29 1, 29 2. Versta: „en wanneer men mij, na al het goede, dat ik verricht
zoo beloond ziet, terwijl het daarentegen mijn halven broeder en vijand
Euristheus, die nooit iets uitgevoerd heeft, zoo naar den vleeze gaat, kan
men dan nog aan het bestaan van Goden gelooven ?" — 297. Z i en k e r m en
overluid: dat men iemand z i e t k er m en is al sterk genoeg; dat men
van ons vergt, 't hem ov erluid te zien doen, gaat wat ver. — 301. Borg
voor burg. — 313. 't Bare Eubeesche strand: H. — 315-320. De bedoeling is te zeggen: „gelijk de regen onder 't nederstorten tot ijs stolt,
zoo verhardt ook Lichas in zijn val". Doch zooals er staat, stemmen de
beide deelen der vergelijking niet overeen.
heb,
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Waaruit de sneeuwvlok en de hagel wordt geboren,
Opeengekluwend, en de hagel runt aaneen:
Zoo stijf wordt Lichas met Alcides' armen heenGesmeten, doodsch van schrik. Is 't waar 'tgeen d'ouden
[dreven,
320 Geen vochtigheid is in 't verhard gebeent' gebleven.
Deez' korte zeeklip steekt hier in d'Eubeesche wijk
Te water uit, en schijnt een menschenvorm gelijk.
De zeeliën schromen nog deez' strandklip op te treden,
Alsof ze voelde, en zij heet Lichas nog op heden
325 Maar 's dond'raars afkomst, groot van naam en fame, houwt
Op Ete boomen, tot een lijkvier opgebouwd,
Beveelt dat Peans zoon, held Filokteet, de stoker
Van 't lijkvier, zich verzie met zijnen boog, en koker,
En pijlen, anderwerf op Priams borst gekant.
330 Deez' steekt door Herk'les last het lijkhout fluks in brand.
De vratigheid der vlam ging op uit Etas' weide,
Daar hij de leeuwenhuid groothartig over spreidde,
En zijnen sterken hals ter neer leide op de knots,
Ook met geen and'ren zwier, dan of hij fier en trotsch,
335 Het hoofd met groen bekranst, zich zette aan offerkroezen.
De vlammen neinen toe, en gaan om 't lichaam soezen,
En teren krakende op des helds geruste leën
317. De hagel runt aaneen: aaneenrunnen is „stollen". Zoo
bezigt Vondel elders: te hoop runnen.— 318, 319. Heen-gesmeten:
„schoon de Rijmklank hier valle op heen, echter wordt het zeer wel
„genomen als een gedeelte van het volgende „gesm et e n" enz. H. —
320 , 321. Ovidius zegt hier, dat, volgens de overlevering, Lichas van
angst al zijn bloed kwijt raakt, en alle vochten in hem wegdroogden, zoodat hij in een steenklomp veranderde. Wie dat echter uit de vertaling kan
opmaken, is knap. — 329. Anderwerf op Priams borst gekant: de
uitdrukking, of liever de vertaling is niet juist: de pijlen van Herkules
waren nog niet tegen P ri am s borst gekant geweest, en zouden ook niet
ander werf, ja in 't geheel niet, tegen hem dienen: tenzij men Priams
borst opvatte voor Troje, welke figuur wel wat al te stout zou genoemd
kunnen worden. Ovidius zegt, „dat de pijlen ander w erf Tr oj e zi en
zouden". Zij hadden namelijk eens gediend, om aan Herkules de zege te
verschaffen op Laomedon; later zouden zij, in de handen van Filoktetes,
strekken, om aan de Grieken de overwinning op Troje te verschaffen. —
335 . So ez en: „een woord, gemaakt om den kiank, die met deszelfs uit„spraak overeenkomt, naar te bootsen; hier gebruikt Vondel het, om 't ge„luid, dat een sterke vlam teweegbrengt, uit te drukken....Soez en of
„so es en gebruikt JAN ZOET ook, niet kwalijk, van 't geluid der zee, in
„Olimpia , Act. II sc. 2 :
„Zo zoest en broestze dan, dat zelf de rotsen beven.
„Voor ditzelfde z o e z en en b r o e z en zal men elders vinden zuizen en
„bruizen; want bruizen, bruischen, brieschen, broezen, proes„t en, enz. zijn alien woorden, om het daarmede overeenkomende uit te
drukken”. H.
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En lichaam, dat geen Teed noch gloed te vreezen scheen.
De goden staan beducht, voor hem, die 't kwaad kon toomen
340 Op d'aarde. Dat omhoog bij Jupiter vernomen,
Zoo sprak hij, met een blij en helder aangezicht.
Hen aan op deze wijs: o goon, dat gij zoo licht
Bezorgd zijt, heeft mijn hart verheugd, nu alle volken,
Uit dankbaarheid, zijn lof verheffen aan de wolken,
345 Mij eeren als hun heer en vader, en gij d'eer
Begunstigt van mijn zoon: want schoon hij viel ter neer,
En hem dit wedervoer, na zooveel brave daden,
Nochtans verbindt het mij, te meer om hem beladen:
Doch om geen vromen, door een ijd'le vrees vermand,
350 Te wenden van de deugd, zet rustig dezen brand
Uit uwe zinnen. Hij, zoo braaf in alle strijden,
Zal bij dit brandend vier geen scha noch hinder lijden,
En dit verslindt niet meer door gloeiendige vlam
Dan slechts het lichaam, dat van moeders zijde kwam.
355 Zijn vaders deel biijft vrij van alle sterflijkheden.
Het vier verslindt dit niet. Na'et afscheid van beneden
Zal ik 't ontvangen in den hemel, en betrouw
Dat dit al 't godendom verheugt in ons gebouw:
En of hier iemand van den hemelraad wou klagen
360 Om 's helds vergodendom, en door zijn dwers mishagen
Dit Herk'les weigerde door nijd en onbescheid,
Die weet', zijns ondanks, dat die loon hem is bereid,
Naar zijn verdiensten. Dit bewilligden de goden,
En Juno scheen hiermee te stemmen ongeboden:
365 Doch zij gaf evenwel in 't end met haar gelaat
34 0. Op d'aar d e: de vorige uitgave had daar geen punt achter a a r d e,
maar een komma, wat den zin onverstaanbaar maakte. — D at om hoog b ij
Jupiter vernom en voor „en toen Jupiter dit vernomcn had". — 319 , 350.
Versta: „doch omdat vrome lieden, door 't zien hoe slecht het met den dapperen
Herkules afloopt, niet zouden worden afgeschrikt van 't navolgen zijns voorbeelds" , enz. —360. V er go d end om: „geen goed woord, dat ten eerste kenne„lijk is, omdat geen woord, eindigende in dom, begint van het voorvoegsel
„v er. De schrijver van de Idea Linguae Belg. Gramm. cap. VII, p. 27 zegt,
„dat de su b s ta nti v a in DOM uitgaande, beteekenen, eene gerechtelijke
„toebehoorte, ende de welke iemande, bij den Rechter, soude
„mo eten worden toegedoemt en de to e gek en t. Volgens deze stelling
„had Vondel konnen zeggen 's h el d s god e n do m, zijnde hem, t. w.
„HerkuIes , het recht om een G o d genoemd te worden , bij de Goden,
„zijne Rechters, to e ge d o emd en to egeken d, doch het woord Go d en„d o m is in deze beteekenis nooit gebruikt; maar wordt altijd genomen
„voor alIe d e God e n, of de gansche vergadering en menigte der zoongenoemde Goden. Vondel dacht hier aan V ergo ding, en, dewijl hem
„dit woord een greep te kort was, om het vaars te vullen, maakte hij er
„v ergo d en d om van: hetwelk wij niemand raden, naar te volgen”. H.
65-3 67 . Versta : „doch men kon 't haar best aanzien, dat zij zeer goed begreep,—3
hoe die schampscheut (vs. 359-363) van Jupiter tegen haar was gericht”.
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Te kennen dat Jupijns slotrede hierop slaat,
En hij haar had gemeend. Het vier verteert al 't sterfelijk
Niets schiet er over van Alcides dan 't bederfelijk,
Dat naar de moeder zwijmt. De held in 't hemelsch rijk
370 Behoudt den omtrek, die den vader is gelijk,
Als een herboren slang, die d'oude huid kan stroopen,
En weder schitt'ren, in haar nieuwe schub gekropen.
Zoo leefde Herkules door zijne onsterflijkheid.
Toen deez' de zwakke leén des doods hadde afgeleid,
375 Begon hij grooter en veel heerlijker te worden,
En goddelijker en vereeuwigd in zijne orden.
d'Almachtige verheugd, verwellekomt den zoon,
Gegrepen in een wolk, en steil naar 's hemels troon,
In 't rijk der starren met vier paarden opgevaren.
380
Hierop voelde Atlas fluks den hemellast verzwaren.
Euristeus, Stenels zoon, was nog geenszins bedaard
Van zijne gramschap, en vervolgde, wreed van aard,
Den vader in zijn zaad. Alkmeen, nu oud van dagen,
Van zorgen afgemat, vond om haar nood te klagen
385 Niet een dan IOle, waartegens zij de ween
Verhaalde van haar zoons geleden zwarigheen.
De wereld door bekend : en Hillus, nog bevangen
Met liefde, had door last des vaders haar ontvangen
In zijnen arm en 't hart, uit een oprechte zucht,
390 En zij ging zwanger van een overeed'le vrucht,
Toen haar Alkmeen aldus bejegende en kwam groeten :
'k Wensch dat de goden u met hun genade ontmoeten,
Een lichten arrebeid verleenen, wanneer gij
Lucijn, de toevlucht van de barenden, in lij
395 En nood geraakt, bedrukt ter hulpe roept in lijden,
Die, mij terwijl ze nog, om Juno's haat te mijden,
Haar stip naar d'oogen zag, te bijster lastig viel:
Want toen held Herkules, die grootsche en dapp're ziel,
Ten arrebeid gedoemd, nu stond in zijn geboorte,
400 Nadat de tiende maand verloopen, 's hemels poorte
De zon uitrijden liet, stond van dien overlast
Mijn lijf gespannen, dat men zeggen zou, 't gaat vast
God Jupiter moet van deez' dracht de vader wezen.
Ik kon den arbeid niet verduren : ja wij vreezen
4u5 Hieraan te denken in 't verhalen. Door mijn leén
Rijdt nog een koude schrik. 't Herdenken aan .1 voorheen
Is een gedeelte van dat weedom, zonder vlagen.
'k Zat, zeven nachten lang, en zeven voile dagen,
381. Euristheus, Stenels zoon: deze was koning van Mycene, twee
maanden ouder dan Herkules, en door Juno gesteld om over hem te
heerschen.
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In bitt'ren barensnood, en afgepijnigd strek
410 Mijn handen naar omhoog, en schreie, bij gebrek
Van kracht, Lucijn met bei de baargoOn aan, en trilde,
Of zij me van den band der vrucht ontbinden wilde.
Zij kwam er wel, maar om vrouw Juno aan de hand
Te gaan, en omgepraat mij listig voort van kant
4[5 Te helpen. Als deez' hoort dat ik een keel opzette,
Zet zij zich voor de deur bij 't outer, en belette
Het baren, met de hand gevouwen op den buik,
En haar gekruiste kniën, en tooverrijm, ter sluik
Gemompeld binnensmonds, 'twelk 't baren, ree begonnen,
420 Verhindert. Wij in last arbeiden wat we konnen,
Verlast'ren zinneloos de strengheid van Jupijn,
Doch vrucht'loos, wenschende in die smart verlost te zijn
Van 't leven, stenen luide en bitter onder 't kermen,
Dat dit de steenen zou bewegen zich 't ontfermen.
425 Al Tebe's Jofferdom, mij helpende in mijn smart,
Vertroost me in dezen schijn. Mijn weedom raakt haar hart.
Galante, een dienstmaagd, zat hier met haar blonde vlechten
Om op te passen, mijn geboden te verrechten,
En merkte hoe Lucijn, door Juno's loos bestek,
430 Iet kwaads broedt. Zij de deur en 't opgesloten hek
Dan uit- dan innegaande, en op Lucijn gebeten,
Zag hoe de vroedgodin, bij dit altaar gezeten,
De handen, armen, en de beenen kruiswijs sloot.
Toen riep ze: o wie gij zijt, Alkmene is uit den nood
435 Van 't baren eens verlost. Verblij u met de menschen:
Het gaat mevrouwe, lang gepijnigd, naar hear wenschen.
De vroedgodin, die veel bij zwangeren vermag,
Sprong overende, en smeet van schrik op dit gewag
Flare armen los vaneen. Zoo worde ik fluks ontslagen.
440 Men zegt Galantis loeg omdat ze Juno's lagen
Zoo listig had verkloekt. De grimmige godin
Randt hare vlechten aan met een verbolgen zin,
En sleept ze bij het haar den vloer langs hene en weder.
Galantis pogende, met kracht gerukt ter neder,
4 11. B e i de b a a r go O n: wie dit zijn, is niet bekend, en Vondel wist
het evenmin. De Latijnsche tekst schijnt hier bedorven. — 423, 424. S t e n e n
luide.... dat dit de steenen zou bewegen: „onder alle letter„spelingen is er geene zoo gemeen als deze, te weten, het stenen der
steenen”. VONDEL in Palamedes
„De heil' ge steenen hier en girder opgehoopt ,
d' Aloude heerlijkheid bestenen en beschreien",
enz. H. — 429. Lucijn, door Juno's loos bestek: somtijds werd
Diana, meestal echter Juno zelve onder den naam van Lucina aangeroepen. In 't Grieksch heette deze Ili thyia.
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445 Te rijzen, werd van haar belet, die straks de leen
Hervormende, elken arm veranderde in een been.
Haar eerste snelheid bleef, gelijk ze was te voren.
De rug behiel zijn verf. De vorm is nu verloren.
Dewijl haar logentaal de zwang're door dien vond.
450 Ten leste aan 't baren holp, zoo baart ze door den mond,
En rent, gelijk ze plag, door onze huizen hene.
Niet zonder steurenis verhaalde dit Alkmene,
En zuchtte zwaarlijk om haar dienstmaagds smert en ween,
Een deerlijk onheil, om haar deugd en trouw geleen;
455 Waarover IOle schoondochter deez' bedroefde
Dus dient: o moeder, gij, een al te lang beproefde,
Ontstelt u om een maagd, die vreemd is van uw bloed,
En haar gedaante mist: wat zult ge zeggen, moet
Ik u mijn zusters smart en ongeval vertellen,
460 Hoewel het tranen en de rouw verbien te mellen?
Drioop, een dochter van Echalie, bemind
Om hare schoonheid, was mijn stiefmoers eenig kind:
Want vader heeft me bij een and're vrouw gewonnen.
Mijn halve zuster was onnoozel vroeg geschonnen
465 Van Febus, die vanouds te Delfis antwoord geeft,
En Delos erfde, dat op water drijft en zweeft.
Mijn zuster, dus onteerd, in 't end gelukkig trouwde
Met beer Andremon, wien dit huwelijk nooit rouwde.
Een boschkolk ligt er, dicht met loof gedekt, wiens kant
470 Als duin naar boven loopt, rondom met mirt beplant.
Mijn zuster, onbewust wat haar zoude overkomen,
Kwam bier ter stede, om voor veldmaagden loof van boomen
Te vlechten tot sieraad. De schoone, waard bemind,
Droeg eene lieve vrucht, omtrent een jarig kind,
475 Op haren arm, hetwelk zij met de horsten zoogde.
Bij deze lustkolk, die bij hitte nooit verdroogde,
Stond bij geval een paarse en waterige plant,
45 0. Zoo baart ze door den mond: waar Ovidius vandaan heeft,
dat de wezels door den mond haar jongen werpen, is niet bekend: zeker
was het een sprookje, hem door zijn baker verteld. — 455. IOle scho ondochter: verkeerd, voor (haar) schoondochter Rile. Nog bederft
het woord scho on do c h t e r, door zijn plaatsing, het vers, dat nu luidt,
alsof er stond: Pile, ofschoo n, („alhoewel") dochter enz. —
465, 466. Even also' Alkmene niet wist, wie F e bus (of liever, hier,
Apollo) was, en het nog noodig was daarbij te vertellen, dat hij te Delfi
orakelen sprak en dat hij Delos geerfd had, 'twelk enz. — Wat Vondel
hier met omhaal van woorden vertelt en er twee regels voor bezigt,
daartoe heeft Ovidius niet eens een geheelen regel noodig: hij laat de
maagd kieschheidshalve Apollo niet noemen, maar alleen „den God, die
Delfi en Delos bezit". De vertaler had of den naam, Of de hoedanigheid
van de personen moeten noemen, maar nooit beiden te zamen.
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Die bloeide, en bessen droeg, gewild van al het land.
Mijn zuster plukt' er of een takske met zijn bloemen
480 Voor 't jonge kind [men moet dien dag met re'en verdoemen]
En ik was zelf belust te plukken: maar men zag
Hoe uit den bloesem bloed beneën gedropen lag.
Ik zag, niet zonder schrik en angst, de takken beven :
Want oude landliën ons nog heden reden geven,
485 Hoe Lotos, veldgodin, ontvliedende 't verzoek
Des tuingods, geil van aard, der veldgodinnen vloek,
Herschapen in een boom, dien naam nog heeft behouwen.
De zuster, niets van haar bewust, nu vol mistrouwen,
Wou wijken, en terstond de veldgodinnen gaan
490 Verzoenen, maar de voet bleef vast geworteld staan.
Zij poogt de wortels met de handen uit te rokken,
Maar schokte alleen den top, wordt schichtig overtrokken
Van onder op omhoog. De taaie schors kleedt stijf
En overtrekt ze allengs tot aan het middenlijf.
495 Toen scheurde ze de vlecht, de lokken, en de haren,
Maar hield niet in de hand dan eene handvol blaren.
De gansche kruin van 't hoofd wordt overdekt met blaan.
Het kind Amfizus, [want dien naam nam 't kleentjen aan,
Door last van Euritus, den grootvaar] nog in 't leven,
sco Gevoelde hoe de borst verstijfd geen melk wou geven.
Ik stond en zag bedroefd het wreede schouwspel aan,
En kon mijn zuster, in het uiterste belaan,
Niet helpen, en belette uit alle mijn vermogen
Het groeien van den stare, en hing van mededoogen,
505 Met been en armen aan de groene takken vast,
En wenschte, ['k zeg 't ronduit] dat mij dezelve bast
Ook dekken mocht. Haar man Andremon, en de vader,
Te zamen even droef, verschenen bei te gader,
En vraagden naar Drioop. Ik diende ze op hun vraag
478. Gewild van al he t land: was men in al het land zoo gesteld op
dien boom of op die bessen? Dat is vrij onwaarschijnlijk, als het plukken
daarvan zulke noodlottige gevolgen had. Deze rijmlap is bier dan ook
gedachteloos aangehecht. — 488. D e zuster: „moest zekerlijk zijn mijn
„zuster, gelijk te voren meer dan eens, want 161e spreekt van haar eigen
„zuster. Het lidwoord DE, 'twelk onze Dichter dikwijls kennelijk (?) bezigt
„in plaats van zijn of HAAR, maakt hier dubbelzinnig, aan welker zuster
„moet gedacht worden. Want wat deze benamingen van maagschap aan„gaat, nooit zal iemand z elf sprekende, van zzjN V a der, Mo e d e r,
„Zuster, enz. zeggen DE V ad e r, altijd MI JN Vader, of enkelijk, Vader.
„Als men tot iemand spreekt, zegt men noch Vader, noch DE Vader,
„maar altijd uw Vader. Als men van iemand spreekt, zegt men onver„schillig (?) of ZIJN Vader, of DE Vader” enz. H. Het zal den lezer herhaaldelijk gebleken zijn, dat ik dit laatste niet kan toegeven. — 490-494.
Let op den o-klank, in deze regels, gewis niet zonder bedoeling, bij herhaling aangebracht. — 491. Rokk en: dialectverschil voor rukken.
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510 En toon ze Lotos. Och zij kussen even graag
Het warme hout. Men ziet ze aan boom en wortel hangen.
Nu hadt ge, o zuster, slechts uw aangezicht en wangen,
Nog in geen boom verkeerd. Zij sprenkelt nog de blaâ.'n,
Uit het ellendig lijf gegroeid, met traan op traan,
515 Zoolang ze kan. Helaas, zoolang de mond kan spreken
Klaagt zuster dus, eer al de krachten haar bezweken:
11K zwere bij de goon dat deze plage mij
Onschuldig overvalt, en ik onschuldig lij.
Wij leefden vrij van schuld: is 't logen, laat dan telken
520 Mijn loof en groene bladn verdorren en verwelken,
De hand mijn stam ten brand afhouwen met de bijl.
Neemt evenwel dit kind, dit zoontje in aller ijl
Uit deze takken. Geeft het aan een voedster over,
En laat het menigmaal in schaduw van deez' loover
525 De borsten zuigen, en zich onder dezen boom
Verkwikken, en als 't spreekt begeere ik dat het koom'
Zijn moeder groeten, en aldus in 't groeten huilen.
Mijn lieve moeder blijft in deze stamme schuilen
Maar laat het kind den poel vermijden buiten druk,
530 Opdat het loof noch groen van boom noch takken plukk',
Of denke boomen zijn lichamen van godinnen.
Vaart wel, mijn lieve man, en vader, gezellinnen,
En zuster. Hebt ge nog meedoogen met uw bloed,
Ziet dat ge toch mijn loof, en telg, en tak behoedt
r.; 35 Voor vlijm en snoeimes, en geen vee de schors afweide:
En aangezien het mij belet wordt, nu ik scheide,
Naar u to buigen, koomt dan met uw aangezicht
Wat dichter. Kust me, en heft mijn kind, dat lieve wicht,
Een luttel op, zoolang ik dit nog kan gevoelen.
540 Mijn spraak vergaat. 1k kan mijn spreeklust niet meer koelen,
Dewij1 de zachte schel mijn blanken hals al stil
Bekruipt, de hooge top mijn hoofd bedekken wil.
Ai houdt uw han g en, houdt uw vingers van mijne oogen.
De dorre schors, die mij ten deel heeft overtogen,
545 Luikt, zonder uwe hulp, mijn stervende gezicht.
Hiermede zweeg ze stil, en nu beroofd van licht,
En wezen, en gestalt, behielden telg en takken
Nog lange warmte en brand, die meer en meer verzwakken.
Terwiji ons IOle dit deerlijk stuk vertelt,
550 Alkmeen het schoone kroost van Euritus, 'twelk smelt
51o. En toon ze Lotos: liever: en toon ze den lotos, of lotosboom, waarin Dryope veranderd was. — 512. Slechts: aldus volgens
het H.-S.; de oude uitgave had slecht. — 549. Terwiil ons 16le dit
deerlijk stuk vertelt: niet, dat 16le 't ons vertelt; maar 't is ons
(onze) 161e, die 't vertelt.
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Van rouw, de tranen met de hand wischt van zijn kaken,
En zij zelf weenen moet, zoo stillen nieuwe zaken
Dien jammerlijken druk : want Nails, pas
Een jongen, en wiens kin nog eerst aan 't botten was,
555 Van oud in jong verkeerd, kwam op den drempel treden,
Wien Hebe, Juno's spruit, bewogen door gebeden
Van Herk'les, haren man, begaafde met deze eer:
Want toen ze reed stond om te zweren, nimmermeer
Na Nails geen ter wereld te vereeren
560 Met deze gave, zocht dit Temis of te keeren,
Met deze rede, en zegt: gansch Tebe is op de been,
En ree door burgertwist in oorelog getreën.
Alleen god Jupiter kan Kapaneus bederven,
En twee gebroed'ren staat een zelve dood te sterven.
565 Amfiarails, een landswich'laar van ontzag,
Zal, levend zinkende in den grond uit onzen dag,
Zijn schim beneden zien, de zoon den vader wreken
Aan zijne moeder, en om 'tzelve stuk, gebleken
Bij ieder, godd'loos en godvruchtig hier geschat,
570 Gelijk een banneling, beroofd van huis, en stad,
En zinnen, en verbaasd, door rampen heengedreven
551. Van zijn kaken: liever las ik hier „van haar kaken": het
scho one k r o ost van Eurit us was toch niemand dan Itile zelve. — 558.
Want to en ze r e e d stond: lees voor dit wan t, 't welk hier geen beteekenis heeft en den zin verduistert: m a a r. — 558, 559. Nimmermeer ....
g e en ter w e r eld: wederom een voorbeeld van een dubbele ontkenning. —
560. Z o c h t dit T emis a f te k eer en: deze woorden hadden niet aan
het voorafgaande gehecht moeten worden. 't Kon Themis niet schelen, of
Hebe voortaan zulke kunstjes deed; zij wenschte alleen, dat dergelijke mirakelen niet voorgoed mochten ophouden. — 563. Kapaneus, een der krijgshoofden, die met Polynices Thebe bestormen kwam, werd namelijk, wegens
zijn godslasteringen, door Jupiter met den bliksem doodgesla&n. —
565-57 6. Om deze regels te verstaan, dient men het navolgende te weten:
Amfiaratis, een der Argonauten, was door Polynices uitgenoodigd, hem
op den toclit tegen Thebe te vergezellen; doch dewijl hij door zijn wichelkunst voorzien had, dat die onderneming hem het leven kosten zou, hield
hij zich schuil. Zijn vrouw Erifile liet zich echter door 't geschenk van een
gouden halsketen bewegen, zijn schuilplaats te verraden, waarop hij, de
verdenking van bloohartigheid meer vreezende dan den dood, zich naar
den krijg begaf, en voor Thebe door een aardbeving verzwolgen werd. Bij
zijn vertrek had hij aan zijn zoon Alkmeon den last achtergelaten, dat
deze, zoodra hij bericht zou ontvangen hebben van zijns vaders dood, dien
op zijn moeder wreken zou. Aan dien last gehoorzaamde Alkmeon en doodde
Erifile, om welk feit hij, zie vs. 569, goddeloos en godvr u c h t i g tevens
werd geschat. Evenals Orestes werd Alkmeon door de Furien vervolgd,
totdat hij in de wateren van den stroomgod Fegeus gezuiverd, diens dochter huwde. Later verliefd geworden op Kallirrhoe, beloofde hij haar de
halsketen, waarvan hierboven gesproken is, en die hij aan Alfezibea
geschonken had. Doch toen hij dat pronkstuk van haar terug ging vorderen, werd hij door de zonen van Fegeus omgebracht.
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Voor 's moeders geest, en 't spook der Razernijen beven,
Totdat de bedgenoot den gouden halsband [daar
Zij endelijk bedroefd zijn uitgang hel en klaar
575 Op vindt gesneden] eische, en hij dan met den degen
Van zijnen bloedverwant held Fegeus' wordt doorregen.
Kalliroe in 't end, god Acheloos' spruit,
Zal bidden dat Jupijn het leven ongestuit
Van hare zoons verlenge, en geenszins wil gedoogen
58o Dat 's vaders moord blijve ongestraft, als zij 't vermogen.
Jupijn beweegd, ontzegt dan deze gave niet
Stiefdochter en zijn snaar, maar helpt ze uit haar verdriet,
Opdat de jonge zoons bereiken manb're dagen.
Toen Temis' oogen dit van verre komen zagen,
585 En haar voorspelden, rees een onderling geschil
In 't godendom. Elk mort waarom de macht en wil
Van jong te worden ook geene and'ren is gegeven.
Auroor beklaagde dat haar ega's tijd en leven
Te lang was uitgerekt. De graangodin beklaagt
590 Dat haar Idzion te grijs was en bedaagd.
Vulkaan bad, dat zijn wensch en bede niet mocht falen,
En Erichtonius zijn groene jeugd herhalen:
En Venus, ook beducht van dien aanstaanden dag,
Bidt dat Anchizes me zijn tijd herhalen mag.
581, 582. Ontzegt dan deze gave niet stiefdochter en zijn
s n a a r: onduidelijk, en slecht geconstrueerd, voor „a an zijn stief- en
schoondochter". Hebe was namelijk beiden, als dochter van Juno (die haar,
volgens sommigen, buiten toedoen van eenigen man had voortgebracht)
en als vrouw van Herkules. — 583. Opdat: Hever: zoodat. — Manb're
dagen: kan men zeggen: manbare dagen voor „mannelijke dagen?"
manbare leeftijd voor „mann elijke leeftijd ?" deze vraag wordt hier
door H. gedaan en ontkennend beantwoord, tegen het gevoelen aan niet
alleen van Vondel, maar ook van KILIAEN, die beiden manbaarheid in
den zin van pubertas verstaan. Zeker heeft H. gelijk, wanneer, zooals
hij 't uit onderscheidene voorbeelden en ook met het gezag van PLANTIJN
aantoont, manb a ar de beteekenis heeft van „geschikt een man te dragen",
en alzoo van gelijke vorming is als lastbaar, strafbaar, cijnsbaar,
enz. Doch het ontbreekt ook niet aan woorden, mede op baar uitgaande
en waaraan dezen uitgang deze kracht niet wordt toegekend. Zoo b. v. is
een vruchtbare boom niet een boom, die „geschikt is vrucht te dragen",
maar „die werkelijk vruchten oplevert"; zoo noemt men hem dankbaar,
„die zich erkentelijk toont", niet „die een aanleg tot dankbaarheid heeft". —
Ofschoon dan ook de uitdrukking een manbare jongeling, als een
schijnbare contradictio in ter minis bevattende, minder verkieslijk geacht zou kunnen worden, meent men, dat, met het oog op het algemeen
gebruik, dat zich tegen Huydecopers gevoelen gekant heeft, men 't woord
manbaarheid, eenmaal een synoniem met p u b e r t a s aangenomen waar
't een meisje geldt, ook in die beteekenis op een knaap zou mogen toepassen. — Idzion: deze was een zoon van Jupiter en Elektra. -594. Anchizes: maar die kon toen nog zoo heel oud niet zijn; want het
beleg van Troje had nog lang geen plaats gehad.
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595 Dus ijverden de goon een ieder voor de zijnen.
't Oproerige krakeel, daar alle goon verschijnen,
Groeide aan. Een ieder trok de stemmen op zijn zij.
In 't end sprak Jupiter: wat wil deez' razernij?
Ontziet ge ons, houdt uw rust. Houdt op, houdt op van muiten.
600 Meent iemand met geweld het noodlot zelf te stuiten?
Is Wails tijd en oude, hier beleefd,
Door kracht van 't noodlot naar zijn jeugd terug gestreefd;
De lieve zonen van Kalliroe behooren
Verjongd te worden door een noodlot, hun beschoren,
605 Niet door gebeden, noch door wapens, en geweld :
En opdat gij u hier gelaten innestelt,
Een zelve noodlot stuurt mij zeif en u te zamen.
Kon ik 't veranderen, 'k liet Eakus niet pramen
Met zulk een lastig juk van hoogen ouderdom,
610 Waaronder hij belast gebogen gaat en krom,
En Radamant zoude ook zijn jeugd zoo lang bewaren,
En blijven bloeien in de bloem van 's 'evens jaren,
Met mijnen Minos, om zijn ouderdom beschimpt,
Terwijl hij krom gebukt en waggelende krimpt,
61 5 En langer niet regeert in aanzien, als voor dezen.
Deez' reden van Jupijn, dien alle goden vreezen,
Beweegde ze: niet een volhardde bij dien toon,
Toen ieder Radamant, en Eakus, den zoon
Des dondergods, vermoeid van leven, hoorde klagen,
620 Ook Minos, in de bloem van zijn gewenschte dagen,
Bij vele volken eer om zijnen naam ontzien,
Was zwak en oud, en most, in stee van spits te bien,
Mileet, Dione's zoon, op zijne jeugd vermeten,
En zijnen vader, god Apol, in 't licht gezeten,
625 Nog vreezen. Minos, die gelooft dat hij zijn land
Bespringen woude, durf in 't blanke harnas kant
Zich niet verroeren, als Mileet hem komt vervaren.
Miletus, gij zeilt hene, en meet d' Egeesche baren
Met uwe vloot, en bouwt in Azie eene stad,
630 Genoemd naar 's bouwers naam. Ciane, preutsch en prat
Op hare schoonheid, schoon van leest, en kloek en schrander,
Een trotsche veldgodin, en dochter van Meander,
Die zich in krink'len om en wederomme krolt,
Baarde u twee kinders, daar zij Tangs den oever rolt
635 Van haren vader, twee in eene dracht geboren,
En onderworpen aan een onheil, hun beschoren,
626, 627. Durf in 't blanke harnas kant zich niet verroeren:
het woord kant, dat om het rijm staat, bederft dan ook weder den zin.
Indien Minos kant, d. i.: „klaar, gereed" was, waarom durfde hij zich dan
niet verroeren? — 63o. Ciane: de naam is Cyanea of C y a n e e.
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De schoone Biblis, en ook Kaunus, haren broer.
Deez' Biblis leert elkeen hoe zulk een dochter voer,
Die niet beminde als 't voegt een die zich oneer schaamde.
640 Zij mint den broeder niet gelijk het hart betaamde.
In 't eerste kent ze nog het vier niet, daar ze in brandt,
En rekent broeders mond te kussen geene schand,
Noch ook t' omhelzen, met den schijn van reine liefde,
En een genegenheid, die haar in 't harte griefde.
645 Deez' min veraarde allengs. Zij kwam net opgetooid
Om hem t' aanschouwen, en in 't oog zoo schoon als ooit
Te schijnen, en benijdt die schooner uitgestreken
Verschijnen: en noch kent ze in 't vrijen haar gebreken
Noch ook zich zelve niet, en onder dezen gloed
650 Begeert noch wenscht ze niet, maar blaakt in haar gemoed.
Nu zegt ze heer, en laat den naam van broeder glijden.
Nu heet ze Biblis : dan wil zij den naam vermijden
Van zuster, en nochtans ontwaakt om op te staan
Kan noch zich zelve van geen geilen tocht ontslaan
655 Noch zuiv'ren, diep in slaap verzopen met de zinnen,
Verschijnt haar menigmaal 't beminde pand van binnen.
Zij laat zich dunken dat ze aan broeders zijde rust,
Terwijl hij ligt en slaapt. Zij wordt van minnelust
Beschaamd in haren droom, en uit den slaap gekomen
660 Zwijgt eene lange poos, en overpeinst de droomen,
En spreekt vertwijfelende aldus in haar gemoed:
Wee mij ellendige! wat nachtbeeld, heet van gloed,
Is mij al droomende verschenen? hoe verwensche
1k dat deez' nachtdroom kleve op mij rampzalig mensche!
665 Wat droomen wij een droom die eene maagd beschaamt!
Hij blinkt me schoon in 't oog, hoewel het niet betaamt.
639. Versta : „die niet beminde als de zoodanige bemint , die voor oneer
beducht is", of, korter en eenvoudiger : „die niet beminde als 't een eerbare maagd betaamt". — 652, 653. Nu h e et ze Biblis; dan wil z ij den
naam vermijden van zuster: „nu en dan wijzen ons op twee bijzon„dere tijdstippen : doch hier wordt gesproken van eene keuze tusschen twee
„zaken”. H. Ovidius zegt :
Byblida se mavult quam se vocet ille sororem.

d. i.: „zij heeft liever, dat hij haar Byblis, dan zuster noeme", omdat die
naam van zuster haar bloedschendige liefde tegenstaat. — 657. Z ij laat
zich dunk en: deze spreekwijze wordt, als hier kwalijk passende, door
H. verworpen, die eenige bladzijden gebruikt om te betoogen wat niemand
hem wederspreken zal, dat men de spreekwijze zich iets la ten dunk en
bezigt om te kennen te geven , „dat men zich dwaaslijk op iets verhoovaardigt" ; maar zou dezelfde fijne criticus Vondel berispt hebben , indien
deze geschreven had: zij verbeeldt het zich, of zij beeldt het zich
in? — Gelooven kan men het niet: en toch ligt in deze uitdrukkingen, zij
het dan ook in eenigszins flauwer mate, dezelfde beteekenis van „ijdele
verheffing" opgesloten.
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Het lust me, en 'k zoude hem uit al mijn harte en zinnen
[En zeker hij is 't waard] begeeren en beminnen,
Waar' by mijn broeder niet, en zeker ik beken
670 Een zaak behindert dit, dat ik zijn zuster ben.
Kan ik me wakend slechts van zulk een laster spenen,
Mij is geoorloofd dus al slapende, als voorhenen,
Hem dikwijl in den drooin t' aanschouwen stil en blij.
Indien ge vraagt waarom. Geen tuigen zijn er bij
675 Een slapende. Men volgt zijn lust en 't minnevoeder.
Och Venus, vlugge min met uwe tang're moeder,
Wat vreugd genoot ik! welk een wellust inderdaad!
Hoe smolt het merg in mijn gebeente in dezen staat !
Hoe minzaam kitt'len mij die streelende gedachten,
68o Al was die wellust kort, en mij de korte nachten
Deez' vreugd benijdden! och och Kaunus, stond het vrij
Mijn naam to wisselen! helaas hoe wel zou mij
Dan voegen mocht ik voor schoondochter van uw vader
U groeten! Kaunus, kwaamt gij ons een weinig nader,
685 Als vaders schoonzoon, och hoe voeglijk zou dit staan!
Och of de goden het gehengden dat voortaan
Wij alle dingen in 't gemeen met lust genoten,
Behalve d' ouders, uit wier stam wij beide sproten !
Mijn hoogste wensch is dat gij Kaunus, eel van aard,
690 Uit eenen hooger stam dan ik gesproten waart.
0 brave, ik weet niet wie door u, een vrucht zal baren.
Och of we uit eenen stam niet bei gesproten waren!
Gij zijt mijn broeder. 't Geen ons hindert blijft gemeen.
Wat wil het droombeeld dan bedien, dat mij verscheen?
695 Wat nadruk heeft een droom? of leeraart ons de reden
Dat droomen nadruk heeft? wij menschen hier beneden
Zijn min gelukkig dan de godheen in hun troon.
De goden trouwen wel hun zuster zonder hoon.
Zoo trouwt Saturnus zelf aan Opis, zijn verwante.
7c0 De vader Oceaan trouwt eene jonge plante,
Zijn zuster Tetijs, en Jupijn de donderaar
Trouwt Juno. Alle goon, vereenigd paar en paar,
Verstaan hun eigen recht. Maar waarom stijl van goden
Gepast op menschen, en hun regels en geboden?
705 Elk schoeit op zijne wet, en een bijzond'ren leest.
676. 0 c h Venus, vlugge min: „Zou niet beter zijn: och Venus en o
min!" H. Ja, immers nu is 't, of vlugge min als appositie van Venus
staat. Intusschen konden wij of Venus Of de tang're moeder missen. —
Tanger voor t e n g e r: 't woord is verbasterd van 't Fr. tendre. H. —
7o0. Eene jonge plante: die ongelukkige plante staat hier, als meermalen, am 't rijm, en 't doet er niet toe, of die o u d e r dan j o n g e r was:
de zaak wordt alleen vermeld, omdat het hier een huwelijk tusschen
broeder en zuster gold.
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Verboden minne zal met kracht uit onzen geest
Gedreven werden: of kan ik dit niet verwerven,
Zoo wensche ik dadelijk den bitt'ren dood te sterven,
En op een bulster dood te liggen en gerust,
710 Gebeurt me dat mijn broer mij nog na 'et scheiden kust.
Genomen deze min behaagt me in mijne pijnen.
Zij zal integendeel hem snood en gruwzaam schijnen,
En evenwel wordt hier de wil van twee vereischt.
Maar Eols zonen, zoo men 't wikt en overpeist,
715 Ontzagen geenszins met hun zusteren te huwen.
Maar och hoe weet ik dit? waarom, in stee van schuwen,
Dus veel voorbeelden klaar ten spiegel bijgebracht?
Waarheen worde ik vervoerd, o schaamtelooze kracht
Van minnevier, vertrek. Laat ik mijn vollen broeder,
720 Geteeld in 't zelve bed van vader en van moeder.
Niet wijder minnen dan een zuster wel betaamt.
Zoo hij verlieft, van minne en minnelust gepraamd,
Mij aanzocht, 'k zou misschien zijn razernij believen.
Zal ik dan dien ik om geen bijslaap zoude ontrieven
725 Nu zelf aanzoeken, en dit vergen onberadn,
Mij tot verkleening? zult gij niet verlegen staan,
En moeten zwijgen? durft gij dit ronduit belijden?
De min zal persen: 'k zal 't vermogen, en niet mijden:
Of zoo de schaamt de tong verhind're, meldt mijn hand
730 En stomme brief al stil den onderdrukten brand.
Dit slot behaagt me. Dit beneemt me, hoe ik 't wende,
De twijfelmoedigheid. Zij zet zich overende,
En op den slinken arm wat leunende, spreek rond:
Laat ons deez' dolle min belijden met den mond.
735 Laat hij 't vernemen. Och waar sleepen mij de zinnen!
Wat vier ontvonkt mijn hart hem razende te minnen!
Nu wil ze bevende hem schrijven met de veer:
De pen raakt geen papier. Zij schrijft, verfoeit het weer,
En wischt het uit, en dan verandert ze 't geschreven,
740 Verworpt het dan: dan keurt zij 't goed hem dus te geven :
Dan slingert ze den brief ter neder, en staat stom:
Dan raapte ze den brief van d' aarde wederom.
Zij weet niet wat ze wil, en wat ze schijnt te willen.
De schaamte en stoutheid mengt zich in haar minnegrillen
745 En tronie. Zuster schrijft ze, en schrapt dien naam weer uit.
Nu neemt ze 't blad, en schrijft in 't end tot een besluit:
De vrijster, die u vrijt, en langer niet kan leven,
Tenzij gij 't leven schenkt, zendt u, van min gedreven,
Dien brief. o Schaamte ! o Schand I Och schaamte hindert mij
75o Mijn naam te melden. Vraagt gij wat mijn oogmerk zij?
73 1. Slot voor „besluit". — 748. Tenzij gij: lees: „tenzij gij haar".
VONDEL XII.
20
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'k Wensch dat gij nameloos mijn zaak al stil mocht hooren,
En Biblis naam u niet bekend waar' van te voren,
Totdat ze van haar bede en wensch verzekerd waar'.
Gij hadt mijn hartkwetsuur aan bleekheid, en gebaar,
755 En mager aangezicht, en uitgekretene oogen,
Van tranen rood beschreid, voorhene kennen mogen,
Ook 't zuchten, zonder blijk van oorzaak, en 't geween,
En aan 't omhelzen, en herkussen achtereen
Vernomen, 't welk, indien gij lette op zulke streken,
760 Geenszins bij 't kussen van een zuster wordt geleken:
Nochtans geschiedde dit [de hemelgoden staan
Getuigen] om mij zelf, ten uiterste beladn,
Te heelen: want mijn hart aan doodelijke wonden
Ging kwijnen, en het werd van minne al stil verslonden.
765 Ik ongelukkige hebbe al een lange wijl
Gepoogd 't geweld te vlien van dezen minnepijl,
En stond meer strijds uit dan gij moog'lijk zoudt gelooven
Dat eene dochters kracht geraken zou te boven,
En moet bekennen dat ik overwonnen lij,
770 En noode uw hulp verzoek in deze razernij.
Gij, en geen ander, kunt die u bemint behouwen,
Of nedersmijten. Kies, eer 't u en mij mocht rouwen,
Uit een van beide wat u lust in mijn verdriet.
Uw vijandin verzoekt uw huip en bijstand niet,
775 Maar eene die u naast bestaat in bloed, en nader
U wenschte te bestaan, en zich met u te gader
Wil door een nauwer band van liefde ook onderling
Verbinden, en een drift, die haar gemoed beving.
Waarom dan Lang gesuft? laat oude mans en grijzen
780 Op wetten passen, en zich laten onderwijzen,
Doorsnuffelen wat vrij of ongeoorloofd is,
Het recht naarsporen en bewaren: maar gewis
Ons jeugd voegt wulpsche min, en reukeloos te vrijen.
Wij weten nauw'lijks nog van vrijen of vermijen.
785 Wij houden alles vrij, en volgen, zonder hoon
Te schromen, 't voorbeeld der onsterfelijke goon.
Geen strenge vader, noch ontzag en vrees voor smetten,
Noch naam, noch faam zal ons intoomen en beletten,
Behoudens dat geen stof van vrees hier zij omtrent.
790 Blijft onze sluikerij en wellust onbekend,
De naam van broeder heeft geene achterdocht te schromen.
Het staat me vrij met u in een gesprek te komen
Al heimelijk, en wij ontzien niet, stil gewond,
Elkand're in 't openbaar te kussen mond aan mond,
795 t' Omhelzen. Luttel is 't dat hieraan komt t' ontbreken.
Ontfarm u om de min van haar, die u komt smeeken,
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En 't hart ronduit ontdekt, en niet ontdekken zou,
Tenwaar' de hooge nood, en minnegloed, en rouw
Haar hiertoe perste en drong. Verhoe, eer 't u mocht rouwen,
8-YD Dat d'oorzaak van mijn dood werde op den zerk gehouwen.
Dit schrijvende zoo rust de sidderende hand
Als 't schrijfblad vol is, en gevuld tot aan den kant.
Het zegel, nat gedoopt in tranen, sluit met beven
De vuile schandvlek : want de keel was droog gebleven.
805 Zij roept beschaamd een knecht, en spreekt hem bevende aan :
Getrouwe, geef dien brief aan mijnen, en beradn
Zegt end'lijk broeder. Toen zij nu den knecht 't geschreven
Toereikte, viel de brief van minne in 't overgeven
Uit hare hand. Zij schrikt : want dit een voorspook scheen.
810 Nog stuurde ze evenwel den brief van minne heen.
De dienaar raamt den tijd, behandigt, zonder kennis
Van 't gruwelijk verzoek, en zulk een schande en schennis,
Den broeder dezen brief. De jongman stond verbaasd
Van gramschap, smeet den brief, begonnen in der haast
815 Te lezen, op den vloer, en nauwelijks zijn handen
Bedwingende van fel den brenger aan te randen,
Die angstig beefde, sprak : eerlooze stokebrand
Van 't geile minnevier, hou hier niet langer stand.
Vertrek uit mijn gezicht, daar niemand u kan kennen.
820 Ontzag ik niet mijn schand te melden, mij te schennen,
Gij hadt dit lasterstuk met uwen hals geboet.
803, 804. Het Latijn heeft hier:
Protinus impressa signal sua crimina gemma
Quam tinxit lacrymis: hnguam defecerat humor

d. i.: „zij waarmerkt haar misdaad (haar misdadigen brief) met haar zegelring, dien zij met haar tranen bevochtigd had; want de tong (niet de
k eel, als Vondel zegt) was droog". „De ouden deden bij 't sluiten van
„een brief evenals wij nog doen: zij maakten den zegelring ('t c a c h e t
„of sign e t) een weinig vochtig, door het even aan de tong te brengen,
„die in welgestelde lichamen, nooit geheel ontbloot is van vocht; maar
„Byblis, brandende van onkuische begeerte, die het bloed verhit en de
„natuurlijke sappen verdroogt, maakte het zegel, bij gebrek van vocht
„op de tong, een weinig nat in hare tranen". H. 't Is jammer, dat de
waarheid der voorstelling, zoo keurig bij Ovidius, bij Vondel eenigszins
verzwakt is. De brief zelf is anders zeer fraai vertaald. — 8o6, 807. G etrouwe, geef dien brief aan mijnen, en beraAn zegt end'lijk
b r o e d e r; bij de eerste lezing zal niemand deze regels verstaan. Het
bezigen van leesteekens schijnt hier onontbeerlijk. Men oordeele:
„Getrouwe , geef dien brief aan mijnen" . . . . en beradn

(d. i. „zich vermand hebbende")
Zegt (zij) endlijk: .... „broeder".
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Hij staat en siddert, meldt terstond op staanden voet
Mevrouw dit dreigement van Kaunus. Biblis hoorde
Hoe hij dit snood verzoek haar afsloeg, en zich stoorde.
825 Hierover ziet ze doodsch om 't hoofd, staat koud en kil,
En niet een lid of 't beeft om 't afslaan van haar wil.
Bekomen van dien schrik, begon zij op te steken,
En nauwlijks kon ze een woord uitbrengen, en dit spreken:
Hij heeft er reden toe: want waarom openbaar
830 Ik reuk'loos mijn kwetsuur? waarom betrouwde ik klaar
En in der ijl mijn zin en woorden aan den simpelen,
Geschreven brief? ik most mijn oogmerk eerst bewimpelen
Met dubbelzinnigheid van woorden, opdat hij
Mij niet beschamen kon, en eerst ten naasten bij
835 Beproeven uit wat hoek en streek de wind kwam ruischen,
En dan met veiligheid de holle zee gaan kruisen,
Waarop ik t'onbedacht met voile zeilen vaar,
Eer ik de winden kenn'. Nu drijve ik blind en naar
Door scherpe rotsen, en van schipbreuke overrompeld,
840 Worde in dien Oceaan tot over 't hoofd gedompeld,
Ook zonder dat ik 't schip kan wenden in gevaar.
Mij werd door zekere voorspoken, droef en naar
Genoeg ontraan mijn min te volgen en believen,
DewijI de brief, dien ik den brenger van de brieven
845 Woude overleveren, zoo los ter hand uitvalt,
En onze hoop verzwakt. Hadde ik in dit gestalt
Dien dag niet best verzet, of mijnen wil? ja vroeder
Hadde ik dien dag verzet. Gewis een god, mijn hoeder,
Wou 't door een voorspook en merkteekens ons gebien,
85o Indien ik oogen hadde, om tijdig toe te zien:
En evenwel ik zelf mocht dit veel nutter klaren,
Zelf tegenwoordig hem mijn dolheid openbaren,
En niet mijn opzet los betrouwen aan een blad.
Zoo zou hij 't aanzicht van zijne allerliefste nat
855 En rood van tranen zien. Mijn klacht zou meer bedrijven
En melden dan de pen in eenen brief kon schrijven.
Ik kon, zijns ondanks, hem omhelzen, hadde hij
Mijn aanzoek afgekaatst. Ik kon me, dus in lij,
Voor hem vernetren, kon zijn kniën in 't smeeken grijpen,
86o En zwijmen, recht alsof de dood mijn hart kwam nijpen.
Zoo kon ik doodsch en bang hem bidden om gena.
Ik had het al bezocht. Kon elk misbaar zoo dra
Elk in 't bijzonder ons niet helpen, en zijn zinnen
822. Terstond op staanden voet: ditheeftwelietsvaneen dubbele
porte-brisêe-deur. — 823. Mevrouw: versta: „aan uw vrouwe, aan uw
meesteresse". -- 862. Bezocht voor „beproefd".
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Zoo hard als steen, geenzins afpersen mij te minnen,
865 Zij hadden alle te gelijk zijn hart verzet:
De boo heeft moog'lijk op mijn voordeel niet gelet,
Al t'onbekwaam om dit voorzichtig uit te werken.
Hij wist niet op de luim des jongelings te merken,
Noch raamde tijd en uur als 't best gelegen kwam.
870 Die dingen hinderden mijn zaak en minnevlam:
Want geene tijgerin worp hem in woeste streken,
Zijn hart is staal noch steen, nog lastiger te breken,
Dan harde diamant. Hij zoog geen boschleeuwin.
Hij is verzetbaar, en men moet hem weer uit min
875 Aanzoeken: want zoolang mijn tijd zweeft op zijn vlerken
Zal 't mij niet rouwen dat ik dit zocht uit te werken:
En stond het vrij een woord te halen door den hals,
Ik hadde nutter nooit dit stuk begonnen, als
Zoo los te werk gesteld. Het tweede om aan te merken
880 Is 't ree begonnen streng en dapper uit te werken,
En Kaunus, opdat ik niet repp' van mijn verzoek,
Zet zulk een stout bestaan voor eeuwig in het boek
Van zijn geheug'nis, en ik schijn niet errenstachtig
Hem aan te zoeken, stake ik dit zoo nederslachtig,
885 Maar wou hem proeven of belagen op dien voet:
En 't schijnt niet dat een god mij drijft door zuiv'ren gloed,
Een god, die machtig is mijn hart met min t'ontsteken,
Maar eer een geile drift, alreede hem gebleken
Nu kan ik niet ontdoen het gene snood van mij
890 Begaan is. 'k Hebbe hem geschreven vrank en vrij,
En aangezocht, en 't hart bevlekt. Ik kan, verzopen
In 't kwaad, en om mijn vuil niet hooger op te hoopen,
Niet voor onschuldig gaan. Wat meer te zeggen staat,
Hier blijkt een groot vergrijp in wil, en in de daad
895 Een klein en slecht verloop. Zoo mompelt ze in haar klachten.
Zoo barnt een tweedracht van vertwijfelde gedachten.
Terwijl 't aanzoeken haar berouw ontvonkt de lust
Van aan te zoeken nog het hart, en ongerust
Gaat zij, verrukt van min, de middelmaat te buiten,
900 Geeft stof haar menigmaal in dit verzoek te stuiten,
Toen dit nu endeloos bleef duren, vlood hij snel
87 5. Zoolang mijn tijd zweeft op zijn vlerken: vrij stoute vertaling van 't Lat. d u m spiritus iste manebit: „zoolang ik tadem halen
zal". — 883. Errenstachtig voor „ernstig, in ernst". Ernstachtig en
ernsthaftig is 'tzelfde, evenals v e r k o c h t en verkoft. In 't eerste
woord heeft het gebruik de c h, in het laatste de f in stand gehouden. —
8 94, 895. En in de daad een klein en slecht verloop: versta:
„hoewel ik mij inderdaad slechts aan een zeer gering vergrijp had schuldig
gemaakt, mij niet noemenswaard had verloopen (v ergaloppeer d, zou
men thans zeggen)".
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Zijn vaderland, en zulk een gruwelijk gekwel,
En bouwde een nieuwe stad op buitenlandsche gronden.
Men zegt Miletus' kroost, aan 't razen ongebonden,
905 Werd hierom zinneloos, en scheurde haar gewaad,
Sloeg voor de borst met een krankzinnig ongelaat.
Nu komt haar dolheid aan den dag. Zij kan niet rusten,
En openbaart en meldt haar breidelooze lusten,
Verlaat het vaderland en hof, haar tegens 't hart,
910 En volgt den vliënden broth- in 't zog met bitt're smart.
Men zegt dat Biblis wijd en zijd langs d'akkers loeide,
Gelijk een wijnpapin op Ismarus, daar 't vloeide
Van wijnen, zij het feest om 't derde jaar herviert,
En met den wijnstaak holt, afgrijslijk roept en tiert
915 En schatert. Bubazus en zijn schoondochters zagen
Deez', van haar vliedende, heendwalen, kermen, klagen.
Zij dwaalt door Karien, en door de Lelegeen,
Altijd in 't harrenas, en door Licije heen.
Nu was zij Kragos, en Limiere, en Xantus' vloeden,
920 En ook Chimeer voorbij, die vier en vlam kan voeden,
Wiens hoofd een boschleeuwin, wiens staart een veldslang
[schijnt.
Hier stort ge, o Biblis, neer. Het bosch verdort en kwijnt.
Uw vlechten hangen los. Gij rust ter aarde op bladen
Met mond en aangezicht. Met uw geval beladen
925 En treurig, poogt u hier de Lelegeesche rei
Met haren zachten arm, en deerlijk veldgeschrei,
De hand te bieden, op te heffen, en te streelen.
Zij raän haar menigwerf deez' minnekoorts te heelen,
En troosten ze, maar och hare ooren blijven doof.
930 Zij ligt er stom, en vat met hare hand het loof,
Bevochtigt al het gras met biggelende tranen.
Het veldgodinnedom, na vruchteloos vermanen,
Stak onder heur een aar, die nimmermeer verdroogt.
Wat kon de veldrei, die op alle wijze u poogt
935 Te redden, meer uit liefde, als u op d'armen torsen.
Gelijk harsdrupppels uit des harsbooms vette schorsen,
Of als het taaie leem zijpt langs den vruchtb'ren grond,
915. Bubazus en zijn schoondochters: Bubazus was geen persoon, gelijk men uit de bovenstaande woorden zou opmaken, maar een
landstreek van Karie , en hier worden dus eigenlijk alleen de „de Karische
vrouwen" bedoeld. — 918. L i c ij e : 't woord is verkeerd gespeld en ve rkeerd geplaatst. 't Is Lycie en de tweede lettergreep is kort. —
919. Kr agos: een berg in Cilicie. — L i m i e r e: het Lymir es was een
gebergte aan de kust van Klein-Azie. — 920. Chimeer: een vuurspuwende
berg van Lycie. — 925. De L elegeesc he rei: de Lelegen waren Grieken
van oorsprong en woonden deels in Myzie, deels aan de grenzen van Karie.
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Of als het water, 'twelk heel stijf bevrozen stond,
Met d'aankomste en den aam van Levenwekker smilten
940 In warmen zonneschijn, en lentelucht, en stilten,
Zoo smolt ook Biblis, die geen min verduren kon,
Aan eenen koelen dauw van tranen tot een bron,
Die heden in dit dal den naam draagt van haar vrouwe.
En springers de aan een eik nog tuigt van haren rouwe.
De Landfaam van dit nieuwe en versche wonderwerk
945
Waar honderd Kreetsche steen misschien met hare vlerk
Doorheengevlogen, zoo men korteling geen wonder
In Kreta had gehoord van Ifis in 't bijzonder,
Verkeerd van kunne : want de Festische landouw,
95o Die naast aan Krete paalt, teelt Ligdus, om zijn trouw
Eerwaardig, en oprecht in alle zijnen handel,
En onbesproken bij het yolk in woord en wandel.
De have staat gelijk met zijnen stam en bloed.
Hij sprak zijn zwang're vrouw dus aan bedaard en zoet,
955 Eer d'arbeid aankwam: och hoe wensche ik om twee zaken
Dat gij met weinig wee en aan een zoon mocht raken.
De dochters vallen vrij wat lastiger en zuur.
De sterkheid wordt deez' kun geweigerd van natuur.
Al schijnt het gruwzaam : komt gij nu een maagd te baren,
960 Laat uw meedoogen [ik beveel het noode] varen,
En help ze fluks van kant. Zoo sprak de man, en hij
Wischt droef de tranen van de kaken af, als zij,
Die dezen last ontving. Maar Teletuze, in 't midden
Van zulk een druk, verzuimt geenszins haar man te bidden,
965 Doch ijdel, dat hij toch haar hoop niet krenken zou.
Maar Ligdus zwichtte niet: en nu begon de vrouw,
Na het voldragen, om den last der vrucht te stenen,
Als Izis voor haar bed bij duister is verschenen,
In 't midden van den droom, met een dikken drang
970 Van offerstaatsie op een rife breed en lang,
Ten minste zoo het scheen. De zilv'ren horen luistert
939. Levenwekker: „Favonius, de westenwind". Zoo zegt HOOFT
in Bato II. 2:
Door 't speelziek windekij n , wekleven bygenaamt ,
Dat uit den westen dan met laauwe blaasjes aamt.
940. Want: dit want geeft nergens reden van en is bier volkomen overtollig. — 961-963. Het Latijn heeft:
Et lacrimis vultum lavere profusis
Tam qui mandabat , quam cui mandata dabantur.

d. i. ,,en beiden wischten zich overvloedige tranen van 't gelaat, zoowel
hij die 't bevel gegeven als zij die 't ontvangen had". De oorspronkelijke
zin is bij Vondel nOch duidelijk, nächsierlijkteruggegeven. — 971, 972. De
zilv'ren horen luistert op 't voorhoofd: luisteren staat bier voor
„schitteren", als meermalen.
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Op 't voorhoofd, als de maan halfwassen, half verduisterd.
Zij droeg een koningskroon van aren op het hoofd
Men zag den bassenden Anubis onverdoofd,
975 De heilige Bubast, en Apis, dicht van vlekken,
Den stommen Herpokraat, die om niets los t'ontdekken,
Ons met den vinger op den mond stilzwijgen leert.
Hier werd Oziris in den ommegang ge-eerd,
Nooit lang genoeg gezocht. Men zag er tamboerijnen,
980 d'Uitheemsche slang, met haar slaapbarende venijnen.
Toen scheen 't of Izis mij [die schietende uit den droom,
En duizeligen slaap, en angstig en vol schroom,
Den ganschen omgang zag met opgelokene oogen]
Dus aansprak: Teletuis, getroffen van meedoogen,
985 Ik ben met u begaan. Laat varen uw verdriet,
En deez' bekommering. Volbreng de wreedheid niet
Van uwen man, noch schroom, wanneer ge door Lucijne
Van eene vrucht verlost, ontlast van alle pijne,
Te koesteren, te voën het kleentje, dat gij baart.
990 Ik zelf ben deez' godin, die zwangeren bewaart,
Benauwden helpt, en sterkt, en kome nu verbeden
U helpen. Gij die mij gediend hebt zult met reden
Niet klagen dat men mij ondankbaar vindt van aard
Aldus vermaant ze haar, die droevig zat bezwaard.
995 Zij streek ter kamer uit. Deez' minzame aanspraak wekte
De zwang're, nu verblijd, ten bedde uit, en zij strekte
Ootmoedig hare hand ten hemel, en verlicht
Verzoekt ootmoedig dat dit vroolijk nachtgezicht
Op waarheid uit koom'. Toen haar d'arbeid kwam bezwaren
1000 Komt ze eene dochter, haar beminde vrucht, te baren,
Doch zonder kennis van den vader. Zij gelaat
En veinst het is een zoon, en bergt ze voor 's mans haat,
Beveelt het kind te voën, en dat men 't heim'lijk koester'.
Hiervan weet niemand dan alleen de trouwe voester.
1005 Het veinzen wint geloof. De vader schenkt den gam
Zijn offer, en vernoemt den grootvaar in den zoon.
Het kind heet Ifis, en de moeder schept behagen
981. Mij: aan wien? aan Vondel? aan Ovidius? — Hier heeft de dichter
zich blijkbaar verschreven. 't Moet ha a r zijn, evenals vs. 944. — 1001 ,
1002. Z ij gelaat en veins t: „men zegt niet alleen gelaten, maar ZICH
„gelaten. HOOFT in Henr. bl. 4 ende vermoedende dat'er iet
„schuilde, gelaat zich oft by dier partye gunst toedroege. BREDERODE in Roder en Alf, Act. I:
„Veel connen kneesterlifrk als vrienden haer ghelaten
„Voor d'oogen van de gheen die sy van herten paten.

„Deze plaatsen bewijzen ook, dat Vondel dit woord zeer wel te zamen
„voegt met „veinzen", enz. H.
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Aan een gemeenen naam, dien mans en vrouwen dragen
Mits niemand over dit bedrog te klagen stond.
1010 Het loochenen, door dien godvruchten logenvond
En list onachterhaald, bleef jarenlang verholen.
Het kind was bijster schoon. Men zoude in 't aanschijn dolen :
Want zaagt gij 't voor een maagd, of voor een jongen aan ,
Het kind was even schoon, in beide welgedaan.
1015 De vader ging het, na zijn dertien jaar, verloven
Aan schoone Tante, die de schoonste ging te boven
Van 't heele Kretenland. De vader hiet Telest.
Zij waren even schoon en oud. Elk kweet zijn best
Zich in een zelve schole, als kloeke tijdgenooten,
1020 In alle kunsten. Hieruit kwam de min gesproten
Van wederzijde , in 't harte al even diep gewond;
Doch in vrijpostigheid en rustigheid bestond
Een ongelijkheid in de minnaars alle beide.
Men wachtte op 't huwelijk, eer Hymen hen geleidde,
1025 Doch 't was gesloten, en Tante hiel dat hij
Haar ga zou worden, dien zij minnelijk en blij
Hiervoor belonkte. Nu minde Ifis, doch mistrouwde
Dat zij dien bruidegom nog eens genieten zoude.
De maagd ontvonkt een maagd : en Ifis kermt : ik ducht,
1030 Wat uitkomst wachte ik hier? och wat wanschapen zucht,
Wat zorg van nieuwe min bevangt me? wouden goden
Mijn Teed genezen, zij behoorden mij te dooden :
Zoo niet, zij mosten mij begaven met een trek
Natuurlijk naar den stiji. Geen vaars heelt haar gebrek
1035 Van gade met een vaars. Geen merrie koelt haar minne
Met eene merrie. De ram zoekt een vriendinne
Bij schapen, en het hart volgt zijne hinde en ga.
Zoo paren vogels, en geen wijf volgt wijfkens na
In alle dieren. Och ik wenschte niets te wezen :
1040 En opdat Krete toch zijn tochten zou genezen
Met alle gruwelen te telen, waar het kon,
Bemint Pasifae, de dochter van de zon,
Een stier, de vrouwekunne iets mannelijks. Mijn minnen
Is, om te spreken met bedaarde en wijze zinnen,
1045 Veel doller dan haar min. Nog bluschte ze haar vier,
En gruwelijken brand met eenen norschen stier,
Die door een houten koe met kunst werd uitgestreken.
Zij vond een middel om de min des boels te kweeken:
Maar schoon hier al 't vernuft der wereld kwam bijeen,
1035, 1036. Geen merrie.... met eene merrie: hier vinden wij,
in twee achtereenvolgende regels, 't woorcl m e r r i e nu eens in twee,
dan weder in drie lettergrepen.
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1050 Al kwaam' Dedaal hier met zijn wassen pennen heen
Gevlogen, och wat zou die kunstenaar vermogen!
Zou zijn spitsvondigheid een maagd, tot min bewogen,
In eenen jongeling herscheppen? of Iant
Verand'ren? Ifis rust. Bedaar in dezen brand.
1055 Gij stookt een dwazen gloed. Hier is geen raad te vinden.
Gij weet wel, wilt ge u niet bedriegen en verblinden,
Wat vrouw Natuur gaf. Sta naar 'tgeen uw staat betaamt.
Bemin gelijk een maagd van eere, die zich schaamt.
Men mint op hoop. De min kan minnen aas beschikken.
1060 De kunne ontzegt u dit. Geen toezicht, geene schrikken
Noch zorgen voor een man, die toeziet op zijn vrouw,
Noch vader keeren u uit ongeveinsde trouw
t' Omhelzen uw beminde. Ook slaat zij al uw smeeken
Noch vierig aanzoek af: en nog blijft gij versteken
1065 Van 't lief genot: en of de menschen en de goon
Arbeiden wouden, om uw min met eene kroon
Te kronen, en haar hart te raken en bewegen,
Nog zoudt ge nimmermeer geraken aan Bien zegen.
In geenen deele is nu mijn wenschen vruchteloos.
1070 De goden gaven mij gewillig voor altoos
Wat zij vermochten en mij gunden al te gader.
d'Aanstaande schoone snaar, en ook mijn eigen vader
Bestemmen mijnen wil: maar vrouw Natuur alleen
Mij tegen, sterker dan alle andere in 't gemeen,
1075 Gehengt dit geenerwijs. Nu is de dag voorhanden,
Zoo lang gewenscht om blij de bruiloftstorts te branden.
Ik en Tante staan gereed naar 't bruiloftsbed
Te tgeen, en paren: maar natuur en hare wet
Ontzegt me dit. Wij gaan te water min verwachten,
1080 Tot aan de kin toe, om van grooten dorst te smachten,
1050. He en: in de oude uitgave staat achter he en een koppelteeken,
als behoorde 't bij ge vlog en, wat het geval niet is; 't behoort bij 't voorafgaande hier. — 1055. Hier is geen raad te vinden: evenzoo heb
ik het afsnijdingsteeken weggelaten, dat vroeger achter gee n geplaatst
was; dewijl bier aan geen onderdrukte slot-e te denken valt. H. — 1069.In
geenen deele: men leze: in eenen deele. Het Lat. heeft dan ook:
Votorum pars una est vana meorum.
Immers, Ifis wenschte vooreerst, Janthe tot vrouw te hebben; ten tweede,
den plicht eens mans bij haar te kunnen vervullen. Het eerste was gelukt,
tot het tweede ontbrak het voornaamste. — 1077, 1078. Ik en Iante staan
gereed naar 't bruiloftsbed te t g een, en paren: bier, zoo ergens,
vereischte niet alleen de taal, maar ook de gezonde zin, dat het voorvoegsel te voor par e n werd herhaald; want zooals er nu staat, zegt Ifis:
„wij staan gereed naar het bruiloftsbed te gaan en (wij) paren", welk
laatste zij zeer goed weet, dat niet zal kunnen geschieden. — 1079, io80.
Wij gaan te water min verwachten, tot aan de kin toe: „ik

HET NEGENDE BOEK.

315

Wat maakt Jupijns gemaal, de bruiloftsleidster, hier ?
Waarom stapt Hymen naar deez' bruiloft met zijn vier,
Dewijl geen bruidegom de schoone bruid zal trouwen,
Die lange wenschte om eens dien blijden dag t' aanschouwen :
1085 Maar och de bruidskrans kan ons beide niet ontstaan.
Hiermede staakte ze haar klacht, met rouw beladn,
En haar ontruste ga volhardt niet min met woelen.
Zij bidt dat Hymen kome, en zij haar koorts mag koelen :
En Teletuis, beducht voor 'tgene, daar ze om bad,
1090 Verlengde vast den tijd. Dan veinst ze, moede en mat
Te kwijnen, stelt het uit. z'Ontschuldigt zich met droomen
En voorspook, in den slaap bij nacht haar voorgekomen.
Nu vindt ze meer geen stof tot veinzen : en de tijd
Van 't uitgestelde feest verstrijkt, en gaat ze kwijt.
1095 Een enk'le dag alleen is haar nog overbleven.
Maar Teletuze, hard van ongeduld gedreven,
Rukt hare en 's dochters huif ten leste van het hoofd,
Omhelst met hangend haar het outer, en belooft
Een offerhande, en bidt: och Izis, die zoo blije
i Too Den NijIstroom langs, en in het groote Alexandrije
Gediend wordt, daar de stroom door zeven monden vloeit,
Ik roepe u aan om hulp. Ontlast ons, die vermoeid
Van vreeze treuren. 'k Zag voorhene uwe ommegangen,
En kenden al uwen sleep, geklank, en offerzangen,
1105 En stoet, en fakkels, en herdenke, diep in rouw,
Al wat uw rinkelbom en trom gebieden wou.
Dat mijne dochter nog behouden is gebleven,
Ik niet in straf verviel, is ons alleen gegeven,
„beken, tot nog toe niet te weten, wat hier deze woorden, min v er„w a c h ten willen zeggen: daar integendeel de zin vollediger en verstaanbaar
„is, als we er deze woorden uitnemen, zonder eenige andere in derzelver
„plaats te stellen, aldus
„Wij gaan te water. . . .
„Tot aan de kin toe, om van grooter dorst te smachten.

„Voor al deze woorden zegt OVIDIUS alleen: mediis sitiemus in undist
„d. i. in 't midden van 't water zullen wij dorst lijden. 't Is eene toe„speling op de fabel van Tantalus, ieder bekend” enz. H. Waarschijnlijk
bedoelde Vondel: „wij verkeeren in de verwachting van onzen minnebrand te koelen; maar ofschoon wij te water gaan, zal het ons niet gebeuren dien te lesschen." De uitdrukking is echter nOch klaar, nOch
gelukkig. — 1087. Haar on t r us t e ga: „Janthe, de bruid". — 1093. Nu
vindt ze me er g e en st of: verwarde constructie. Waarom schreef
Vondel hier niet
Geen stof meer vindt ze nu?

1093, 1094. En de tijd van 't uitgestelde feest verstrijkt, en
gaat ze k w ij t: tijd staat hier verkeerdelijk tevens in den eersten en
vierden nv.: een fout, waarop wij Vondel meermalen betrapt hebben. H.
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Door uw waarschouwingen, en goddelijken raad.
Ontfarm u over ons, en zijt ons toeverlaat.
De tranen biggelden langs 't aanzicht op deez' bede.
Het scheen of deez' godin het outer op die rede
Beweegde, ook had ze het bewogen en geraakt.
d' Ontstelde kerkdeur schokt en davert dat het kraakt.
I I 1 5 Haar horens blonken, als de maan. De droeve moeder
Nog ongerust, doch blijde, en door dit voorspook vroeder,
Streek voort ter kerkdeure uit, en Ifis, welgemoed,
Volgt, met een trotscher tred dan ooit voorheen, den voet
Der moeder. 't Aanzicht bleef zoo blank niet als voorhenen.
1120 De krachten groeien aan. 't Eerste opzicht is verdwenen.
Zij ziet nu strenger uit hare oogen dan ze pleeg.
Het ongetooide haar hangt kort, en niet zoo leeg.
Zij heeft meer zwiers dan toen ze een vrouwmensch wierd
[geboren.
z' Is nu een jong'ling, die een vrouwmensch was te voren.
1125 Brengt offergaaf en geur ter kerke. Schept nu moed
Met vast betrouwen. Elk, ontsteken met een gloed,
Brengt offergaven naar autaar en kerk. Zij stellen
Den titel kort hierbij, om 't wonder dus te mellen:
De jong'ling Ifis schenkt den goon zijne offerhand ,
1130 Hij had hun dit beloofd in maagdelijken stand.
De zon kwam 's and'ren daags de poort in 't ooste op[stooten,
Als Venus, Juno, met god Hymen, feestgenooten,
Bijeen vergaderden, en elk zijn vreugd ontvouwt,
Daar jong'ling Ifis zijn beminde Tante trouwt.

I I 10

1113. B ew e e g de .. .. b e w o g en: wij vinden hier wederom den
4 gelijkvl. en ongelijkvl. vorm van 't zelfde w.w. in eenen regel. — 1122.
Leeg voor laag. — 1123. Dan toen ze een vrouwmensch wierd
geboren: lees: „dan toen zij nog vrouw was". Een vrouwmensch:
in de vorige uitgave staat v r o u m ens, niettegenstaande het woord in den
volgenden regel met s c h was gespeld. Dit was wederom niet aan een
vergissing toe te schrijven, maar opzettelijk had de zetter hier de c h aan
't slot weggelaten, omdat anders de regel niet geheel in den haak kon
staan; 't woord, meende hij zeker, kon toch even goed gelezen worden. —
1127, 1128. Zij stellen den titel kort hierbij, om 't wonder dus
te mellen: min juist vertaalt hier Vondel 't Lat. woord titulus met
titel, dat in 't Nederl. de beteekenis niet behoudt, welke 't Lat. er aan
hecht, t. w. van: „een tafeltje of bordje, dat bij een offergave werd
gevoegd, en waar de aanleiding of het doel dier gaaf op vermeld stond."
Bij ons is tit el: „opschrift, hoedanigheid", of „aanspraak".

HET TIENDE BOEK.

317

P. OVIDIUS NAZO'S

HERSCHEPPINGE.
HET TIENDE BOEK.

INHOUD.
Ymen de bruiloftsgod kwam van Ifis op Orfeus' bruiloft,
met geen gelukkig voorspook, dewij1 de bruid Euridice,
van eene slang gebeten, korts hierna overleed, wiens ziel
hij in de helle zocht, en door zijne bede verworf, op zekere
voorwaarde, die hij overtrad, en hierom haar weder verloor.
Hierna op eenen heuvel zingende, vergaderde hij allerhande
boomen, en zong den reuzenstrijd, en hoe Ganimedes in eenen
arend, Hiacint in eene bloem, en de Propetiden in steenen veranderden, en Pigmalion zijn ivoren in een levendig beeld en
eene maagd hervormd wordt. Mirra verlieft op haren vader
koning Ciniras, slaapt bij hem, en zwanger vlucht in Arabie, daar
ze, in eenen mirreboom herschapen, Adonis baarde. Atalante en
Hippomenes loopen om strijd, en veranderen in leeuw en leeuwin.
Venus verlieft op Adonis, die, van het wilde zwijn verbeten, in
eene bloem verkeert.

H

P. OVIDIUS NAZO'S

HERSCHEPPINGE.
HET TIENDE BOEK.

D

E bruiloftsgod vertrekt van hier in zijn saffranen

Gewaad, door d'open lucht naar 't rijk der Tracianen,
En oud Cikoonsch gewest, daar Orfeus, blij van geest,
Hem vruchteloos verzoekt en noodt ter bruiloftsfeest.
5 Hij kwam er wel, doch niet met zijn gewonen zegen,
En vroolijk aanschijn, noch goed voorspook, maar verslegen:
Ook sparkelde de torts in zijne rechte hand,
lnhoud. R. 4. Wiens zi el hij: hij is Or fe us; doch zou naar alle
regels van zin-ontleding op Hymen moeten slaan. — Het Tiende Boek.
1, 2. In zijn saffr an en g e w a ad: behalve dat de plaatsing van het
adj. aan het slot van een vers, terwijl het subst., dat er bij behoort, den
volgenden regel opent, niet na te volgen is, zoo had s a ffr an en, als hier
een kleur aanwijzende, en geen stof, zonder n behooren te worden geschreven. — 2. Tra cianen: min gebruikelijk voor Thraciers. — 3. Oud
Cikoonsch g e w est: de C i k on en waren een yolk van Thracie, later
door Ulysses beoorloogd. — 6. Versle gen voor verslagen, H.
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Besprenkeld met een damp van tranen, en zij Brandt
Niet klaar noch helder: en wat hieraan mocht ontbreken,
10 Het ende van deez' feest viel zwaarder dan het teeken
En voorspook: want terstond toen goelijke Euridijs,
De nieuwgetrouwde, ging spanseeren naar landswijs
In 't groene veld, bestuwd van blanke veldgodinnen,
Beet een verborgen slang die schoone, waard te minnen,
15 Van achter in den Kiel. Zij sterft. Hij zit in rouw.
De treurige Orfeus, als hij zijn beminde vrouw
Langwijlig heeft beschreid, durf end'lijk zich verkloeken
Haar doodschen geest in 't rijk der schimmen op te zoeken,
Door 's afgronds ingang in den duist'ren jammerpoel
20 Te stijgen naar benedn, daar 't lichaamloos gewoel
Des yolks en geestendoms, van bus en graf versteken,
Staan onder Prozerpijn, en 't hoofd der nare streken.
Hij trekt de snaren op zijn zang, en heft dus aan:
0 godheen, onder wie alle onderaardschen staan,
25 Daar wij, zoo velen als op aarde zijn geboren,
Naar nederdalen, is 't geoorloofd voor uwe ooren
Rechtuit en onverbloemd te spreken als het is;
Ik koom niet neergedaald in deze duisternis
Het onderaardsche rijk bespieden, en verrassen,
30 En uwe hellewacht den hond verbiën te bassen,
Met zijn drie hoofden, ruig van slangen, uit Meduis
Gesproten, en hem vast te kneev'len in dit huffs.
De reden van mijn reis en hellevaart van boven
Is mijne bedgenoot, verzonken in deez' kloven,
35 Toen zij, van eene slang gebeten en besmet,
In 't allerbloeiendst van haar levens lente, ons bed
Ontrukt wierd. 'k Wenschte dit te kunnen overzetten,
En loochen niet dat ik 't beproefde: maar de wetten
Der liefde leden 't niet. De liefde viel te sterk.
40 Deez' god is wel bekend omhoog, en boven 't zwerk.
Ik twijfele of men hem ook ke pt in deze gronden,
Doch houde dat zijn macht bier mede wordt bevonden.
Al schaakte gij uw bruid, de liefde, trouw van aard,
1 7 . Langw ij 1 ig voor „een lange wijl, een langen tijd". Tegenwoordig
bezigt men 't woord, hoezeer verkeerdelijk, en in navolging van 't H.-D.,
voor „vervelend". — 22. Sta an: „Die hier s taan, in 't Meerv. getal, zijn
te voren met een woord in 't Eenv. benoemd, t. w. „het li c ha am lo o s
„g e v o e 1. Die tegenwoordig meest hun werk maken van net en zuiver te
„schrijven, vermijden dit, dock kwalijk. Want die Naamwoorden, die, in
„'t Eenv. uitgedrukt, echter eene meerderheid van personen aanduiden en
„begrijpen, de Letterkundigen noemen ze No mina Co 11 e ctiv a worden
„voegelijk, en zelfs kennelijk vereenigd met een werkwoord in het
„Meerv. H. — 37. Overzett en voor v erze tt en, als wij nu zouden
zeggen.
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Heeft u, is 't zeggen waar, met Persefoon gepaard.
45 'k Bezwere u beide bij deez' schromelijke wijken,
Bij deze woestigheen, en altijd stomme rijken,
Ontweef d'ontijdigheid des doods van Euridies.
Wij alien zijn u toch een dood, en een verlies
Van 't leven schuldig, en hoe lang wij boven wachten,
50 Wij spoeden vroeg of spa ter rustplaats naar deez' nachten.
Wij streven te gelijk altzamen herwaart aan.
Dit is ons leste huis, en alle menschen staan
Ten dienst van uw gebied, 't langdurigste van alien.
Ook zal mijne Euridijs haar tijd in 't end vervailen,
55 En zij zich buigen voor het recht van uw gebied.
Wij eischen slechts 't gebruik van 't leven, anders niet.
Indien me 't leven van mijn vrouw niet mag gebeuren,
Zoo keere ik nimmermeer omhoog door deze deuren.
Verlustig u dan vrij met onzer beide dood.
6o
Dus smeekt hij, en de Tier, in dezen bangen nood,
Op zijn gebed gesteld, begon al 't hol te stenen,
Het doodsche zielendom godsjammerlijk te weenen.
Nu gaapte Tantalus van dorst niet naar het nat,
Ontzinkende den mond. Ixion draait geen rad.
65 Den leverslokker schijnt het bijten niet te lusten,
En Belus' afkomst laat de boâmlooze eemers rusten.
Gedoemde Sisifus blijft zitten op zijn steen.
De Razernijen zien nu eerst Tangs 't aanzicht heen
De tranen, bigg'len, zoo 't gerucht loopt. Persefone,
70 God Pluto's gemalin, omlaag gevoerd ten trone,
En Pluto, koning van het donker jammerdal,
Verstaan niet dat men dit verzoek hem afslaan zal,
En weig'ren, neen gewis, maar roepen onder d'aarde
47 . Ontweef d'ontijdigheid des doods: 't geen Vondel Orpheus
hier laat zeggen, komt wel op 'tzelfde neer als wat deze bij Ovidius zegt;
doch hij laat hem juist een tegenovergesteld beeld gebruiken. Immers bij
Ovidius staat: r e t e xi t a fila: „weeft de (levens)draden weer aan elkander": en werkelijk, om aan een ziel haar lichaam terug te geven, kwam
veeleer een w e y en, geen on t w even te pas. — 54. M ij n e Eu rid ij s
haar tijd: „Vondel is in dit werk gansch niet net geweest omtrent het
„uitdrukken van eigen Namen, hier en vs. II E u r i dijs, vs. 47 E u r i d i e s,
„vs. 92 E u r i di c e enz. Maar daar schuilt een andere en grootere misslag
„in de aangehaalde woorden, daar E u r i d y s ha a r ty d staat voor „E u r i„d i c es ty d enz. H. — 6o, 61. En de lier, enz.: lees hier: „en, terwijl
aan zijn gebed zich het geluid paarde van zijn Her, begon het geheele hol
(de geheele onderwereld) te stenen”. De nomin. absol. brengt hier dubbelzinnigheid teweeg, en bij de eerste lezing zou men denken, dat het niet
de lier, maar het h o I ware, dat op zijn gebed gesteld was. — 65. D en
1 e v erslokk e r: den gier, die dagelijks den lever van Tityus wegpikte. —
66. B e 1 u s' a fk o mst: de Danaieden, wier vader Danails uit Belus sproot.
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Haar schim, die onder al de leste schimmen waarde.
75 Zij kwam er langzaam, mits de hielwonde, aangetreen.
De smeekende Orfeus kreeg haar weer op zijn gebeen,
Mits dat hij niet naar heur in 't uitgaan om mocht kijken,
Eer zij het jammerdal, en Pluto's droeve rijken
Geruimd had, of 't geschenk zou los en ijdel zijn.
80 Zij volgde haren man in 't opgaan zonder pijn,
Door 't stil en stom gewest op 't spoor, dat droef en duister
Van nevelen bedekt, geen schijnsel gaf noch luister.
Nu waren ze geraakt niet verre van den zoom
Der aarde, als Orfeus, vol van achterdocht en schroom,
85 Woude omzien of ze op 't spoor hem navolgde onbezweken,
Maar hij beyond zich van zijn wederga versteken.
De liefste, hier gezocht, ontschoot hem wederom,
En d'ongelukkige verbaasd staat stijf en stom.
Hij wil ze omhelzende vast houden in zijne armen,
90 En strekt de handen naar heur uit, begint te karmen,
Doch grijpt vergeefs, en niet dan donne en ijd'le lucht.
Euridice, anderwerf verscheidene, verzucht,
En klaagt niet over hem, die krachtig haar bezinde.
Wat kon ze klagen dan dat hij ze trouw beminde?
95 Zij riep in 't end: vaar wel, hetwelk hij nauw'lijks hoort,
En zij deist evenwel te rugge met dit woord.
Och, Orfeus stond verbaasd om dezen tweeden rouwe,
En 's levens schipbreuk van zijne uitgekoren vrouwe;
Als een die onverhoed den zwarten helhond zag,
100 Daar hij geketend aan een trits van halzen lag,
Niet eer bedarende voor hij zijn eerste wezen
Verloor in eene rots; of als Oleen voor dezen,
Die zijner vrouwen schuld op zich nam, alsof hij
Alleen misdadig waar': en o Letea, gij
105 Rampzalige, die op uw schoonheid stout durft stollen,
Leefde eertijds wel gepaard: nu zijt ge bei getroffen
Bedauwde klippen op berg Ida, stijf versteend.
De helsche wacht belet hem, die nu vrucht'loos weent,
Het overvaren. Hij blijft zeven gansche dagen,
74. Haar s c him: ha a r slaat op Euri di c e, wat men uit het verband
begrijpen kan, ofschoon de zin 't niet medebrengt. — 92. An d erw erf
vierscheidende: d. i.: „ten tweeden male stervende"; doch 't woord
v e r s c h e i d e n d e heeft bier een dubbele kracht, omdat zij werkelijk
anderwerf van Orpheus scheidde.— 102. Oleen: deze Olenus was
een zoon van Vulkaan, wiens vrouw Letea, hoovaardig op haar schoonheid,
zich boven de Godinnen schatte. Toen nu de vergramde Godheden haar
deswege straffen wilden, nam hij de schuld op zich en werden beiden in
steenen veranderd. — 109. Het o v er v a r e n: t. w.: „het terugvaren naar
de onderwereld".
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110 Van spijs versteken, nooit gehavend, zitten klagen
En vasten. Hartewee, en kommer, traan bij traan,
En zorg was Orfeus' spijs. Hij klaagde, droef belaän,
En deerlijk over 't wreed gerecht der helsche machten,
En zat op Rodope en rots Emus heele nachten ,
115 Waarop de noordenwind de lucht drijft dat ze barnt.
De zon stond , na een trits van jaren, in 't gestarnt
Der Visschen , midd'lerwijl de lierman zich van vrouwen
En haren ommegang uit droefheid bleef onthouwen,
Naardien het huw'lijkslot zoo barsch hem tegenviel ;
120 Of om dat hij getrouw belofte en eeden hiel,
Schoon vele vrouwen blind op hem verslingerd waren ,
En klaagden dat hij met geen vrouwe wil herparen ,
Haar aanzoek afslaat, en vermaant den Traciaan
De jeugd te minnen, en gerust en onbeladn
125 De bloem der jonkheid blij te bezigen en pluiken.
Een heuvel rees er, en hier boven kon men ruiken
En zien een groenen beemd , en vlak en effen veld,
Van boom noch bosch bedekt. Der goden zoon, gesteld
Ten godstolk, zette zich hier neder. Hier vergaren
130 De boomen blij ten reie, en dansen op zijn snaren
In koele schaduwen : de heerlijke eikeboom
Van Chaon, en de stam, gegroeid aan Padus' stroom,
Wiens schorsen Faetons gezusters snel verrassen,
Het hoof des eekelbooms, ten hemel opgewassen,
135 De lindeboom, de beuk, de lauwer, schuw voor vlam ,
En ongehuwd, kornoelje, en strijdbare esschenstam,
De kwastelooze den, de schaduwrijke andoren,
Die elk onthaalt, de wilg, die d'oevers heeft gekoren,
De vochte waterboom , de boschboom , groen van bladn ,
140 En d'akerboom, in top met akeren gelatin,
i io. Nooit gehav end: d. i. : „zonder zich ooit te kammen of te reinigen". —
n7. De lierman voor „de lierspeler". Een lierman is iemand, die
zijn ambacht maakt van 't lierspelen, en 't woord is onedel. — 126. Hie r
b o v en kon men r u i k en: dat kon men waarschijnlijk van beneden
ook, en zoo 't al waar moge zijn, dat geuren opst ij g e n, zoo verliezen
zij toch al opstijgende van haar kracht en zal men zelden, om ze beter
te ruiken, op een hoogte klimmen. Doch 't woord is er dan ook alleen
bijgehaald om 't rijm. — 128. Van boom no ch bosch b e de k t: „Daar
„is geen goede orden in deze woorden. Vondel had behoord te schrijven,
„en, had hij er acht op gegeven, hij zou hier geschreven hebben v a n
„b o s c h noch boom b e d e k t. Daar men het minder uitsluit, kan het
„meerder niet wezen, en als hij gezeid heeft, dat er geen Boom is, zoo
„begrijpt gij ten eersten, dat er geen Bosch kan zijn. Maar integendeel,
„daar geen Bosch is, kan wel een Boom zijn, zoodat, in deze woorden,
„B o o m wel na Bosc h, maar Bosch geenszins na Boom, mag volgen". H — 129. T en godstolk: ten is hier beter en sierlijker dan tot. H.
KTLTAEN vertaald met m a r ru b i um. — 140. d'Ak e —127.Andore:rboom: Vondel noemt vs. 131 den e i k e b o o m, waar Ovidius eenvoudig
VONDEL XII.
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De mastboom, ongelijk van verf, de dunne struiken
Des heibooms, en de mirt, die bleeke minnaars pluiken,
Van tweederhande kleur, het veil, een buigzaam hout,
De wijngerdrank, en d'olm, die met den wijngerd trouwt,
145 De vijgboom, d'esch, in 't wild gewassen, ging zijn gangen,
De harsboom, en de boom, waaraan haagappels hangen,
De witte dadeltak, des overwinners roof.
De ruige pijnboom, met zijn ongebonden loof
Kwam lest, en sloot den tocht op 't eenig welbehagen
150 Der moeder van de goon, wien 't loof werd opgedragen :
Want Atis, offerman van Cibel, lei tot straf,
Veranderd in dien boom ) hier zijne menschheid af.
De treurende cypres dreef met hun alien over,
Wiens stam een naald gelijkt. Deez' droeve boom, wiens loover
155 Ten grave dient, was eer een jongske, waard bemind
Van god Apollo, die den prijs met schieten wint,
Den zangstrijd met de Tier. Men zag een puikhart weien,
Dat heilig werd geschat bij Karteaansche reien,
En veldgodinnen. Het beschaduwde zijn hoofd
160 Met hoornen, in de lucht gesteken. Het verdooft
De harten met verguld, waarvan zijn takken blinken ,
Die, over schoften heen gehangen, nederzinken.
De halsband, rijk bezet met paarlen en gesteent,
Hangt om den langen hats. De zilv'ren plaat verleent
165 Een sieraad, daar ze hangt met strikken vastgebonden,
En wappert voor de star. Twee paarlen, korts gevonden
Aan strand, en opgevischt, versierden luisterschoon
Bei d'ooren aan het hoofd, door zijn getakte kroon
Verheerelijkt. Dit hart, zoo mak als vrij van zorgen,
spreekt van C ha onis a r b o s, den „boom van Chaon"; vs. 134 vermeldt
hij den e e k e lb o o m, waar 't Lat. e s c u 1 us heeft, en hier vertaalt hij
ilex met a k e r b o o m; ofschoon de drie door hem gebezigde woorden
inderdaad benamingen zijn van een en denzelfden boom, in welke alleen
door dialectvorm eenig onderscheid is teweeggebracht. — 151. A t is: deze
was een Frygische herder, dien Cybele beminde en tot haar opperpriester
aanstelde, onder gehoudenheid van zijn kuischheid to bewaren. Toen hij
later, aan deze voorwaarde niet indachtig, de nimf Sangaris had geschonden,
dreef hem de vertoornde Godin tot razernij. Zich ontmand hebbende en
aan zijn leven een einde willende maken, werd hij door Cybele, uit deernis,
in een pijnboom veranderd. Na zijn dood werd hem onsterfelijke eer bewezen. — 156, 157. Die den prijs met schieten wint, den zangs t r ij d met de li e r: hier moest staan of: „die den prijs met schiet en
en s p el en wint", Of: „die den prijs wint met den boog en met de tier",
Of: „die den schietstrijd (of — prijs) met den boog wint, den z a n gstrijd (of — prijs) met de tier". H. — 158. Karteaansche reien:
Karthea was eene der vier steden van 't eiland Cea en de geboorteplaats
van Cyparissus. — 16 T. V e r gu 1 d voor „verguldsel". — 167. Luisterschoon voor „schoonen blister".
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170 Gelijk 't gewoon was, plag, tot 's avonds van den morgen,
Door hof en huizen heen te loopen, en door 't land,
Gaf elk den gladden hals te streelen met de hand,
Maar was bij Ciparis, de bloem der jongelingen
Van Cea, bijster waard. Het laat zich van hem dwingen.
175 Hij geeft het voeder, leidt het aan de koele bron,
Bevlecht de horens nu met kransen in de zon:
Dan rijdt hij vroolijk op den rug, en 't laat zich toomen
Met purperen gebit. De zon, in top gekomen,
Stak van het hoofdpunt uit den Kreeft bij klaren dag,
180 Daar 't hart, vermoeid in 't groen en koele lommer, lag.
De jonge Ciparis trof onbewust, o smarte!
Met eenen scherpen schicht zijn tijdverdrijf in 't harte,
En ziende hoe het aan dien doodelijken schoot
Most sterven, wil hij 't hart navolgen in de dood.
185 Hoe woelde Apollo niet met troosten, smeeken, temen,
Opdat de knaap 't verlies zoo hoog niet op zou nemen.
De knaap houdt evenwel met deerlijk kermen aan,
En smeekt de goden om een weldaad, dat 's voortaan
En eeuwig zonder end te treuren uit meedoogen.
190 Toen hij nu al zijn bloed in tranen door zijne oogen
Geheel hadde uitgeschreid, begonnen al de letn
Te groenen, en de lok om 't blanke voorhoofd heen
Gelijk een torenspits te rijzen, stijf te worden,
Den hemel aan te zien, en zijn gestarrende orden.
195 Apollo zucht, en zegt: gij zult in droeven schijn
Bij ons en anderen een merk van rouwe zijn.
Der goden tolk vergaárt van allerhande boomen
Een groenen schouwburg, die om strijd hier t'zamenkomen,
Gedreven over dal en heuvel dicht bijeen,
200 Op zijne Tier. Hij zat in 't middelpunt alleen,
Bij menschen, dieren, en gevogelte. Op het leste,
1 70. T o t 's avonds van den m o r g en : de uitdrukking is in twee
opzichten verkeerd : vooreerst moet men niet, van een tijdperk gewagende,
het slot — hier den a v o n d — voor het begin — hier den morgen —
noemen ; ten andere kan men zeggen van 's morgens tot 's av on ds,
en : van den m o r g en to t den a v o n d; maar de beide vormen door
elkander te haspelen, als hier, is niet sierlijk. — 185. Temen: eigenlijk :
„langzaam, lijmerig spreken" ; doch hierdoor veelal verkeerd gebruikt in
den zin van „lastig aanhouden, drenzen, malen, zeuren". Zoo ook lager
vs. 565, en bij HOOFT in den Warenar I Bedr. III Toon :
lk heb een weeuw op spoor van veertigh jaeren,
Die door een zeker getroggelt testament
Met temen en lemmen van Karen man heeft verworven
Dat de beste plok van zijn govt op haer is verstorven.

198. Een groenen schouwburg: eigenlijk „een groen publiek".
-20I.
Menschen, dieren, en gevogelte: wederom worden hier de
dier en en 't gev o gelte onderscheiden.
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Toen hij de snaren, in dit schaduwrijk geweste,
Met zijne ving'ren had getokkeld, en gesteld
Op 't wedergalmen van den toon, gespreid door 't veld,
205 Totdat ze hoog en laag vereenden net en effen,
Begon hij met zijn stemme en speeltuig aan te heffen :
0 zanggodin, laat ons aanvangen van Jupijn
Op uw geleide. Hij, zoo ver de zonneschijn
Zich uitbreidt, is een heer van alle schepselingen.
2I0 Men heeft me dikwijl van zijne almacht hooren zingen.
'k Zong eerst den reuzestrijd, op eenen hooger toon,
Hoe zegenrijk hij uit den starrerijken troon
Hen met den bliksemstraal in Flegra klonk ter neder.
Nu voegt ons op een nieuw en liefelijk en teeder
215 Te zingen van de gunst, die 't godendom behaagt
Te dragen tot een knaap, den haat tot eene maagd ,
Om omgebonden min gestraft van 't hoog vermogen.
Der goden koning brandt, van gloende min bewogen,
Om Ganimedes, zoon van Priam, en vond ras
220 Iet lievers dan Jupijn te schijnen, die hij was
In wezen: hij wou zich in geenen and'ren vogel
Herscheppen dan die 't vier des bliksems met zijn vlogel
En bek en klauwen vrank en veilig dragen kon.
Hij toeft niet lang, en op de pennen in de zon
225 En wolken zwevende, valt dadelijk aan 't schaken
Van dien Troiaanschen knaap, die nu in 's hemels daken
Den wijn in schalen schenkt, en Juno zelf ten spijt,
God Jupiter ten disch den eed'len nektar wijdt.
Ook waart ge, o Hiacint, van god Apol verheven
230 Ten hemel, had het lot u levens tijd gegeven.
Gij overtreft nochtans der sterfelijken lot :
Want t'elkemaal de lent de koude en 't overschot
Des winters wegdrijft, en de Ram de koude Visschen
In 't zog volgt, dan verrijst uw bloem uit duisternissen
235 Op 't groene bloembed jaar op jaar. Mijn vader heeft
U boven anderen bemind, en Delfis geeft
Geen antwoord, daar het ligt in 't middelpunt der landen,
Terwijl Apol om hem bewandelde de randen
Van den Spartaanschen stroom Eurotas, daar de stad
240 Nog onbemuurd lag, hij zich zelven gansch vergat,
En Tier en koker, om dien jong'ling te behagen.
Hij weigerde geenszins hem netten na te dragen,
En met den hazewind aan 't leizeel na te treen,
209.

Schepse lin g en: een woord, door onzen dichter ook nog in zijn

Harpz. gebruikt. — 213. F 1 e gr a: een stad in Macedonia en een veld in

Kampanie bij Kume droegen beiden dien naam en betwistten elkander de
eer, tot strijdperk te hebben gestrekt aan de Goden en Giganten.
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Te stappen over berg en scherpe steenrots heen,
245 En voedt zijn liefde met dien jongeling t'onthalen.
De zon stak 's middags uit het hoofdpunt met haar stralen
Recht tusschen dag en nacht. Deez' twee gaan moedig heen
Aan d'eene zijde op 't veld zich moedernaakt ontkleén,
En elk hun lichaam met olijfsap glad bestrijken,
250 Om zich te sterken, en in 't worpen niet te wijken.
De god Apollo, heet op 't spelen met de schijf,
Vangt eerst van beiden aan, en worpt zoo fel en stijf,
Dat ze in de lucht door 't zwerk een lange wijl blijft hangen.
Ten leste daalt ze neer, en toont ze die verlangen
255 Hoe kunst en kracht zich paart. De wulpsche Hiacint,
Al t'onvoorzichtig, opdat hij den schrijfstrijd wint,
Schiet snel en schichtig toe om Febus' schijf te keeren.
Zij stuit van d'aarde omhoog [wiens hart zou dit niet deren?]
In 't vroolijke aanschijn van dit overschoone kind,
260 Dat straks om 't hoofd besterft. Apol, die hem bemint,
Besterft zoo doodsch als hij, omhelst hem uit meedoogen
In zijnen zachten schoot, streelt aangezicht en oogen
En wischt de wonden af. Nu sterkt hij met den geur
Van kruid de flauwe ziel vergeefs al 't lichaam deur.
265 Och kruiden baten niet! wat kan zijn wonde heelen?
Gelijk zoo iemands hand of voet de dunne stelen
Van mankop, lelie, of violen kwetst en breekt,
Daar ze op 't bewaterd bed rechtop staan aangekweekt,
En leunen op een stut van teenen, die ze omvangen,
270 Zoo laten ze verflenst haar hoofd zwaarmoedig hangen,
En kunnen zich niet meer ophouden als voorheen,
Maar slaan het aangezicht ter aarde naar beneen.
Zoo hangt des stervers hoofd. De machtelooze in lijden
Verslapt, zichzelf ten last, en 't hoofd hangt op twee zijden.
275 Och zegt Apollo, noon van Ebalus, gij sneeft,
Versteken van de lent des levens. Och ik geef 't!
Ik zie uw hoofd gewond. 0 droeve smart! o broosheid!
Gij zijt om wien ik treur. Mijn drift en reukeloosheid
Holp u te jammerlijk om 't leven. Uwe dood
280 Wordt mij geweten. Ik ben schuldig door dien schoot
Aan uw ontijdig lijk: doch wie kan mij verklagen
Van misdaad, zoo het spel den naam van schuld moet dragen ?
Indien men minnen met den naam van schuld bezwaart?
268. 't B e w a ter d bed: in onze dagen zou de vereeniging dier woorden
al vrij belachelijk worden gevonden: in die van Vondel ergerde zich
niemanderaan.-273. Des stervers hoofd voor des stervenden.H.—
274. 't Ho ofd hangt op twee zijden: hoe zoo iets plaats heeft wordt
niet verklaard; doch de bedoeling is, dat het, nu naar dezen, dan naar
genen kant hangt. — 282-283. „Het hier voorkomende m i s d a ad moest zijn
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Och doemde men mij mede om u ter hellevaart 1
285 Maar 't noodlot heeft ons dit al fang voorheen verhinderd.
Gij zult me altijd omtrent bijblijven, onverminderd
In liefde. 'k Zal uw naam staag voeren op de tong.
Mijn hand zal op de tier uw naam al even jong
Ophalen, mijne Tier uw waarden naam beschermen.
290 Gij, in een nieuwe bloem hervormd, verbeeldt ons kermen.
De tijd wil komen dat een dapper oorlogsheld,
Herschapen in deez' btoem, op 'tzetve btad in 't veld
Gelezen werd. Terwijl Apol dus kermde en schreide
Begonnen druppels van dit bloed, hetwelk de weide
295 Besprenkelde, geen bloed te schijnen, maar een bloem
Rees schooner uit den grond der aarde, die den roem
Van Tirus' purper dooft, doch liefelijk van geuren
Schijnt, als een lelie, het hoofd omhoog te beuren,
En trekt alteen den vorm der witte lelie aan:
300 Maar wat de verf betangt, zij pronkt met purp're blaän.
Dit docht Apollo niet genoeg: want God vereerde
Hem met deze eere, en schreef van rouwe, die hem deerde,
Zijn kermen op de bladn, daar leest men nog ai ai.
Men ziet de boekstaaf van. den lijkrouwe en 't geschrei
305 Geteekend op deez' btoem. Gewis nu rouwt het Sparte
Geenszins dat zij hem baart. De naam blijft door deez' smarte
Nog heden in waardij. De staatsie van Jacint
Wordt jaarlijks naar 's lands wijs gevierd en nog bemind.
Indien ge vragen mocht of ertsrijk Amatonte
310 Wenscht Propetiden op het eiiand, vet van ktonte,
Geteeld te hebben: het bestemt dit, recht alsof
Het moeder wenscht te zijn van wijven, die zich grof
„schuld, en zoo noodzakelijk tenz ij, in het volgende vaars moest in dien
„ook wezen tenzij: alles op deze wijze:
„doch wie kan mij verklagen
„Van schuld? tenzij net spel den naam van schuld moet dragen
„Tentii men minnen met den naam van schuld bezwaart,

„en zoo leest men ook bij OVIDIUS driemaal 't woord culpa, d. i. schuld;
„en tweemaal nisi, d. i. tenzij". H. — 291. Een dapper oorlogsheld:
Ajax; gelijk de lezer dat in het XIIIde Boek zal komen te lezen. —
298. Als een lelie: Vondel geeft hier aan lelie, evenals elders aan
m e r r i e, drie lettergrepen, wat bij het lezen te lastiger valt, omdat het
volgende woord met een h begint. — 312. W ij v en ; „Vondel maakt van

„deze Cerasten, w ijv en, buiten alle reden. Het waren inwoners van 't
„eiland Cyprus, die bier gezeid worden, door de gramschap van Venus
„veranderd te zijn in stieren. Den oorsprong der Fabel voert JONKTTJS aan,
„Twistgespr. vs. 1433, daar Minerva tot Venus zegt:
„Zoo dat ik hier ten lof van hem werd aengedreven ,
„Die u den toenaem heeft van hoornige gegeven.

„waarop hij ook het volgende aanteekent: 0 n d e r de bynam en van
„Venus werdt ook den naem Cerastia getelt: om dat in 'teyland
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Verloopende, den naam ontvingen van Cerasten,
Gekroond met hoornen, een altaar, daar vreemde gasten
315 Op storven, en hun bloed vergoten, God Jupijn
Ter eere, stond er voor de kerke, met een schijn
Van heiligheid bekleed. Zoo dit uitheemschen zagen,
Zij meenden dat men hier hadde offervee geslagen,
Een zuigend kaif, of schaap, om Amatus geweid.
320 Hier werd den vreemdeling terstond het lijf ontzeid,
En Venus, toornig om dien stijl van offerhanden,
Bereidde zich om zelve Ofitizijnsche landen
En steen te ruimen, en hief ongerust dus aan:
Wat heeft mijn lustige landouw helaas misdadn,
335 En eene rij van steen, en aangename velden,
Laat goddeloozen dit met ballingschappe ontgelden,
Of met den zwaarde, of met een straf, die lager gaat,
En tusschen ballingschap en dood in 't midden staat.
Wat kan dit anders zijn dan haren vorm te derven,
330 Misvormd van lichaam en wanschapen om te zwerven?
Terwijl ze twijfelt hoe men haar herscheppe in 't oog,
Slaat zij hare oogen op de horens spits en hoog,
En nu beraan dat zij gehorend gaan als dieren,
Herschept ze grove leen in leen van norsche stieren.
De Propetiden, vuil van wandel, nietemin
335
Bestaan te loochenen dat Venus een godin
In wezen zij : waarom deez' godheid , in de hette
Van gramschap, 't lichaam van dit geil gebroed verzette
Van zijnen eersten vorm, en toen de schaamt' verdween,
340 En 't bloed in 't aangezicht versteef, zoo stijf als steen,
Herschiep zij ze in een steen, waarvan het nauw verscheelde
Pigmalion, die zich den vuilen aard verbeeldde
Van 't vrouwvolk, dat den tijd met gruwelstukken sleet,
Waarmee 't veraarden van natuur dien hoop bereed,
345 Bleef lange vrouweloos, en schuwde ze te hooren.
Hij kunstrijk snijdt terwij1 een heerlijk wit ivoren
„Cyprus menschen woonden, de welke zekere gezwellen, de
„uytpuylende horens niet ongelyk, aan 't hoofd hadden. Want
„Cerasten zijn eigenlijk gehoornden, van 't Gr. Keras, een Hoorn
„en hiervan ook Cerastes een g e h o o r n d e Slang. BART. ENGELSMAN
1485 B. XVIII C 29 CERASTES dat is een ghehoernt serpent, als Isido„rus seyt 1. VII want het heeft eenrehande hoernen van bey„den ziden van den hoefde, gelikerwijs dat een ram doet,
„dye omgekromt s y n, enz. In den Bybel 1477. Genes. XLIX, 17 Dan,
„moet worden een slanghe in den wegh en een Cerastes inden
pa de” enz. H. — 318. Ge slag en voor „geslacht”. Zoo zegt men ook
nu nog onverschillig stager en slachter. — 319. Amatus of A matonte, als hierboven vs. 309: een stad op 't eiland Cyprus, waar Venus
vereerd werd. — 0 fi u z ij n sche lan de n: 0 Ii u z a was een naam , aan
Rhodus gegeven.
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Uitnemend meesterstuk, een kunstig vrouwenbeeld,
Zoo wonder schoon als nooit van vrouwe werd geteeld.
De beeldesnijder staat om 't werk van zijne vingeren
350 Verstomd, belonkt het vast, en zal er op verslingeren,
Het aanschijn is gelijk een dochter uit den aard
In wezen en nature, en zou zich roeren, waar't
Dat schaamte toeliet zich te buigen en te reppen.
Zoo schuilt de kunst in kunst, en schijnt geen kunst, maar
[scheppen.
355 Pigmalion staat stom voor 't wonder van zijn kunst.
De nagebootste borst ontvonkt door hare gunst
Het hart des meesters. Hij wil dikwijl 't werkstuk voelen,
Of 't vleesch is, of ivoor. Hij wenscht zijn brand te koelen,
En moet bekennen 't is geen elpen, noch albast.
36o Hij kust, en wordt gekust, met mond op mond gepast,
Zoo 't schijnt. Hij spreekt, en voelt, en 't zou bijkans gelijken
Dat d' elpen spieren voor zijn hand en vinger wijken,
Inbuigen min of meer. en 't vleesch, dat dus gepord,
Hem angst aanjaagt, of blauw van al dit nipp'len wordt
365 Hij steelt het nu: dan brengt hij 't gaven en geschenken,
Die eene jonge maagd behagen op haar wenken.
Hij brengt ze schulpen en gesteente, en vogels mee,
En bloem, en roode roos, en lelie, wit als snee,
Den reukbal, bont bemaald, en glinsterenden ammer,
370 De tranen van een trits gezust'ren, in 't gejammer
Om Faeton hervormd. Hij trekt ze kleeders aan,
Steekt ringen aan de hand, en gaat ze ketens slaan
En hangen om den hals, hangt paarlen aan hare ooren.
De roos bedekt de borst. Sieraad kan 't oog bekoren,
375 En voegt haar. Is zij naakt, zij wekt geen mind'ren brand.
Hij legt ze neder op een rijke ledikant,
Gedekt met purperverf van Sidon. Deez' vriendinne
Op 't bedde dompelt hij in 't zachte dons uit minne,
Alsof ze voelde. 't Feest, welks jaargetij verjaart,
38o En door gansch Ciprus wordt gevierd, zoo hoog en waard,
Verscheen. Men slachtte om d' eer der lente, nu herboren,
Sneeuwwitte runders met den krans en gulden horen.
d' Altaren rooken van den wierook, haar gewijd.
Pigmalion, voorzien met gaven, staat en vrijt
38: Voor 't heilig outerbeeld, en zegt niet zonder beven:
O goden, kunt gij ons al wat wij bidden geven,
348. Zoo wonder scho on al s nooit: is sterker, , dan wanneer hij gezegd had : „zoo schoon als o o i t. „Ooit stelt de zaak niet b o v en, maar
gelijk met de grootste onder andere zaken. H. — 364. N i p p'l en: nipp e1 e n is een frequentat. van nippen of n ij pen, en dus een „herhaald knijpen". -- 369. Am mer voor ambe r, „barnsteen".
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Ik bid verleen me toch (hij durf d' ivoren maagd
Niet zeggen [zoo mijn bede en smeeken u behaagt,
Een schoone gemalin, die 't elpen beeld gelijke.
390 De gouden Venus, hier in 't heiligdom te prijke,
Verhoorde zijn gebed, en hare fakkel licht
En blikkert driewerf in de lucht voor zijn gezicht
Omhoog, een voorspook dat zijn bede is begenadigd.
Hij keert naar huis, en zoekt zijn kunstbeeld onverzadigd,
395 Gaat liggen op de koets, en kust het beeld, en port,
En laat zich dunken dat het warm en warmer wordt,
Hij kust het anderwerf, betast den boezem weder.
Als was bij zonneschijn, zoo wordt het week en teeder,
En wijkt voor zijne hand, die 't handelt en bootseert
400 In veel gedaanten, recht gelijk 't gebruik begeert
Ten oorbaar. Midd'lerwijl hij stom staat, en door 't wonder
Vertwijfeld zich verheugt, en denkt of ook hieronder
Bedrog mag schuilen, vleit hij weder naar zijn wensch.
Nu was 't een lichaam, en zijn vinger voelt een mensch,
405 Verneemt hoe d' aders slaan. Maar toen begon deez' minner
Met blijdschap Venus' lof te zingen, als verwinner,
En 't schoone beeld in 't end te drukken mond aan mond.
De maagd gevoelt den kus, wordt schaamrood, en gewond
Van liefde, slaat beducht 't gezicht naar 's hemels zalen,
410 En zag den vrijer, en de zon haar bed bestralen.
De godheid komt er bij, en huwt ze beide aaneen.
Toen negenwerf de maan heel rond van boven scheen,
Was zij van Pafus in het kinderbed gelegen,
En 't eiland heeft zijn naam van dezen zoon gekregen.
4 1 5 Zij baarde ook Ciniras, zijn dochter hem veel druk.
Vertrekt, gij dochters, 'k zing u een afgrijselijk stuk.
Vertrekt, gij ouders, of gevalt mijn zang uwe ooren,
Zoo wensche ik geen geloof bij die mij zingen hooren,
En rekent dit misdrijf voor lout're logentaal;
420 Of geeft ge dit geloof, gelooft dan ook 't verhaal
Der straff', hierop gevolgd: doch kan natuur gedoogen
Dat dit waarschijnbaar zij, en geen versierde logen,
Zoo is mijn hart verheugd dat Tracie zoo ver
Van 't land gescheiden ligt, 'twelk dit aanrechten dar.
425 Al draagt Arabie kaneel, en sterke kruiden,
En geur en wierook, dat door 't stralen uit den zuiden
402. Vertwijfeld voor 't eenvoudig: „in twijfel geraakt". — 415. Zij
baarde ook Ciniras, zijn dochter hem veel druk: d. i.: „zij (Pygmalions vrouw) baarde Ciniras: de dochter van Ciniras baarde haren vader
veel druk". — 419. Dit misdrijf: de nadruk behoort in woorden als

misdrijf, w a n d a a d, schelmstuk, enz. altijd op de eerste lettergreep
te vallen.
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Van vette boomen drupt, en bloemen, eel van aard;
Dewijl het Mirre teelt is dit zoo veel niet waard.
De min ontkent het zelf, dat hij met scherpe flitsen
430 Deez' Mirre wondde, en met zijn fakkel aan kw am hitsen
Tot zulk een lasterstuk. Een zuster van de trits
Der Razernijen rookt bloedschendig geil en rits
Met eene fakkel, aan den jammerpoel ontsteken,
En slangenaam haar toe, om eene pest te kweeken.
435 Zijn vader haten is een gruwzaam schellemstuk:
Maar hier broeit liefde haat, en grooter ongeluk.
Alle oversten van 't rijk en omgelegen landen
Staan naar heur huwelijk. Alle oosterlingen branden
Om haar te trouwen. Laat nu Mirre uit al de jeugd
440 Een kiezen, aangezien niet een het hart verheugt,
Noch ook 't gezicht verkwikt. Zij kan haar misgreep voelen,
En wederstreeft dien brand en geilheid, niet te koelen,
En redeneert aldus: o GoOn! godvruchtigheid!
0 wet der ouderen, door 't hemelsche beleid
445 Geheiligd! 'k bidde u, keert, verhoedt deez' vuile schennis.
Belet ons lasterstuk, dit schelmstuk zonder kennis,
Indien het trouwens voor een schelmstuk zoude gaan.
Maar 't wordt ontkend dat een godvruchte, wel beraan,
Dien lust zoo diep verdoemt: want allerhande dieren,
450 Ook zonder misdaad zich vermengelen, en vieren
Dien geilen tocht den toom. De vaars, zoo lust haar dring',
Gedoogt heel gaarne dat de vader haar bespring'.
De merriepaard zich met den springhengst, die haar teelde.
De bok bemint de geit, zijn dochter, rits van weelde.
455 De vogel broeit een jong uit zijn geteelde spruit.
Gelukkig zijn ze, wie dit vrij staat ongestuit.
De drift der menschen smeedt veel goddelooze wetten,
En nijdigheid durf 'tgeen natuur bestemt beletten
Door regels: evenwel vermeldt de faam niet blind
460 Dat men ter wereld bier en daar nog volken vindt,
Daar vader, dochter, zoon en moeder eerlijk paren.
Zoo wordt de liefde door het echtelijk vergaren
Verdubbeld van weerszij met onderlinge min.
Helaas, dat mij niet mag gebeuren naar mijn zin
465 Dit mijn geboorteland te noemen, als een zegen.
Och mijn geboortelot, mij vijand, valt me tegen.
Wat male ik lang hierop? wat hope ik op 't onvrij
En ongeoorloofd? deez' is zeker waard dat hij
Als vader wordt bemind. Waar' ik dan niet geboren
470 Van grooten Ciniras, zoo mocht ik uitgekoren,
Gelijk een dochter, met den grooten Ciniras
Verzamen, Aangezien hij mij, gelijk het was
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Beschoren, nu dus na bestaat, zoo kan 't niet wezen
Dat ik hem eigene, en 't namaagschap leert me vreezen,
475 En hindert mijne min. Waar' ik hem vreemd in bloed,
'k Had meer vermogen om te lesschen dezen gloed.
Het lust me wijd en zijd en ver van hier te tijen,
En buiten 't vaderland, om dit schandaal te mijen.
Doch een verdwaalde trek van liefde hindert mij
480 Dat ik eens Ciniras belonke vrank en vrij,
Hem aanzoek', spreke, en kuss', terwijl me niet wat anders
Gebeuren mag. Maar och bedenk bedenk iets schranders.
0 goddelooze maagd, durft gij iets anders nog
Verhopen? voelt ge niet dat minne door bedrog
485 De wet en naam verwart? zult gij, onkuische streelster,
Voor vaders bijzit gaan, en schendige overspeelster?
Voor zuster van uw zoon? voor moeder van uw broër?
Ontziet ge niet den poel, daar 't godendom bij zwoer?
Ziet gij de zusters niet, gehuld met zwarte slangen,
490 Als 't zielendom haar ziet, in 't jammerhol gevangen,
En hoe ze, in duisternis gedompeld, buiten 't Licht
Met fakk'len blikken, en een grimmig aangezicht,
Zooveel misdadigen, als zich ter boosheid neigen,
Geen lasterstuk ontzien, met straffe en geesel dreigen.
495 Maar gij. terwijl uw lijf nog van geen schennis weet,
Bevlek geenszins, uw ziel tot een onendig leed,
't Verbond van vrouw nature, een ieder ingeschapen,
Om dien verwaten gloed, een trek van bij te slapen.
Genomen 't luste u: och de zaak verbiedt het u.
500 Hij is godvruchtig, eert de wetten. 'k Wensche nu
Dat hij als ik ook van dit evel waar' bezeten.
Dus sprak ze. Ciniras in twijfel wil eens weten
474- Dat ik hem eigene: Vondel zegt anders, ZICH iets eigenen,
gals B. XVIII vs. 53, 203 en 557 ....doch eigenen voor zich eigenen
„vinden we bij meer goede schrijvers. HOOFT in H e n d r i k bl. 59 de ver„winnaar zal 't al eigenen. In Paris Oordeel bl. 586. Elk eigent
hem t. w. den Appel", enz. H. Ook nu hoort men meermalen uitdrukkingen, als: „hij heeft die kinderen g e e i g en d" voor „tot zich genomen". —
485. De wet en n a a m: „van wat wet, van wat naam spreekt hier de
dichter? „De woorden van Mirre, bij OVIDIUS , komen op dezen zin uit:
„En gaat u niet aan 't hart
„Hoe vele namen , hoe veel plichten , gij verwart?

„welke deze nam en en pli c h ten zijn, verklaart ze zelve, als ze in
„'t vervolg aanmerkt, dat zij, verkrijgende 'tgeen ze wenscht, zal worden
„de Bijzit van haar Vader, de Zuster van haren Zoon, de Moeder
„van haar Br o e der, welke verwarring van Nam en noodzakelijk die der
„Plichten insluit" enz. H. — 499. De zaak verbiedt het u voor „het
zal toch niet kunnen gebeuren", of, als men nu zegt: „'t verbiedt zich
vanzelf".
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Wien hij uit al dien hoop aanzoek'ren kiezen zal,
En uit haar mond verstaan wie uit dit groot getal
505 Haar allermeest behaagt. Eerst zwijgt ze stil, den vader
Belonkende, bedauwt zij d'oogen, treedt hem nader
Met lauwe tranen. Hij gelooft de maagd is bloo,
En sust het schreien, kust zijn telg, die 't kwansuis noo
Gehengt, en Mirre blij geeft antwoord, als hij vraagde
510 Wien zij wil trouwen, wie hare oogen meest behaagde :
Een, zegt ze, die u best gelijkende mij wont.
De vader prijst helaas hetgeen hij niet verstond,
En zegt: blijf altijd vroom. Zij , overtuigd van boosheid,
Sloeg, om dit woord blijf vroom, haar oogen neer uit broosheid.
515 't Was midnacht, en de slaap ontsloeg den geest en 't lijf
Van zorge en moeite : maar de dochter, even stijf
Bij 't opzet, houdt de wacht, en wordt geknaagd van binnen
Van 't onbetemb're vier, en maalt, niet wel bij zinnen,
Op haren dollen trek. Dan wanhoopt ze, dan wil
5 20 Zij 't proeven, maar de schaamt' behindert deze grit.
Zij weet niet wat haar lust. Gelijk een boom, getroffen
Met eene scherpe bijl, eer hij komt nederploffen,
Voor zijnen jongsten slag, zich twijf'lende beraadt
Wat zijde in 't vallen op het lest te kiezen staat,
525 Van overal gevreesd : zoo schokken ook de zinnen,
Geknakt door wonden, van we'erszijde, of zij dit minnen
Wil staken, of bestaan. De liefde vindt geen rust,
Noch raad, tenzij de dood den brand van minne bluscht.
Haar lust te sterven aan een strop , en uit wanhopen
530 Besluit ze een taaien bast om haren hals te knoopen.
Zij slaat den gordel aan een kamerbalk, roept snel :
Och lieve Ciniras, och Ciniras, vaar wel.
Vat d'oorzaak van mijn dood. Zoo knoopt ze, bleek bestorven,
Den riem om haren hals, van dolle min bedorven.
Dit momp'len, zegt men, kwam de voedster, trouw van aard,
535
Die stil de kamerdeur des voedsterkinds bewaart,
Ter oore. d'Oude best schiet op, van rouw gedreven,
Ontsluit de deur, en ziende al 't reedschap om van 't leven
Te scheiden vaardig, kermt, en slaat voor hare borst,
540 Verscheurt het kleed, en rukt het haarsnoer, vuil bemorst,
Al weenend van den hals, en breekt den band aan Harden.
Nu heft het huilen aan. Zij kan 't van druk niet harden.
z'Omhelst ze, en vraagt of zij zichzelf verkorten wou.
De maagd ligt stom, en zwijgt, en slaat, stokstijf van rouw,
528. Proeven voor beproeven. — 529. Uit wanhopen: moeten wij
dit wanhopen als een werkw. opvatten, of als een meerv. van wanhoop? Vermoedelijk het eerste; doch in elk geval staat het hier verkeerd
en valt ook de nadruk verkeerd.
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545 Het aangezicht ter aarde, en dus betrapt in 't ende,
Beklaagt zich deerlijk om 't verlengen der ellende,
En d'uitgestelde dood. Het oude wijf houdt aan,
Ontbloot het grijze haar, en toont met traan op traan
De dorre borsten, bidt en smeekt uit mededoogen,
550 Bij wieg, en 't eerste zog, haar van het hart gezogen,
Dat ze onbeschroomd ontdekke al wat haar perst en deert.
Maar Mirre, die zich aan geen bee nosh vrage keert,
Blijft stenen. Hierom wil de voedster zeker weten,
En zweert bij hare trouw, en zegt nu, rood bekreten:
555 Ik ben van ouderdom nog niet vertraagd. Wat is 't?
Is 't dolheid? 'k weet ze fluks te heelen, eer men 't gist,
Of door bezweringen, of kruid, en artsenijen:
Of deert u iet, gij zult door kracht van tooverijen
Gezuiverd worden: of ontziet ge 's hemels roën,
560 Men zal door offeren verwerven uwen zoen.
Wat rame ik wijder? huis en have zijn geborgen.
Uw vader leeft, en ook uw moeder, vrij van zorgen.
Maar Mirre, hoorende den naam van vader, zucht
In 't harte, en minnemo8r is nog niet eens beducht
565 Voor eenig lasterstuk, en nochtans, na lang temen,
Krijgt ze achterdocht, begint van minne iet te vernemen,
En hierop staande, bidt dat zij het openbaar'
Hoe 't hier gelegen zij, en neemt bedrukt en naar
De bitter schreiende op den schoot met treurig kermen,
570 Omhelst de flauwe met haar zwakke en bevende armen,
En zegt: ik merkte dat gij mint, en hierin wil
Mijn ernst, ai vrees niet eens, u dienen heusch en stil,
En buiten kennis van heer vader en vrouw moeder.
Zij vliegt al razend van haar schoot op, smijt verwoeder
575 Zich op het bedde met haar aanzicht plots'ling neer,
En schreeuwt: vertrek, beschaam d'ellendige niet meer.
Vertrekt terstond terstond, of hou eens op van vragen
Wat ongeval mij smet, te lijdig om verdragen.
Gij wilt een schellemstuk verstaan, dat schendig luidt
580 Het oude wijf besterft, en strekt hare armen uit
Al sidderende ontsteld van schrik en oude jaren.
De voedstervrouw valt haar te voet, en aan 't misbaren,
Smeekt zoet en vriendelijk: dan dreigt ze haar, tenzij
Het voedsterkind ronduit de zwarigheid belij.
585 Zij dreigt den riem, en strop, en 't hangen klaar t'ontdekken,
Belooft de liefde, haar vertrouwd, een stut te strekken,
Getrouw ten dienst te staan. Hierop heft Mirre 't hoofd
Omhoog, bevochtigt, op den bijstand haar beloofd,
565. N a lang ternen voor ,,na lang aanhouden". Zie vs. x86 van dit
Boek.
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Den schoot der voedster met veel tranen, langs de kaken
590 Afbiggelende, en poogt het vier, zoo heet aan 't blaken,
Te melden reis op reis, en breidelt reis op reis
Haar tong, en weigert bloo het antwoord op dien eisch,
Bedekt het aanzicht met haar kleed, en zegt verslegen:
Och hoe gelukkig zijt ge, o moeder, rijk van zegen,
595 Met zulk een man, en zucht. De voedster wordt bereen
Van eenen killen schrik door alle leden heen:
Want zij begrijpt het stuk en ijst. De haren rezen
Recht overend. Zij voegt, om Mirre te belezen,
Hier and're woorden bij, of zij van deze vlek
600 Het hart kon zuiv'ren. Maar de dochter dit gebrek
Bevroende, weet dat haar de voedster recht wil leiden:
Nog blijft het opzet van uit 's levens licht te scheiden,
Indien ze niet den tocht van minne mag verzadn.
Toen sprak de voedster: blijf dan leven van nu aan.
605 Verza de min met uw: zij durf geen vader noemen
Uit eerbaarheid, en sterkt, op zielstraf en verdoemen,
Haar woord, tot 's dochters troost, met eenen hoogen eed.
't Godvruchtig vrouwendom is jarelijks gereed
Te vieren Ceres' feest, met witte feestgewaden,
610 En krans en korenaar, en schooven overladen,
Als eerstelingen van den oogsttijd, lang verwacht.
Zij achten het verboOn, voor haren tienden nacht,
De min te groeten, mans te roeren en genaken.
De vrouw van Ciniras, verplicht bij nacht te waken,
615 Gaat zich in dezen drang vermengen, en hanteert
d'Altaargeheimenis. Nu 't bed de vrouw ontbeert,
En wettige echtgenoot, dient d'onberaden voedster
Den koning, wel bij drank [opdat ze minne koester',
Op een versierden naam] haar trouwen sluikdienst aan,
620 En looft de schoone. Hij wil d'oude nit haar verstaan.
Zij zegt: z'is even oud als Mire. Hij heet ze komen
De voedster vliegt naar huis, en zegt: nu wil niet schromen.
Mijn voedsterkind, verheug verblij u: wij zijn klaar.
Het ongelukkig dier valt deze tijding zwaar,
625 En 't hart getuigt niet goeds. z'Is evenwel nog blijde,
Zoo barrent het gemoed, geschokt van wederzijde.
Het was de tijd, wanneer al 't woelen is gestaakt,
De Wagenaar omtrent den Beer in top geraakt,
598. Om mir re te b el ezen: „te overreden", hier: „van haar oogmerk of te brengen". 't Woord heeft zijn oorsprong van het lezen van
toover-verzen. H. — 618. Wat bij drank voor „vrij beschonken". — 620.
Hij wit d' oude uit haar verstaan voor „hij wil haar ouderdom
weten". — 627-629. Vergelijk met deze regels die uit den Rei van
Palamedes. I
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En met den disselboom gereed is t'overhellen.
630 Zij kwam om 't gruwelstuk ten leste in 't werk te stellen.
De zilv'ren maan ging schuil om zulk een helsche zucht.
Een donk're wolk bedekt de starren aan de lucht.
De nacht ontbeert haar licht. Ikaar dekt eerst zijne oogen,
En Erigoon, die met haar vaders dood bewogen,
635 Zich zelve niet ontzag hem rustig naar te treën.
Maar Mirre struikelde wel driewerf achtereen,
Een voorspook, dat haar keert, en raadt terug te treden.
De nare nachtuil drijft rampzalig hare schreden
Terugge, met een droef en doodelijk gerucht.
640 Nog gaat ze voort. De nacht en dikke en donk're lucht
Verminderde de schaamt'. Zij vat, als een bereide,
Met hare slinke hand de voedster, die haar leidde,
Met d'and're tast ze naar den weg. De voedster veurGetreden, voelt ze naar den post. De kamerdeur
645 Geopend, treedt zij in. De kracht wil haar begeven.
De knien bezwijken, en de zwakke beenen beven.
Het aangezicht besterft. Het bange hart wordt flauw,
En al de wereld valt in 't henegaan te nauw.
Hoe zij het gruwelstuk, uit eerbaarheid te schuwen,
650 Meer nadert, hoe 't gemoed hier meer of schijnt te gruwen.
Uit rouw wenscht ze onbekend te keeren, eer hij 't hoort.
De koppelaarster trekt de sammelaarster voort
Bij hare hand. Toen zij ze aan 't bed zoude overgeven,
Zegt ze onbeschroomd: aanvaard, o Ciniras, uw leven,
655 Uw eigen, en zij drukt hen t'zamen borst aan borst.
De vader neemt zijn bloed, en schandvlekt en bemorst
Het eerelijke bedde, ontlast de maagd van vreezen,
En spreekt ze een hart in 't lijf: en mogelijk kan 't wezen
Dat hij ze ook dochter noemt, en op de jaren ziet,
66o En zij hem vader heet, opdat het schelmstuk niet
Zijn rechten titel derf. Zij ging nu hare gangen
Bevrucht ter kamer uit, had vaders zaad ontvangen
In haar vervloekten schoot, met zulk een lastersmaad.
De naaste nacht ververscht zij 't stuk, en houdt geen maat,
665 Zoo lange totdat hij, belust om dit vermengen
Te kennen, end'lijk licht ter kamer in laat brengen,
En zijne dochter zelve, en 't lasterstuk ontdekt.
Hij die zijn bedde zoo bloedschendig ziet bevlekt,
Kan van ontsteltenisse en hartewee niet spreken.
670 Hij grijpt het blanke zwaard, om zulk een boon te wreken.
634. Er ig o o n: de dochter van Ikarius, reeds meer genoemd. — 643-645.
Lees: „toen de voedster haar was voorgegaan, voelde zij (Mirrhe) naar
den deurpost (om niet te vallen): toen de deur was geopend, trad zij
binnen".
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De dochter vlucht door damp en duisternissen heen,
Geholpen van den nacht, zwaarmoedig en alleen.
z'Ontglipte zoo de dood en sabel zonder hinder
Door rijk Arabie en Panchaie, hier en ginder,
675 En dwaalt totdat de maan haar horens negenmaal
Vernieuwde, en kwam vermoeid, opdat ze eens adem haal',
In 't zuid Sabeesch gewest, daar zet ze zich ter neder,
En kunnende haar vrucht, in 't lichaam zwak en teeder,
Nauw bergen, wenscht ze, gansch verbijsterd in dien rouw,
680 En tusschen druk en dood, al wat een zwang're vrouw
Zou konnen bidden, en begon aldus te spreken:
Och goon, verschijnt ge haar, die u in droefheid smeeken,
'k Heb eene zware straf verdiend, en schroom ze niet
Te lijden: doch opdat ik langer wie mij ziet
685 Noch doOn noch levenden besmetten, drijf ten leste
Mij uit de wereld, uit het aardsch en helsch geweste.
Ontzeg me, indien het uwe almogendheid gevalt,
Het leven en de dood, in een hervormd gestalt.
Een goddelijke macht verschijnt op haar gebeden.
690 De goon verhooren elk in zijn verlegenheden:
Want onder 't spreken dekt de grond door 's hemels last
Haar beenen, struik en stram, aan zijnen wortel vast,
Begroeit de teenen, van den wortel overtogen.
't Gebeente geeft de kracht. Het merreg ingezogen,
695 Verkeert in pit, het bloed in vochtigheid en sap,
Haar arrem in een tak, de vinger snel en rap
In eene groene telg. Het vel, als sneeuw verdwenen,
Verandert in een schors. De boom, van 't licht beschenen,
Aan 't groeien tot in top, van onder aan den struik,
700 Omringt het gansche lijf, en haren zwang'ren buik,
En dekt den blanken hals, den boezem, en de borsten.
Zij toeft niet langer, en bejegent hout en korsten,
Vermomt haar aangezicht met een dunne schel:
En schoon al 't lichaam het gevoelen hier zoo snel
705 Verliest, nog laat ze niet godsjamrnerlijk te weenen.
De lauwe druppel vloeit omlaag langs d'aarde henen,
Van haren vetten stam. Men schat die tranen hoog:
En Mirre, met de schors, die 't lichaam overtoog,
Bewonden, houdt haar naam, die nimmer wordt gezwegen.
Maar 't kind, ter kwader ure ontvangen zonder zegen,
710
Neemt toe, en groeit allengs, en d'aangegroeide vrucht
Zoekt, vrij van moeder, voort te komen in de lucht.
Het zwanger lichaam zwilt, in dezen boom gescholen.
712. Voort te komen in de lucht: eenvoudig voor „voor den dag te
komen".
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De last spant moeders buik. De moeder, hier verholen,
715 Kan haren bitt'ren nood niet klagen, noch Lucijn
De schrand're vroedgodin aanbidden in haar pijn.
De boom is evenwel een vrouw gelijk in 't baren,
En buigt zich krom, en steent, en weent, en alle blaren
Zijn nat van tranen. Vrouw Lucijn helpt dezen boom,
720 Dus fang in arbeid, en opdat ze aan 't baren koom'
Biedt haar getrouw de hand, en mompelt vroedvrouwdichten.
De schors splijt open, om de zwang're te verlichten,
En na den arbeid baart ze een levendige vrucht.
Het kleentje schreit, wordt uit meedoogenheid en zucht
725 Van 't veldgodinnedom gelegd op zachte weide,
Gezalfd met tranen, die de droeve moeder schreide.
De nijd zou 't schoone kind haars ondanks loven: want
Het scheen een minnegod gelijk, en Venus' pand,
Op een taf'reel: doch opdat sieraad van hun beide
730 Elk in 't bijzonder in gestalt' niet onderscheide,
Geef dit een koker, of beneem het ander kind
Den pijlekoker. Tijd en jaren gaan gezwind
En stil voorbij, ook eer men 't nadenkt of zou merken,
En niets vliegt sneller dan de tijd op vlugge vlerken.
735 Dit 's uit een zuster en den grootvaar voortgebracht,
Dat onlangs in den boom gesloten werd verwacht,
En voortkwam in het licht, en onlangs eerst geboren,
Nu knaap, dan jongeling, dan schooner uitgekoren,
Zich zelf schijnt ongelijk. Nu is het Venus waard,
740 En wreekt zijn moeders leed; want min, die wulpsch van aard,
Zijn moeder kuste, komt onwetend met een flitse
De borst te wonden, door 't uitsteken van een spitse,
Die haren boezem prikt. De moeder voelt den brand,
En duwt vergramd den zoon van zich met hare hand.
745 De hartkwetsuur ging diep, ja dieper dan men dachte,
Dat haar in 't eerst bedroog. Zij, die dit niet verwachtte,
Wordt op Adoon verliefd. Nu denkt ze om Ciprus' strand,
Noch Knidus, daar de visch gevangen wordt in 't want,
Noch Pafus, en vergeet, getroiren van deez' punte,
750 Alle and're steden, en het ertsrijke Amatunte,
Ook zelf den hemel: want Adonis, uit den aard
Zoo schoon, is Venus meer dan al de hemel waard.
716. De schrand're vroedgodin: „de Godin, die de vrouwen in
barensnood bijstand schonk". H. — 721. V r o e d v r o u w di c h t e n: een soort
van bezweringsformulier, dat de vroedvrouwen prevelden. — 727. 't S c h o one
kind: „Adonis". H. — 728-731. Versta : „het was den Minnegod, Venus'
zoon, gelijk; doch opdat gij de beide knapen niet aan het gewone sieraad,
dat den eenen onderscheidt, uit elkander zoudt kennen, zoo geef een pijlkoker aan Adonis, of beeld den Minnegod zonder pijlkoker af".
VONDEL XII.
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z'Onthaalt verzelschapt hem, en blind in hare lusten,
Gewent zich daag'lijks in zijn schaduwe te rusten,
755 Haar schoonheid sierlijk op te tooien, elk ten trots.
Nu rent ze wild en wuft door haag, en bosch, en rots,
En bergen, naakt tot aan de kniën, met groot verlangen.
Het jachtkleed, als Diaan, gehaakt en opgehangen.
Zij raadt hem tammen op te sporen in de haag,
760 En dat hij hart of haas in zijne netten jaag',
Of bloode dassen, en zich wacht' voor wilde zwijnen,
En wreede wolleven, en beren, in woestijnen
Gewapend met den klauw, en leeuwen, zat van moord.
Zoo raadt ze Adonis vast, zoo hij naar raden hoort,
765 Zich wijs hier voor te hoén. Vervolg al wat voortvluchtig
U wil ontrennen: maar 't is zorg'lijk al t'eerzuchtig
Zich tegens stouten op te zetten in gevaar.
O jong'ling, zegt ze, neem u zelven wakker waar,
En terg geen dieren van natuur ten krijg geschapen.
770 Voorzien met tand en klauw, een al te machtig wapen,
Opdat mij d'eerzucht niet te bijster dier koom' staan.
Het everzwijn, de leeuw zien geene jaren aan,
Noch jeugd en schoonheid, die mijn teeder hart vermanden.
Het grimmig boschzwijn voert den bliksem in zijn tanden.
775 De rosse bergleeuw is oploopende en te fel.
Ook kenne ik zulk een slag van dieren al te wel,
En haat het. Vraagt ge mij naar d'oorzaak en de reden?
'k Zal u de misdaad van dit schrikdier naakt ontleden:
Maar ongewoonte van den arrebeid der jacht
780 Eischt rust. Hier noodigt ons de popel stil en zacht
In zijne schaduwe, en een bed van groene weide.
Het lust me hier met u te rusten: en zij leide
Zich neder in het groen, en kreukte 't versche gras,
En in des jong'lings schoot, zoo schoon gelijk ze was,
785 Met haren blanken hals, neerliggende achterover,
En makk'lijk leunende, bedekt van popelloover,
Hief, onder haar verhaal hem kussende, aldus aan:
Gij hebt misschien het lot der dochter wel verstaan,
Die in den loopstrijd elk voorbijliep naar heur wenschen.
790 Het is geenszins versierd, maar kenbaar bij de menschen:
Want z'overtrof ze zulks, dat gij niet zeggen kondt
758. Opge ha nge n voor „opgeschort". — 780. D e p opel stil en
za c ht: „de Dichtkunst wil, dat men overal en altijd acht geve op de
„natuur der zaken en die zegt ons, dat de Po pelboom nooit stil is, en
„altijd eenig geruisch maakt . . . . Van deze eigenschap des Popelbooms
„hebben wij buiten twijfel ons woord pop e 1 e n .... in de beteekenis van
„13 e v e n", enz. H. Ongetwijfeld zijn de „popelb lar e n" altijd in beweging ;
doch daar is hier geen quaestie van. Venus wil eenvoudig zeggen, „dat de
popel hen noodigt, s til en z a c h t in zijn schaduw te rusten".
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Of ze in haar snelheid of in schoonheid boven stond.
Apol, van haar gevraagd met wien zij zou vereenen,
Zegt: Atalante rust, sta stil: gij hoeft er geenen.
795 Onthou u: evenwel zult ge u voor eenen man
Niet kunnen hoeden, en u eigen zelve dan
Al levend missen. Zij beducht om Febus' spelling,
En lot, haar toegelegd, leefde eenzaam, buiten kwelling,
In 't schaduwachtig bosch, en sloeg gedurig straf
800 Den drang der minnaren, die haar aanzochten, af,
Met dit beding: hier valt geen troost voor uwe minne.
Tenzij men tegens mij in 't perk den loopstrijd winne.
Wie sneller loopt verwerft me in 't blijde bruiloftsbed.
Wie traag loopt is om hals. Dit 's een onschenb're wet
805 Des loopstrijds. Luidt ze hard, de schoonheid is zoo krachtig.
De reukelooze troep der vrijeren, niet machtig
Zich in te toomen, komt aanvliegen op dien eisch.
Hippomenes had zich gezet om d'eerste reis
Den wreeden loopstrijd aan te zien, en sprak in 't ende:
810 Wordt ze aangezocht met lijfsgevaar van deze bende ?
Hij vloekt de dwaze min der jonkheid; maar toen hij
Deez' schoone in 't aanschijn zag, en 't naakte lichaam, vrij
Van kleederen, om snel te rennen uitgeschoten,
Hoedanig ik verschijn, of zoo ge u liet ontblooten
815 Van kleed'ren zelf zoudt zijn, waart gij in eene vrouw
Herschapen. Hij stond stom, en hief naar 't hoog gebouw
Des hemels alle bei de handen, heel verslegen,
En sprak: vergeeft het mij, viel ik uw ijver tegen,
Beschuldigde ik u flus. De prijs, daar gij om rent,
820 Zoo groot een schoonheid was mij flus nog onbekend,
En onder 't prijzen voelt hij hart en boezem blaken,
En wensch dat geen van al haar mag te boven raken
In 't loopen, 'twelk hij vreest alleen uit nijdigheid,
En zegt: waarom beproeve ik niet als zij, bereid
825 Te rennen, en met lust op avontuur te loopen?
God helpt den stouten. Als deez' vrijer, onder hopen
En vreezen, bij zich zelf dit mompelt, komt de maagd,
Gelijk met vleug'len aan de voeten, onversaagd
Aanvliegen, en zij scheen den knaap van Aonyen
830 Niet trager dan een schicht der Russen voort te glijen:
En evenwel staat hij om haar bevalligheen
792. In haar snelheid: dit haar is hier geheel onnoodig. — 798. E n
1 o t: beter : e n 't lot. — 804. Wie traag lo opt: er moest hier staan :
w i e trager 1 o o pt, evenals in den regel : w i e sneller loop t. — Is om
hals voor „moet zijn leven verliezen". — 81o. Versta : „zijn deze alien zoo
dwaas om haar te vrijen ten koste van hun leven ?" — 829. A o n ij e n
voor A en i .5.

340

P. OVIDIUS NAZO'S HERSCHEPPINGE.

Nog meer verbaasd. Een wind voert d'overschoone leen
Gezwind voorbij, als had zij vleugels aangetogen.
De vlechten zwaaiden langs den rug voor ieders oogen.
835 De knieband aan de knien met geborduurden zoom
Hing vast, en ieder zag, in 't rennen zonder toom,
Een gloeiendheid en kracht door 's joffers blankheid zweven,
En lief'lijk onder een gedommeld en verdreven :
Gelijk de purpure gordijn d'ivoren zaal
840 Met haren weerschijn verft, en als een morgenstraal
Den witten wand begloeit. Terwiji hij, daar ze rende,
Dit gadeslaat, is zij de lange baan ten ende,
En Atalante, die zich snelste in 't rennen toont,
Wordt heerlijk met een kroon van 't gansche feest gekroond.
845 Elk overwonnen hart zucht jammerlijk. Zij moeten,
Op 't vonnis van 't beding, dit met hun leven boeten.
Nog stond Hippomenes in 't minste niet versaagd
Om d'uitkomst van deez' schaar: en d'oogen op de maagd
Geslagen, daar hij stond in 't midden, sprak: Atlante,
850 Wat dingt ge naar den prijs des loopstrijds, met de plante
Van uwen vluggen voet, bij suffers, bloo van geest?
Verzet u tegens mij, indien ge op 't renstrijds feest,
Van een gelukkigen in 't loopen, afgeronnen,
Het opgeeft; zeker gij, gelukkig overwonnen
855 In 't renperk, zult u niet beklagen omdat gij
Van zulk een dapperen als ik . geraakt in lij,
En onder ligt: want wie bestaat twee grooten nader?
Mijn vader is Megaar, Onchestius zijn vader.
Dus ben ik naneef van den zeegod, rijk van prijs.
860 De deugd ontaardde van den stamme geenerwijs.
Worde ik verwonnen, en zoo Hippomeen moet sterven,
Zult ge eenen naam door d'overhand verwerven,
Schenetis' dochter zag terwijl hem minzaam aan,
En twijfelde of ze 't spel wou winnen en bestaan,
865 Of liefst verliezen, en begon aldus te spreken:
Wat God, een vijand van die overschoon uitsteken,
Wil hem berooven van zijn leven en gebied
Dat hij met lijfsgevaar mijn huw'lijk niet ontziet
Te zoeken? neen, voorwaar, ik ken me dit onwaardig.
870 Zijn schoonheid raakt me niet, en nochtans mocht hij, aardig
En schoon, mij moog'lijk mee bewegen tot zijn min:
Maar anders schiet me dit heel koel in mijnen zin.
'k Verschoon zijn jonkheid in de lente van zijn leven.
'k Verschoone 's jong'lings moed, niet schromende te sneven.
875 'k Verschoone hem, die god Neptuin in 't vierde lid
843. Snelste: moest zijn: de snelste.

H.
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Bestaande, mijne jeugd en schoonheid, als zijn wit ,
Beschiet, en mij bemint, en om met mij te paren
Geen avontuur ontziet, noch dood, noch doodsgevaren,
Zoo 't warse lot mij hem ontzegge in dezen strijd.
88o 0 vreemdeling, vertrek, terwijl ge veilig zijt.
Ai laat mijn bloedig bedde en echtgenootschap varen.
Mijn huwelijk is wreed. Geen dochter, jonk van jaren,
Ontzegt uw huwelijk. Zet, eer ge uw leven waagt,
Uw hoop en zinnen liefst op eene wijze maagd.
885 Maar hoe bezware ik mij zoo bijster om uw leven,
Daar hier alreede zooveel minnaars mosten sneven?
Hij sterve: hij zie toe, die vrij en zonder nood
Zich geenszins spieg'len wil aan veler braven dood,
En met een afkeer van het licht werd aangedreven.
890 Zal hij dan sterven, die met mij gepaard wou leven,
En een onwaarde dood bezuren, als een loon
Van min? hoe zal de nijd om deze zegekroon
Mij ringlen! doch ik ben geen oorzaak van zijn blaken.
Och of ge wijzer woudt bijtijds dien loopstrijd staken!
895 Dit schijnt krankzinnigheid. Och of ge in 't renperk mij,
Te snel in 't loopen, als een bliksem, vloogt voorbij!
Hoe straalt een maagdezwier, o jong'ling, uit uwe oogen!
Helaas Hippomenes, ik dus om u bewogen,
Wensch dat ge mij nooit zaagt. Wat zijt ge levens waard!
900 Waar' ik gelukkiger, en vrij en onbezwaard
Van 't noodlot, 'k zou me van uw huw'lijk niet onthouwen,
En gij waart d'eenige, waarmede ik wensch te trouwen.
Dus sprak ze simpel en onnoozel, en geraakt
Van d'eerste liefde, en mint gansch onbewust, en blaakt,
905 En wordt geen min gewaar. Nu rusten yolk en heeren
Ten renstrijd toe, om naar de wijs te triomfeeren,
Als d'afkomst van Neptuin Hippomenes mij met
Een kommerlijke stern dus aanroept om ontzet:
Dat Venus 't minnevier, door hare toorts ontsteken,
910 En ons voornemen nu begunstige op ons smeeken.
893. R in g'l e n: ringelen beteekent letterlijk : „met een ring voorzien,
in een ring vatten , omsingelen", en vandaar : „prangen, benauwen, kwellen",
in welken overdrachtelijken zin het hier voorkomt. — 902. Waarmede:
„beter m et w i e n; met w i en wijst ons tot de persoon, w a a r m e d e
tot de zaak". H. Tot zooverre onze purist; doch indien de regel , door
hem opgegeven, in den aard onzer taal gegrond is, vanwaar dan , dat
het algemeen gebruik , met andere woorden het ingeboren gevoel der
natie , dien dagelijks wederspreekt? — Ik w ens ch: had noodzakelijk
moeten zijn wenschte of zou wenschen, om het voorafgaande w a a r t:
en 't is wonder, dat H. hier niet over gevallen is. Om tevens hem en mij
te voldoen, had Vondel kunnen schrijven :
En gij waart d'eenige dien 'k wenschen zou te trouwen.
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Geen nijdig luchtje meldt mij daad'lijk dit geluid.
'k Beken ik word beweegd, en stel de hulp niet uit.
In 't edelste gewest van Ciprus oostwaart hene
Ontvouwt zich eene streek, geheeten Tamazene
915 Bij 't landvolk, mij van ouds godvruchtig toegewijd.
Zij wouden dat ik hier mijn kerken voor altijd
Begaafde met dit land. Hier ziet men in het midden
Op 't veld een boom geplant, wel waardig aan te bidden.
De takken zijn verguld, en kraken van het goud.
920 Hier komende plukte ik [de liefde is niet te stout]
Drie appels, liet ze hem alleen zien, na het pluiken,
En onderwees hem stil hoe hij ze most gebruiken.
Men stak de rentrompet, waarop zij vaardig staan,
En schieten te gelijk ter lijn uit in de baan,
925 Zoo vlugge dat de zool geene aarde schijnt te roeren.
Gij zoudt gelooven dat zij droogsvoets over moeren
En zee en wateren heenrennen zouden ras
En vlug, ook over aar en staande graangewas.
't Geroep, de gunst des yolks begunstigen den vrijer,
930 En moedigen de vaart van zulk een braven strijer.
Nu nu is 't rennens tijd. Nu spoe u, Hippomeen.
Zet al uw kracht te werk. Nu sammel niet. Spoe heen.
Gij zult het winnen: spoe. Men twijfelt van weerszijde
Of Megareus' zoon zich hierover meer verblijde,
935 Of Atalante zelf. Hoe dikwijl staat ze stil,
Die Hippomeen voorbij kan streven zoo ze wil.
Zij vliegt langs 't aanzicht, dat zij eene poos belonkte.
Hij hijgt droogskeels om zijn vermoeidheid, en ontvonkte
Zijn hart. Het ende van de loopbaan is nog wijd.
940 Toen liet Neptunus' neef een appel in dit krijt
gao. [D e iie fd e is niet te stou t] : de haakjes , waar deze woorden
tusschen staan, waren inderdaad onnoodig om het overtollige van dezen
rijmlap aan te toonen , tot welken men vruchteloos in 't Latijn eenige aanleiding zou zoeken. Waar toch kan die stoutheid op slaan ? Toch niet
op het pluk ken der a p p els, gelijk uit de plaatsing van den tusschenzin
zou moeten worden opgemaakt ? — maar Venus was niet verliefd, en er
was geen stoutheid in gelegen , dat zij haar eigen appels plukte. — Of geldt
het gezegde Hippomenes ? Maar diens 1 i e fd e was stout genoeg, daar zij
hem den dood liet trotseeren , die 't gevolg zijner nederlaag wezen zou. —
934 . Me g ar eu s' zoon: 't woord zoon, dat het zakelijke deel uitmaakt
van dezen zin , gaat, ten gevolge van de wijze, waarop het geplaatst is,
bij de uitspraak geheel verloren. Zeker lagen Vondel de toen nog meer dan
thans gebruikelijke namen van Willem s z o o n, Roelo fs zoon enz. in
't hoofd en beschouwde hij Me gar eusz o o n als een woord, evenals
't Latijnsche M e g-a reius, en in dat geval vervalt de aanmerking. —
No. K r ij t voor „ren- of strijdperk", is het echte woord en 't zelfde als
„kreits", welk laatste woord aan 't H. - D. is ontleend. Zoo leest men bij
den vertaler van Boetius 338 c. : hope van toecomm en den lone
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En renperk vallen. Zij verstomde, en stond bewogen
Door 't glinst'ren van dit ooft. Toen uit haar streek gevlogen
Tast ze onder 't rollen fluks den gouden appel aan.
Hippomen rent voorbij haar henen in de baan.
945 De renbaan galmt op 't luid geschrei van al die 't kijken.
Zij boet haar achterstel met snelheid, en gaat strijken,
Gelijk een vlugge pijl: en voor de tweede maal
Door 't ooft verlet, hervat, dat zij haar scha herhaal,
Met loopen, loopt hem in, komt zij aan zij gedreven.
950 Het leste deel der baan was nu slechts overbleven.
Toen riep hij: o godin, die mij het ooft bestelt,
Sta bij, en smakte stiff den appel dwers in 't veld,
Opdat deez' spader keer'. Zij twijfelt wat ze woude,
En of ze uit hare streek den appel rapen zoude.
955 Ik dwong ze streng hier toe, verzwarende 't gewicht
Van 't opgegrepen ooft, te voren snel en Licht,
Verhinderde hier door haar snelheid, vlug ais pennen:
En opdat mijn verhaal min traag vall' dan dit rennen;
Hij spoedt de maagd voorbij. De minnaar strijkt den prijs :
960 En was ik, o Adoon, niet waardig dat hij wijs
Mij zou bedanken, en met wierookgeur vereeren?
Maar deez' ondankb're wou mijn outer niet stoffeeren
Met wierook. Ik stak op van gramschap, om 't versmaftn
Van deugd, en wou dat hij ten spiegel zoude staan
965 Der jongelingen, die mijn weldaad los vergeten,
En toon me op deze twee strafvaardig en gebeten.
Zij waren allebei gekomen verder dan
De kerk van Cibele, der goden moeder, van
Echion eer gesticht, uit kracht van kerkbeloven,
970 In 't schaduwachtig bosch, dat met den pijntop boven
Tot aan de wolken stijgt, als zij, van reizen moe,
Hier rusten. Hippomeen, te luttel op zijn hoe,
Wordt tot bijslapens lust door onze macht gedreven.
gheeft den arbeider ruste ghelijc die in den crite staen, op
hope verwonnene alle slaghen verdraghen en onderstaen. Zoo
in de Hist. van Zeghelijn , bl. 34:
Wilde ghi ontbryden in dit cryt
Ick sonde halen ander wapijn.

Bekend is, dat, bij ons , 's Graven bode, die 't kr ij t of „strijdperk" afsloot,
de kr ij t waard e r genoemd werd, en terecht wordt door Huydecoper LE
LONG bespot, die 't woord daarvan ontleend wilde hebben, dat de omtrek
van het kampperk — N. B. in 't open veld — met kr ij t werd afgeteekend. —
946. Achter st el voor „achterblijven". 't Woord is weinig meer in gebruik , dan in de spreekwijze: „van uitstel komt achterstel"; ook wel
„uitstel is nog ge en achterstel". — 957. Vlug als pennen: min juist
voor „vedervlug, zoo vlug of zij vleugels had".
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975 En weinig licht hierin, gelijk een veldspelonk,
Zooals natuur haar eel uit lichten puimsteen klonk.
Men acht ze heilig door den godsdienst, vrij van smetten,
Daar priesters beelden van hunne oude goden zetten.
Hier sluipt hij in, en schendt het zuiver heiligdom,
98o Dat elk verboden is. Elk kerkbeeld draait zich om.
Der goden moeder, op wiens hoofd de torens blinken,
Bedenkt zich of ze hen in Pluto's poel wil zinken.
Deez' straf docht haar te zacht, waarom zij, dus bevlekt
Van kerksmette, allebei hun halzen overdekt
985 Met rosse manen, en de vingers kromde, als klauwen
En scherpe nagels, om den boschroof vast te houwen.
Zij worden leeuwen, en de dikte van al 't lijf
Gaat zitten in de borst. Zij loopen snel en stijf,
En laten hunnen staart langs d'aarde nederhangen.
990 De grimmigheid, als zij met wraakzucht zijn bevangen,
Ziet hun ten oogen uit. Luid brullen is hun spraak.
Zij slapen beide in 't bosch: en Cibel, die de wraak
Der leeuwen, ieders schrik, betoomt voor haren wagen,
Ziet hoe ze 't mondgebit met makke tanden knagen.
995 Mijn allerliefste, schuw dit schrikdier, en al 't slag
Van dieren dat verwoed en wreed u spits bien mag,
Opdat uw moedigheid ons beide niet berouwe.
Aldus vermaant ze hem beducht uit liefde en trouwe,
En zweeft op eene koets met hare zwanevlucht,
I000 Gespannen in 't gareel, door nevels wind en lucht.
Maar zijne moedigheid past op geene wijze raden.
Zijn honden, snuff'lende door 't veld op wisse paden,
Betrappen 't wilde zwijn, en jagen 't uit het riet.
De zoon van Ciniras, gezwinde Adonis schiet
1005 Het in de zijde, als 't uit het jachtbosch kwam gevlogen.
Het rukt met open muil, uit alle zijn vermogen,
Den taaien zwijnspriet, van zijn eigen bloed besmet,
Den jager uit de vuist, en vollegt onverlet
Den vijand, die vast beeft, en angstig zich wil bergen.
1010 Het zet de tanden, nu verwoeder door dit tergen,
In 's jonglings eechenis, en smakt hem dood in 't zand.
Maer Venus, door de lucht gevoerd, had nog het land
Haar eiland Ciprus niet gewonnen met den wagen,
Of zij vernam 't gesteen des stervers, ree verslagen,
1015 En keert de zwanevlucht bestorven derwaart heen.
Toen zij hem uit de lucht zieltogen zag beneen,
En 't lichaam in het bloed zich wentelen en keeren,
Sprong zij ten wagen uit, verscheurde borst en kleeren,
Het haar aan Harden, sloeg de handen voor de borst,

HET TIENDE BOEK.

345

1020 En zij, die 't noodlot in dien rouw bestormen dorst,
Sprak: evenwel zal 't nog niet gaan naar uw behagen.
De naklank van den rouw, om mijn Adoon gedragen,
Zal eeuwig duren, het vernieuwen van zijn dood
En lijkrouwstaatsie nog elk jaargetijde, rood
1025 En nat van tranen, ons misbaren nabootseeren.
Maar 't bloed des jong'lings wil in eene bloem verkeeren.
Mocht Prozerpijn voorheen veranderen een vrouw
In geurig muntekruid op 't vlakke veld, hoe zou
Men ons benijden dat we Adoons gestalt herstellen?
1030 Zoo spreekt ze, en sprengt zijn bloed met nektar, die aan
['t zwellen,
Gelijk een bobbelblaas ten hemel opwaart spoedt,
En 't lijdt geen uur, of uit dit versch vergoten bloed
Verrijst een roode bloem; hoedanig, na'et vermengen
Van vocht en hitte, een kern granaten voort kan brengen,
1035 Die ze onder hare schel verbergde voor 't gezicht.
Deez' bloem is kort van duur: want zij verwelkt heel licht,
En valt terstond zoodra de wind haar tegensportelt.
Men noemt ze een windbloem, die niet diep in d'aarde wortelt.
P. OVIDIUS NAZO'S

HERS CHEPPINGE.
HET ELFDE BOEK.
INHOUD.
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E Traciaansche wijnpapinnen verscheuren Orfeus, en ver-

anderen in verscheiden boomen. Bacchus scheidde hierom
uit Tracie, en Midas, Sileen weder thuis brengende, werd
op zijnen wensch met de goudkunst beschonken, hetwelk hem
1022-1025. De feesten ter nagedachtenis van Adonis werden nog na
eeuwen jaarlijks met veel plechtigheid gevierd, vooral in Egypte, waar hij
met Osiris schijnt verward te zijn geweest. — 1026. Wil: hier wederom
voor z al, doch krachtiger van beteekenis. 't Is, of Venus bier zeide: „maar
ik wil, dat het bloed" enz. — 1027, 1028. Een vrouw in geurig
muntekruid: Men t a of Mint a was een bijzit van Pluto en werd door
Proserpina in muntekruid verkeerd. — 1030, 1031. Ik twijfel of iemand
deze regels verstaan zal en of Vondel den zin van 't oorspronkelijke hier
recht begrepen hebbe. De bedoeling is deze: „Venus doet nectar nederdruppelen in 't bloed, dat hierdoor begint op te borrelen, even gelijk,
wanneer er regen van den hemel valt, bobbels in 't water ontstaan." —
1037. T egenspo r telt: reeds meer hebben wij den dialectvorm sp ort elen, om 't rijm, voor spar telen zien gebruiken. — Inhoud. R. 4. De
goudkunst: de bouwkunst is de kunst van te bouwen, de heel-
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berouwende, zoo ging hij zijn lichaam afwasschen in Paktool,
wiens zandgrond in goud verkeerde. Hierna veranderde Febus
Midas' ooren in ezelsooren, ter straffe van zijn onrechtvaardig
vonnis. Apollo ging van bier in menschengedaante de muren van
Troie bouwen. Herkules deze stad winnende, huwde Hezione
aan Telamon, hoewel Peleus, de broeder, na zijne menigvuldige
herscheppingen, alreede aan Tetis gehuwd was. Peleus sedert
naar Ceix gereisd, hoorde en zag zelf Dedalion in eenen havik,
en den wolf in steen hervormd. Na dezen tijd verscheen Ceix'
geest, na geleden schipbreuk, in Morfeus' gedaante, Alcione in
den droom, en zij en haar man veranderen in zeevogels. Deze
beide in de lucht vliegende, vernamen hier bij geval Ezakus,
voorhene in een duiker herschapen.
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Erwij1 de Tracische waarzanger met dien zang

Geboomte, en dier, en rots, hem nagevolgd dus lang,
Bekoorde, zagen in het end Cikoonsche vrouwen,
Die dol in 't panters vel het heilig wijnfeest houwen,
5 Hem van een heuveltop den gallem van zijn keel
Eendrachtig huwen aan de liefelijke veél.
Een dronken wijnpapin, die 't haar om 't hoofd liet vliegen,
Zegt: ziet hier is de man, die afgerecht op liegen,
De vrouwen durf versmaän. Zij schoot hiermee terstond
10 Een stok, met bladn bekleed, den speelman langs den mond,
En raakt, doch wondt hem niet. Een andere, gesteven
Van dolheid, smakt een kei, die door de lucht gedreven,
Verzacht wordt van de stem, gepaard met Orfeus' Tier,
En voor zijn voeten viel, zoo zacht, alsof deez' bier
15 Gena zong om 't bestaan van zulk een dolle boosheid.
Verwilderen wint veld, en alle reukeleosheid.
kunst van te heelen, de zwemkunst van te zwemmen; maar met de
goudkunst kan nimmer verstaan worden wat de schrijver er mede
bedoelt, t. w. „de kunst om go ud te maken," of er moest een werkwoord g oud en bestaan. Ver go u d k uns t zou wettig zijn, en „de kunst
des verguld e r s" beteekenen. — 6. H o e w e 1: het huwelijk van Peleus
met Thetis was geen verhindering voor dat tusschen Telamon en Hezione.
Wat alzoo dat hoewel hier beteekenen moet, verklaar ik niet te begrijpen;
alleen kan het dienen tot bewijs, dat Vondel deze brabbeltaal niet geschreven
heeft. — Het Elfde Both. i. Waarzanger: Vondel vertaalt hiermede het
woord vat e s in zijn dubbele beteekenis van „waarzegger" en van „dichter".
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Zij ramen geene maat. De razernij krijgt macht.
De zang hadde al 't geweer gelenigd en verzacht:
Maar 't schrikkelijk geschrei noopt ze aan, gelijk met sporen.
20 De Berecintsche pijp, het steken van den horen,
De keteltrom, de born, en 't vreeslijk handgebaar
Van 's wijngods dronken jacht verdoofden zang en snaar.
Toen werden endelijk de rotsen rood door 't bloeden
Van god Apollo's zoon en zanger: want in 't woeden
25 Gaf niemand hem gehoor. De wijnpapinnen slaan
Den groenen schouwburg, daar ontelb're vogels staan,
En slang, en dieren, om naar Orfeus' zang te hooren,
In stukken op een sprong. Nu randen ze van toren
Met bloende vuisten zelf den vromen lierman aan,
30 En rukken al te hoop, door 't ruischen van de bladn:
Gelijk de vogels, van ontzinden wrok gedreven,
Bij lichten dage naar den doodschen nachtuil streven.
Hij zit, gelijk een hart, dat midden in het loof
Van 't ronde vechtperk treurt, en als een morgenroof
35 Des jachthonds sterven zal. Nu toeven ze niet langer,
Maar komen overhoop gevallen op dien zanger,
En slaan in 't honderd met de wijngerdstokken toe,
Geenszins hierom bereid. Deez' worpt zich nimmer moe
Met kluiten: d'andere smijt met afgescheurde takken,
40 Die met een kei, opdat den dollen hoop in 't smakken,
Geweer noch wapen in deez' bui ontbreken zou.
Groflijvige akkermans staan bezig in den bouw,
Om zweetende den ploeg door d'akkers heen te jagen,
En and'ren spitten 't land, opdat het zaad mag dragen,
45 Met hunne spaden om; en ziende dezen hoop
Aan 't hollen, zetten 't fluks te lande in op den loop,
Verlaten 't akkertuig, en laten spade en eggen,
Gespreid langs 't ledig veld, hier lui en ledig leggen.
i8.De zang ha d d e al't g e w e e r g e 1 enigd: de bedoeling is: „de kracht
der liefelijke melodie maakte zelfs de stokken en steenen, die naar Orpheus
gesmeten werden, week en zacht." — 20. D e Ber ecintsch e p ij p: een
soort van „fluit", hoedanige bij de feesten van Berecinthia of Cybele werd
bespeeld. — 23. Rood voor „roodgekleurd"; anders zou de uitdrukking
wat al te hyperbolisch klinken. 't Lat. heeft Saxa r u b u e r u n t. — 26. D e n
groenen schouwburg: een schouwburg was 't eigenlijk niet, maar
een cone ertzaal, voor welk laatste wij echter geen geijkt Nederlandsch
woord hebben. Wij willen Vondel dus ook niet hard vallen, daar hij hier
van een s c h o uw burg spreekt, hoezeer er niets te b e s c h o u w en viel,
wij die meermalen spreken van naar de k o m e di e te gaan, ook dan
wanneer men er niets k o mieks vertoont. — 38, 39. D e e z' worpt zich
nimmer moe met kluiten: bij de eerste lezing zou men denken, dat
d e z e zichzelve wierp; doch de dichter wil zeggen, dat hij zich niet
moe werpt.
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Het wilde vrouwvolk grijpt dit reedschap in de vuist,
50 En rukt er d' ossen af, die vuil van stof begruisd,
Met hoornen dreigen, en nu komen ze aangestoven,
Om Orfeus, daar hij zit, van 't leven te berooven,
Die beide handen vouwt en, om genade bidt,
Maar och te vruchteloos, want al de hoop, verhit
55 Op moord, acht geene bee. Geen heiligschenders achten
Op zijne woorden, en bedrukte jammerklachten,
Maar helpen hem van kant: en och Jupijn, die mond,
Gehoord van steenrots, en van dier, dat hem verstond
En zijne schoone stem; die mond is toegeloken.
6o De bange ziel [want 's mans gezicht was lang gebroken]
Voer langzaam uit, gelijk een wasem in de lucht.
Och Orfeus, vogel, dier, en harde steenklip zucht.
De bosschen schreien, lang gewoon uw zang te hooren.
De boomen treuren, met hun lok van 't hoofd geschoren.
65 De stroom rijst hooger door de tranen, hier geweend.
De veld- en boomgodin, bedrukt in rouwe, steent.
Den zwarten sluier hangt ze om 't haar, dat ongebonden
Om hoofd en ooren vliegt. Waar wordt Gods tolk gevonden!
De leden liggen hier en daar gespreid op 't land,
70 De beenen, armen, hier een voet, en daar de hand:
En u, o Hebrus, is zijn tier ten deel gevallen,
Terwijl ze in uwen stroom geplompt, langs bei de wallen
Een droevig klaaglied klaagt, doch ijdel en te spa.
Uw tonge mompelt flauw, en bauwt iet droevigs na.
75 De galm der oev'ren meldt iet droevigs, en gedreven
In zee, verlaten ze den moordkant, daar hij 't leven
Verloor, en komen bij Metimne in Lesbos aan.
Een wreede waterslang kwam hier de tanden slaan
In 't hoofd, en lekte 't haar, van koelen dauw bedropen,
8o En gaapte om Orfeus' mond, ten zang voor ieder open,
Te scheuren. Febus kwam ten leste herrewaart,
En dwong het dier, gereed te bijten, wreed van aard,
Veranderde 't serpent, hetwelk in steen herschapen,
Met een bevrozen bek in eeuwigheid blijft gapen.
55. Geen heiligschenders achten voor „de heiligschenners
achten niet." — „Merk aan, dat dit woord heiligschenners
„hier gezeid wordt van y r o u w e n, t. w. de Bacchanten. Ik kan niet
„denken, dat zulks met overleg geschied zij." H. — 76. Den moor d k a n t:
„den oever, waar de moord had plaats gehad." 't Woord is even wettig
als moordhol, moordspelonk enz. — 78. Een wreede waterslang: vergelijk hier de Uttvaart van Orfeus, vs. 206
Een zeeslang, wit van tong
Zich wrong

enz.
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85 De schim daalt hellewaart, en kent uit onzen dag
Terstond de streek, die hij in 't nederdalen zag,
En zoekende Euridijs in der godvruchten kampen,
Vernam ze, en vond ze, na zooveel geleden rampen,
En nam haar in den arm. Hier allebei gepaard,
90 Liefkoozen ze onderling, en hij niet meer bezwaard,
Treedt voor en achter haar, belonkt ze, vrij van schenden.
Nochtans leed Bacchus niet dit schelmstuk van zijn benden :
En droevig, om 't verlies van zijn waarzangers toon
En zangen, knevelt fluks, ter wrake van dien hoon,
95 Den Traciaanschen hoop, die 't gruwelstuk aanschouwde
Met kromme wortelen in 't bosch aan ongebouwde
En harde gronden vast. Hij sleepte, fel gestoord,
Zoo vele voeten en zoo vele teenen voort,
En poot de nagels vast in d'aarde, daar ze bleven :
Too En als een vogel, die zijn beenen hecht voelt kleven
Aan 's voog'laars loozen strik, vast jammert van verdriet,
En aan de strikken trekt en tokkelt, doch om niet ;
Zoo pogen razenden, die hier aan d'aarde hangen,
Vergeefs te vluchten ; maar zij blijven vast gevangen
105 Aan taaie wortels , daar het hupp'len haast vergaat.
Terwijl elk naar zijn been en vinger nu te laat
Wil zoeken, zien ze 't been in eenen stam herboren.
Zij pogen met de hand de heup, dan och verloren,
In haren nood te slaan, en treffen niet dan bout,
110 Daar borst en schouders in veranderen. Gij zoudt
Gelooven dat ze omhoog den arm, als takken, bogen,
En 't bleven takken, die het snoeimes nooit bedrogen.
De Wijngod liet zich niet verzoenen met deez' straf.
Zijn offerzangers dood en bloedig treurspel gaf
115 Hem nieuwe stof tot wraak. Zoo vele Edonsche wijven
Als schuldig aan dien moord, dit gruwelstuk bedrijven,
Verkeerde hij in bosch, en hechtte ze terstond
Met taaie wortelen en struiken aan den grond.
Hij sleept de teenen en de voeten der veraarde,
120 Die hem vervolgde, poot ze en plant ze diep in d'aarde.
85. D e sc him: die van Orpheus. U i t on zen dag: een rijmlap,
die zal moeten beteekenen: „uit onzen dag komende, ons daglicht verlatende". — 91. Vrij van sch end en: 't Lat. heeft eenvoudig tut o, „in
veiligheid". — 103. R az end en: beter: de r az en d en. — 113. „Vondel
„begint hier weder te vertalen tot het midden van vs. 113 toe, hetgene
„hij reeds vertaald had van vs. 92 tot vs. 112. Een onwedersprekelijk
„merk van de onachtzaamheid, waarmede deze vertaling berijmd [ik zou
„liever zeggen: uitgegeven] is", enz. H. — 115. Edonsche wijven:
de offerfeesten van Bacchus werden voornamelijk gevierd op den berg
Edon, in Thracie.
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Gelijk de vogel piept, en bevende verschrikt,
Als hij, in 't garen van den vogelaar verstrikt,
Vast trekt en tokkelt, zoo beproeven deez' verlegen,
Aan d'aarde vast gehecht, bekommerd en verslegen,
125 Zich zelfs te redden, maar de wortel houdt ze vast,
En 't hupp'len is vergeefsch. Terwijl elk vraagt in last
Waar nagel, waar de voet, waar teen, en hielen bleven,
Verneemt ze fluks hoe hout en schors de kuit beweven,
En pogende op de heup te kloppen met misbaar,
130 Zoo beukt ze op enkel hout. De hand wordt niet gewaar
Op borst, en schouders dan het bout, en taaie basten,
En d'arrem is een tak in 't voelen en betasten,
Die 't snoeimes niet bedriegt. Nog laat het Bacchus niet
Hierbij berusten. Hij vertrekt van groot verdriet
135 Met eenen vromer rei ten wijnberg van Timole,
Een welig landschap, daar het water van Paktole
Doorhene vloeit: hoewel het goud in dezen tijd
Hier ver te zoeken was, en 't zand nog onbenijd.
Hier komt de wijngod met zijn sleep en wijnpapinnen,
140 Silenus is er niet. De Frygen, die hem minnen,
En landlien brochten hem [die oud, en van het nat
Bestoven, struikelde, en op strooie beenen trad,
Met eenen krans om 't hoofd] in koning Midas' hoven ,
Die d'eerste reis Eumolp en Orfeus hoorde loven
145 En leerde vieren 't feest van Bacchus' ommegang.
Hij kende dadelijk den spitsbroer van 't gezang
Der wijngerdfeesten, en versleet met wellekomen
Van zijnen waarden gast, op 't wijnvat niet te toomen,
Tien etmaal achtereen : en d'elfste morgenstond
150 Had 's hemels starlicht heir met haren rozemond
Alree verdreven, als de koning in 't geweste
Van Lidie geraakte, en gaf Sileen ten leste
Zijn jongen voedsterling, god Bacchus, die hem zocht.
De wijngod blij dat hij zijn schildknaap wederbrocht
155 En vond, beloofde hem te schenken en vereeren
Wat hij uit al zijn hart zou wenschen en begeeren
Maar Midas laas verblind, als een goudzuchtig mensch,
Misgreep zich jammerlijk in zulk een grooten wensch ,
En zeide : want hij kon die keur niet wijs gebruiken :
160 Verleen me, o zegenaar der vruchtb're wijngerdstruiken,
144. E u rn olp: Eumolpus was een koning van Thracie; doch vroeger
een opperpriester van Ceres, te Athene. Zijn nakomelingen volgden hem
in die waardigheid op. — r46. Den spit sb roer van 't gezang: d. i. :
„hij, die bij 't zingen altijd aan de spits, aan 't hoofd was, de chor a g u s
of „koor-leider". — 153. Z ij n jongen voedsterling: de oude uitgaaf
heeft: zijn jeughdigh voesterkint.
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Dat alles wat ik rake in louter goud verkeer'.
De wijngod stond het toe, beschonk hem met deze eer,
En schadelijk geschenk, dat Bacchus smert met reden,
Dewij1 hij hem niet om wat beters had gebeden.
165 De trouwe aanhanger van der goden moeder gaat
Verblijd ten hove heen, met een verheugd gelaat,
Om dien verkeerden wensch, en proeft, voor alle zaken,
Of 't ook verand'ren zou al wat hij kwaam' te raken,
Gelijk hem was beloofd, en in 't geloove zwak,
170 Trekt eene telg, die laag hangt van den eiken tak:
De telg verkeert in goud. Hij grijpt een steen van d'aarde:
De steen verkeert in goud, zoo dier geschat in waarde.
Hij raakt een aarden kluit: de kluit verkeert door kracht
Van 't raken daad'lijk in een goudklomp, hoog geacht.
175 Hij plukt een korenader, om zijnen lust te paaien,
En komt door Bacchus' gaaf een rijken oogst te maaien.
Hij plukt een appel in den boomgaard, en gij zoudt
Gelooven dat het kroost van d'avondstar dit goud
Den koning had vereerd. Hij grijpt de hofkolommen,
i 80 Die schijnen klinkklaar goud, en schoon als goud te brommen.
Hij wascht de handen rein, om aan den disch te treen,
En 't water drupt, als goud, door zijne vingers heen,
En zou, gelijk Jupijn, een Danae bekoren,
De dienaar van den heer, zoo blijde als nooit te voren,
185 Discht kostelijke spijs en heerlijk wildbraad aan:
Maar als de koning zich met spijze zal verzaftn,
Verandert brood in goud, te hard om op te teren.
Hij voelt in 't kauwen straks de spijs in goud verkeeren,
167 . Proe ft voor „b e proeft", als meermalen. „In den burgerlijken stijl
„maakt men nu altijd onderscheid tusschen Pr o e v en en Beproeven:
„beide beteekent het een proef n e m en : het eerste bepaaldelijk van
„Spijze en Drank; het tweede van alle andere zaken : waar voor gemeene„lijk Pr obeere n. De Podzij verkiest altijd de kortste woorden voor de
„langste, als ze beide evenveel zeggen, en verwerpt hier keurelijk het
„voorvoegsel B e, zonder het woord daardoor van zijnen nadruk iets te
„doen verliezen” enz. H. — 171. E en s te en: in de oude uitgaven stond
den steen, wat blijkbaar een drukfout was : immers Vondel spreekt vs. 170
van „e e n e telg", vs. 173 van „e e n aarden kluit", vs. 175 van „e e n korenaar" enz. enz. — 178. Het kroost van d'avondstar: de Hesperiden.
't Is niet Ovidius, 't is Vondel, die haar dezen toenaam geeft. Zij worden
gemeenlijk voorgesteld als dochters van den Nacht of ook wel de naam
van Hesperiden daaraan toegeschreven, dat zij in 't westen leefden. Even
daarom heette Spanje Hesperid. — 184. De di e n a a r van den he e r:
dit klinkt vrij tautologisch; want er is geen dienaar denkbaar zonder
heer of me ester. Doch Vondel bezigt hier, evenals hij dit doorgaans
bij va der, broeder enz. doet, het lidwoord in plaats van het voornw.,
en wij moeten waarschijnlijk lezen : de dienaar van dien h e e r. Of wel
heer staat voor „koning" en dan beteekent de uitdrukking „'s konings
dienaar".
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En eene gouden plaat. Indien hij klaren wijn
190 Met water menge, en drinke uit kelk en kristallijn;
De wijn verkeert in goud, en gouden drank, die weder
Ten monde uitloopt, en vloeit langs kin en knevel neder.
De koning kan het goud niet zwelgen door de keel.
Verbaasd om dit geval, en rijk genoeg door 't eel
195 En kostelijk metaal, is arrem en ellendig,
Vervloekt den schat, en haat den rijkdom, daar hij schendig
Nog flus om wenschte, mits geen overvloed verzaadt,
De droge keel verbrandt: want goud geen dorst verslaat.
Hij haat het glinst'rend goud, dat hem niet kan beschermen,
200 Maar pijnigt, en heft droef de handen en zijne armen
Ten hemel op, en zegt: o vader Bacchus, och,
Wij zondigden, helaas, te zwaar. Vergeef het toch :
Ontferm u: red ons uit deez' kost'lijke ongelukken.
God Bacchus, vol genade, om hem den nood t'ontrukken,
205 Vergeeft den schreienden, die zijne schuld belijdt,
En Gode trouw belooft, zijn schuld, en stilt den strijd,
Der gave, en opdat deez' niet langer bleef bestreken
Met goud, waarom hij wenschte uit gierige gebreken,
Zegt Bacchus: ga fluks been naar Sardis' naasten vliet.
210 Tree tegens stroom op, daar hij sterkst van boven schiet
Langs d'oevers. Spoe u fluks ten berg op naar 't geklater
En schuimende geruisch, den oorsprong van dit water,
Daar 't diepste is. Dompel hier uw hoofd en lokken in,
En spoel de misdaad af. De koning, nu van zin
215 Veranderd, gaat terstond te water op het raden
Des wijngods: en de kracht des gouds verguldt in 't waden
Den breeden stroom, en 't goud vloeit van zijn lichaam af.
Nu staat hier d'akker, wien de vliet voorhene gaf
Het zaad der goudaar, stijl van goud en gulde bladen,
220 En 't natte en vruchtb're klei is met verguld geladen.
Hij haatte na dien tijd den rijkdom, en het goud,
En eerde sedert veld, en akker, bosch, en woud,
Ook veegod Pan, gediend met bergen en spelonken,
Maar bleef al even grof en plomp, en onbeschonken,
225 Van oordeel, 'twelk hem zelf tot grooter scha gedijt:
Want Tmolus, hoog van kruin, van waar men breed en wijd
199. Dat hem niet kan beschermen: de nadruk behoort hier op
n i e t, en geenszins op hem te vallen. Beter hadde Vondel geschreven:
Het kan hem niet beschermen,
Maar piinigt hem, Hi/ heft enz.

224. Onbeschonken, van oordeel voor „met oordeel nietbeschonken"
en dus: „van oordeel ontbloot". — 226. Want: dit redegevend voegwoord
doet hier een zonderlinge uitwerking, en men zou oppervlakkig vragen, of
het Midas tot grooter schade moest gedijen, dat de berg Tmolus
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De golven overziet, en die zich van weerszije
Met heuv'len uitstrekt tot aan Sardis' heerschappije,
Komt buren met Hipeep, een kleine doodsche stad.
230 Pan, die hier met zijn fluit op groene zoden zat
En speelde voor de tang're en blanke veldgodinnen,
Durf stoffen dat Apol den zangstrijd niet zou winnen
In 't spelen tegens hem. Dus trad men tot den strijd,
Daar Tmolus op den berg tot rechter werd gewijd,
235 Om twee, al t' ongelijk in 't spelen, aan te hooren.
De berggod schuift de blaan en takken van zijne ooren,
En d'eekels wapperen alleen om 't blauwe haar.
Hij ziet den veegod aan, en zegt : wij zijn al klaar.
De rechter zit gereed om u gehoor te geven.
240 Pan speelde op eenen halm voor Midas, onbedreven
Op eenen hooger toon, en streelde 's konings oor,
Die bij geval hier zat. De berggod zet zich voor
Apol, als rechter, wenkt hem toe met hoofd en oogen
Dat hij beginn', waarop zich d'eikebladn bewogen.
245 De blonde Apollo zit bekranst met lauwerblaa.n.
De purp're tabberd sleept hem statig achteraan.
De slinke hand aanvaardt de Tier, bezaaid met steenen.
De rechte vat de pen, daar kunst en geest uit schenen,
Zoo tokkelt hij met geest de snaren, en de toon
250 Bekomt den rechter zulks in 't oor, dat hij de kroon
Van 't spel Apollo schenkt, en Pan gebiedt te wijken,
En dat de rietpijp voor de gouden Tier zal strijken.
Al wie hier nederzit eert d' uitspraak van dien god,
Behalve Midas, die dit vonnis stout bespot,
255 En onrechtvaardig scheldt. Maar Febus wil uit toren
Niet lijden dat deez' dwaas den vorm van menschenooren
Behoude, maar hij rekt ze en dekt ze ruig met haar
En witte borstelen. Zij roeren zich. Voorwaar
Alle overige leen zijn als een mensch geschapen,
260 Behalve d'ooren. Al de schimpers staan en gapen
Na koning ezeloor, die Febus' tier veracht,
kwam bur en met Hip e e p? — Doch men lette op, dat want niet slaat
op die buurtschap, maar op 'tgeen verder volgen zal, en de schuld ligt
minder bij Vondel dan bij Ovidius, die hier ook n a m heeft. — 229. Komt
buren: dit k o m t is hier geheel overtollig niet alleen, maar bederft den
zin. Vondel wil zeggen, dat Hi peep in de buurt ligt van den Tmolus,
doch naar hetgeen er staat zou men opmaken, dat deze berg te dezer
gelegenheid van plaats veranderde en aan Hip e e p een (gewis niet zeer
welkom) bezoek kwam brengen. — 234. T molus: hier niet de berg, als
vs. 226, maar de berggod of berggeest. — 240, 241. Onbedreven op
eenen hooger to on: dit onbedreven slaat niet op Midas, maar op
Pan, als uit het Lat. blijkt ; de meening der bovenstaande woorden is :
„Pan, die van geen meer verheven muziek of weet".
VONDEL XII.
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En plomp in 't vonnissen den tragen ezel slacht.
Hij poogt zijn schande met den mijter of te keeren,
Dan och, de hofbarbier, gewoon zijn hoofd te scheren,
265 Vernam het, en dewijl deez' dienaar nu 't gezien
Niet melden durf, en dit niet laten kon den lien
t'Ontdekken, zoo vertrok hij weg, en groef in d'aarde
Een put, en mompelde hierin 'tgeen hem bezwaarde,
Hoe hij in 's meesters hof zijne ezelsooren zag,
270 En stopt dien putklank, om te smoren het gewag,
Met aarde en zoden toe, en dadelijk na'et vullen
Des kuils vertrekt hij daar 'tgeen menschen hooren zullen.
Hier groeide een rietbosch uit. De landman binnen 't jaar
Hoort dit geheim, en brengt den klank in 't openbaar:
275 Want d'eerste zuidenwind liet deze stem niet smoren,
Maar blies in 't riet: men kent den heer aan d'ezelsooren.
Apollo na deez' wraak vertrok van Tmolus' kant,
En zweefde door de lucht, en hiel ten leste stand
Bij Helles' doorvaart, daar Laomedon gezeten,
280 Sigeus aan d'een zij, Retells, diep gesleten
Van zee, aan d'and're zij ziet rijzen, en 't altaar
Vanouds gewijd werd aan Jupijn den donderaar.
Hij ziet Laomedon den nieuwen bouw der muren
Met zweet en arrebeid, om voor geweld te duren,
285 Ophalen, 'twelk hem staat op eenen schat van goud.
Hij met Neptuin, vermomd in schijn van menschen, bouwt
De wallen, voor het hoofd der Frygen, aangedrongen
Door loon en louter goud, bij dien Troiaan bedongen.
Nu stond de stad volbouwd : maar dit meineedig hoofd
290 Van Troie ontkent dien loon, den Zeegod trouw beloofd,
En durf met valschheid zijn gestaafden eed ontzweren.
Toen sprak Neptuin: welaan, men zal u dit verleeren.
262. Zie het verhaal, dat in de voorafgaande regels gegeven wordt, beter
en vroolijker berijmd in Vondels Speelstrijd van Apollo en Pan. — D en
tragen ezel: zoo ook in 't Lat. lenti gradientis aselli. 't Epitheton
is hier bij Ovidius zoowel als bij Vondel misplaatst; want er is sprake van
't geven van onoordeelkundige vonnissen, en daarbij doet het er machtig
weinig toe of men trager dan wel sneller loopt. — 266. 't G e z i en voor
't g e z i en e; doch verkeerd. Volgde er een klinker en stond er 't G e z i e n',
dan ware het te rechtvaardigen. — 266, 267. Niet la ten kon den lien
t'ontdekk en: neen, dat kon hij juist wel laten; maar omdat hij het
den lie den (d. i. „aan een sterfelijk mensch") niet ontdekken dor s t, en
het toch niet zwijgen kon, ging hij het uitschreeuwen in een put. —
267. Vertrok hij weg: vertrok hij, of trok hij weg, ware op zich
zeif genoeg geweest. — 27o. Het gewa g voor „het gerucht, de vermelding". Het woord is bij ons niet meer in gebruik dan in de uitdrukking
gewag maken. — 280. Sigeus aan d'een zij, Retetis: „De namen
S ig eft s en R etetis maken hier een tusschenrijm, 'twelk iets niet onaangenaams in zich heeft". H.
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Hij jaagt de zoute vloen op dit goudgierig strand,
Verdrinkt al 't landgewas, en zet het gansche land
295 In eene bare zee. Hierbij mag 't niet berusten:
Hij eischt Hezione, zijn dochter, op deez' kusten
Geketend, tot een aas voor 't zeedier, groot van mond.
Maar Herkules ontboeit ze, als zij geketend stond
Aan eene waterrots, en eischt twee rossen,
300 Hem toegezworen, kon hij 's konings kroost verlossen.
De koning weigert hem den loon van zulk een daad.
Waarom hij Troie, om deez' meineedigheid gehaat,
En dat nu tweewerf 't woord door zijnen hals durf halen,
Verdelgde, en Telamon wou loonen en betalen
305 Voor zijne hulpe, en huwt hem uit aan Hezion:
Want Peleus, broeder van den dapp'ren Telamon,
Hadde een godin getrouwd, en was zoo trotsch te moede
Op 's grootvaars naam, als op zijn schoonvadr. Hij bevroedde
Hoe 't velen beurt een neef te heeten van Jupijn,
310 Maar een alleen de man van een godin te zijn:
Want oude Proteus, in het spellen lang ervaren,
Sprak tegens Tetis: gij zult eenen krijgsheld baren,
Die zijnen vader door geweldige oorlogsdaan
Zal overtreffen, en in eer te boven gaan.
315 Opdat de wereld dan niet grooters zou beseffen,
En niemand boven god Jupijn zich zelf verheffen,
Hoewel hij in zijn hart geen lauwe vlammen voedt,
Nochtans schuwt Jupiter de dochter van den vloed
t'Omhelzen, en beval neef Peleus zich te paren
320 Met Tetis, een godin der grondelooze baren.
In Emonije ligt een inham aan de ree,
Een kromme bocht, die met twee armen loopt in zee,
En bij hoog water zich ontvouwt, gelijk een haven.
Het water komt hier zand en hooge duinen schaven,
325 En stuit op klippig strand, daar 't voetspoor niet blijft staan,
Geen zandigheid den voet behindert in het gaan,
Noch hangt van wier bedekt. Een Bosch met mirteplanten
303. 't W o or d door zijnen hals.... ha le n voor „zijn woord breken";
een spreekwijze, die thans door de meesten niet meer verstaan zou worden. —
305. En huwt hem uit: lees: „en huwde hem uit", of: „en (wou) hem
uithuwen". — Hezion: door dergelijke verkorting krijgt de vrouwenaam
Hezio n é den vorm van een mansnaam : beter ware geweest Hezioo n.
Helena maakt geen Helen, maar Heleen. — 306. Want: dit want
schijnt oppervlakkig niet veel beter dan 't hoewel van den „Inhoud"; —
doch de bedoeling is: „Herkules gaf Hezione, de dochter van Laomedon,
en alzoo een nanicht van Jupiter, aan Telamon, ten einde diens broeder
Peleus zich niet alleen zou kunnen verhoovaardigen op een glansrijke echtverbintenis". — 311. Want: hier althans kon want gemist worden; doch
evenals het vorige is het uit het Latijn vertaald.
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Draagt mirtebessen van twee verven langs de kanten.
In 't midden van dit woud is eene zeespelonk.
330 Het schijnt natuur of kunst haar uit een zeeklip klonk,
Doch eer de kunst, daar gij met uwe naakte leden,
0 Tetis, dikwijls kwaamt op een dolfijn gereden,
Getoomd met uwe hand. Hier greep u Peleus vast,
Toen gij al droomende laagt van den slaap verrast:
335 En als ge aan zijn verzoek u geenerwijs woudt keeren,
Zocht hij omhelzende u te schenden en schoffeeren:
En hadt ge u niet vermomd in velerhanden slag
Van vormen, als gij pleegt, geen aanzien noch ontzag
Kon u beschutten: hij waar' tot zijn wit gekomen.
340 Dan scheent ge een vogel: in dien schijn werdt gij genomen.
Dan scheent ge een dikke boom. Hier hing held Peleus aan.
Gij scheent ten derde maal, om u van hem t'ontslaan,
Een wreede tijgerin. Toen schonk hij aan de stranden
Den zeegoOn offerwijn, en vee, en offerhanden,
345 En wierookgeuren. Hier riep Proteus uit den vloed:
0 zoon van Eakus, o Peleus, hou slechts moed.
Gij zult nog endelijk uw liefste Tetis trouwen.
Pas haar in 't strandhol, daar zij slaapt, eens vast te houwen,
En worpt een taaien strik om haren blanken hals.
350 Ontzie geenszins, schoon zij in honderd vormen valsch
En listig zich verkeer', maar hou ze vast gegrepen,
Zij schijne ook wat ze wil, belemmerd en genepen.
Ontsla ze geenerwijs, totdat ze weer in 't end
Haar eerste wezen krijg', waarin zij blijft bekend.
355 Aldus sprak Proteus uit de baren, en dook neder,
En sloot het water, na deez' huw'lijksspelling, weder.
De zon hing over met den wagen, rijdens moe,
En daalde 's avonds naar de zee van Spanje toe,
Als Tetis uit der zee in haar spelonk ging rusten.
360 Terstond greep Peleus, heet van minne en huw'lijkslusten.
De blanke Tetis heusch en minzaam in den arm.
Zij trok veel vormen aan, en voelende zich warm
En zacht gegrepen, wou zich worstelende ontwringen.
Toen zuchtte ze nog eens, en sprak : ik laat me dwingen.
365 Gij wint niet zonder God. Toen was zij Tetis weer.
De held omhelst ze naar zijn wensch met prijs en eer,
En wint Achilles, wijd befaamd bij goon en menschen.
Hij was gelukkig, en het ging hem naar zijn wenschen
Met zoon en bedgenoot, had hij niet onberaän
370 En blind een broederslacht aan Fokus snood begaan.
358. De zee van Spanje: HesperiaefretumheefthetLat.;zie over
dien naam van Hesperie het aangeteekende, hierboven vs. 199. — 37o. Snood
begaan: dit snood staat hier te veel en niet op zijn plaats, daar in den
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De droeve Peleus, die den broeder brocht om 't leven ,
En uit zijn vaderland gejaagd werd en gedreven,
Kwam in Trachinie, dat hem huisvesting gaf.
Hier heerschte Ceix, rijk van glans, met zijnen staf,
375 De zoon der morgenstar, rechtvaardig op den zetel,
Betreurende de dood des broeders, zoo vermetel
En reuk'loos neergelegd: en Peleus, reizens mat,
Vermoeid en afgeslaafd gekomen hier in stad
Met luttel sleeps, en kleen en grooter vee bekommerd ,
380 Bestelde ze in een dal, van boomen overlommerd,
Omtrent de vesten ; toen hij heul ten hove vand,
En bij den koning, met d' olijftelge in de hand,
Gehoor kreeg op zijn bede, en smeekende openbaarde
Wie en wiens zoon hij was, doch zweeg 'tgeen hem bezwaarde,
385 Den neerslag van zijn broer, en d' oorzaak van zijn vlucht
Ontveinzende, verzocht in stad of open lucht
Te schuilen. Ceix ging hem dus heel minzaam tegen :
0 Peleus, schroom niet : al het land rondom gelegen
Staat voor u open, en is gastvrij voor elkeen.
390 Wij eeren u en uw geslacht, niet zonder reen.
Uw grootvaar is Jupijn. Hou op, en rust van smeeken.
Al wat ge op ons verzoekt, alle omgelegen streken,
Het hof, en wat ge ziet beschenen van de zon,
Staan u ten dienst, en meer, indien ik 't wenschen kon.
395 Hij schreide, en Peleus en zijn staatgenooten vragen
Wat oorzaak hem beweegt zoo jammerlijk te klagen.
Hij antwoordt : gij gelooft misschien en houdt voor vast.
Dat deez' roofvogel, die de bloode duif verrast,
En alle vogels schrikt, een vogel is geschapen.
400 Hij was voorhene een man, naamhaftig, trotsch te wapen,
Standvastig in zijn woord, een krijgsman uit den aard,
Gestreng en dapper, en ten oorlog onvervaard.
Hij hiet Dedalion. De morgenstar, de leste
Van 't heir der starren, die in 't oostersche geweste
405 Ter kimme uit rijst, had hem gewonnen en geteeld.
lk leefde in vrede, die mij nimmermeer verveelt,
Met mijne lieve ga : maar broeder nam behagen
Om yolk en vorsten uit hun heerschappij te jagen,
vorigen regel reeds vermeld is, dat de misdaad blind en o n b era 'an was
bedreven. — 375. De zoon der morgenstar: Ceix was de zoon van
Lucifer. — 376, 377. „'t Schijnt dat de Vertaler Ceix doet treuren om de
„d o o d van Fokus, die r e uk'l o o s neergelegd was van zijn broeder
„Pelus — zie vs. 368, maar Ceix treurde om zijn eigen broeder D e d a l ion,
„die noch dood, noch neergelegd, maar, gelijk uit de volgende vertelling
„blijkt, in een Havik herschapen was". H. — 399. En alle vogels schrikt:
schrikt staat hier voor verse hr i k k e n, „schrik aanjagen".
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En nu een havik jaagt de bloode duiven voor.
410 Chioon, de schoonste maagd, befaamd al 't aardrijk door,
Was broeders dochter, oud omtrent de veertien jaren,
Van duizend aangezocht, genegen zich te paren.
Apol van Delfis, en Merkuur, hier van Cilleen
Gekomen, blaakten bei, zoodra zij hun verscheen.
415 Apol vond best tot 's nachts zijn wellust uit te stellen.
Merkuur vertoeft niet lang, en komt ze stil verzellen,
Bestrijkt ze met zijn roe heel zacht langs 't aanschijn heen.
Zij valt in slaap. De God misbruikt die zuiv're leen,
Schoffeert ze. Febus komt, zoodra de starren blonken,
420 Vermomd gelijk een best, ontsteken door de vonken
Van groote minne, en krijgt de wellust, van Merkuur
Voor hem beproefd. Toen nu de zwangere na d' uur
Des arbeids baarde, kwam Autolikus in 't leven,
Een schalke vrucht des Gods, vanouds gewoon te zweven
425 Op zijne hielpen. Deez' was afgerecht en loos
Op alle dieverij, en wist, zoo snood als boos,
Gelijk zijn vader, oog en ooren zacht te smeren,
En kon het wit in zwart, en zwart in wit verkeeren.
Bij Febus baarde ze, want zij van twee beviel,
430 Filammon, die den prijs met zang en Tier behiel.
Maar och wat baatte haar twee brave zoons te winnen,
Dat een paar goden haar omhelzen en beminnen,
Zij eene dochter van een strijdb'ren vader is,
En nicht van Jupiter? of houdt men voor gewis
435 Dat eer een groot getal gelukkigen kon hinderen?
Ja trouwen 't hindert haar, die godheen durft verininderen,
Zich hooger stellen dan Diane in schoon gestalt,
En wat in 't aanschijn van Diane haar misvalt
Beschimpen. Deez' godin sprak toornig en bewogen:
440 'k Zal toonen inderdaad wat schoon is in hare oogen.
Zij spant den taaien boog met hare hand, en schiet
Die snoode lastertong met een geweerhaakt net.
De tong is sprakeloos, en wil en kan niet spreken,
En bloedt en spartelt, tot de krachten haar bezweken.
445 Hoe deerlijk was, helaas, het hart des ooms te moe!
409. En nu een havik jaagt de bloode duiven voor: lees: „en
jaagt nu, in een havik herschapen, de bloode duiven voor". Maar.... „jaagt
een havik de duiven „v o or of n a? De reden zegt n a, maar het rijm eischte
v o or. 't Verschil „is wat groot". H. Dat H. hier echter den regel van
BOILE A u

La raison dit Virgile et la rime Quinault

niet behoefde te parodieeren en Vondel ten onrechte berispte, terwijl voor
hier staat in denzelfden zin als wij thans v o or t zeggen, heb ik reeds
vroeger aangeteekend. — 431. T w e e brave zoons voor „twee wakkere,
kloeke zoons", want zoo heel b r a a f was Autolikus niet.
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Hoe troostelijk sprak ik mijn droeven broeder toe,
Die mij gehoor gaf, als een rots op Pontus' oever
Den stormwind. Hij beklaagt zijn dochters neerlaag droever
Dan ooit een wader. Toen men 's dochters lichaam zou
450 Verbranden, poogde hij, tot vierwerf toe, van rouw
In 't vier te springen, maar men hiel hem vierwerf tegen.
Toen zette hij 't op vlien, gelijk een os, verlegen
En fel geprikkeld van veel hors'len op den nek,
Langs ongebaande pawn. Ik bleef een Lange rek
455 Hem nazien, die geen mensch gelijk scheen, maar te vliegen
Met snelle vleug'len, en alle oogen kon bedriegen,
En hun ontvluchten, en beholpen met deez' vlucht,
Streek op Parnassus' kruin. De droeve Apollo zucht,
En toen Dedalion in zee sprong van de klippen,
460 Herschiep hij hem, die als een vogel heenging glippen,
En op zijn pennen hing. De mond werd spits en krom,
De voet een scherpe klauw, en vliegende rondom,
Op roof verhit, behiel zijne eerste kracht in 't strijden,
En werd een havik, die de vogels brengt in lijden,
465 Elk pijnigt en vervolgt, en die nu drukkig ziet
Is alien anderen een oorzaak van verdriet.
Terwijl zich Celx, zoon der gouden morgenstralen,
Verpijnt het avontuur des broeders op te halen,
Zoo komt er de Foceesche Anetor, een die 't vee
470 Te weide drijft, verbaasd aanschieten van de zee,
En roept: och Peleus, och ik kome u droevig klagen
Een deerlijk ongeval, en groote nederlagen:
Hierop eischt Peleus dat hij dadelijk hem al
De zwarigheen, hoe groot ze ook zijn, ontdekken zal;
475 En Ceix twijfelt zelf, verbaasd in duizend vreezen,
Wat ramp, wat ongeval en jammer dit mag wezen.
Anetor sprak: ik dreef een ossendrift aan strand,
Als d' opgerezen zon omhoog aan 't hoofdpunt brandt,
En achter zich zoo lang een zonnestreek ziet stralen,
480 Als Naar nog overschiet te zien in 't nederdalen.
Een deel van 't vee ligt hier vermoeid in 't gulle zand,
En weidt zijne oogen in de baren langs het strand:
Een deel zwerft hier en ginds met trage en loome passen:
Een deel steekt zwemmende de horens uit de plassen.
454 . E en Ian ge rek voor „een goed eindweegs, een verren afstand".
KmAENverklaart rek door spatium, intervallum. — 460. Herschiep
hij hem, die als een vogel heen ging glippen: die beteekent hier,
gelijk bijwijlen q u i in 't Lat.: „zoodat", en wij moeten hier lezen: „veranderde hij Dedalion van gedaante, zoodat deze" enz. — 467. Zoon der

gouden morgenstralen: stoute, wel wat gewaagde, maar toch echt
dichterlijke uitdrukking voor „zoon der Morgenster".
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485 Aan zee staan kerken, doch niet rijk gesierd met goud.
En marmer: balk aan balk gebonden, en een woud,
Vanouds gesticht, beschut het rietdak met zijn bladen.
God Nerus en zijn rei gaan in het water waden.
Een visscher, die zijn net hier droogt op 's waters kant,
490 Zegt dat dit kerkgoOn zijn. Hier staat een meer, beplant
Met willigen. De zee, in 't rijzen buiten orden,
Liet ebbende ons dit meer. 't Is nu een poel geworden,
De wolf, vervaarlijk uit het rietbosch van 't moeras
En veen opschietende, joeg hier al wat er was
495 In 't omgelegen land een doodschrik aan met huilen,
En zijnen gapenden en bloedigen en vuilen
Beschuimden muil, die vier en vlam en gal uitspuwt,
En blikken opspalkt, rood als vier, dat ieder gruwt,
Deez' schoon hij raast en huilt, van hongersnood krankzinnig,
500 Nog scherpt de razernij zijn wreedheid ruim zoo vinnig :
Want 's wollefs leeg gedarmt' zoekt niet alleen aan vleisch
Van ossen nooddruft, om den honger zijnen eisch
Te geven, maar hij grijpt verwoed alle and ire hoopen
En vee, en wat zich niet kan redden, en ontloopen,
505 En velt wat hem gemoet. Een hoop van onze lien,
Zich stellende ter were, en reede om spits te bien,
Verbijt hij op het veld. Moeras en water loeien.
De waterkant ziet rood van schapenbloed en koeien.
Maar sammelen baart scha, die lijdt niet stil te staan.
510 Op op, terwijl 't nog niet al teffens is vergaan.
Rot altemaal te hoop. Te wapen, voort te wapen.
Zet u altzamen kant. Verdadigt u rechtschapen.
Zoo riep Anetor, en held Peleus hoort het aan,
Doch liet zich 's anders scha niet eens ter harte gaan :
515 Maar nog aan Fokus, en zijn broederslacht gedachtig,
Besloot zijn broeders ziel, van Nereus' dochter klachtig
Betreurd, te paaien met een zieldienst, hem gewijd.
De koning Ceix heet de mannen zich ten strijd
Te wapenen, en wil hen moedig zelf geleiden.
520 Maar Halcion, zijn lief, verneemt dit toebereiden
Tot hulp des yolks, en komt gesprongen voor den dag.
Het hoofd nog ongetooid, en valt met groot beklag
Hem om den hals, en bidt dat hij toch and'ren zende.
Zij ziet bekreten , en van jammer en ellende
525 Heel rood van tranen. Zij hield aan, en bad met rouw,
Dat hij in eene ziel twee zielen bergen wou.
507. Mo eras en water loeien: dichterlijk, voor „het vee loeit in
water en moerassen". — 517. Zieldienst: eenigszins katholieke vertaling
van 't Lat. in feri a e: „lijkofferhande". — 520. Halcion: beter: Halcioo n.
Zie de aant. op vs. 305 van dit Boek.
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0 schoone koningin, sprak Peleus, schrei uwe oogen
Niet uit. Laat varen uw godvruchtig mededoogen
En angst: al blijks genoeg van uw getrouwe min.
530 lk heb geen oorlog met gedrochten in den zin.
Laat ons de godheen van de zee godvruchtig smeeken.
Een toren stond aan zee, den zeelien tot een teeken
En vierbaak, als zij moe belandden uit de zee.
Hier klimmen ze op, en zien bedroefd het bloedig vee,
535 Van 's wollefs bloenden muil verbeten en verslonden,
En stieren langs het strand gewenteld, en vol wonden.
Held Peleus heft bedrukt de handen zeewaart aan,
Bidt Psamate dat zij al wat er is misdaan
Vergeve, en weer verzoend handhave den verlegen.
540 Maar Peleus kan ze met zijn bede niet bewegen:
Doch Tetis wint gena voor haren droeven man.
De wolf, die heet op roof, geen moorden staken kan,
En smaak vindt in het bloed, blijft woeden aan de stranden,
En hangende in den hals der ossen met zijn tanden,
545 Verkeert in marmer. Nu getuigt deez' marmersteen
Dat hij geen wolf is, noch te schromen, als voorheen.
Het noodlot lijdt nog niet dat Peleus, een verdreven,
Zich hier ter neder sla. Hij gaat, als balling, streven,
En zoekt Magnezie, daar hij den moord afwascht,
550 En zoen verwerft bij den Hemonischen Akast.
Als koning Ceix zich ontsteld voelt, en verlegen
Om 's broeders voorspook, hem te naar en bijster tegen,
Wil hij zich met Apol te Klarus wijs beraftn,
Daar 't yolk met blijdschap leert zijn avontuur verstaan:
555 Verwaten Forbas had met goddelooze Flegen
Den weg naar Delfis kerk, door overlast te plegen,
Geheel ontveiligd. Zijn trouwhartige Alcion
Hadde uit bedenken hem, zooveel zij immer kon,
Gewaarschuwd en geradn. Nu viel ze in zwijm van lijden
560 Stokstijf en koud, en voelde een kille grilling rijden
Door al de leen. Zij ziet bestorven bleek en bang.
De tranen biggelen en rollen langs de Wang.
538. P sam ate: deze was eene der NereIden, en moeder van den verslagen Fokus. — 5 45, 546. Nu getuigt deez' marmersteen dat hij
g e en w olf i s: men zou hierbij de les kunnen aanhalen, door den
Scho o lme ester in den almanak Holland gegeven:
Komi ooit een wezenlijke Leeuw op u aan,
Dan is 't maar best, voort uit den weg te gaan,
Behalve als hij opgezet of dood is.
Dezvill er in dit geval volstrekt geen flood is.

Ook zegt Ovidius niet wat Vondel bier laat zeggen. — 557. A lc ion: bier
vinden wij den naam, om de elisie, zonder H. gespeld.
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Zij poogde driewerf al haar droefheid uit te spreken,
En voelde driewerf hoe de kracht en 't hart bezweken.
565 Zij steurt al nokkende haar jammerlijk gekerm.
Och sprak ze, lieve man, mijn schutsheer, troost en scherm,
Wat schuld beging ik? lief, wat wouden wij beginnen,
Dat gij veranderende ons zette uit uwe zinnen?
Waar blijft nu d'eerste zorg gedragen voor uw vrouw ?
570 Nu kunt ge uw Halcion vergeten, zonder rouw,
Zoo wijd en zijd van huis. Nu ben ik aangenamer
Hier stil gezeten, uit uwe oogen, in mijn kamer:
Doch 'k wil vertrouwen dat gij vrank te lande gaat:
Dan zal ik stil alleen, in eenen droeven staat,
575 Hier veilig zitten, en mijn kommer vrees ontberen.
De storm, die 't onderste des afgronds om kan keeren,
Bruist voor mijne oogen. 'k Zag nog onlangs 't onweer aan,
En kist en wrakken op het strand gedreven staan.
Ook zag ik menigmaal op 't schijngraf uitgeklonken
580 De wapens en den naam van die in zee verdronken.
Zet uw betrouwen op geen ijdel toeverlaat,
Dat schoonvadr, god Eool, met u te water gaat,
Die storremwinden houdt gekerkerd, en de baren,
Wanneer het hem belief, heet rusten en bedaren.
585 Den wind is niets verboan. Ook kan ik u niet radii
Te water of te land het reizen aan te gaan.
De wolken en de mist de reizers dikwijl plagen,
De bliksem, rood van gloed, en harde donderslagen.
Hoe ik ze beter ken [want 'k zag ze in 't glazenhuis
590 Van vader in mijn jeugd, en hoorde hun gedruisch]
Te rijper rade ik u te schuwen wind en baren.
Doch wilt ge om geen gebeen uw opzet laten varen,
En zijt ge geenerwijs te houden nit de zee,
Zoo neem, och lieve man, toch uw getrouwde mee.
595 Wij zullen te gelijk heensollen op de stroomen.
Ik zal niets duchten, of het wil mij overkomen,
En wat ons overkoom, dat lijden we alle twee.
Wij zullen te gelijk heendansen op de zee.
De zoon der morgenstar wordt door Halcions tranen
600 En druk bewogen, en dit hartelijk vermanen:
Want hij bemint ze in 't harte, als zij haar trouwen heer:
Nog staat het vast de reis t'aanvaarden over 't meer,
Maar wil ze op zee met zich geenszins al teffens wagen.
Hij troost de schromende, beantwoordt ze onder 't klagen,
589, 59o. 't Glazenhuis van v a d e r: de woning van Eolus. — 599.
Halcions tran en: hier, gelijk ook vs. 626, 741 en 757 verlengt Vondel
de tweede sylbe van den naam Hal cion, en elders , b. v. vs. 516 en
later vs. 613, 618 en 749 schrijft hij Halcion.
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605 Doch geeft ze geen gehoor: en opdat hij haar smart
Verzachte, en strijke zulk een zwarigheid van 't hart,
Voegt echter dit hierbij: ik weet het boven alien,
0 liefste, dat mijn reis u lang genoeg wil vallen,
Maar zwere u bij den glans van mijn heer vaders kroon
610 Te keeren [trouwen zoo het noodlot mij verschoon'
En thuis voer'] wederom, eer uwe minzame oogen
Twee voile manen zien in haren kring voltogen.
Als hij met deze hoop van keeren Halcion
Geruststelde, ijverde elk voor ander wat hij kon,
615 Op Ceix' strengen last, gereedschap heen te sleepen,
En allen voorraad, vracht en yolk terstond te schepen,
Het groote schip in zee te zetten van de werf,
Daar Halcion voor schrikt, die 't voorspook van 't bederf
Gelijk voor d'oogen ziet, hem kust, niet zonder schreien
620 En nokken oorlof neemt, en neerstort in 't geleien.
Den koning Ceix draalt om 't jammeren. De maats
Aan 't roeituig, woelen drok, en steken van de plaats
En timmerwerf, en slaan de riemen met twee rijen,
In 't water, dat het schuimt, waar zij de vlakte snijen,
625 En spoén, gelijkerhand slaghoudende, altijd voort.
Halcion staat van verre, en spreekt geen enkel woord,
En heft hare oogen, nat en rood bekreten, derwaart.
z'Is d'eerste, die den man van zijn kampanje herwaart
Ziet wenken met de hand, en z'antwoordt met de hand.
630 Zij ziet de galeas in zee na van het strand,
Terwijl ze henevaart, zoolang geene oogen feilen.
Zij zag, toen 't schip verdween, van verre nog de zeilen,
Gespannen voor den mast, zich wenden naar den wind.
Zij geeft het nazien op, keert weder thuis, en vindt
635 Beangst het ledig bedde: en koets en rustplaats wekken
De droefheid weder op. De droeve tranen lekken
Uit d'oogen langs de wang, en wat ze niet meer ziet
Is een vermaning van haar jammer en verdriet.
Zij spoén ter haven uit. Een luchtje roert de touwen.
640 Het bootsvolk hangt den riem op zij. Geen maats verflauwen.
Men slaat de zeilen aan, en zet ze in top omhoog,
Een koelte zet hun uit. De zee drijft ze uit het oog
Dan zacht, dan harder. 't Land was weg van wederzijden,
639, 64o. Touwen—verflauwen: twee echt Amsterdamsche rijmen;
immers te Amsterdam worden steeds au, a a u w en o u verward, en hoort
men willekeurig van k 1 a u w en klouw, blauw en blouw praten. Ook
Cats schreef van r o u w e (voor r a e u w e) quanten. De schrijvers van
't nieuwe woordenboek, door de a a u w te willen afgeschaft hebben, zullen,
vrees ik, slechts die verkeerde uitspraak, en daardoor de onzuivere rijmen,
in de hand werken.
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Toen 't effen water, daar ze eerst langzaam overglijden,
645 Begon te zwalpen, en te schuimen op het vlak,
En d'oostenwind allengs te stijven krak op krak.
De stuurman riep: nu strijkt de zeilen voor de winden.
Haalt in den schoot. 't Is tijd de zeilen los te binden.
Laat zakken. Laat de spriet fluks zakken. Het is tijd
650 'k Beveel het: maar de storm verbiedt het hun, en lijdt
Geen spoeden. 't Zeegedruisch verdooft de stem in 't varen:
Deez' past op bakboord: die wil touw en takel klaren,
En pompen eene zee van water in de zee.
Deez' grijpt de spriet: en nu zij ongewis alree
655 Heendrijven, groeit de storm, en alle winden ruischen
In onderlingen strijd, en bulderen, en bruisen,
En barnen. 't Water ziedt als pekel ondereen.
De stuurman trilt, en beeft, en weet niet eens waarheen
Te sturen, nochte wat hij bij der hand zal vatten;
660 Zoo sterk is 't onweer, en de zeilkunst aan het spatten,
Vermeesterd, en verbluft. De mannen schreeuwen vast.
De touwen gonzen. Het gekrikkrak van den mast
Luidt schrikk'lijk. Zee op zee stort uit den hemel neder,
Het dondert: hierop rijst het schuimend water weder.
665 Nu schijnen hemel en de zee gelijk te staan.
Het omgedreven zwerk wordt van den oceaan
Besprenkeld, en ziet rood als zand, dat ongebonden
Komt opgestoven uit de grondelooze gronden.
Dan ziet het zwarter als het zwarte jammerloch.
670 De zeegolf tuimelt, schuimt zoo grijs en grauw als spog,
En ruischt. Zoo wordt het schip ook hene en weer gedreven
Bij beurten, dan is 't hoog, gelijk een berg verheven:
Dan schijnt het hellewaart te dalen naar beneth.
Nadat het van een zee omringd staat rondomheen,
675 Bestormt het uit de kolk des afgronds 's hemels daken.
Bijwijlen hoort men 't op de zij getroffen kraken
Van water slag op slag. De slag geeft een geluid,
Gelijk de stormram op een bolwerk afgestuit
Met zijn metalen hoofd, dat muur en toren bersten:
68o Als felle leeuwen, die op hunne tanden knersten,
En renden met geweld op spits en wapens aan;
Zoo troostte zich de kiel den storm te wederstaan
Der winden, onderling ten oorlog aangespannen.
Het kromhout, nu ze dit zoo schrikkelijk vermannen,
685 Bezwijkt, met een harpuis, en hars en huid, en Leer.
657. Als pekel: waarom als p e k el? 't was zout water en kookte dus
als zout water. Maar bovendien, 't koken is geen eigenschap van zeewater
alleen. — 669. H et zwarte ja mmerloc h: de „Tartarus". — 672. Dan
is 't hoog: in de oude uitgave: dan eens hoog.
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De planken gapen van het ongestuimig weer,
En laten water in, dat dreigt met doodsgevaren.
De gansche hemel schijnt te storten in de baren,
Door 't bersten van een wolk. De zeegolf rijst aan 't zwerk.
690 De zeilen hangen nat van regen, die zoo sterk
Zich met de zee vermengt. Omhoog is geen geflonker.
De nacht geblinddoekt is gansch droevig zwart en donker.
Een zeebrand gloeit in zee. Het weerlicht in het schuim.
De golven dringen in den buik, en winnen 't ruim:
695 En als een vroom soldaat, die menigmaal de wallen,
Van stads bezetting trouw verdadigt, aan komt vallen,
Ten leste kans ziet, en verhit op oorlogseer
Uit duizend soudeniers, alleen met zijn geweer
Den hoogen muur vermant; zoo vliegt uit vele benden
700 Van golven, die het schip met kracht op zijne lenden
Bestormen, endelijk de tiende op deze kiel,
Alom ontrampeneert, terwijl ze tegenhiel,
Als een beschoten muur. Het water wil het winnen
Van buiten, en een vloed van golven is er binnen.
705 Zij schrikken altemaal. Als zich een stad verpijnt,
Terwij1 men vast den muur van buiten ondermijnt,
En and'ren op de vest van binnen staan en beven.
De stuurkunst en matroos bezwijken, moeten 't geven.
Zoo vele golven als hier bersten binnen boord,
710 Zoo dikwijl dreigt de dood den zeeman met een moord.
d'Een schreit, en die verstomt, en d'ander schat die storven,
En endelijk berecht, hunne uitvaart nog verworven,
Gelukkig: d'ander bidt de goden om gena,
En heft de handen naar den hemel, doch te spa,
715 En ziet den hemel niet, en smeekt om een behoeder,
Gedenkt aan zuster, broer, aan vader, en aan moeder,
Aan huis, en huisgezin, een ieder om het zijn,
En Ceix om zijn lief, en in bedroefden schijn
Heeft deze in zijnen mond, verlangende naar gene
720 Noch and're dan naar heur: en 't is hem lief dat eene
Van beide in veiligheid nu verre is van der hand.
Hij wenscht zijn huis, en hof, en 't lieve vaderland
Van ver 't aanschouwen, maar begrijpt niet waar ze varen.
Het hoofd loopt om en om, en tuimelt als de baren.
725 De gansche hemel schuilt, beschaduwd van de wolk.
698. S o u d eniers voor „soldaten". — 702. On t r a mp en e e r t: d. i.:
„geheel uit elkander gewerkt". Zie mijn Zeemanswoordenboe k. —
712. Berecht: Vondel zal dit woord wel niet genomen hebben in zijn
letterlijken zin voor „van de genademiddelen der kerk voorzien" , of, zoo
ja, dan heeft hij bij 't nederschrijven er niet aan gedacht, dat hij van
Heidensche zeelieden sprak.
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De nacht is eens zoo zwart als 's afgronds duist're kolk.
De mast met zeil en treil wordt overboord gesmeten.
Het roer wordt afgerukt. De storm, zoo fel gebeten,
Staat boven, ziet beneen de golven met haar buit.
730 Gelijk of Atos, of berg Pindus met geluid
En schrikkelijk gedreun gebrijzeld en te mortel
Van eenen machtigen gerukt wierd van den wortel,
En los in zee geplompt: zoo stort het schip te grond
Met vracht en yolk en al den afgrond in den mond,
735 En komt niet weder opgeborreld, maar verloren
Heeft nu zijn deel al weg, van boven hun beschoren.
De wrakken hobbelen op 't water hene en weer.
De koning CeIx voert geen rijksstaf op het meer,
Maar houdt zich aan een wrak, en roept nu twee te gader
740 Vergeefs om noodhulp aan, den schoonvadr, en den vader:
En och, Halcion leeft en sterft op zijne tong,
Terwijl hij henezwemt. Halcione bevong
Alleen het hart, en dreef op zijn bestorven lippen,
Hij wenscht of 't water hem mocht drijven door de klippen
745 Met and're lichamen voor haar gezicht aan strand,
En na zijn sterven hem gebeuren dat de hand
Der liefste 't lijk begrave. Och, telkemaal de golven
Hem lucht verleenen, in het zwemmen schier gedolven,
Verdaagt hij Halcion d'afwezende in zijn wee,
750 En mompelt morrende en heendrijvende op de zee.
Een zwarte waterkloot borst midden op het water,
En dompelde zijn hoofd, beluid met zeegeklater.
De morgenstar bleef 's nachts verdonkerd in dien rouw,
En zulks van opzicht dat men haar niet kennen zou:
755 En mits de vader niet den hemel mag begeven,
Dekt hem de sluier, van een dikke wolk geweven.
Halcion midd'lerwijl, onkundig van zijn leed,
Telt vast de nachten, en verhaast zich om een kleed
Voor hem te naaien, ook voor haar op 't wederkeeren,
760 Hetwelk ze al t'ijdel hoopt. Zij gaat de goon vereeren
Met wierookgeuren, doch vrouw Juno's kerk vooral,
Voor haren man, alree vergaan in 't ongeval.
Zij bidt dat d'echtgenoot behouden 't hof mag winnen,
En geene boven haar believen en beminnen.
765 Dit's 't eenig dat ze met gebeen, voor haren man
'742. Bevong voor beving. —752. Beluid met zeegeklater: weder
eene van die fraaie en krachtvolle uitdrukkingen, waaraan men Vondel
herkent. Over 't geheel vloeit de beschrijving van dezen storm over van
dichterlijke schoonheden. H. — 765. D it's 't: „'t Schijnt eene groote vrij„heid te wezen, drie woorden te smelten tot eene lettergreep.... maar 's
„voor is schijnt ons geheel onberispelijk: ja zelfs di t's't voor dit is het,
„dewijl het niets heeft, dat men aanstootelijk kan noemen”, enz. H.
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En zich, bij Jupiters gemaal, verwerven kan ,
Die niet begeert dat zij voor dien verdronken smeeke,
En hare onzuiv're hand ten outer strekke en steke.
Mijne Iris, zegt ze, mijn bodin, en kamenier,
770 Getrouwe uitvoerster van mijn last, spoe fluks van hier:
Spoe heen naar 't hof des Slaaps. Beveel hem dat de Droomen,
In Ceix droeven schijn, Halcione volkomen
Verkundschappen hoe hem de zeetocht is vergaan.
Zoo spreekt ze, en Iris schiet terstond een reiskleed aan
775 Van duizend verven, trekt een regenboog daar boven
Aan 't hooge luchtgewelf, en komt dus aangestoven
Naar 't hof des Slaapgods, dat natuur uit steenrots klonk.
Bij Cimmerije ligt een duistere spelonk.
Een hol en diep vertrek. De berg is hol van binnen.
780 Dit 's 't huis des tragen Slaaps. Geen zonnestralen winnen
Hier toegang; 't zij de zon des morgens 's aardrijks lijst
Met glans verguldt, of ons den spaden avond wijst,
Of uit het hoofdpunt gloeit. Men lijdt hier licht noch lampen.
De grond baart enkel mist en nevel, smook en dampen.
785 Hier blikkert schemering. Hier kraait geen wakker haan
Met zijnen rooden kam Auroor om op to staan
Ten bedde uit. Geene stem van menschen, noch het bassen
Van honden komen hier Stilzwijgendheid verrassen
En storen in haar rust, noch 't kwaken van de gans,
790 Meer neuswijs dan de hond in 't snuff'len naar een kans.
Geen nachtegaal, noch dier, noch zacht geruisch van blaren,
Noch menschentong deez' plaats met hun gerucht bezwaren.
Hier woont de stomme Rust. Uit harde steenrots vloeit
Door kiezelsteentjes een Vergeetboek, nooit vermoeid
795 Van ruischen, 'twelk het brein heel zacht in slaap betoovert.
Het vruchtbaar mankop, dat des menschen zin verovert,
Bloeit voor de hofpoorte, en de Nacht, die heulzaad pluikt
En bollen, hunne melk tot slaapzucht meest gebruikt,
Bedauwt er landen mede, in schaduwe gelegen.
800 Men hoort in 't gansche huis, 'twelk schuilt in achterwegen,
Geen krammen kraken, in het opgaan van de poort,
Daar niemand schildwacht houdt, noch eenige onrust hoort.
Men ziet hier midden in het hol, uit steen geklonken,
Een ebben ledikant, en pekzwart pluimbed pronken,
778. Bij Cimmerije: beter: Cimmeria, met den nadruk op de tweede
greep: —nu de Krim. — 79o. Meer neuswijs dan de hond: 't woord
neuswijs wordt heden zelden anders gebezigd dan voor „wijsheid uitkramende, bedilziek"; hier staat het in zijn oorspronkelijke beteekenis van
„bekwaam of vaardig met den neus", of ook wel in die van: „nieuwsgierig, begeerig". Beide beteekenissen, zoowel die van n a s u t us als van
c uriosus, worden door KILIAEN opgegeven.
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805 Met eene deken van dezelve verf gedekt.
Hier rust de Slaapgod op, van traagheid uitgestrekt
Met beide d'armen en de beenen van elkanderen.
De lichte Droomen, die van vormen zich veranderen,
En nabootseeren zulk een menigte en getal
810 Van dingen, als de herfst ons aren geven zal,
Het lustbosch bladers, en het zeestrand stof en zanden,
Onthouden zich hierin. De maagd dreef met haar handen
De Droomen weg, zoodra zij inkwam. 't Huis vernam
Den weerglans van haar kleed. De Slaapgod, lam en stram,
815 Sloeg nauw'lijks d'oogen op, die telkens weder sloten.
Hij knikkebollende, en nu langzaam opgeschoten,
Sloeg voor zijn borst, en gaf zich endelijk omhoog,
En leunende heel traag op zijnen elleboog,Begon te vragen (doch hij wist het) naar de reden
820 Van hare komst. Zij zegt: ik Iris stijg beneden.
0 Slaapgod, die het al zachtzinnig stilt en sust,
0 aangenaamste van de godheen, ieders rust,
Bevrediger van 't hart, die zorgen kunt verjagen,
En alle onsteldheen, die den ganschen dag ons plagen,
825 Kunt streelen, en de leen en zinnen weer bereidt
Verkwikt en sterken kunt, om last en arrebeid
Te dragen op een nieuw, gebie terstond de Droomen,
Die 't leven geestig nabootseeren, dat ze komen
In schijn van Ceix bij d'ontruste Alcione,
830 Gelijk hij schipbreuk leed, en droef verging in zee.
Dit 's Juno's last. Zoodra de boodschap was voltogen
Vertrok ze: want zij kon geen dampen meer gedoogen,
En voelde hoe de Slaap alree haar leen beving,
Dies spoedt ze voort, en gaat al weer aan 's hemels ring
835 Denzelven gang. De god des Slaaps roept Morfeus binnen,
Die, onder duizend van zijn zonen, brein en zinnen
Op nabootseeren van gedaanten heeft gewet.
Geen ander weet gebaar, en aanzicht, spraak, en tred
Zoo of te beelden, ook gewaad, gewoonte, en mijnen.
840 Maar deez' vertoont ze die natuurlijk menschen schijnen;
Doch d'ander wordt een dier, of vogel, of serpent,
En Icelon omhoog geheeten, en bekend
Fobetor bij het yolk. De derde is loos op treken.
Inbeelding is zijn naam. Hij kan zich loos versteken
844. Inbeelding is zijn naam: „Inbeelding een der Droomen, of
„kinderen des Slaaps, bij OVIDIUS genoemd, met een Griekschen naam,
„P hantasos, als of wij zeiden F a n t a z ij e. Zulk vertalen van eigene
„namen hebben wij ook elders in dit werk ontmoet.... Buiten twijfel zijn
„er, die dit overbrengen der namen zullen goedkeuren: wij keuren het ook
„niet kwaad.... doch hetgeen we hier niet kunnen goedkeuren, is, dat
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845 In al wat zielloos is, in water, balk, en steen,
En kluit. Deez' vlucht verschijnt den koningen alleen,
En vorsten in der nacht; die drom, gemeene luiden.
De Slaap gaat ze al voorbij, wil Iris last beduiden
En laten boodschappen door Morfeus' mond. Hij nam
850 Hem uit, en valt terstond, angstvallig traag en lam,
En knikkebollende in het bedde. Morfeus zwierde
Op zachte vleugels 's nachts, en zonder dat het gierde,
Naar koning Ceix' hof, in eene korte wijl,
En schoot zijn veders uit. Hij ging in allerijl,
[wezen
855 Vermomd in 's drenk'lings schijn, heel doodsch en bleek van
En naakt, voor 't bedde van Halcione, vol vreezen.
De baard, en knevels, en de lokken, en het haar
Des konings dropen vast van water, nat en zwaar.
De bedspon stut hem daar hij leunt. De tranen leken
86o Langs 't aanzicht, en de geest begon aldus te spreken:
Bedrukte gemalin, och, kent ge Ceix niet?
Of heeft de dood mij dus misverfd, gelijk ge ziet?
Sla d'oogen op, gij zult uw mans gedaante aanschouwen.
Halcione, uw gebed, gestort met groot betrouwen,
865 Kon mij niet redden. Och 't is uit: wij zijn vergaan.
Bedrieg u zelve niet door eenen valschen waan.
De buld'rende oostenwind heeft in d'Egeesche golven
Met eenen waterberg het schip en mij gedolven.
Een ongestuime golf oprijzende uit den grond
870 Verslond me, daar uw naam bestorf in mijnen mond,
En ik al t'ijdel u in 't uiterste beklaagde.
Ik ben geen logenboO. Wat maar van mij gewaagde,
Gij hoort geen los gerucht: ik zelf verhaal mijn ween
Hier tegenwoordig, en hoe droef wij schipbreuk leen.
875 Welaan ontwaak: rijs op: trek aan uw rouwgewaden.
Beween me, opdat we niet, langs onderaardsche paden,
Heenvaren onbeweend. God Morfeus aan de spon
Spreekt zoo dat zij haar man aan 't spreken kennen kon:
Ook scheen hij inderdaad, en niet in schijn, te weenen,
88o En 't handgebaar getuigt hoe Ceix is verschenen.
Zij slaat al schreiende de handen voor haar borst
In slaap, en grijpt naar hem, van zeeschuim vuil bemorst,
Doch grijpt slechts enk'le lucht. Zij roept : mijn lief, waarhene?
Hou stand: ik ga met u. Och laat ge mij alleene?
„Vondel van vier Grieksche namen alleen deez' eenen, P h an taso s, ver„duitscht, en de drie anderen behoudt, Mor feu s en Iclos (kwalijk schrijft
„hij Yee Ion) welke laatste van de menschen F obe tor, dat is V er„s chrikk e r genoemd werd, bij welke namen ook F an t a so s beter zou
„gevoegd hebben, dan Inbeelding”, enz. — 859. De bedspon voor de
bedsponde, zoo ook vs. 877: aan de spon.
VONDEL XII.
24
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885 Ontroerd door hare stem, en 't nachtspook van den man,
Vliegt ze op, en ziet rondom wie 't is, zooveel ze kan,
En wie haar straks verscheen; want d'opgewekte knechten,
Met tortsen bij der hand, haar dienen en berechten.
Zij, niet vernemende, misbaart, verscheurt het kleed,
890 Krabt kaak en aangezicht, en trekt van harteleed
Het haar uit, antwoordt droef de voedster, die vol rouwe
Vast vraagt wat haar ontstelt. Zij zegt: o mijn getrouwe,
't Is uit, 't is uit met ons. Mijn Ceix is vergaan,
En ik met hem. Och zwijg, hier is geen troosten aan.
895 Mijn heer leed schipbreuk : 'k zag hem met mijn eigene oogen,
En greep hem. Hij verdween. Zijn geest is mij ontvlogen.
'k Zag klaar de bleeke schim, mijn eigen man voor 't bed.
Hij zag niet als voorheen, maar naar de dood gezet,
En nat, en moedernaakt: het haar om 't hoofd bedropen.
900 Daar stond hij voor de sponde, ellendig en verzopen.
Zij spoort de voetstap na, of ze ook een voetspoor zag.
Dat was 't, dat was 't voorwaar, 't welk mij op 't harte lag.
Ik bad hem dat hij toch geenszins van mij zou tijen,
En 't zeil gaan. 'k Wenschte veel: dan och ik most het lijen.
905 Gij spoedde in uw bederf. Hadt ge uwe liefste meeGenomen, 'k hadde u nog in nood gediend op zee.
Och waren we gepaard gebleven met ons beiden!
Gewis de dood hadde ons in 't sterven niet gescheiden.
Nu sterve ik zonder u. Nu drijve ik zonder u,
910 En zonder mij in zee. Helaas, daar ligge ik nu.
Mijn leven valt me nu benauwder dan de baren,
Indien ik langer leve, en 't leven poog te sparen,
Na zulk een grooten druk: doch 'k wil er niet naar staan,
Noch u verlaten, die door schipbreuk zijt vergaan.
915 'k Wil u ten minste nog verzellen, en geleiden,
En in een zelve graf en lijkbus ongescheiden
Zal ons het grafschrift nog vereenen door de faam.
Raakt mijn gebeente u niet: ik zal met mijnen naam
U raken. Maar de rouw verbiedt ze meer te spreken,
920 En tusschen ieder woord blijft ze in het nokken steken,
En deerlijk zuchten, uit het binnenste van 't hart.
888. B e r e c h t en: dit woord zal hier zooveel moeten beteekenen als :
„te recht helpen" , in zijn gewone beteekenis van : „bericht geven", kan
't hier niet genomen worden. — 889. Mi sb a art voor „maakt misbaar'.
Mi sb a r en is evenzeer buiten gebruik geraakt als bar en (voor geraas
maken). — 903. T ij e n : d. i. : „trekken". — 920. No k k en: vreemd is het,
dat KILIAEN dit woord als „verouderd" aanteekent en het door snokk en
verklaart, 't welk niemand meer bezigt; terwiji no k k en nog meermalen
voorkomt. H. — Steken: dezen zelfden eindrijm treffen wij vs. 923 wederom
aan : wel is waar heeft het woord de tweede reize een eenigszins andere
beteekenis dan de eerste, doch de achteloosheid blijft afkeuring verdienen.
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Het was nog vroeg. Zij vliegt ten hove uit in deez' smart
Op strand, en vindt de plaats, daar zij hem of zag steken.
Zij zegt: hier draalde hij, en troostte me onder 't smeeken.
925 Hier lichtten ze anker: hier vertrok hij van het strand,
En kuste me in het ende, en gaf me nog de hand.
Terwijl zij overdocht haar lot en wedervaren,
Vernam ze iet in 't verschiet aandrijven met de baren,
Gelijk een lijf, kon eerst niet kennen wat het was,
930 Doch 't scheen een lichaam, en de twijf'lende werd ras
Door 't nare voorspook van de schipbreuk meer bewogen.
Toen 't nader dreef aan strand sprak zij met schreiende oogen
Den onbekenden aan. 0 riep ze, wie gij zijt
Hebt ge een getrouwde thuis, het lichaam blijf niet wijd,
935 Maar drijve ons nader. Hoe zij meer hierop blijft staren,
Te minder blijft ze bij haar zinnen. Als de baren
Den drenkeling het strand opwentelen, daar zij
Hem kennen kon, toen was 't haar man. Gewis 't is hij:
Hij is, hij is het zelf. Zoo valt zij aan 't misbaren,
940 Scheurt kleed en aangezicht, en vlechtsieraad en haren,
En steekt de handen naar den dooden Ceix toe.
Och CeIx, kermt ze, komt ge uw vrouwe, dus to moe,
Dus thuis in dezen schijn? Hier ligt een steil gevaarte
Met macht gewrocht, een werk van overgroote zwaarte,
945 Waarop de zeestorm berst, en 't water wordt gestuit.
Zij springt er op. Het is een zaak, die zeldzaam luidt.
Zij vliegt, en vangt de lucht met aangegroeide veeren.
De droeve ijsvogel strijkt den vloed, in 't gaan en keeren,
En sllat een jammerlijk geschal met haren snuit.
95o Als zij den dooden met den kiepel dus beluidt,
Beschaduwt hij de leen met hare nieuwe pluimen
Uit liefde, daar de golf de zeekust langs komt schuimen.
Of CeIx dit gevoelde, in 't drijven ongerust,
Uit een genegenheid, en trek en minnelust,
955 Of 't aanzicht ophief door het zwalpen van de vloeden,
Daar twijfelt elk nog aan. Hij kon het zelf bevroeden:
En end'lijk werden ze, door mededoogen van
De goden, alle bei veranderd, vrouw en man,
Genieten beide een lot, in 't minnen onverscheiden,
960 En d'echtband blijft, terwijl ze elkandere geleiden,
Gelijk ijsvogels, en zij broen het warme nest.
d'IJsvogel broeiende in den herfsttijd, is 't gewest
Der zee bevrijd voor wind, geheele zeven dagen,
949. H a r en snuit: de oude uitgaaf heeft: z ij n en snuit, in vs. 95o
hij en in vs. 951 z ijne.-959. 0 n v erscheide n: zou moeten beteekenen:
„niet verschillend"; doch wordt hier waarschijnlijk genomen in den zin
van: „nimmer scheidende".
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En 't nest, op zee gebouwd, verneemt geen wintervlagen.

965 Dan vaart men veilig: want de Windgod is zijn bloed
Nog gunstig, toomt den storm, die wild is en verwoed.
Een grijze ziet ze beide op zee to gader zweven,
En looft de liefde en trouw, hun eeuwig bijgebleven.
Een die hier bijstond toonde een duiker, lang van hals,
970 En sprak: deez' vogel, dien gij ziet, met veel geschals
En 't ingetrokken been, langs 't water heengevloten,
Is, zoo gij zijn geslacht oprekent, nog gesproten
Uit Ganimedes, door Jupijn weleer geschaakt
En koning Ilus en Assarakus, en raakt
975 Laomedon in bloed, en Priamus, den lesten,
Die Troie heeft beheerscht. Held Hektor, die de vesten
Van Ilium beschut, was broeder van deez' spruit:
En had de dood niet vroeg zijn levensloop gestuit,
Hij zoude in naam en faam niet wijken voor dien broeder.
98o Schoon Dimas' dochter wordt gerekend zijne moeder.
Een Alexitoe, van Granik, eenen stroom
Geteeld, baarde Ezakon, in schaduw van een boom,
Bij Ida heimelijk, ten minste zoo ze zeggen.
Men zegt hij schuwde steen en 't hof, beminde heggen,
985 En veld, en bergen, vrij van staatzucht, eere en pracht,
Hanteerde zelden 't hof, hem tegen en verdacht,
En vol van ijdelheid, doch 't hart was midd'lerwijlen,
Hoe wuft hij leefde op 't land , niet schootvrij voor de pijlen
Van minne. Hij die wild door bosschen vliegt en jaagt,
990 Verneemt Hesperie, een Cebreensche schoone maagd,
Die op den oever van haar vaders vliet gezeten,
De blonde vlechten, langs den nek en rug gesmeten,
Vast droogde in zonneschijn. De dochter, die hem ziet,
Gaat loopen, als een hinde een rossen wolf ontvliedt;
995 Een end, dat 's haviks klauw en snabbe wil ontrennen,
En verre van den poel bespied vlucht op zijn pennen.
De Troische held vervolgt ze uit heete min, die bang
In snelheid groeit. Een slang een bitse en booze slang,
In 't gras gescholen, bijt haar dood'lijk in de hielen,
1000 Vergiftigt al de leen. Daar ligt ze, en vaart ter zielen.
986. Han t e e r d e: bier in den zin van 't Fr. hant e r, „gemeenzaam
bezoeken". — 989. Vliegt en j a a g t: vliegen wordt voor de jacht op
't gevogelte, j a g en voor die op het loopende wild gebezigd. — 990. E en
Cebreensche schoone maagd: Cebrenia was een vorstendom in
Troas, met een stad van denzelfden naam, en aldus naar den vloed Cebrenus
geheeten. — 995. Een end: end en en dv o gel zijn 'tzelfde als e e n d en
e en dv o gel, doch de eerste meer bepaald in jagerstaal, en ter aanduiding
van „wilde eenden", gebruikelijk. — Snabbe voor sn ebb e: 't is in den
grond hetzelfde woord als snav e 1.
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De minnaar zinneloos, grijpt ze op, die 't leven laat.
Hij roept: nu rouwt het mij dat ik u joeg. Wat raad?
Dit hadde ik niet verwacht. Uw minne te verwerven
Was mij zoo veel niet waard dat gij hierom zoudt sterven.
1005 Nu missen we alle beide u in dien jongsten nood.
De slang vermoordde u: ik ben oorzaak van uw dood.
Ik ben veel wreeder dan de slang, van haat gedreven,
En scheide, uw dood ten zoen, gewillig van het leven.
Zoo sprekend springt hij los, van droefheid schier verstikt.
Imo In 't water van een rots, beneden uitgebikt.
Maar Tetijs vangt hem, die niet langer was te teugelen,
Bedekt den zwemmenden in zee met vlugge vleugelen,
En vrijdt den minnaar van de dood, waarnaar hij streeft.
Het spijt den vrijer dat hij nog zijns ondanks leeft,
1015 De droeve ziel niet scheidt uit dit ellendig leven.
Hij krijgt twee vleugels, en gaat lucht te water zweven,
En dompelt zich in zee. De pluim belet de dood
Van Ezakus, die woelt en wroet in Tetijs' schoot,
En zoekt gedurig licht en leven hier te derven.
1020 Hij ziet van liefde dor, genegen om te sterven.
De beenen blijven lang, gelijk de hals. Het hoofd
Staat ver van 't lijf. Hij vischt in 't water, afgesloofd
Van duiken, daar men hem den naam of heeft gegeven.
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INHOUD.
Riamus vierde Ezakus' uitvaart, gelijk over eenen overleden,
met zijne zonen, behalve Paris, toen naar de Grieken getogen,
die hem in zijn zog naarstrevende, in Aulis den draak in
steen zag verharden. Hierop werd Cignus, van Achilles bestreden,
en in een zwaan herschapen. De Grieken tochtvaardig in Aulis,

p

1007. Van haat g e d r even: verkeerd! de slang had de maagd niet
uit ha a t gebeten, maar omdat het in haar natuur lag. Wij hebben dan ook
hier weder, als vanzelf spreekt, met een rijmlap te doen. — Iwo. Uitgebikt: schilderachtig, voor „uitgekabbeld, uitgehoold". — Ion. T e tijs:
niet de moeder der Godin, maar de Zeegodin T ethys, de vrouw van
Oceaan. — ioi6. Lucht voor „luchtig". — 1022, 1023. Afgesloofd van
duik en: min juist, voor „zich afsloovende met duiken". — Inhoud. R. 5.
Dit staat hier niet op zijn plaats en wordt later nogmaals verteld.

P. OVIDIUS NAZO'S HERSCHEPPINGE.

374

worden door felle stormwinden opgehouden, en willen Ifigenia
offeren, om Diane te zoenen, maar de godin verloste de maagd,
en stelde een hinde in hare plaats. De vloot belandt in Tenedos,
daar bloedig gestreden, Protezilaus verslagen, en Cignus in een
zwaan herschapen wordt. Cenis verandert in Ceneus, en namaals
in eenen arend. Nestor dit verhalende, hechtte den strijd der
Centauren en Periklimeens herscheppinge hieraan. Achilles wordt
van Paris geschoten.
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En vader Priamus was onbekend gebleven
Dat Ezakus zijn zoon, een nieuwe vogel , nog
In 't leven bleef. Hij treurt, en stelt ten lijkzoen, och!
Een ijdel schijngraf toe, met jammerlijke tonen,
5 Op 's jong'lings naam , gesterkt met Hektor, en de zonen,
Behalve Paris, die den lijkrouw niet beklaagt ,
Noch d'uitvaart kleedt: hij, die Helene loos belaagt
En schaakt, berokkent, al te reukeloos bewogen,
Den vaderlande een rij van bloedige oorelogen.
10 Alle eedverwanten, en gansch Grieken volgen hem
Met duizend zeilen, op een algemeene stem,
Te water in zijn zog. De wraak leed geen verbeiden,
Tenwaar' de buld'rende stormwinden, die zich spreiden
Op zee, den oorlogstocht beletten, en de vloot,
is In Aulis' haven, bij den visschenden Beoot,
Zoo lang verhinderden. Toen zij, naar d'oude zeden,
Jupijn een offerhande, en wierook, en gebeden,
Op 't overoude altaar opofferden uit schroom,
Zien ze eenen blauwen draak bij een andoren boom,
20 Die dicht bij 't outer stond, opklimmen met zijn vlogelen,
En boven hangt een nest vol uitgebroeide vogelen,
Men hoort ze piepen, vier paar jongen, hallef naakt.
De slang greep 't nest aan, en de moeder, die vast haakt
Haar lief gebroedsel met de vleug'len te beschermen,
25 En rondomvliegende zich kwijt met deerlijk kermen.
De slang verslindt ze met hun moeder in der haast.
Al die dit aanzien staan verwonderd en verbaasd:

D

7. No c h d'u itv aart k l e e d t voor bekleedt, d. i. „met zijn tegenwoordigheid versiert", of, eenvoudig, „bijwoont".
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Maar Kalchas, Testors zoon, waarzegger, zegt ten leste:
Schept al te zamen moed , de kans is ons ten beste.
30 Oud Troie zal vergaan, maar hier is moeite aan vast :
Dewijl het noodlot dit getal der voog'len past
Op negen jaren krijgs. De slang, om 't loof gewonden,
Verandert in een steen, en hangt gelijk gebonden,
In haren eersten vorm. De holle Aoonsche zee
35 Blijft stormen, en verlet de krijgsvloot op de ree.
Som houden dat Neptuin, de bouwheer, Troie spaarde,
Behalve Kalchas, wien 't bewust was. Deez' verklaarde,
Als tolk der goden, hoe het goden zelfs behaagt,
Dat men de gramschap van Diaan, de zuiv're maagd,
40 Verzoene met een maagd, en haar geopende ader.
Toen nu de staatreën het meedoogen van den vader
Hadde overweldigd, en Ifigenie in last
Voor 't outer stond, omringd van 't hofgezin, 't welk vast
Beschreide dat de dood haar levens tijd zou korten,
4 5 En zij zich troostte haar onnoozel bloed te storten ;
Werd deez' godin vermorwd, verblindde 's yolks gezicht,
En stelde, in 't uiterste van 's off'raars strengen plicht,
Een hinde in 's jonkvrouws plaats. Zoodra men naar behooren
De hinde slacht, ten zoen der godheid, stilt de toren
50 En 't onweer, en de vloot liep op 't gemeen besluit
Met duizend schepen, vlak voor wind, de haven uit,
En na veel sukkelens belandt in Priaams rijken,
Een plaats ligt tusschen zee, en aarde en 's hemels wijken,
Waaraan deez' ruime trits gelegen grenst en paalt.
55 Men ziet hieruit, schoon zij van and're plaatsen dwaalt,
Alom, en wat er is. Men hoort er alle maren.
Hier houdt de vlugge Faam, vanouds en lang ervaren,
Haar hof op in den trans. Ontelb're en open pa "an
Spoén derwaart. Duizend wijde en luchte vensters staan
6o Hier open. Nergens vindt men poort, noch deur, noch grachten.
't Gewest ligt open nacht en dag, en hoeft geen wachten.
Het klinkt al wat er is van klinkklaar fijn metaal ,
En slaat geluid, en galmt, verdubbelt door herhaal
De stem, en kaatst terugge al wat men komt te hooren.
65 Van binnen wordt geen rust noch stilte of slaap geboren.
36. Som voor „sommigen", als in de gedichten van den eersten tijd. —
De bouwheer: van Troje namelijk. — 41. Staatreën: niet uit staatr edenen samengetroken , maar uit het enkelv. s t a a t r e d e n („reden van
staat"), als blijkt uit het daaropvolgende had d e. — 59. L u c h t e voor
„luchtige". — 63. H e r h a a 1: even wettig van vorm als verhaa 1. Vreemd
is 't, dat, terwip verhaal in zwang gebleven is en v e r ha ling weggeraakt,
juist het tegenovergestelde heeft plaats gehad met he r h a a 1 en he rhaling.
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Men zwijgt er niet's, nochtans verneemt men geen geschrei)
Maar momp'len, fluisteren: gelijk men Nereus' rei,
De heesche baren en de zee van ver hoort ruischen:
Of zoo gelijk, nadat men 't onweer hoorde bruisen
70 En bulderen, de wind niet langer raast en huilt,
De donder uitgerold, in 't ende mort en juilt.
Men ziet de razende gemeente in 't voorhof woelen,
En 't lichte grauw loopt uit en in doorgaans krioelen.
Tien duizend logens en geruchten, ondereen
75 Gemengd met waarheid, strooit men onder groot en kleen
Hier uit, daar hoofd, noch staart, noch vorm aan wordt ge[vonden.
Oorblazers, kakelaars, en losse snatermonden
Vertellen wat elk hoorde, en hangen er iet bij.
Hier wonen Lichtgeloof, de Reuk'loosheid, nooit vrij
80 Van Dwaling, I Jd'le vreugd, Angstvalligheid, en Vreezen,
Het schichtig Oproer, en Gefluister, zonder wezen.
De Faam ziet wat er is in hemel aarde en zee,
En wat er ommegaat, en onderzoekt het mee
Al wat ter wereld beurt, en wat er is voorhanden.
85 En nu trompet ze hoe de Grieken Priams stranden
Genaken met een sterke en machtige oorlogsvloot,
Die kwam den vijanden, niet onverhoed, noch bloot
Van wapen, over zee uit Grieken overvallen.
De Troischen hind'ren dit, bezetten strand en wallen.
90 Protezilails, gij zijt d' eerste, die bij lot
Van boven Hektors speer bezuurt, tot 's vijands spot,
En zulk een veldslag staat ook Grieken op veel braven.
Held Hektor en een hoop krijgshelden zijn hun gaven
En dapperheden in 't geweer nog onbewust.
95 De Frigiaan gevoelt met bloed, op zijne kust
Vergoten, wat Achaie in oorlog uit kan rechten,
En al 't Sigeesche strand ziet bloedig na het vechten.
Een Cignus, zoon van god Neptuin, versloeg op strand
Wel duizend mannen: en nu hiel Achilles stand
100 Te wagen, en de speer van Peleus' afkomst velde
Priams slagordens, en zocht onder ongetelde
85. Trompet z e: „tr o mp e t t en is een verbasterd woord, of een
„Duitsch woord met een basterduitgang, hierin overeenkomende met die
„werkwoorden, die den gewonen uitgang EN verlengen tot e e r en als
„R edeneer en en diergelijken. De algemeene toets van zulke basterduit„gangen te onderkennen van de echten , is deze: dat de klemtoon niet
„valt op het zakelijke deel” enz. H. — 87, 88. Bloot van wapen voor
„on tbloot van wapenen, wapenloos". Zie het aanget. op bloo t, Boek
IV, vs. 994. — um, 102. Onder ongetelde gele den: dit zou kunnen
beteekenen: „onder gelederen, welke hij zich de moeite niet gaf, te tellen"; doch 't staat waarschijnlijk voor „onder tallooze krijgshoopen".
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Geleden Cignus, dan held Hektors bloedig zwaard,
Nu t' ontij. Hektor werd voor 't leste jaar gespaard.
Achilles, drijvende de paarden, voor den wagen
105 Gespannen onder 't juk, waarop de teugels lagen
Langs witte mane en rug, zet recht op Cignus aan,
En drillende den schicht, sprak: jongeling, blijf staan:
Het zij dan wie gij zijt, getroost u, onder 't kerven
En steken, dat gij van Achilles' hand moogt sterven.
II() Zoo sprak Achilles. Op deez' rede treft de speer,
Onfaalbaar als voorheen: nog recht dit krijgsgeweer
Niet uit, en toen hij slechts alleen den boezem raakte,
Doch geenszins kwetste, schoon de speer op 't harnas kraakte
Sprak hij: o Tetis' zoon, wat staat ge stom en stijf
115 Verwonderd, aangezien ik zonder wonde blijf?
Deez' hellem, dien ge ziet bezwaaien en bezwieren
Van eenen paardestaart, en deez' rondas, versieren
Mij slechts, en dienen tot een oorelogssieraad,
Maar dit beschermt ons niet. Waar Mars te velde gaat
120 Komt hij gewapend dus op 't heerlijkste uitgestreken.
Ontwapen me, nog zal ik vrij en onbezweken
Onkwetsbaar henegaan. Het is wat ongemeen
Wat groots, en treffelijks te roemen, niet alleen
Uit een van Nereus' stam te spruiten, maar uit vader
125 Neptuin, die Nereus, en zijn dochters, en te gader
De gansche zee gebiedt. Dus sprak hij forsch en stijf,
En dreef Achilles fel een scherpen schicht naar 't lijf,
Dat die door beukelaar, en ijzer, en de negen
Taaie ossenhuiden heen, met eenen scheut doorregen,
130 Eerst op de tiende huid geschut wierd en gekeerd,
En 't lijf onkwetsbaar bleef, en gaaf, en onbezeerd.
Toen heeft hem Tetis' zoon een speer naar 't lijf gedreven,
Doch 't lichaam, als voorhene, is ongewond gebleven;
Waarna de derde schicht op hem geen vatten vond.
135 Hij gaf den boezem bloot, en werd geenszins gewond.
De held gehoond, begint van gramschap op te steken :
Gelijk een stier in 't perk vergeefs zich poogt te wreken,
En met de hoornen op den purp'ren rok, een dracht,
Die zijn nature tergt, vervaarlijk stoot met kracht.
140 Achilles lette of 't punt der spere ook was bezweken,
Doch vond het ijzer aan de schacht der spere steken,
En sprak: hoe gaat dit toe? is nu mijn hand niet sterk?
Hij leide al zijne kracht aan hem alleen te werk.
Gewis zoo ging het niet, toen ik op zege hoopte,
i08, 109. Onder 't kerven en steken: wederom een stoplap, die
den zin verlamt. — 143. Deze regel staat in par en these tusschen de
alleenspraak van Achilles in als een waarschuwing aan den lezer.
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145 En met mijn wapenen Lirnessus' vesten sloopte,
Of Tenedos bestookte, en Tebe, Echions stad,
Versmoorde in 's burgers bloed, en stroom Kaikus, zat
Van doOn, en overkropt van lijken, neerkwam stroomen.
De koning Telefus is tweewerf weer bekomen
150 Door noodhulp van mijn speer. Mijn dappere arm vermocht
Voorhenen, en vermag, hoe trots de vijand pocht,
Nog zooveel troepen' op het bare strand te slachten.
Zoo sprak hij, en gelijk een, die zijne eerste krachten
Mistrouwde, trof Meneet, een simpelen soldaat
155 Uit Licie, in de borst door 't ijdel toeverlaat
Der rustinge, en terwiji deez' van dien steek gemarteld
Ter aarde neergeveld, in zijne doodstuip spartelt,
Rukt hij dezelve schacht, nog warm en rood van bloed,
Ter doodwonde uit, en zegt: dit is dezelve moed,
160 Dezelve hand en speer, die nimmer wouden duiken.
Ik wil ze, om Cignus wis te nemen, en gebruiken,
En wensche dat het hem gelijk Meneet bekoom'.
Zoo sprekend keert hij zich naar Cignus trots en vroom,
En treft ter slinke hand de schouder dat het kraakte,
165 Alleens alsof de speer een muur of steenrots raakte,
En afsprong. Tetis' noon zag Cignus wel bebloed,
Daar hij geteisterd werd, en schiep een ijd'len moed.
Hier was geen wonde, maar een bloedviek blijven kleven
Van eenen speersteek, in Menetes' lijf gedreven.
170 Toen sprong Achilles van den wagen brullend neer,
En ging den vijand, dus onkwetsbaar, fel te keer
Met zijne sabel, maar vond zich in 't slaan bedrogen,
En 't zwaard op 't schootvrij lijf geschaard, en omgebogen.
Dit lijdt hij langer niet, en duwt hem in 't gezicht
175 Tot drie- en vierwerf toe, en drijf gezwind en licht
Hem 't hecht om d' ooren, dringt den vijand, reede aan 't
[wijken,
En gunt hem geene rust, die flauw en aan 't bezwijken,
Niet zien noch hooren kan, en deizende achteruit
Smijt hem met eenen steen voorover dat het stuit,
180 Waarmede Achilles hem te keer ging, en vervaarde,
154. Een simpelen soldaat: „d. i.: gelijk men anders zegt, een
soldaat, die geen hooger bediening noch meerder
„aanzien, dan van soldaat heeft. H. S. 1452 bl. 52 en d e hy (Alexander)
„ghinc onbekent inden schijne van eenen simpelen riddere. Zoo
„lees ik in 'tzelfde werk, bl. 116, die simpele w o orden va n Re c h„ter s z ij n meerder , ende waren schuldich bat ghelooft te sine ende ghehou„den, dan een eedt van een coopman”. — 16o. Duik en voor „zwichten". H.
—16g.Vane sprtek:b „vandesprtk".Hijhad
Menetes — zie vs. 156 — maar eens getroffen. — 113o. De oude uitgaaf
heeft: Waerme hy hem gestreng te keer ging.
„slecht en gemeen
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En dreef met voile kracht den deinzenden ter aarde.
Toen viel hij met de kniën, en schild, van stof bemorst,
Den vijand Cignus stijf en plots'ling op de borst,
En trok den helmband, om den hals gesnoerd met strikken.
185 Met bei de handen toe, om hem terstond te stikken,
Als ademtocht en lucht de keel benomen was.
Nu ijvert hij den doOn van 't gulden harrenas
Te stroopen, maar bevindt het leeg. Neptuin, wien 't deerde,
Hem in een witte zwaan, naar zijnen naam, verkeerde.
190
De last en zwarigheid van dezen zwaren strijd
Eischte een uitspanninge, ten minste voor een tijd,
Dies sloten ze een bestand, en midd'lerwijl de wachten
Den muur van Troien, en de Griek de legergrachten
Bewaakten, kwam het feest van Pallas, en Achil,
195 De triomfeerder van den sterken Cignus, wil
Minerve zoenen, op 't altaar met offerhanden,
Een witte koe, om 't hoofd bestrikt met offerbanden,
Die, toen men 't ingewand op 't outer brandde in 't vier,
Een reuk gaf, die omhooggestegen met een zwier,
200 Den goden wel geviel. Een deel wordt van de vlammen
Verteerd, het overschot genoten bij de stammen,
En dischgenooten, die den offerdisch beslaan
Op tafelkussens, daar zij brassen van 't gebraan,
Den dorst verdrijven, en feesteeren, en krioelen,
205 En passen met den wijn de zorg van 't hart te spoelen.
Zij kwinkeleeren met gezang, noch veel, noch fluit,
Maar slijten al den nacht met kouten van den buit,
En handelen van deugd, en dappere oorlogsdaden;
Hoe zij en 's vijands heir zich droegen, onbeladen
210 En rustig in den slag. Het lust hun ongesteurd
Te melden wat gevaar elk uitstond beurt om beurt:
Want wat zou groote Achil, of zij bij dezen grooten
Verhalen anders dan 't bedrijf der krijgsgenooten?
Het eerste en treff'lijks, dat men ophaalt en vertelt,
215 Is d' overhand en eer, genoten in het veld
Door Cignus' nederlaag, een wonderwerk bevonden,
Dewijl de jongeling, onkwetsbaar, niet te wonden
't Geweer verstompt. Hier stond Achilles en de schaar
Der Grieken zelfs verbaasd, de Nestor sprak tot haar :
220 Een Cignus paste alleen, bij uwen tijd, op zwaarden,
Noch staal, noch ijzer: maar ik kende eer een vermaarden,
187. D o o n: dit wordt doorgaans gebezigd voor d o o d en in 't meerv.,
hier echter staat het voor do o d e n in 't enkelv., wat min verkieslijk
schijnt. — 203. 't Gebraan: samengetrokken van 't gebrad en e, evenals
't besneen voor 't besnedene.
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Den Perrebeeschen held, held Ceneus, die gehard
En scheutvrij, ongewond wel duizend slagen tart,
En in den oorelog befaamd, op Otris woonde.
225 Een wonder was 't in hem, gelijk de daad betoonde ;
Dewijl hij eene vrouw ter wereld kwam. Wie 't hoort,
Wie hier ter tafel zit, blijft door dit wonderwoord
Verstomd, om zulk een zaak, die nieuw is. Zij begeeren
Dat grijze Nestor dit ontvouwe aan al de heeren.
230 Achilles onder hen, hiervan nog onbewust,
Zegt: want zij waren alle ontvonkt van grooten lust
Om dit te hooren : o welsprekende oude vader,
De wijsheid van onze eeuw, wij luisteren te gader,
Wie was deez' Ceneus ? zeg hoe kwam het, en hoe kan
235 De vrouwekunne, een vrouw, verand'ren in een man ?
Op welk een oorlogstocht hoort gij van hem gewagen ?
En wie versloeg hem, zoo hij immer wierd verslagen ?
Hierop zegt d'oude man : schoon d'ouderdom, nu traag
Van oordeel, mij belet u rustig op deez' vraag
240 Te dienen, en ik in veel zaken ben ervaren
Van mijne jonkheid, die door snel verloop van jaren
Mij zijn ontschoten; wij gedenken nietemin
Meer dingen, en dit staat geprint in onzen zin,
In zooveel avontuurs. Dit heugt ons boven alien
245 In zaken binnenslands en buiten voorgevallen :
Want d'uiterste ouderdom gelegenheid bestelt
Om veel te zien. Ik heb twee eeuwen ree geteld,
En wandele in de derde, een tijd die ongemeen is.
In gunst muntte eertijds uit een Elateesche Cenis,
250 Het puik der maagden van Tessalie, zoo groot
In schoonheid. Deze was, Achil, uw landsgenoot,
222. Den Perrebeeschen held: Perrhebea was een landstreek
in Thracie, waarvan de inwoners, door de Lapithen verdreven, zich bij
den berg Pindus in Etolie nederzetteden en aan hun nieuwe woonstede denzelfden naam gaven. G ehard: hier voor „onkwetsbaar". HOOFT bezigt het woord
somwijlen voor „bedekt onder zijn kleederen gewapend". Zoo in de Medicis
bl. 8i Jaa Francois quansuis uit vrundtlyke gemeenzaamheidt
prangd' hem bij wylen met handt en armen om te tasten, of
by met ringkolders oft anders moght gehardt weezen. H.
—238-4.Schonikvelzanberva,di.mj
zijn ontschoten: Nestor spreekt hier zichzelven tegen; immers de ervarenis of ondervinding eischt volgens de gewone opvatting dier woorden niet alleen dat eene zaak voorgevallen zij, maar dat men er ook geheugenis van hebbe; met andere woorden: men kan iets ervaren
hebben, dat men later vergeten is; maar men kan niet ervaren zijn
in z a k en, waarvan ons de herinnering is ontgaan. Beter had Vondel dus
geschreven:
En schoon mij veel zaken zijn ervaren, enz.
251. Landsgenoot: men zegt tegenwoordig la n d g en o o t, evenals s t ad-
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Van velen aangezocht met vleien en gebeden
Uit uwe steen, en ook uit uwe nabuursteden.
Misschien had Peleus zelf ook naar heur echt gestaan,
2 c 5 Maar was alree getrouwd, of, zoo ik recht spreke, aan
Uw moeder vast verloofd: doch Cenis had geene ooren
Om naar een huwelijk en iemands bee te hooren,
En wandelende aan strand, heel eenzaam, wordt in 't end,
Gelijk de faam verbreidt, van god Neptuin geschend,
260 Die deze meibloem plukte, in 't opgaan van haar leven,
En sprak, toen hij zijn wil en moedwil had bedreven:
Kies rustig wat u lust te kiezen bovenal,
Ik zwere dat het u terstond geworden zal.
Zij zegt: gij praamt me hard een groote zaak te wenschen.
265 Geef dat ik langer, in 't verkeeren bij de menschen,
Geen vrouw blijf, en voortaan geen schennis weder lij.
Gebeurt me dit geluk door gunst, zoo houde ik mij
Van u geheel voldaan. Haar eisch was nauw'lijks over
De tong gevlogen, of het leste woord klonk grover,
270 Gelijk een mans stem, als het was, dewijl de God
Der zee haar eisch bestemde om 't liefelijk genot,
En schonk ze boven dit dat niemand haar kon deren,
Geen zwaard vernielen. Zij ging vroolijk heen spanseeren,
En oefent zich, gelijk een man zijn leven slijt,
275 -In Peneus' landgewest, befaamd in haren tijd.
Ixions noon houdt feest, en trouwt Hippodamije.
Centauren, wreed van aard, geprikt van razernije,
En uit een wolk geteeld, verschenen in het hol
Met boomen overdekt. Hier stond de blijdschap vol,
280 En 't lustte hun zich aan den langen disch te zetten,
Daar 't opgedischt stond met gerechten en banketten,
Naar ieders waarde en staat. De heeren altemaal
Van Emonije en wij verschenen in de zaal,
Daar al de bruiloft werd gesteurd met droeve rampen.
genoot, huisgenoot, eedgenoot, echtgenoot. Intusschen is de
genit. bier even wettig als bij landsman. — 277, 278. Geprikt van
razernije, en uit een wolk geteeld: de woorden geprikt van
r a z e r n ij e dienen bier weder alleen om 't vers aan te vullen, met andere
woorden, om den zin te bederven. Dat de Centaur en opvliegende lieden
waren en later, door den wijn verhit, den titel verdienden, welken hun
Vondel geeft, moge waar zijn; doch dit was nog geenszins het geval, toen
zij te feest verschenen. Uit de vertaling zou men opmaken, dat zij kwamen
met een voorbedacht plan om de vreugd te storen; waarvan niets blijkt;
integendeel kwamen zij als genoodigden, en wel als behoorende tot de
naaste bloedvrienden des bruidegoms. Immers P i r i t o us en zij waren zonen
van Ixion , de eerstgemelde uit wettigen echt gesproten, de C en t a u r en
uit de „wolk", welke Ixion had omhelsd, meenende, dat hij Juno omhelsde, waarom dan ook die paardmenschen nub i g e n a e genoemd worden, of als Vondel zegt, u it e en wolk geteeld.
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285 Men zong het bruilofslied. 't Gewelfsel hing vol lampen.
De schoone bruid werd van de jofferen geleid,
En 't vrouwentimmer, daar de staatsie stond bereid.
Elk komt Piritoiis verheugd gelukkig noemen,
Heil wenschen met deez' bruid, het puik der maagde bloemen.
290 Maar 't ging er daad'lijk uit ons gissinge. Overmoed
Van Euritus, de wreedste uit al dit helsch gebroed
Van paardemenschen, door den wijn verhit en dronken,
Begint door 't aanzien van de schoone maagd 't ontvonken.
De dronkenschap vermeert de geilheid, die nu blaakt,
295 En fluks aan 't hollen slaat. De bruiloftstafel raakt
Om verre en overhoop. Men komt de gasten steuren.
Men ziet de nieuwgetrouwde in stof langs d'aarde sleuren,
Gegrepen bij het haar. Hier baat geen wederstaan.
De razende Euritus randt Hippodamie aan,
300 Een ander elk die hem gemoet, of komt voor d'oogen.
Het ging er als een stad, daar 't heir komt ingevlogen.
Het vrouwdom stak een keel ten hemel, oud en jonk,
Dat door de ruime zaal en 't hol gewelfsel klonk.
Wij schoten teffens op, en Tezeus opgerezen
305 Roept: Euritus, hoe dus? wat dolheid wil dit wezen,
Dat gij Piritots dus stout in mijn gezicht
Beleedigt, en in hem twee teffens ongezwicht
Onteeren durft? de held, groothartig en ontsteken,
Drong voort, om niet vergeefs en ijdel dus te spreken,
310 Door al dien dronken hoop, ontrukt, daar 't niemand stuit,
Den aartsgeweldenaar zijn vriends geschaakte bruid.
Hierop zweeg Euritus : want zulk een helsch schoffeeren
Kon hij met woorden noch met reden niet verweren,
Dies ging hij Egeus' zoon geenszins met reengeweer,
315 Maar met zijn grove vuist en kneuk'len los te keer.
Een berkemeier stond hier bij geval verheven
Ten toon voor al de feest, met loofwerk uitgedreven.
De sterke Tezeus tast dit zware drankvat aan,
En dreef het met geweld den vijand, heet op slaan,
320 In 't kinnebakken. Hij komt achterover sneven,
En spartelt in het zand, geraakt aan 't overgeven,
Braakt brein, en wijn, en spijs, en heele golpen bloed
Ter open wonde, neus en mond uit, vloed op vloed.
Al 't menschepaardsdom brandt van wrake, en wil ontsteken
299. Hippo dam i e : Vondel toont zich dit geheele werk door gestadig
ongelijk ten opzichte van de spelling en klank der eigennamen : hier laat
hij weder den nadruk vallen op de derde lettergreep , ofschoon hij vs. 276
te recht Hippo d am ij e schreef, de derde alzoo kort makende. H.
—308.Dehld:Tsu—320.Snev:hiro„al".
H.

HET TWAALFDE BOEK.

383

325 De schrikkelijke dood van zijn gebroed'ren wreken.
Zij buld'ren alle om strijd. De wijn zet krachten bij.
Eerst vlogen kroes, en kan, en schotels van ter zij,
Ten dischgebruik bereid: nu dienen ze om te kampen
En moorden. Amikus, Ofions zoon, durf lampen
330 Afrukken van 't gewelf, de kamers van sieraad
Berooven, plond'ren, drijft de lampen, dol van haat,
Voor 't hoofd van Celadon, een afkomst van Lapijten,
Dat al het aangezicht, geschonden door dit smijten,
Bij niemand kenbaar is. Zoo treft voor 't outervier
335 De priester met de 14 een witten offerstier,
Op zijnen dikken nek. De gloeiende oogen spatten.
De neus zit binnen in 't gehemelt, niet te vatten.
Het been der tronie ligt gemengeld overhoop.
Pelleesche Belates rukt vreeslijk met een loop
340 De zwaren houten voet met beide zijne handen
Van een ahornen disch, en drijft hem, dat de tanden
In 't zwarte bloed gemengd, gespogen, vuil bemorst
Den grond bestrooien, en de kin spatte op de borst,
Daar hij ter neer stortte, en door een herhaalde wonde
345 Ter zielen henevaart. De wreede Grineus konde,
Bij 't outer staande, dit niet zwijgen van verdriet,
En sprak: waarom gebruikt men deze wapens niet?
Hij vatte 't groote altaar met brandhout onder 't wrijten,
En smeet het in den drom der razende Lapijten,
350 Orion, Brotean te plettere. Mikaal,
Orions moeder, was een vrouw, die menigmaal,
Dit 's kenbaar, aan de lucht de mane kon bezweren
Haars ondanks. Krijge ik slechts een tuig om mij te weren,
Zegt sterke Exadius, dat wil u dierder staan.
355 Hij grijpt hartshorens, God gewijd, tot wapens aan.
Zij hingen aan den pijn. Hij komt hiermee gevlogen,
325. Van zijn g e b r o e d'r en: dit zou behooren te zijn van h u n g ebroe der: immers er was nog maar 66n van de paardmenschen dood. —
339. Pelleesche Belates voor Belates van Pella, een stad in Macedonie. — 341. En d r ij ft hem: 't is bij de commentatoren twijfelachtig, wie
in 't oorspr. door hunne, en hier door hem verstaan moet worden,
Amy tus of C elad on; volgens de gewone zinsontleding moet 't woord
op dezen laatsten staan; en blijkt er ook uit vs. 344, dat hij aan een he rhaalde wonde — geminato vulnere — om 't leven komt; doch hoe
kan zijn dood Grin eus dan v e r d r i e t en — zie vs. 346 — die een Centaur was. Dit zou wederom doen denken, dat de tafel naar den kop van
Amikus gesmeten was, ter wrake van Celadon, die toch zijn bekomst al
moet gehad hebben. De plaats moet in 't Latijn blijkbaar bedorven zijn. —
353. Ilaars ondanks: niet dat Mika ei (of liever Myk ale; want
Mika al is geen Grieksche en ook geen vrouwenaam) ha a r s on danks
de maan bezwoer; maar het was h a a r ondanks, dat de maan die bezwering onderging.
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Duwt Grineus grimmig een paar takken recht in d'oogen,
En haalde ze uit zijn hoofd. Een deel kleefde aan het been:
Een deel droop bloedig langs de knevels naar beneen.
360 Hierop grijpt Retus fluks een brandhout van het outer,
En klinkt Charaxus, blond van lokken, nu veel stouter
Van wraak, den slaap van 't hoofd in stukken, en het haar
Vloog snel in brand, gelijk een droge korenaar.
Men hoort het bloed door 't vier in deze wonden sissen,
365 Als gloeiende ijzer in den koelbak plag te kissen,
Wanneer de smid het met de kromme nijptang vat,
Ten viere uithaalt, en steekt en dompelt in het nat
Des koelbaks, daar de gloed het water tegensporrelt,
Dat ziedende snikheet met bobb'len opwaart borrelt.
370 De zwaargewonde slaat de vlammen uit de lok,
En rukt den drempel, zwaar gelijk een eiken blok,
Een heele wagenvracht, ten gronde uit met zijn vingeren,
Doch 't viel te zwaar om in zijn vijands troep te slingeren,
En plette alleen Komeet den makker op den grond,
375 Daar hij, beneffens hem, niet op zijn hoede stond.
De wreede Retus hiel zijn vreugd niet langer binnen,
En riep : zoo moeten alle uw makkers overwinnen,
Hervat terstond den slag drie-vierwerf achtereen
Met brandhout op het hoofd, en bekkeneel, en been,
380 En slaat de hersens in, vaart immer voort te raken,
Dat Drias Koritus Evagrus beenders kraken.
Toen Koritus, wiens baard eerst uitbrak, nederviel;
0, sprak Evagrus, is het eer een jonge ziel
Te vellen? Retus laat hem hier niet langer praten,
385 Maar drijft hem eene torts, verwoed en uitgelaten,
Met macht ten boezem in door zijnen open mond,
En zwaaiende de torts al brandende in het rond,
Vervolgt, o Drias, u, doch langer niet zeegachtig.
Gij wondt den moedigen, die voortvoer snel en krachtig,
390 Met eenen brandstok recht in 't midden tusschen hals
En hoofd in. Retus steent van pijn met veel geschals,
En nauw'lijks op den nek dit stuitend zoekt een open,
Terwijl hem onder 't vlien het bloed begint t'ontloopen.
Ornets vlucht met hem, en teffens Likabas,
365. Kiss en verschilt weinig in spelling, in beteekenis niets, van het
voorafgaande siss en. H. — Met dat al levert deze regel met de vier vol.
gende een fraai voorbeeld op van klanknabootsing en schildering. — 374.
K o m e e t den m a k k e r: den makker van wien? — Zeker niet van Charaxus, die hem neersloeg; alzoo van R e tus, op wien de slag gemunt wasMaar 't had wel duidelijker mogen worden uitgedrukt. — 375. B e n e ffen s
h em: versta: „nevens Retus". — 376. Z ij n vreugd: niet over het treffen
zijns makkers, maar dat hijzelf den slag, op hem gemunt, ontkomen was.
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395 En Medon, in de schoft getroffen, en de lasch,

Met eenen Taumas, en Pizenor, Marmer mede,
Verwinner in de baan en renstrijd, altijd reede,
Nu trager om zijn wonde, en Folus houdt geen stand,
Noch fluks Meleneus, noch Abas, reed ter hand
400 Op zwijnejacht gespitst, noch Astilus, bedreven
In 't spellen, die den strijd, eer die was aangeheven,
Hun afgeraden hadde, en tegens Nessus zei:
Schroom nu voor wonden, noch gevaar, noch moordgeschrei:
Want gij zult leven, totdat Herk'les zich verheffe,
405 En met zijn fikschen boog u in den boezem treffe.
Ardis, Licidas, noch Imbreus in dien nood,
Noch Eurinoom ontvlién geenszins de snelle dood,
Maar worden achtereen van Drias' hand verslagen:
En o Kreneils, gij ontvluchtte niet de plagen,
410 Hoewel ge hem verbaasd en bang den rugge boodt.
Gij werdt, daar oog en neus aaneengrenst, met een schoot
Van 't zware punt gewond. Afidas lag verzopen
Van wijn in dit geraas, en ronkende gekropen
In eene berenhuid, en hiel den wijnkroes flauw
415 Met zijne rechte hand. Hier zag hem Forbas nauw
Van verre weerloos, niet voorzien van eenig wapen
Noch borstgeweer, en riep hem toe: blijf eeuwig slapen.
Ga heen, ga heen : drink wijn en water in de hel.
Meer sprak hij niet, en stak den jongen slaper fel,
420 Die achterover met den hals lag omgebogen,
Een schicht in zijnen strot. Zoo storf hij onbewogen,
En voelde geene pijn. Het zwarte bloed liep warm
Ter kele uit in den kroes, en over schoft en arm.
Petreiis zag ik aan een dikken rotseik bukken,
425 Gelatin met eek'len, om dien uit den grond to rukken.
Piritoils, terwijl de boom vast hene en weer
Geschud wordt en geschokt, hecht met zijn spitse speer
De hand en boezem aan den stam, en men vertelde
Hoe hier Piritotis verwaten Likus velde,
430 En Chronis: doch hij legt min eer in met deez' bei
Dan aan een Diktis, en aan Helops. Helops lei
Ter neder van een steek door hoofd en beide d'ooren:
En bleeke Diktis, die den feeststrijd zag verloren,
Ontvliende Ixions zoon, kwam storten uit de kruin
4 3 5 Van eenen heuvel, en brak onder 't vallen, schuin
En steil, door 't zwaar gewicht van 't lichaam eiketakken,
Die steken in 't gedarmte, en sidderen en krakken:
415. N a u w voor „nauwelijks". — 425. Eek'len voor eikels. — 428. De
hand: versta: „diens hand". — 431. Lei voor lag, als meermalen. H.
VONDEL XII.
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En Fareus poogde dit te wreken met een steen,
Ten berreg afgerukt, te smakken overheen
440 Dien dikken drommel: maar held Tezeus merkt zijn nukken,
En smijt met eenen stok den elleboog in stukken ,
Beledigt zich niet eens, noch hadde geenen tijd
Om 't weerloos lichaam af te maken in dien strijd.
Hij sprong Bianor, hoog en lang op zijnen rugge,
445 Nooit van dien last gepraamd, en zette trots en vlugge
De knien op zijne ribbe, en greep hem bij het haar,
En klonk de tronie, die hem dreigt met doodsgevaar,
In stukken met een stok, vol knoopen, en vol kwasten.
Hij welt Nedimnus, en Licetus, die geen gasten
450 In 't schieten wijkt; Hippaas, met zijnen langen baard,
En Rifeus, heet op jacht, en in het bosch vermaard;
Ook Tereus, lang gewoon de beren op te vangen,
In 't groote Emoonsche bosch, en thuis, daar ze al verlangen,
Met levendigen roof te keeren van de jacht.
455 Demoleon verdroot dat Tezeus in zijn kracht
Voorspoedig voortvoer, proefde, of 't moog'lijk wou gelukken,
Een ouden pijnboom van een dichte haag te rukken,
Doch al t'onmachtig, brak een stuk hier af, en smijt
Den vijand dit naar 't hoofd: maar Tezeus blijft bevrijd,
460 Ontwijkt den slag, door raad van Pallas hem gegeven,
Gelijk hij wilde dat haar dit werd toegeschreven.
Noch was de schoot van 't hout niet ijdel: want het kwam
Op Krantor en zijn borst en schouder aan, en nam
De borst en schouder weg. Deez' bij uw vaders tijden
46 5 Diende, o Achilles, hem voor schildknaap in het strijden.
Amintor, koning van Tessalie, in 't gevaar
Des oorlogs onderdrukt, gaf hem ten gijzelaar
En onderpand van vrede aan Peleus. Peleus ziende
Van verre hem gewond, die eer den vader diende,
470 En nu ter neder stort, zegt: Krantor, jonge held,
Aanvaard dien zielzoen toch, en drijft met groot geweld
Hem eenen esschen schicht naar 't lijf om zich te wreken,
Dat die al drillende in de ribben vast bleef steken.
Demoleon trekt finks de schacht uit zonder punt,
475 En nog ternauwernood. 't Was op de long gemunt,
Daar hechtte het. De smert verwekte hem tot toren.
Demoleon poogt zich met opgestekene ooren
Ter weer te stellen, trapt met zijnen paardevoet
Den held op 't hart, en op geweer en storremhoed:
44 2. Bele digt zich: wij zouden thans schrijven: „verledigt zich". —
462. No ch voor „nochtans, met dat a!". — 472. Hem: t. w. D em o le on
die Krantor geveld had.

HET TWAALFDE BOEK.

387

480 Doch Peleus, door den helm en schild behoed voor slagen,
Houwt met een zwaren slag 't gedrocht, gespitst op plagen,
Het menschepaards gedrocht ter neder dat het .kraakt.
Flegreon had hem eerst met zijn geweer geraakt,
En Hile, doch van ver. Hifinotis verplette
485 Hij rustig voor de vuist, en Klanis' macht belette
Het zwaard niet, dat hem trof en neerhieuw. Dorilas,
Die met een wollefshuid op 't hoofd gewapend was,
En kromme hoornen in de vuist, nog rood van moorden,
Kwam mede om hals. Ik ging hem toe met deze woorden:
490 De krijgsmoed gaf me kracht: nu zult ge zien, sta pal,
Wat uw paar hoornen op mijn speer vermogen zal,
En dreef ze hem naar 't hoofd. Hij die 't niet keeren konde,
Bedekte met de hand het aanzicht voor de wonde.
De hand werd met den schicht aan 't voorhoofd vastgehecht.
495 Toen kwam er een geschrei, in 't barnen van 't gevecht,
Opstijgen. Peleus priemt hem dood'lijk onder 't kermen
[Want hij stond nader] in den weeken buik en darmen.
Hij springt omhoog, en sleept het rookende ingewand,
En treedt er op, en trapt het ijselijk in 't zand
500 Met kracht te berste, en dus verward met zijne beenen,
Stort voort op zijnen buik, nu ledig, ginder henen.
Hier werd, o Cillarus, uw schoonheid niet gespaard
In 't vechten, zoo men u een schoonheid naar uw aard
Met reden geeft. De baard begon hem uit te breken,
505 Zoo geel als goud, en 't haar, gekemd, gekrold, gestreken,
Bezwaait de schouders, en den nek, zoo blank als melk.
Zijn opzicht, levendig en aangenaam, kan elk
Vernoegen. Schouders, hals, en boezem, alle leden,
Zijn schoon, gelijk een beeld van wit albast gesneden.
510 Het paardsgestalte is niet onschooner als de man.
Verleen het hals en hoofd, gelijk een paard, zoo kan
Zoo mag held Kastor zelf met eere dit berijen.
Het zou zich onder zulk een held gemakk'lijk vlijen.
't Is overal pekzwart, behalve witte staart,
515 En witte beenen: en gewis hij was ook waard
Te worden aangezocht van alle Centaurinnen:
Maar Hilonoom alleen wist 's jong'lings hart te winnen,
De schoonste Centaurin, die door de bosschen jaagt.
Zij liefkoost Cillarus, en vleit hem, en behaagt
520 Den vrijer, tooit zich op met allerlei sieraden.
Zij kemt de vlechten, weet zich rein in zee te baden,
Te sieren met viool, en roos, en lelieblos,
480. Voor slagen: neen, voor trappen. Zie vs. 478.— 481. Houwt:
de vorige uitgaven en het handschrift hadden houdt.
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Dan tweemaal 's daags, in top van 't Pegazeesche bosch
In eenen waterval, beschut voor overrompelen,
525 Het lichaam tweewerf in een verschen stroom te dompelen.
Zij slaat een sabels vel, niet slecht maar ongemeen
Uit velen ongezocht, om hals en schouders heen.
Zij gaan elkanderen om strijd een wellust vergen.
Zij wandelen gepaard op hooge en lage bergen.
530 Zij slapen t'zamen, in een zelleve spelonk,
En treen in een gewelf, dat een Lapijter klonk
Uit marmer, gaan gepaard ten strijd met zwaard en Bogen
Een schicht komt onbekend uit eenen hoek gevlogen,
En treft, o Cillar, u beneen den hals aan 't hart,
535 Met eene kleine doch een wonde, die u smart,
En dood'lijk is, dat gij bezwijmt met luikende oogen,
En koud wierd, toen de pip ter wonde uit wierd getogen.
Nu stoofde Hilonoom uw flauwe leen terstond,
En koesterde uw kwetsuur, en lag er mond aan mond,
540 Op hoop of zij de ziel en veegen geest kon keeren.
Toen zij hem dood zag, stort ze, och wie zou dit niet deren!
In 't zelleve geweer, dat ze uit de wonde rukt,
Met eene klachte door den weergalm onderdrukt,
En nauwelijks verstaan. z'Omhelst, ter dood bewogen,
545 Haar lief. Feokomes' gestalt staat voor mijne oogen.
De dappere, die zes leeuwshuiden plag aaneen
Te knoopen, man en paard bedekte, en alle leen,
Klonk Fonolenus' zoon met harden stronk en wortel,
Een zware wagenvracht, het bekkeneel te mortel.
550 Het voorhoofd en het brein gemorseld, en gespat
Door neus, en mond, en oor, en oogen, vloeien nat,
Als melk, en hui, en sap door zeven heneloopen,
Gewrocht van paardshaar. Maar toen hij den doOn wou stroopen
[Dit weet uw vader] dreef ik snel den plonderaar
555 Het slagzwaard in den buik, en trof in dit gevaar
Ook Chtonius, en Teleboas, dat ze'r bleven.
d'Een kwam met eene work, en d'ander naar mij streven
Met zijnen schicht, en trof mij dus, gelijk ge ziet
523. 't Pegazeesche bosch: „Vondel schijnt hier gedacht te hebben
„aan het paard P e g a z u s in plaats van aan de stad P a g a z e, gelegen
„in Thessalid, van waar het schip Argo in zee stak, om het gulden vlies
„uit Colchos te halen, welk schip daarom bij de Latijnsche dichters Argo
„Pegasoea genoemd is", enz. H. — 53o. In een zelleve spelonk:
„waarom niet: in een zelleve bergspelonk?" enz. H. — 535. Met
eene kleine doch een wonde, die u smart voor „met een kleine
wonde, doch die" enz., is niet goed te keuren. — 547. Man en paard
bedekte: versta: „waarmede hij zoowel het mans- als het paardsgedeelte
van zijn lichaam bedekte". — 553. Toen hij: hij is Feokomes. — Den
doOn voor den doode. Zie vs. 187.
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Aan 't oud litteeken. 't Was toen tijd mij naar 't gebied
56o Van koning Priamus te spoeden, en zijn palen,
Om door 't veroveren van Troie prijs te halen.
Toen kon ik Hektor met mijn wapenen verslaan,
Ten minste in zijnen vaart en voortgang houden staan:
Doch Hektor was nog niet geboren in die tijden,
565 Of nog een teeder kind. Nu ben ik om te strijden
Te zwak van ouderdom. Wat wil ik u dit pas
Verhalen van den held, dien sterken Perifas,
En dubb'len man Pireet, van hem geveld zoo krachtig?
Wat hale ik Ampix op, die vechtende zeeghachtig
570 Oeklus 't menschepaard een stomp kornoeljen hout
Recht in de tronie stak. Makaar te trotsch en stout,
Een Peletroner, met een handboom aangedreven,
Stiet Eurigduip op 't hart, en holp hem kort om 't leven.
Mij heugt dat Nessus ook, die aan Euenus bleef,
575 Cimeel een zwijnspriet recht door d'eechenisse dreef.
Geloof niet dat een zoon van Ampix lang te veuren
[Men hiet hem Mopsus] spelde al wat er zou gebeuren.
Odites 't menschepaard, met Mopsus' scherpen pig
Geschoten, poogt vergeefs te spreken; midd'lerwijl
580 De tong aan kin, de kin aan strot gepriemd, bleef hechten.
Held Ceneus sloeg er vijf, Antimach, heet op vechten,
En Bromus, Stifel, en Pirakmon met de bijl,
Met eenen Helimus. Nu sla ik midd'lerwijl
De wonden over, en gedenk getal, en namen.
585 Hier dondert Latreus op, om al den hoop te pramen
Met zijne grove leén, gesterkt met roof genoeg
Van den Ematischen Alezus, dien hij sloeg.
Deez' tusschen oud en jong, in 't beste van zijn leven,
Was fluks en wakker in zijn volle kracht gebleven,
590 Begon te grijzen. Hij scheen ieder in 't geweer
Ontzaggelijk, met helm en Macedoonsche speer
En schild gewapend, en van weerszijde overziende
De drommels, drilt de speer, en zag wat kans hem diende,
Omrijdende in een ring, en sprak niet in den wind:
595 0 Cenis, 'k zal u ook meenemen, als een kind,
Dewijl ik u een wijf, en geenszins hooger achtte.
Gedenkt ge niet hoe gij, beschimpte en uitgelachte,
559. 't Wa s t o en tijd voor „toen zou ik, beter dan nu, mij in staat
hebben bevonden, mij wakker te kwijten", enz. — 562. Toen k on ik: lees:
„toen had ik kunnen", enz. — 566. D it pas: „te dezer gelegenheid". —
572. Een Peletroner: de Lapithen werden Pelethroniers genoemd
naar de stad Pelethronie, aan den voet van den Pelion gelegen. De bijnaam
wordt door Ovidius niet aan Mak aar, maar aan Erygdupus gegeven. -573. Eurigduip: lees: Erigduip. — 597. Uitgelachte: de schrijvers
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Een wijf geboren zijt? hoe gij boeleert en blaakt,
En aan den valschen schijn van eenen man geraakt?
600 Gedenk hoe gij een vrouw ter wereld wierd geboren,
En geschoffeerd zijt. Ga behelp u naar behooren
Met naaikorf, spil, en spoel: laat mans den krijg voortaan
Bevolen. Ceneus nam hem wis, die onberadn
Dus stofte, en loopende zich bloot gaf, in de zije,
605 Daar man en paard scheidt. Hij, van pijne en razernije
Opstuivende, trof fluks met eenen fikschen schoot
's Fileeschen knaaps gezicht, daar 't aanzicht naakt en bloot
Ten doel stond : maar de snelle en spitse speer springt vlugge,
Als hagel op het dak, of keitje op trom, terugge.
610 Hij randt hem aan, en poogt het schitterende zwaard
Te duwen in de rib, die steekvrij blijft bewaard.
Noch zult ge, zegt hij, ons ontglippen noch ontvluchten,
En schoon ge steekvrij zijt, wil ik u zonder vruchten
Aan Harden houwen: en hij slaat hem in de zij.
615 Het zwaard staat krom. Hij grijpt den vijand, dus Lang vrij
Voor wonden, bij den buik, en om de lenden henen,
Doch ijdel: want de slag klinkt als op marmersteenen,
En zonder nadruk in de lucht met veel geschals.
Het stalen lemmer springt in stukken op den hals.
620 Toen Ceneus toonde dat Been wapen hem kon deren
Zei d'ander: laat mijn zwaard eens proeven, en u leeren
Hoe 't met uw lichaam hier gesteld is, en hij stak
't Moorddadig ijzer in zijn schoft met eenen krak
Tot aan 't gevest, en wist het om en weer te keeren
625 In 't ingewand, en deez' kwetsuur te dubbeleeren.
Zoo vele razende Centauren schoten aan,
En steken houwen op een man, die schrap blijft staan,
TerwijI de schichten stomp op hem terugge vlogen.
Elaatsche Ceneus staat onkwetsbaar, onbewogen.
630 Elk staat verbaasd. Hierop roept Monichus: o schand!
Ons heir staat van een man, nog nauw'lijks man, vermand.
waren het in Vondels tijd evenmin eens als thans of men zeggen moet :
belacht, uitgelacht of belachen, uitgelachen. — 600. Ter
w er eld. ... g e b or e n: het tegenovergestelde van t e r w e r eld o v e rle den, waarvoor men thans verkeerdelijk schrijft der wereld o v e rleden, waarschijnlijk door verwarring met der wereld afgestorven,
wat niet beteekent, dat men dood is, maar dat men zich aan de wereld
onttrekt. — 607. 's F ile e s c h en k n a a p s: Feneus wordt bij Ovidius
P hy 11 eiu s genoemd, naar Fyllus, een plaats in Thessalia. — 609. 0 f
k e i tj e op t r o m: „als een keisteen, die tegen een trommelvel geworpen
wordt". — 613. Z on d er vr u cht en voor „zonder vreezen". H. — 621.
Z e i d'ander: neen : z e i Hu; 't was Ceneus zelf, die hier spreekt.
w.: in die van Latreus.
—623.Inzijschoft:
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Wij zijn door lafheid 'tgeen hij eerst nog was geschapen.
Wat baat groflijvigheid, een dubb'le kracht en wapen?
Wat baat een dubbele aard, twee dieren hecht aaneen
635 Gekoppeld? ik geloof nu geenszins, neen o neen,
Dat een godin ons baarde, Ixion won en teelde,
Die Juno vrijen dorst uit dartelheid en weelde.
Wij halve mannen, staan geplet van een alleen.
Bestulpt dien vijand met geheele bergen, steen
640 En steenrots, balk, en berg. Versmacht het taaie leven
Met gansche bosschen. Laat het woud op hem gedreven
De keel toepersen. Laat de zwaarte een scherrep zwaard
Verstrekken. 't Was gezegd, en bij geval aanvaardt
Hij eenen boom, met kracht gerukt van storm en donder
645 Met wortelen met al ten grond uit, smakt dien onder
Den troep der vijanden. Zij volgen alle om strijd.
De boschrijke Otris was terstond zijn boomen kwijt,
En Pelion stond kaal. Held Ceneus, van deez' zwaarte
Bestullept, ligt en zwoegt, gedrukt van 't boschgevaarte,
650 En nog bezwijkt de hals niet onder zulk een pak.
Maar toen de kele lucht en ademtocht gebrak,
De last op zijnen mond verzwaarde, werd hij banger,
Bezweek bij wipe, en kon zijn hoofd en hals niet langer
Verroeren, noch omhoog opheffen door dien last;
655 Naardien men zulk een macht van boomen op hem tast,
En ondertusschen rept hij zich met zijne leden :
Gelijk berg Ida's top, wanneer de berg beneden
Geschokt wordt van een lucht, belust naar opening.
Men twijfelt heden hoe 't met dezen man verging.
66o Een deel geloofde dat zijn lichaam, ongehulpen
In deez' benauwdheid, van 't gevaarte in 't overstulpen
Ten afgrond werd gebonsd, 'twelk Ampix' zoon ontkent:
Want hij een vogel, ros van vederen, in 't end
Uit dezen houthoop recht ten hemel op zag zweven,
665 Dien ik noch na noch voor aanschouwde in al mijn leven.
Als Mopsus zag hoe hij vast hene en weder vloog,
Hem met gedachten volgde, en wakker hiel in 't oog,
En in 't beschouwen van zijn leger en geweste
Hoort kleep'len overluid, sprak hij ten lange leste:
670 0 Ceneus, groote man, gij waart een eer voorheen
Van ons Tessalje, en nu een vogel, daar men geen
Geslacht noch wederga van vindt. Dit werd volkomen
632. Versta : „wij gedragen ons, door onze lafheid, als waren wij 'tgeen
hij voor zijn hervorming was, namel. een vrouw". — 643, 644. B ij g e v al
aanvaardt hij eenen boom: Forte trabem nactus zegt Ovidius,
wat uitdrukt : „bij geval een boomstam, of balk, op zijn weg gevonden en
opgevat hebbende". — 662. A m p i x' zo on: „Mopsus". Zie vs. 576, 577.
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Om Mopsus' aanzien bij een ieder aangenomen.
De smert verwekte wraak. Wij belgden 't ons met smert,
675 Naardien een eenig man alleen verpletterd werd
Van vele vijanden. Men hiel niet op van kerven,
En toe te houwen, en het zwaard met bloed te verven,
Eer een geheele hoop geraakte aan zijne dood,
Een deel, in schaduwe bij duister nacht, ontvlood.
Thepolemus kon niet stilzwijgende verdragen
680
Dat Herkules niet wierd gedacht in zijne dagen,
Terwijle Nestor hem dit naar het leven maalt,
En der Lapijten en Centauren strijd verhaalt.
Hij sprak: o oude man, het is voorwaar een wonder
685 Dat gij Alcides' deugd en daden elk bijzonder
Vergeet: want vader heeft mij menigmaal verteld
Hoe hij het wreed gebroed der wolken met geweld
Zeeghaftig sloeg en dempte. Op deze rede zeide
De grijze Nestor, zoo weemoedig dat hij schreide:
690 Wat dwingt men wij weerom t'ontvouwen, tot mijn leed,
Den overbrochten rouw, die met de jaren sleet,
En mijne steurenis en onlust met uw vader.
Hij rechtte, bij Jupijn [zij weten 't al te gader]
Vele ongeloofelijke en wond're zaken uit.
695 Al d'aardboOm spreekt nog en gewaagt van dit geluid,
Hetwelk ik andeys wenschte: en zeker wij verheffen
Nu geen Deifobus, wiens sabel fel kon treffen,
Noch geen Pulidamas, noch krijgsheld Hektor niet.
Wien lust het vijanden, een oorzaak van verdriet,
700 Te loven, na hun dood? uw vader, lang geleden,
Verwoest Messenen, en verdelgde gansche steden,
En Elis, en meteen mijn Pilus, wreed van aard,
Ontzei mijn eigen hof ten viere en ook te zwaard,
Om and're volken, die hij dempte, niet te melden.
705 Wij waren twalef broers, al Neleus' zoons, en helden
Van aanzien in ons jeugd, en sneuvelden in druk,
Behalve ik eenige: en nog waar' hun ongeluk
En nederlaag van zoo vele anderen te lijden.
Periklimeen, wien god Neptuin in oude tijden,
710 Als een voorvader van held Neleus, schonk de macht
Gedaanten aan en uit te trekken, als hij acht
Zich dienstig : deez' toen hij, op allerhande wijzen
Vergeefs veranderde, herschept zich, en komt rijzen
Gelijk de schildknaap van Jupijn, een adelaar,
673. Volgens anderen zou Ceneus weder tot zijn vorige kunne zijn teruggekeerd. Zie berg. Eneis, VI. B. — 691. O v e r b r o c h t en voor o v e rg ebr a c ht e n, „doorgestanen". — 703. 0 n t z e i: hier in den zin van „verdelgde".

HET TWAALFDE BOEK.

393

715 Die met den krommen bek den bliksem voert. Voorwaar
Hij bezigde ook de kracht des arends onder 't rennen,
En scheurde met den bek en scherpen klauw en pennen
Alcides' aanzicht op. Deez' spant den taaien boog,
En schiet den arend, die op vlugge vleugels vloog
720 Door lucht en wolken in de borst : en schoon de wonde
Niet diep in 's vogels borst gedreven was, nog konde
Hij zich niet redden. Al de kracht bezweek hem ras
In 't vliegen, aangezien de pees gebroken was :
Want als de pen geen lucht kon scheppen om te zweven,
725 Stort hij ter aarde, en drukt den pijl in 't lijf gedreven,
En aan den vleugel vast, door 's lichaams zwaarte heen,
Waarom het punt hem door de lenden van beneen
Ter slinke zijde door den strot kwam uit te steken.
Doorluchtige amiraal der vlote in Rodus' streken,
730 Laat ge u nog dunken dat we uw vader Herkles' lof
Behoorden te verbreen ? en schoon mijn vaders hof
In bloed zwom, 'k wil nochtans der broed'ren dood niet wreken
Dan met verzwijgen, en te reppen noch te spreken
Van Herk'les dapperheen, en zoeke nu voortaan
735 In vaste vriendschap en verbond met u te staan.
Zij rezen end'lijk van de tafel met hun alien,
Als Nestor lief'lijk naar der vorsten welgevallen
Dit had verhaald. Elk dronk een slaapdronk, en de nacht
Werd voort gerust en stil met slapen doorgebracht.
740Maar nog kon god Neptuin, betemmer van de stroomen,
Zijn vaderlijk gemoed van rouwe niet betoomen,
Mits Cignus in een zwaan verkeerde, en op Achil
Gebeten, wrokte vast, gedurende 't geschil
Des fellen oorelogs, tien jaren lang gedreven.
745 Hij spreekt Apol aan : o de liefste van mijn neven,
Die vrucht'loos Troie mij holpt bouwen, en zijn wal,
Wat zucht ge om deze stad, die toch bederven zal,
En waarom klaagt ge dus om duizenden, die 't zamen
Den muur verdadigende, ellendig ommekwamen?
750 Ai waarom kwelt ge u dus om Hektor, d'eer van 't rijk,
[Opdat ik nu niet rep van anderen] wiens lijk
Om Troie werd gesleept ? dewijl Achil, die wreede,
729. Doorluchtige amiraal: amiraal wordt hier verkeerdelijk gebezigd voor „vlootvoogd". 't Is waar, in Vondels tijd, gelijk wij o. a. uit
BRANDTS Leven van de Ruyter kunnen leeren, duidde het woord niet
alleen een rang bij 't zeewezen aan, maar werd het ook gebezigd voor
„commandant van een „vloot", of „smaldeel"; doch 't was in elk geval van
lateren oorsprong en uit het Turksch genomen, waarom het minder gepast
wordt gebezigd in de vertaling van een gedicht uit de klassieke tijden.
Even zoo goed als Vondel hier Thepolemus amiraal noemt, had hij aan
Minos den titel van Ca di of aan Kalchas dien van Musti kunnen geven.
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En wreeder dan de krijg, de plond'raar van ons stede,
Tot nog in 't leven blijft, en Troie wederstaat.
755 Hij kome voor den dag, 'k wil toonen inderdaad
Wat mijne work vermag. Doch nu wij niet vermogen
Dien bitt'ren vijand zelf te komen onder d'oogen,
Zoo schiet hem onverhoed en heim'lijk met een pijl.
Apollo stemde dit gewillig toe, dewijl
760 Zijn oom dit eischte en wenschte, en mengt zich in de vanen,
Bedekt met eenen mist, daar Grieken en Troianen
Te zamen strijden. Hij ziet Paris hier en daar
De Grieken schieten, en vertoont zich openbaar
Voor hem, en zegt : waarom verkwist gij uwe flitsen
765 In dien gemeenen hoop ? gij most uw pijlen spitsen,
Bemint ge uw eigen yolk, op Tetis' zoon. Ga heen
Wreek uwer broed'ren dood. Zoo spreekt hij, wijst alleen
Achil, die 't Frigisch yolk vast velde met den degen,
En mikkend neemt hem wis. Achilles nu doorregen
770 Met eenen pijl, kon zich in zijnen ouden dag
Priaam verkwikken, nu de vijand nederlag,
Die Hektor trof. Gij held Achilles, die te voren
Zoo vele dapperen versloegt in uwen toren,
Ligt nu verwonnen door een blooden schakers hand,
775 Den schaker van Heleen, geroofd in Griekenland.
Most ge, o Achilles, nog van vrouwenhanden sterven;
Veel liever liet ge u van eene Amazone kerven
Met hare noordsche bijle. o Schrik van 't Frigisch rijk,
Verdadiger en eer van Grieken te gelijk,
780 En hun naamhaftigheid ! o die in alle slagen
Bleeft overwonnen 1 och nu wordt uw lijk gedragen,
En om te branden op het lijkhout heengelegd.
Vulkaan, die 't harnas smeedde, u sterkte in 't wreed gevecht,
Verbrandt u ook. Nu zijt ge, o krijgsheld, na uw leven
785 Slechts asch en stof: nu is er meer niet nagebleven
Van held Achilles, en dien grooten dapp'ren man
Dan zooveel stof als pas een doodbus vullen kan :
Doch evenwel uw naam blijft eeuwig in zijn waarde,
En spreidt zich over al de zee, en lucht, en aarde.
790 Zoo groot een man vereischt gewis geen mind're maat,
En, o Achilles, z'is gepast naar uwen staat
753. Van ons stede: beter en vloeiender: onzer stede. H. — 769-771.
Lees: „nu Achilles met een pijl doorregen lag, kon Priaam zich" enz. —
774, 775 . Een blooden schakershand, den schaker van Heleen:
liever hadde ik hier gelezen:
Eens blooden schakers hand,
Des schakers van Heleen. H.
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En grootheid. Gij vermijdt den poel der lichaamloozen.
Uw beukelaar, tot een beschuttinge uitgekozen,
Berokkent nog een strijd; waaraan gij kennen meugt
795 Wien zulk een wapen voegt, een merk van oorlogsdeugd.
Om zulk een wapen wordt het wapenpleit gedreven.
De zoon van Tideus, noch 011eus' afkomst streven
Naar dezen wapenprijs, noch Menelaus, noch
Geen grooten in den krijg, noch zelf de veldheer, doch
800 De zoon van Telamon, held Ajax, en de schrand're
Ulisses staan hier naar met ijver, en geene and're.
De veldheer, Tantals zoon, schoof in zooveel geschals
Dien zwaren last en haat bedacht van zijnen hals.
Beval de hoofden van het leger dit te rechten,
805 En nederzittende dien wapenstrijd te slechten.
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INHOUD.
Jax en Ulisses pleiten om Achilles' wapens. Ajax doorsteekt
zich, wiens bloed in eene bloem verkeert. Hekuba verandert, na Troies ondergang, in eenen hond. Alle goden beklagen haar ongeluk. Aurore betreurde alleen Memmon, alreede
in eenen vogel hervormd. Eneas trok in zijne bannelingschap
naar Anius, wiens dochters in duiven verkeerden, en bezocht
sedert meer andere gewesten, door herscheppingen befaamd.
Endelijk in Latium beland, geraakte met Turnus in oorloge.

A

792. L i c h a aml o o z e n: met nadruk worden zulke geesten, als te voren
een lichaam gehad hebbende, hier lichaamloozen, d. i.: „van 't lichaam
beroofde", genoemd. — 801. Geene an d' r e voor „geene andere grooten",
zie vs. 799. Beter echter,, dewijl dat woord wat ver afstaat en het al den
schijn heeft alsof hier , om 't rijm, a n d' r e voor a n d'r e n stond , laze men
hier : geen an d' r e. — 802. Tantals zoo n voor „de nazaat van Tan t alu s". Zie de geslachtlijst van Agamemnon achter de El e k t r a.
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E vorsten zetten zich te zamen neer in 't rond,
Daar het gemeene yolk verlangende om hen stond,
En Ajax, heer des schilds, van huiden overtogen
Wel zevenwerf, rees op, en zag met donkere oogen
5 't Sigeesche zeestrand, en de krijgsvloot op de kust,
En ommestanders aan, en heffende ongerust
De handen opwaart, sprak: wij pleiten en verweren,
Bij god Jupijn, ons recht voor alle deze heeren,
In 't aanzien van de vloot en schepen op een rij,
io En men gelijkt in deugd Ulisses nog bij mij,
Een die noch Hektor noch zijn fakkel durf verbeiden,
Wiens macht ik stuitte en sloeg, als hij zoo breed ging weiden,
De schepen poogde in brand te steken op een sprong.
Het is dan veiliger te vechten met de tong
15 Dan met de hand. Maar ik ben ongereed met woorden,
En hij met daden: en zooveel ik in slagoorden
Vermag met wapenen, zooveel vermag deez' man
Met zijne tong. Ik acht, o Grieksche heeren, dan
Onnoodig u mijn deugd en daden te vertoogen,
20 Die gij zoo dikwijl zelfs aanschouwde met uwe oogen.
Laat nu Ulisses u verhalen zijn gevecht,
En dapp're stukken, 's nachts bij duister uitgerecht,
En zonder tuigen. Ik beken met recht te steken
Naar een doorluchte kroon: maar deez' beneemt door treken
25 Uit afgunste Ajax al zijn eer, door 't zwaard behaald,
En lang verdiend. Een prijs, die schoon in d'oogen straalt,
Waarop Ulisses vlamt, te strijken na verdrieten,
Is geen volkomene eer behalen, en genieten.
Ulisses streek ten deel dien prijs in dit gerecht:
30 En zoo de krijgsraad hem den vollen eisch ontzegt,
Men zal nog roemen dat hij Ajax heeft bestreden.
Indien men twijf'len zoude aan mijne dapperheden,
Nog kome ik afgedaald uit een doorluchten stam,

D

2, 3. Lees hier: „en Ajax, eigenaar van het met zeven huiden bedekte
schild". — 6. On gerust: neen: „ongeduldig, impatiens", als 't Lat.
heeft. Mocht ook Ajax niet volkomen gerust op den uitslag zijn, hij toonde
zulks niet: integendeel tuigde zijn zelfmoord van groote teleurstelling en dat
hij een gunstiger uitslag had verwacht. — 1 1. Een die: versta : „Ulysses,
die". — 12. Wiens macht: wiens slaat op Hektor. — 19. Vertoogen
voor „vertoonen", als meermalen in Vondels gedichten uit het eerste tijdperk.
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Den grooten Telamon, die onder Herk'les kwam
35 Te velde, en Troie holp veroov'ren, en verbranden,
En om het gulden vlies in Kolchis dorst belanden,
De vader Eakus bekleedt het zielrecht mee,
Daar Sisif, Eols zoon, gedurig van zijn stee
Den steen moet wentelen. Jupijn, zoo hoog ten trone,
40 Kent Eakus met recht voor zijnen eigen zone.
Aldus is Ajax dan de derde van Jupijn.
Maar Grieksche heeren, laat mijn stam in geenen schijn
Mij dienen in dit pleit, zoo 'k van Achilles' wegen
En bloed geen erfrecht hebbe aan dezen prijs gekregen.
45 Hij was mijn broeder, en ik eisch mijn broeders goed.
Wat wil een schandelijk uit Sisyfus gebroed,
En hem, in diefte, en in bedrog, en schelmsche streken,
Gelijk, nu drijven, dat men hem gelijke en reken
Bij 't bloed van Eakus? en weigert men mij nu
50 De wapens, die vanzelf, van geenen optocht schuw,
Onachterhaald verscheen, met allen krijgsgenooten?
Zal een, die 't harrenas zoo spa heeft aangeschoten,
Meer rechts zich eigenen; een suffer, die niet trouw
Zich razend veinsde, en loos den tocht ontschuilen wou,
55 Toen Palamedes [schoon het hem tot nadeel strekte,
Als hij Ulisses veel te kloek op strand ontdekte,
En zijn bloohartigheid ontmomde al 't onverwacht]
Hem meesleepte op den tocht, dien hij te schuwen dacht?
Zal hij de wapens nu aanvaarden en genieten,
60 Die 't vechten weigerde, en geen harnas aan wou schieten?
En zullen wij, gereed voorbarigste op den tocht,
Van 't nagelaten goed des helds, die voor u vocht,
En ons in bloed bestaat, dus snood versteken blijven?
Och waar' Ulisses, die den oorelog liet drijven,
65 Een loos berokkenaar van allerhande kwaad,
Voort dol en razende gebleven inderdaad,
Of dol gerekend, en nooit met de vloot gevaren
Naar Troie I o Filokteet, gij waart niet door de baren
35. En Tr o i e holp v e r o ov'r en: Telamon had deel genomen aan den
krijg, vroeger door Herkules tegen Laomedon, koning van Troje, gevoerd,
en had, als loon voor zijn hulp, Hezioná, de dochter van dezen, tot vrouw
gekregen. — 37. De v ad e r: t. w.: Telamons vader. — 38. Sisif, Eols
z o on: deze wordt hier genoemd, om een zijdelingsch verwijt tot Ulysses
te richten. Immers Ajax, terwijl hij aan de vergadering herinnert, hoe zijn
grootvader Eakus de vierschaar spant in de onderwereld, herinnert haar
meteen, hoe Sisyfus, Ulysses vader — of die er voor doorging — aldaar
rechtvaardige straffe lijdt. — 45. Hij was mijn b r o e d e r: broeder staat
hier voor „naastbestaande". Beiden toch, Achilles en Ajax, stamden van
Jupiter of en Telamon was de broeder van Peleus. — 55-57. Lees: als hij
Ulysses verkloekte, schoon tot zijn eigen schade".
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Gevoerd, en ons ter schade aan Lemnos opgezet,
70 Die nu gescholen, zoo men zegt, daar wordt verlet
In struik en boschspelonk, en met gekerm en weenen
Het wilde woud beweegt, en wildernis, en steenen,
Ulisses vloekt, en wenscht dat hem de donder sla,
Gelijk hij wel verdient, hetwellek d'ongena
75 Der goon dien boozen schelm vergunnen op mijn beden.
Hij, met ons alien in den oorlogseed getreden,
En die, een lid des krijgs, Achilles' pijlen erft,
Lijdt honger, kommer, nood, en ongemak, bederft
In zijn nooddruftigheid, verschoven, en verstooten,
80 Wordt van de vogelen, met zijn geweer geschoten,
Gekleed, gevoed, en spilt daar zijne pijlen, lang
Beschoren en geschikt tot Troies ondergang.
Hij leeft nochtans, die naar Ulisses niet wou hooren.
De zoon van Nauplius, tot ongeluk geboren,
85 Mocht wenschen dat hij ook van hem verlaten waar'.
De held zou leven, of gestorven, niet zoo zwaar
Beticht zijn van verraad des staats, hem aangewreven;
Een schendig lasterstuk, met zulk een glimp gedreven,
Door 't opgegraven goud, waarmee hij werd beklad,
90 Hetwelk de booswicht zelf eerst daar begraven had
Uit wraak, waarom hij dien onschuldigen bevlekte,
Die zijn geveinsden aard en razernij ontdekte.
Hij heeft den Grieken dan van alle hulpe ontbloot
Door ballingschap, of moord. Zoo vecht hij wreed en snood.
95 Zoo schrikken ze al voor hem, die schoon hij met schoon
[spreken
Den trouwen Nestor zelf voorbijzeilt, vol van treken,
Nog zal Ulis mij niet misleiden dat mijn trouw
't Verlaten van dien held, den grijzen Nestor, hou
Voor geen boos lasterstuk, die [toen hij uit de troepen
100 Ulisses' hulp verzocht, en hem te hulp most roepen,
Van ouderdom zich niet kon redden, en zijn paard
Gewond was] van hem wierd verraden, en bezwaard.
Held Diomedes, die hem menigmaal bestrafte,
En bij zijn naam riep, daar hij geene hulp beschafte,
105 Weet dat ik niet, gelijk een laster, dit versier,
77. A chill e s' pijlen: zeker heeft Vondel hier, uit onachtzaamheid,
A chilles voor A 1 ci de s geschreven. 't Was toch aan Filoctetes, dat,
gelijk wij in het IX. Boek gezien hebben, Herkules zijn pijlen had vermaakt. — 95. Die schoon hij met schoon spreken: „Die is hier
geheel overtollig, lees hier: maar schoon hij". H. — Neen, lees hier noch
't een noch 't ander; maar stel, om de herhaling vau 't woord s choon
te ontgaan: hoe w el hij. — 104. B e s c h aft e voor „verschafte", evenals
elders behinderen, voor „verhinderen".
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En hij zijn vriend de vlucht met recht verweet, die hier
Van schande sidderde. Och wie moet hem niet verwenschen !
De goden letten op den handel van de menschen,
En oordeelen naar recht. Beziet hem eens, ai ziet.
ITO Nu hoeft hij bijstand, die alle anderen verliet:
En recht gelijk hij ze al trouw'loos heeft begeven,
Behoort men hem in nood te laten van zijn leven.
Hij welt zijn vonnis zelf. Hij roept zijn makkers al
Te hoop, en ik verschijn, en zie ze in dit geschal
115 Gedoodverfd, bleek van schrik, en sidderen en schromen.
'k Beschut hem met mijn schild, daar hij, schier omgekomen,
Ter aarde neerlag. Ik bescherme, en stel hem vrij,
En berg dien suffer 't lijf, een magere eer voor mij.
Indien ge voortvaart met dit pleiten voor deze alien,
120 Laat ons ter stede gaan, daar dit is voorgevallen.
Laat ons den vijand weer aanranden, zoo gewond
En angstig als gij placht, en schuilt met mij terstond
In schaduw van mijn schild. Maar toen ik hem ontzette
Bleek hoe geen wonde daar de snelle vlucht belette,
125 Als hij niet langer om zijn wonden hier kon staan.
De dapp're Hektor komt met hulp van goden aan.
Waar hij opdondert staat Ulisses voor zijn degen
Alleen niet, maar ook al de dapperen verlegen.
Zoo bijster eenen schrik brocht hij in man voor man.
130 'k Verleerde Hektor, die op 't nederhouwen van
De Grieken juichende, volharden bleef met stoffen,
En trof hem dat hij los ter aarde neer kwam ploffen.
Ik hiel den trotschen, die een tegenvechter zocht,
Waartegens hij voorshands zich braaf verzetten mocht,
135 Alleen groothartig staan: en gij, o Grieksche braven,
Holpt gunstig mijn geluk met uw gebeen handhaven:
En vraagt ge naar het end van dezen zwaren slag;
Weet dat ik niet bezweek, en geenszins onder lag.
De Troischen dorsten stout de Grieksche vloot aanranden,
140 En dreigden ze met zwaard en fakkelen te branden.
Waar bleef Ulisses' tong in zulk een hoogen nood?
Ik schutte zulk een brand, verdadigde eene vloot
Van duizend schepen, al uw hoop om thuis te keeren,
Alleen op deze borst. Nu staat dan, o gij heeren,
145 Den heiland van uw vloot de wapens billijk toe,
Zoo waarheid bij u geldt. Ik, die al 't heir behoe,
136. Ha ndhav e n: herhaaldelijk maakt Vondel hier de tweede greep
van han dhav en lang. Hij schreef toch terecht in zijn Gifsbr. v. Aemst.:
Ile heb Graaf Floris trouw gehandhaafd.
en niet gehandhiCdfd.
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Geniete een kleinen prijs voor zooveel honderd kielen.
Zoo paren wij onze eer, die t' zamen 't veld behielen.
Deez' wapens pleiten zelfs voor Ajax : Ajax pleit
150 Niet om de wapens. Laat met oordeel en bescheid
Ulisses, Resus, en den blooden Dolos mede,
En Helenus, den zoon van Priam , in zijn stede
Gevangen, met den buit van Pallas' heiligdom,
Gelijken bij al 'tgeen ik onversaagd alom
155 Hebbe uitgevoerd. Bij daag is nimmer iet bedreven,
En Diomedes heeft den aanslag staag gesteven.
Hij vocht nooit zonder hem. Indien ge met bescheid
Voor een gering belang dus groot een eer bereidt,
Zoo deelt ze, en geeft de helft of 't grootste deel met reden
16o Held Diomedes, die zoo dapper heeft gestreden.
Maar om wat reden zoude Ulisses in dit pleit
Dien prijs genieten, die in oorelogsbeleid
Ter sluik, en wapenloos, en onverhoeds uit schromen
Den vijanden alom is op den hals gekomen ?
165 De held're luister van den gulden storremhoed
Ontdekt de lagen, en verraad, bij nacht gebroed.
Ulisses' hoofd kan toch Achilles' helm niet dragen,
Die van Vulkaan gesmeed, ruim op mag tegens slagen:
Ook valt Ulisses hals en arrem veel te teer
170 In 't handelen van held Achilles' zware speer
Een beukelaar, waarin 't Heelal staat uitgedreven,
Voegt geen blooden, slechts door sluiperij verheven.
0 schaamtelooze mensch, hoe eischt ge nu zoo stout
Een lastig krijgsgeschenk, waarvoor gij zwichten zoudt?
175 Indien de Grieksche raad hiermede u wil vereeren,
Zoo zal de vijand u haast stroopen , en braveeren,
En niet ontzien, en in het midden van de vlucht,
Waarin gij bloodaard elk versnelt, voor nood beducht,
Wil u de zwaarte van de wapenen verdrieten.
I8o Ook is uw beukelaar nog ongeblutst van 't schieten,
En hiel zich buiten scheuts. Mijn schild, zoo rijk vereerd
Met duizend pijlen, en door 't zwaard ontrampeneerd,
Vereischt een anderen. Ten leste om eens te sluiten,
Waartoe veel woorden ? Laat de daad het vonnis uiten.
185 Men worp' de wapens in des vijands benden heen.
Beveelt ze ons uit den brand te halen, daar we streen,
En kroont hem, die met buit koom' heerlijk aangestreken.
157 . Hij vocht no oit zonder hem: h ij is hier „Ulysses", en deze
woorden behelzen een ingewikkeld verwijt, dat die zich nooit alleen op
een tocht dorst wagen. — 178. V ersn el t voor „voorbijsnelt , overtreft",
evenals v erm e ester e n, v er winn en voor „overmeesteren , overwinnen". -- 180. On geb lu t s t: d. i.: „zonder deuken". H.
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De zoon van Telamon hiel hiermede op van spreken,
En 't mompelen des yolks ging aan, totdat in 't end
190 Ulisses opstond, zuchtte, en zonder dreigement
't Gezicht eerst nedersloeg. Hij keerde naar behooren
Zich naar de vorsten, die tot rechters uitgekoren
Toeluisterden, en sprak met een bevalligheid:
0 Grieken, ging het naar mijn wenschen in dit pleit,
195 En uwen wensch, men zoude om 't erfrecht hier niet strijden.
Gij o Achilles, zoudt nog levende ons verblijden,
Wij u genieten: maar dewijl het noodlot nu
Rampzalig mij van hem verstak, met eenen u
Dien krijgsheld weigerde en ontzei [hij wischt bewogen
200 Tot schreien, en ontsteld dit sprekende, zijne oogen]
Wie zal met grooter recht de wapens van dien held
Achilles, Tetis' zoon, zoo recht en reden geldt,
Zich eigenen dan hij, een spiegel van de vromen,
Door wiens beleid Achil in 't leger is gekomen?
205 Men rekene Ajax niet tot voordeel, neen gewis,
Dat hij een plompaard schijnt, en grovaard, als hij is,
Gelijk de daad meldt. Laat mij mijn verstand niet deren,
't Welk Grieken altijd diende, en trouw was aan zijn heeren.
Laat mijn welsprekendheid, hoedanig z'is van stijl,
210 Nu hem, die voor zijne eer moet pleiten, en dikwijl
Uw recht verdadigde, uit afgunstigheid niet drukken,
En niemand smoor' den glans van zijne heldenstukken:
Want stam, voorouders, en al wat wij inderdaad
Niet zelfs bedreven, noeme ik nauw'lijks, 'twelk bestaat
215 In reén, ons eigen: maar nu Ajax op durf geven,
Dat Jupiter hem kent voor eenen van zijn neven,
Zoo moet hij weten dat Jupijn ons grootvaar is,
En wij hem even na bestaan. Dit blijft gewis:
Want zelf Laertes is de vader van mijn leven,
220 Arcees mijn grootvaar, en Jupijn, in top verheven,
Mijn oud-grootvader. Geen van allen, hier genoemd
Met name, werd voorhene in ballingschap gedoemd.
19o. Zonder dreigement: om 't rum: er kwam hier geen dreigen
te pas. — 193. En sprak met een bevalligheid: dat een is hier te
veel, en zou alleen te pas komen, indien de zin niet uit ware. — 203. Een
s p i e g el van de v r om en: wederom een stoplap en te verkeerder, omdat
bier aan Ulysses een zelfverheffing wordt in den mond gelegd, die in
weerspraak is met de houding, welke hij aanneemt, en niet gestrekt zou
hebben om hem de welwillendheid zijner toehoorders te winnen. — 221,
222. Geen van alien.... werd voorhene in ballingschap ge.
doemd: dit is een zijdelingsche hatelijkheid en ziet op Telamon, die wegens
den doodslag, onwillekeurig aan zijn broeder Fokus begaan, zijn vaderland
had moeten ruimen. Zie ook vs. 227.
VONDEL XII.
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Merkuur verheerlijkt mij zoo hoog van moeders wegen.
Van weerszij spruite ik dan, een ongemeene zegen,
225 Uit goddelijken stam. De wapens, die gij ziet,
Waarom wij pleiten voor den krijgsraad, eische ik niet,
Als een die eed'ler ben van wegen mijne moeder,
Noch mits mijn vader niet met bloed van zijnen broeder
Zich zelven smette. Strijkt het vonnis als het past
230 Naar elks verdiensten, en houdt dit gewis en vast
Hoe 't Ajax geenszins baat op Peleus hoog te roemen,
Mits deez' en Telamon elkand're broeders noemen.
Men zie geen bloed, maar eer en deugd aan om 't bezit
Van deze wapenen. Of wil men enkel dit
235 Den rechten erfgenaam toewijzen, niemand nader;
De brave Peleus is Achilles' rechte vader,
En Pirrus is de zoon van held Achilles. Waar
Blijft Ajax nu? ai zend Achilles' wapens naar
Oud Ftie, of Scirus been. Lust Ajax hier te rennen
240 Om eer, Achilles zelf zal Teucer rustig kennen,
Voor neef: en ziet die wel naar deze wapens om,
Of hoopt hij om dien prijs? dewijl dan 't eigendom
Der wapenen naar elks verdiensten, zonder voordeel
Van gunst, wordt toegekend met een rechtvaardig oordeel:
245 Ik heb meer uitgerecht, den staat ten beste, dan
Mijn mond, nog ongereed, voorshands u toonen kan,
En wil ze u evenwel op eene rije melden.
De moeder, Nereus' kroost, bewust hoe in de velden
Voor Troie Achilles in den oorlog sneuv'len zou,
250 Kleedt hem in 't joffrenkleed uit moederlijke trouw,
Bedroog ze altzamen, en ook Ajax. Ik behendig
Om 't mannelijk gemoed en oorlogshart inwendig
t' Ontvonken, veile hem, met allerhande stof
En joirrengadingen in Likomedes' hof,
255 Ook wapens aan. De held, door 't krijgsgeweer bewogen,
Had nog het maagdelijk gewaad niet uitgetogen,
Toen ik hem, die den schild en speer aantastte, zei:
O Tetis' zoon, de val van Troie, en 't landgeschrei
Wacht op uw komste alleen. Wat draalt ge om vroom te vechten ,
260 En 't hooge Pergamum ter aarde toe te slechten?
Ik grijp den dapperen en sterken jong'ling aan,
Om groote dingen uit te voeren en bestaan.
Wat hij uitvoerde wordt mijn wijsheid toegeschreven
227 . Ook in dit gezegde steekt een hatelijkheid. Ulysses zinspeelt er op,
dat Hezione, de moeder van Ajax, aan diens vader Telamon door Herkules
ten geschenke gegeven was uit den hem behoorenden krijgsbuit en dus,
wel beschouwd, een slavin was. — 248. D e m o eder: die van Achilles
namelijk : „Thetis".
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'k Heb Telef, met de speer gewapend, neergedreven.
265 En overwonnen, en genas zijn wonde, en dwong
Den krijgsman, die in nood nog krijgsgenade zong.
De muur van Teben is door mijne hand gevallen,
En Lesbos, Tenedos, en Cille, Apollo's wallen.
'k Won Scirus, smeed Limes ter aarde op eene rij,
270 En veel verzwijgende, zette u Achilles bij,
Die wreeden Hektor velde. Ik velde zoo gevaarlijk
Een held, en eische nu zijn wapentuig: want waarlijk
Ik hebbe Achil ontdekt door wapens in den nood,
En schonk ze in 't leven hem, hereischt die na zijn dood.
275 Toen een mans droefheid al de Grieken trof en drukte,
En duizend schepen, eer de henevaart gelukte,
De ree van Aulis in Eubea langen tijd
Besloegen, waaide, daar de vloot op anker rijdt,
En marren blijft, geen wind dan die de macht verlette.
280 Apols gestrenge mond eischte end'lijk d' onbesmette
Polixena, het bloed van Atreus' zoon, ten zoen
Der jachtgodin Diaan, om 't offervier te voen.
De vader weigert dit, en vloekt de goon uit smarte:
Want schoon hij koning was, de vader bleef in 't harte
285 Geplant. Ik wendde dit meedoogen en dien rouw
Van Atreus' zoon ten dienst des staats uit liefde en trouw,
En nu bekenne ik rond [de koning neem' het echter
Niet euvel] ik verweer die staatzaak voor een rechter
Geheel eenzijdig. 't Heil des yolks, de broeder, 't wit
290 Van zijne ontvangen macht beweegt hem, daar elk bidt,
's Lands welvaart tegens 't bloed der dochter op te wegen.
Men stuurt me hene naar de moeder, al verlegen,
Geenszins opdat men 't hart van Klitemnestre zoek'
Te kneden, maar door list misleidende verkloek'.
295 Waar Ajax uitgestuurd, de vloot zou liggen blijven,
En wachten op den wind. Ik ga, en laat me drijven
Naar Troie, als afgezant, bezie het hof, hoe 't woelt,
En hoe 't gesteld zij, daar 't van duizenden krioelt.
Ik voer den last uit, mij vertrouwd van alle grooten.
300 Beschuldig Paris, eische uit last der bondgenooten
Helene met den schat geschaakt uit Griekenland,
En smijte Priam, en Antenor, hem verwant,
264. Telef: Telefus, koning van Myzie en schoonzoon van Priamus,
werd door Achilles gewond, wat zich hier echter Ulysses toeschrijft. —
265. En dwong voor en bedwong. — 281. Polixena: evenals vs. 77
Achilles voor Alcides, schreef Vondel hier Polixena voor Ifigenia.
Hier valt echter aan geen schrijffout te denken, daar 't rechte woord niet
met de maat zou uitkomen en wij kunnen het abuis niet toeschrijven dan
aan een verstrooidheid van gedachten.
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Met reden over stag: maar Paris met zijn braven
En trotsche broed'ren, die de schakerij handhaven,
305 Onthielden nauwelijks [o Menelaus, gij
Draagt kennis hoe het ging] de handen of van mij.
Wij stonden d' eerste dag met u in dit bezwaren.
Het valt te lang u op een rij mijn wedervaren,
En mijn verdiensten in den oorlog van tien jaar
310 t' Ontvouwen. 's Vijands macht hiel zich uit krijgsgevaar,
Na onzen eersten slag, en binnen Troies muren,
Om zonder veldslag ons te matten, en verduren.
Ten leste vechten ze eerst na negen jaar om strijd.
Wat recht ge midd'lerwijl toch uit in al dien tijd,
315 Die in krijgskennis roemt geene anderen te wijken?
Maar wat bedreeft ge? en vraagt gij weder van gelijken
Wat ik bedreef. 'k Belaag den vijand. Ik bewal
De graften, of vertroost het krijgsvolk, om 't geval
En 's krijgslangdurigheid, en moeielijke ellende,
320 Standvastig met geduld te harden tot het ende.
Ik rade dat men 't heir versterke, en onze vloot
Voorzie van wapenen en voorraad. Waar de nood
Mij dagvaart spoede ik heen. De veldheer ligt bezweken
Bedrogen in den droom, gebiedt ons op te breken,
325 Uit last van Jupiter, en kan hiermee de zaak
Verweren. Ajax drijft dat elk den aftocht staak',
En Pergamum verdelg'. Hij vechte nu zijn beste.
Waarom belet hij niet den aftocht voor de veste,
En schiet, voor and'ren ree, het blanke harnas aan,
330 En trede al 't krijgsvolk voor, en hou de blooden staan,
Om met de vorsten, die den val van Troie zwoeren,
Den aangevangen krijg groothartig uit te voeren?
Waar' dit zoo groot een zaak voor eenen, die altijd
Dus snorkt en opgeeft wat hij uitrecht in den strijd?
335 Maar dat nog slechter luidt, o oorelogsbefaamde,
Gij koost het hazepad. Ik zag het zelf, en schaamde
Mij uwenthalven, toen gij hem den rugge boodt,
En woudt voor wind voor stroom afloopen met de vloot.
Ik riep: gezellen, staat. Wat wilt ge nu beginnen?
340 Hoe raast ge dus? is dit de stad van Troie winnen?
Verlaat ge Pergamum, alreede in uwe hand?
Wat brengt ge in Grieken na tien jaren? niet dan schand
En caster. Met deez' reen van spijt mij ingegeven,
Voere ik d' onwilligen, verbaasd ter vlucht gedreven,
303, 304. Met zijn braven en trotsche broederen: hier eischte 't
rijm braven , maar de taal bra v e: tenzij men aanneme, dat braven als
subst. genomen moet worden en dus op zichzelf staat: — wat ik echter
niet geloof, dat in de bedoeling lag.
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345 En vliende vloot weer aan. De veldheer houdt ze staan,
En voert de makkers, die vast sidd'ren, weder aan,
Daar Ajax niet een woord durf kikken: maar van toren,
Verwijt Terzijt de zoons, uit Areus' stam geboren,
Al wat hem inschiet, 'twelk ik straffe, en hou ze staan,
350 En drijf de schromenden op onzen vijand aan,
Met eenen verschen moed, en maan ze zich te dragen
Zoo dapper als voorhene. Al wat er in deez' dagen
Schijnt bij dien man verrecht, dat is alleen mijn werk,
Die hem, met al den hoop voorvluchtig, stutte en sterk',
355 En weder aanvoer': maar wilt gij het enkel winnen;
Wat Grieken zijn er, die u loven, of beminnen?
Held Diomedes gaat doorgaans met mij te ra,
Steunt op zijn krijgsgenoot Ulisses voor en na.
Het is een groote zaak dat deez' uit vele zielen
360 Mij uitpikte: en hoewel geen loten op mij vielen,
Nog holp ik, zonder dood en doodsgevaar en nacht
Te schromen, Dolon, die, als ik op eene jacht
En aanslag uitging, voort, met uitgetogen zwaarde;
Doch toen hij door bedwang den handel openbaarde,
365 En ik wat Troie broeide eerst hoorde uit zijnen mond.
'k Was van den aanslag gansch verzekerd, en mij stond
Niet meer te vragen, en kon veilig wederkeeren
Met vollen prijs, mij vast beloofd van alle heeren.
Hiermede niet vernoegd, rukte ik naar Resus' tent,
370 Holp hem met alle zijne aanhang'ren aan hun end
In 't heir, en keerde met den dooden op den wagen,
Die held Achils gespan u eischte, om ons te plagen.
Ontzegt me nu in 't recht den wapenprijs, zoo blijkt
Dat Ajax grooter prijs dan uw voorstander strijkt.
375 Wat voere ik Licischen Sarpedons macht u tegen,
Hoe zijn slagorden ligt geveld met mijnen degen,
Die Chromius, Ifijt, Alkander trotsch genoeg,
Alastor, Charope, en ook Halius versloeg,
Held Toon, Pritanis, Ceranon holp om 't leven,
380 Feridam, Ennomon, Noemon, die hier bleven,
Van 't strenge noodlot in een wisse dood gejaagd,
Ook zoo vele and'ren, min befaamd en uitgedaagd
Voor Troie, en met mijn hand zoo bloedig neergehouwen;
O burgers, lust het u mijne oorlogsdeugd t' aanschouwen?
385 Ik draag litteekens in de borst als diamant.
Gelooft geen ijd'Ien roem. Hij rukte met de hand
Den boezem open, zegt: beziet eens hoe ze bloeden:
385. Als diamant : „als een sieraad, waar ik mij op verheffen mag".
Ipso loco pulc r a, zegt het Latijn. Immers, het schoone van de litteekens bestond daarin, dat zij in de borst, dus van voren te zien waren.
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Deez' borst stond altijd schrap, om uwen staat te hoeden.
Maar Ajax stort geen bloed, in zulk een langen tijd,
390 Voor zijnen krijgsgenoot, en bleef doorgaans bevrijd
Voor wonden. Wat mag hij dan stoffende uit gaan strooien
Dat hij de Grieksche vloot, in 't harnas tegens Troien
En Jupiter, behoedde 1 ik weet wel dat hij streed.
Een anders deugd uit haat en nijd met onbescheed
395 t'Ontluist'ren is geenszins mijn aard. Hij late blijven,
Gemeenen lof zich in 't bijzonder toe te schrijven,
En gunne u ook een deel. Patroklus, met een glimp
Van held Achil vermomd, keert, Frigie ten schimp,
Met zijn verdadiger de Troischen van ons kielen,
400 Gereed haar op het strand te branden en vernielen.
Hij rekent mede dat geen ander schrap dorst staan,
En tegens Hektor lijf om lijf in 't vechtperk slaan.
Men wraakt me, en vorsten, en de koning staan vergeten,
Als hij de negende, bij lot gekeurd, vermeten
405 In 't perk te voorschijn kwam. Maar zeg me, o dapp're man,
Hoe voer het lijfgevecht? held Hektor kwam er van
Nog ongewond. Och wij rampzaligen gedenken
Met droefheid aan Bien dag, als we al in rouw verdrenken,
En held Achil, de muur van Grieken, nederploft.
410 Geen tranen, druk, noch angst beletten me op deez' schoft
Achilles' lijk terugge in zijne tent te dragen;
Ik zegge Achilles' lijk, in 't harrenas verslagen,
Hetwelk wij wenschen aan te schieten, als het past,
Ten prijs van hem. Ik ken mij sterk om dezen last
415 Te dragen. 'k Zal u d'eer dank weten t'allen tijden.
Was Tetis, moeder van Achilles, voor het strijden
Zoo keurig op geweer en wapens van den zoon,
Om eenen dommen, kunst en leeringe ongewoon,
Met een doorwrocht geschenk en beukelaar te dekken,
420 En Ajax eenen schild zoo kunstrijk aan te trekken?
Want hij begreep niet wat hierin gedreven stond,
Den oceaan, en aarde en hemel, groot en rond,
De hemelteekens, en Zeilstarren, Regenstarren,
De noordsche Beren, die in zee niet zinken darren,
425 Den Reus hier neffens, met zijn slagzwaard toegerust.
Hij eischt de wapens, vol sieraad, hem onbewust.
Maar hoe? verwijt me deez' dat ik begon te schromen,
En spa kwam, toen de krijg alree was aangenomen ?
423. Zeilstarren, Regenstarren: de zeilstarr en zijn de Pleiad en, volgens de fabel genoemd naar hare moeder Pleione; doch Vondel
ziet hier op de natuurlijke afleiding van den naam , t. w. naar 't Gr. lath,,
d. i. : „zeilen", omdat men, bij hare opkomst , die in de lente geschiedt ,
de zee wederom rustig meende te kunnen bevaren. Over de Regensta rr e n of H y a den heb ik, op B. III, vs. 764 en elders , reeds gesproken.
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Kan Ajax niet bevroén dat hij, die ons bevlekt,
43o Meteen Achilles ook in deze schuld betrekt?
Indien met veinzen iet verbeurd wordt, hij moet weten
Wij veinsden allebei, en waren liefst vergeten.
Is dralen misdaad, ik kwam eer op 's legers stem.
Gelijk mijn ega mij, verlet zijn moeder hem.
435 Wij zuimden luttel tijds om moeder en om vrouwe,
En dienden menig jaar u vroom uit liefde en trouwe.
Ik ben niet eens beducht, indien 't aan mij ontbreekt,
Dewijl zoo groot een held ook in deez' misdaad steekt.
Ulisses evenwel betrapte hem door vonden:
440 Maar Ajax vond betrapte, als zij verlegen stonden,
Ulisses geenerwijze, en wij behoeven niet
Eens vreemd te houden dat hij uitvaart, raast, en schiet
En schimpt met zijne tong: want afgerecht op nukken,
Verwijt zijn gramschap u ook schandelijke stukken.
445 Is 't schand dat ik den zoon van Nauplius beticht,
En is het eere dat gij streng hem in 't gericht
Ter dood hierop verweest? maar Palameed, beleedigd
Door blijk van 't lasterstuk, blijft steken onverdedigd
In zijne misdaad: want gij hoorde niet alleen,
450 Maar zaagt de lastersmet, die bleek door 't goud voorheen
Ter sluik genoten. Dat nu Filokteet bekreten
In Lemnos treurt, en blijft in ballingschap gezeten,
Is buiten mijne schuld, hetwelk ge ook zoo verstondt.
Verantwoord dit. Ik wil geenszins met mijnen mond
455 Verloochenen dat ik hem ried zich daar t'onthouwen,
Om zijne droefheid en de weén, die 't hart benauwen,
Te lenigen, ontlast van optocht en van wacht.
Hij was tevrede, en leeft gerust en stil en zacht.
Deez' raad was heilzaam en getrouw, schoon trouwe raden
460 Alleen genoeg volstaan. Doch nu gij zijt beladen
Om Filoktetes, en waarzeggers eischen dat
Men dezen halen zal, om koning Priams stad
In d'asch te leggen, zend mij niet om hem te halen:
Want Ajax zal dit wel beschikken, en niet falen
465 Om met welsprekendheid een gram krankzinnig hoofd
Te stillen, of door list, zoodra hij wordt geloofd,
In 't heir te brengen. Eer zal Simols verkeeren
Van aard, en zijnen stroom terugge drijven leeren,
En Ida bladeloos en zonder groente staan,
470 Achaie, Troie zelf de hand biende, ons verraftn,
Dan mij verdrieten wil met mijn verstand en raden
439-441. Versta: „Ulysses wist Achilles te betrappen; maar Ajax betrapte
Ulysses niet (dit had Palamedes verricht)". — Als zij (de krijgshoofden en
Ulysses) verlegen stonden, is een onnutte stoplap.
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Den Griekschen staat te hoén voor ongeval en schaken,
En Ajax' dwaas vernuft het heir te stade koom'.
Gestoorde Filokteet, hoewel ge, los van toom,
475 Op Agamemnon, mij, en zoo vele and're heeren
Gestoord zijt; schoon ge mij vervloekt, en dreigt te dezen,
En alle rampen wenscht, en met een grammen moed
Ulis ontmoeten wilt, om eens uw ziedend bloed
Te koelen met zijn dood, nog, willen 't goon gehengen,
480 Zal ik u halen, en in 't leger herwaart brengen,
En uwe pijlen [het geluk begunstig' mij]
Gebruiken, evenals ik met waarzeggerij
Van Helenus mij diende, en hoorde uit Gods kapellen
Al wat d'orakels ons van Troies noodlot spellen:
485 Gelijk ik 't heiligdom van Pallas schaken derf,
En voeren midden door den vijand op ons werf.
Durf Ajax echter bij Ulisses zich gelijken?
Want zonder Pallas' beeld kan Grieken Priams rijken
Geenszins veroveren. Dit lot staat pal en vast.
490 Waar blijft nu Ajax, die zoo sterk op niemand past?
Waar blijft de stofferij en roem van dezen grooten?
Wat schroomt gij? waarom komt Ulis niet opgeschoten,
En sluipen door de wacht, en vreest zich in gevaar
Bij nacht te geven, en door spits en zwaarden naar
495 De stad te gaan, ja zelf op Pallas' burg te stijgen,
Om in 't gewijde koor het heiligdom te krijgen,
Te voeren midden door den vijand? zonder dat
Zoude Ajax vruchteloos met zijnen schild, zoo prat
Wel zeven huiden dik gevoederd, elk braveeren.
500 Die nacht kreeg Grieken hoop om eens te triomfeeren.
Toen won ik Ilium, al stoft ge op uw bestaan.
Zie Diomedes niet zoo wars en donker aan,
Die zoo hij niet verstond dat een uitnemend vechter
Den wijzen raadsman d'eer moet toestaan voor den rechter,
505 Voorwaar hij zoude zelf naar deze wapens staan;
Ook Ajax, zijn genan, veel zediger beraftn,
Zou hier naar dingen, en Euripilus, en mede
494. Door spits en z w a a r d e n: „men moet hier lezen door SPIETS
„en z w a a r d e n, hetwelk te zekerder is, omdat vooreerst het woord
„spits, dat in den oorlog eigenlijk heir spit s beteekent, hier niet te pas
„komt, en ten anderen spiets en zwaard een zeer gemeene spreek„wijze is, om allerlei krijgsgeweer uit te drukken”. H. Alles zeer waar; doch
't H.-S. van Vondel heeft duidelijk spits en ik zie ook Been reden, waarom
hier niet aan 't spits („punt") van den de g en zou kunnen gedacht worden. — 506. 0 o k Ajax, zijn g e n an: dit moest zijn: uw ge n a n; immers
spreekt Ulysses hier — zie vs. 502 en 511 volgg. — den zoon van Telamon
in den 2den persoon aan, en z ij n zou op Dio m e d e s slaan. De hier bedoelde g en an is Ajax, zoon van OIleus.
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Doorluchte Andremons zoon, ten oorlog altijd reede,
En held Idomeneus, een landsman, trotsch te paard,
510 Van held Merion, en Menlails schat dit waard.
Gij ziet de kloeken, die in oorlog u niet wijken
Voor mijn raadslagen gaarne en ongeweigerd strijken.
In storm en veldslag geldt uw moed en dapperheid:
Maar uw verstand behoeft ons brein en kloek beleid.
515 Gij zijt een krijgsman, maar geen raadsman. Ik voorzichtig
Ontrade reukeloos wat zwaar is en gewichtig
Te wagen zonder nood. Gij weet den vijand aan
Te grijpen. Atreus' zoon komt zich met mij beraln,
Wanneer men vechten zal. Gij vecht om t'overwinnen
520 Met uwen arm, maar ik met overleg en zinnen.
Gelijk de stuurinan den matroos te boven gaat,
De veldheer grooter is dan een gemein soldaat,
Zoo verre ga ik u door mijn verstand te boven.
Verstand regeert de hand. Het meeste is meest te loven.
525 Hier komt het al op aan. Hierom, o krijgsraan, eert
Den trouwen wachter [die uw heerschappij vermeert,
Zoo vele jaren heeft in uwen dienst gesleten,
En zich door kommeren en rampen heengebeten]
Met dezen wapenprijs, den vroomsten toegeleid.
530 Ten leste zien we eens 't end van onze zwarigheid.
'k Ho1p hinderpalen en beletsels schoon uitrooien,
Won Pergamum, en brocht te wege dat men Troien
Kon overwinnen. Nu verzoeke ik om den staat
Der Grieken, en de stad, die reede aan 't wank'len slaat:
535 Om God en 't heiligdom van Pallas, schoon van luister,
Met mijne hand geschaakt, en hier gesteld bij duister;
En om al 't gene nog met wijsheid en beleid
Staat uit te voeren: en indien men werk bereidt
En eischt iet met gevaar van 't leven nog te halen;
540 Of acht ge dat er iet ontbreken mocht en falen
Om Troies ondergang te vorderen; gaat mij,
Nooit ondienstvaardig, noch weerbarstig, niet voorbij,
En staat me rustig toe de wapens, daar we om dongen,
Of schenkt ze aan 't heiligdom , van ons bij nacht besprongen.
510. Van held Merion, en Menlaiis: „Menlafis voor Menelaus
„is, mijns oordeels, geheel verwerpelijk, toevallig komt, bij dezen, een
„andere misslag, t. w. Merion voor Mérion.... zoodat alleen het woord
„held behoeft weggenomen te worden, om twee misstallen tevens te her„stellen, aldus:
„Van Merion en Menelaus". (H.)

541. Vorderen voor 't hedendaagsche, doch min zuivere „bevorderen".
542. Nooit ondienstvaardig, noch weerbarstig voor „die mij nooit
ondienstvaardig enz. getoond heb”.
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545 Hij wijst zoo sprekende op het kerkbeeld, dat er staat.
De vorsten zaten al bewogen. Inderdaad
Bleek wat een tong vermag, met voegelijk to spreken.
De wapens van Achil, die trotsch heeft uitgesteken
In oorlog, vallen nu een gladde tong ten deel :
550 En Ajax, die alleen in bloedig krijgskrakeel
Zoo dikwijl Hector, zwaard, en vier, en ongevallen
Door zijne vroomheid schutte , en staan hiel voor de wallen ,
Verhit, als een die zich geenszins betoomen kan.
De spijt en hoon verwon dien onverwonnen man.
555 Hij greep het zwaard, en sprak : voorwaar dit is mijn eigen.
Of zoude Ulisses, die niet opmag tegens dreigen,
Zich dit ook eigenen. Dit zwaard, zegt hij, mijn hoop,
Hetwelk zoo menigmaal van 't bloed der Frygen droop,
Zal van zijn meesters bloed bedropen tuigen konnen
560 Dat Ajax' hand alleen held Ajax heeft verwonnen.
Aldus sloot Ajax 't pleit, en duwde 't zwaard op 't lest
Door d' onversaagde borst in 't hart tot aan 't gevest
Zijn handen konden 't zwaard niet uit den boezem halen :
Een bloedstroom dreef het uit met borrelende stralen;
565 En d' aarde, rood geverfd, teelde eenen purp'ren gloed,
Een bloem, gelijk voorhene uit Hiacintus' bloed
Een bloem kwam spruiten: en de blaän van beide mellen
De letters, die de klacht des eenen konnen spellen,
Den naam des anderen, ten oorlog streng en fier.
570 Ulisses zeilde in 't end zeeghaftig voort van hier
Naar Lemnos, 't vaderland van Toas, en zijn gade
Hipsipile, berucht alom door d' ongenade
En manslacht van 't geslacht der vrouwen daar begaan.
Hij reisde om Herkules' pijlkoker derwaart aan,
575 En keerende in het heir der Grieken en hun bende
Met Filokteet, besloot dien langen krijg in 't ende.
Priaam geraakt ten val. Gansch Ilium stort in,
En Hekuba, helaas, des konings gemalin ,
Loopt uitheemsch bassen, na verlies van bloed en Staten,
580 Veranderd in een bond. De stad met d' onderzaten
Geploft in d' assche, smookt uit puin in Helles' straat.
Jupijns altaar in 't hof wordt endelijk verzaad
Met zooveel bloeds [daar bloed als water werd vergoten]
Als van dien ouden heer nog over was geschoten.
585 Kassandre, Apollo's non, en zuiv're priesterin,
553. Verhit voor „wordt heet, driftig". — 57o, 571. Zie over de vrouwen van Lemnos, die haar mans hadden omgebracht, het aangeteekende
op den brief van Hipfipile aan J a z o n. Voorts zij in 't voorbijgaan opgemerkt dat manslacht van 't geslacht allesbehalve fraai klinkt. —
584 . Dien ouden heer: „Priamus".
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Gesleept bij 't hangend haar ten drempel uit en in,
Hare armen vruchteloos ten hoogen hemel strekte.
Het heir der Grieken sleurt baldadig d' onbevlekte
Troiaansche joffers, een benijden vrijbuit, voort,
590 Die nog de beelden van 's lands goden, en de poort
En posten der gebrande en halfgebrande kerken
Omhelzen. Hektors oir stort neder uit den sterken
En hoogen toren, daar Andromache voorheen
Den erfgenaam liet zien, zoo dikwijl achtereen,
595 Hoe Hektor hem en 't rijk der vaderen bevrijdde.
De noordwind en matroos vermaant hen op 't getijde
Te passen, en voorwind te zeilen zeewaart aan.
Zij roepen : Troie och arm, men sleept ons voort : wij gaan :
Wij nemen oorelof. Troiaansche vrouwen kussen
600 De kust, en scheiden van 's lands boom, die ondertusschen
Nog opsmookt. Hekuba, de droeve koningin,
Gevonden midden bij der kind'ren graven, in
Het uiterste benauwd [het valt bedrukt t' aanschouwen]
Gaat d' allerleste scheep. Ulisses spaart geen vrouwen,
605 En sleept haar mede, die zich aan de graven hiel,
De beenders kuste, ook d' asch des mans, hoe zwaar het viel,
Nog bergde in haren schoot. Zij liet ten lange leste
In Hektors graf een gaaf, het arme lijk ten beste.
De grijze haarvlecht, uit het hoofd gerukt, en nat
610 Besprengd van tranen. Recht in 't oog van Priams stad,
Dien puinhoop, ligt een land, bezeten van Bistonen.
Hier stond het prachtig hof, met Polimnestors tronen,
Wien Priaam Polidoor zijn zoon beval te voén
Heel stil, uit voordacht om den jongen knaap te hoen
596. Hen: t. w. „Ulysses en zijn makkers". — 597. V o or wind:
„v o o r w in d is hier een woord, Adverbialiter genomen; zoo zegt men
„ook oneigenlijk de zaken gaan voorwind, d. i. gelukkiglijk, voor„spo ediglijk, doch als men van z e il en spreekt, zoude ik liever schrij„ven voor wind gelijk men ook schrijft voor str o om, als twee woorden
„aangemerkt” enz. H. — lk kan mij niet te best vereenigen met hetgeen
H. hier, en in 't vervolg van zijn betoog, over v o or de wind in 't midden brengt: mijns inziens leert de wijze, waarop de nadruk valt, ons van
zelve, of wij de woorden voor en wind los, of aan elkander moeten
schrijven. In het eerste geval valt de klemtoon op wind; terwijl in v o o rw in d de nadruk op de eerste lettergreep moet vallen. In den bovenstaanden regel hadden dienvolgens — en hierin stem ik met H. overeen — de
woorden gescheiden moeten worden. Zie vs. 883. — 599, 600. K us s en de
k us t: „voeg hierbij 'tgeen VAN DER BURG zegt, Lijkdicht op J. van der
Straeten:
„En laet nu Ebb' zich wachten
„Van langer laughs u kil te kussen onze kust. H.

61o. Recht in 't oog voor „vlak tegenover". — 6ii. B e z e t en van
Bistonen voor „van Thraciers bewoond".
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615 Voor 't nakende gevaar der Frigiaansche ellenden :
Geen onwijs overleg, kon gierigheid van schenden
De hand onthouden, die door blinkend goud bekoord,
Den blinden Trax verrukt tot zulk een vuilen moord.
Het was met Priaams staat zoo dra niet omgekomen,
620 Of deez' verwaten schelm heeft eenen dolk genomen,
En holp het voedsterkind afgrijselijk van kant :
En recht alsof men, met dit doode lijk van strand
Te schuppen, en voort weg uit d' oogen heen te smijten,
Zich zelven, en de ziel van wroegen en van wrijten
625 Ontlasten konde, plompt het lichaam los in zee
Van eene hooge rots. Heer Agamemnon ree
Te varen, vond geradn, eer 't onweer hem mocht deren,
De krijgsvloot aan de kust van Tracie te meren,
Totdat de storremwind en 't holle water zwicht.
630 Hier kwam Achilles' schim uit 's aardrijks klove in 't licht
Opdonderen, zoo groot gelijk hij was in 't leven,
En scheen der Grieken hoofd, van gramschap aangedreven,
Van ver te dreigen met zijn schitterende zwaard.
0 Grieken, roept hij, zult ge ondankbaar en veraard
635 Vertrekken, zonder aan mijn dapperheen te peizen?
Is mijne deugd met mij begraven ? zult ge reizen?
Vergeldt ge mij aldus? trekt geenerwijs zoo heen.
Verzoent Achilles' geest met bloed van Polixeen,
Mijn graf ter eere. Zoo sprak d' overleén. De heeren
640 Gehoorzamen deez' stem, en zulk een streng begeeren,
En d' ongelukkige en grootmoedige vorstin,
Gerukt uit moeders schoot, die uit getrouwe min
Alleen haar nog omhelst, geleidt men naar de zoden
Van 't grafaltaar, en wordt naar 's krijgsraads hoofd geboden,
645 Op 's helds gebeente en zijn bloedgierig graf geslacht.
Deez', die aan haren stam en adel nog gedacht,
Zag, staande voor 't altaar, hoe Pirrus zich bereidde
Ten offer, opdat hij de ziel en 't lichaam scheidde,
En met de bloote kling gegrepen in de hand
65o Haar wraakziek aankeek, en zij sprak in zulk een stand:
Vertoef niet : lesch uw dorst met bloed, en laat het leken.
Wat schroomt ge? schroom geenszins mijn hartadr of to steken,
Zoo sprekende geeft zij den strot en boezem bloot.
En zegt : gewis mijn moed gedoogt niet arm en snood
624. Van wroegen en van wrijten: „de schorre klank van deze herhaalde wr drukt de wrangheid der beteekende zaak niet kwalijk uit, diergelijk vindt men bij niemand krachtiger dan bij Poot, bl. 422:
Neptunus wreeden wrok en wrange wraak ten doer H.
654. Arm en snood: snood staat hier in zijn oorspronkelijke beteekenis
van : „gering, verachtelijk". H.
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655 Voor een slavin te gaan. Gij zult een bloem afmaaien,
Maar geene godheid met deze offerhande paaien.
Het eenig 'twelk ik wensch is dat een vrouw moeders hart
Dien grooten rouw verzette, en hare dochters smart.
Vrouw moeders rouw alleen, belet me blij te sterven;
660 Hoewel mijn dood niet, maar heur deerlijk ommezwerven
En leven billijker beweend waar' en beklaagd.
Nu wijkt altzamen of van mij, verwezen maagd,
Opdat ze rustiger en vrij ter zielen vare,
Zoo 't godheen meer behaag' dat ik mijn eer beware,
665 Geen mans mijn zuiverheid genaken met hun hand.
Een bloed vrijwillig niet door dwang gestort in 't zand,
Zal hem, wie 't is, dien gij met mijne dood wilt sussen,
Veel aangenamer zijn in 't sterven. Ondertusschen
Bid Priaams dochter, nu slavin, ten offer ree,
670 Zoo iemand wordt beweegd door mijne jongste bee,
Dat niemand moeder 't lijk ter uitvaart toch verkoope
Om goud, maar tranen. Toen zij grooter was van hope
En 't uit kon voeren, kocht ze ook Hektors lijk om goud.
Zoo spreekt ze, daar niet een van tranen zich onthoudt,
675 Behalve zij alleen. Zelf d'offeraar most weenen,
En dreef onwillig 't zwaard door borst en boezem henen,
Daar zij hem schoon stond. Eer de beenen met de ziel
Bezweken, en de maagd ter aarde nederviel
En stortte, hiel ze nog, ook zonder 't zwaard te vreezen,
680 Een zelve fier gelaat, en onbeteuterd wezen.
In 't vallen draagt ze zorg dat zij de leden dekt,
Haar kuischheid schaamrood nog beware, en onbevlekt
Behoude in 't sterven rein en zedig. Troianinnen
Staan reede, en dragen ze van hier, bedroefd van zinnen,
685 En overwegen hoe erbarmelijk het zaad
Van koning Priamus en Hekuba vergaat,
En wat al bloeds een huffs rampzalig stort. Zij weenen
Om haar, en Hekuba, flus Priaams ga, met eenen
667. Wie 't is: zou behooren te wezen: „wie 't zij". — 677. Daar zij
hem schoon stond: „daar zij hem borst en boezem bloot gaf, en aan„bood, om den doodsteek te ontvangen. Schoon staan is dan zooveel
„als bloot of vlak staan. DE LA RUE Christel. Klinkd. II, 8:
„Zoo stelt de jonge borst voor 't wreede slagtmes, schoon;
„doch schoon is hier eigenlijk in staat, in een vereischte gestalte.
„BRANDT Leeven van de Ruiter B. IV bl. 181 in 't laatst, toen alles
„schoon stond, om wel aan te gaan, bezweek den kapitein het
„hart, dat is, toen alles in staat, vaardig en gereed was". H. — 685.
Erbarmelijk: „BREDERO gebruikt erbarmelijk voor medelijdende,
„die zich erbarmt over anderen, is Griane, Act. IV:
Hood; h-waerdige Princes erbarmelijck en milt". H.
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De moeder van zijn kroost en kind'ren, en een beeld
690 Van 't bloeiende Azien, dat zulk eene afkomst teelt,
Maar nu een vrijbuit van Ulisses is, getrokken
Bij lot ter dienstbaarheid, hem tegens 't hart, vol wrokken,
Hoewel ze Hektor heeft in 't licht gebracht weleer.
Och Hektors moeder vindt nu nauw'lijks eenen heer.
695 Zij, 's dochters lichaam, van die dapp're ziel versteken,
Omhelzende, beschreit het dat haar tranen leken
Langs 't aangezicht; gelijk zij menigmaal voorheen
Haar vaderland, gemaal, en kinders, en de steen
Beschreide, en d'oude stort nog tranen in de wonden,
700 En kust den dooden inond, van weedom ongebonden,
Slaat hare borst, gelijk zij doorgaans was gewoon,
Wischt al 't geronnen bloed met grijze vlechten schoon
En net, krabt aangezicht en borst en kaken open,
En klaagt weemoedig dus: o kind, wat kan ik hopen!
705 Gij moeders leste vrucht, en die ik jongst betreur:
Want zoons en dochters, zoovele and'ren, gingen veur,
Och ligt ge neergeveld, en zie ik uw kwetsure,
Die mijnen boezem kwetst! zien wij ter kwader ure
U ook vermoord, opdat helaas ik geene derf
7t0 Van al mijn vruchten, die den moordsteek niet besterf!
Ik waande dat geen zwaard uw lichaam zoude wonden,
Dewijl ge een vrouwmensch waart. Nu heeft u 't zwaard
[verslonden,
De deerlijke ondergang van eene zelve stee
Sleepte u en op een rij alle uw gebroeders mee.
715 Achilles dagvaart u, de pest van stam en neven:
Maar toen Achilles kwam te vallen en te sneven
Door Paris en Apols geweer, geenszins t'ontvlien,
Sprak ik: nu staat Achil u langer niet t'ontzien,
Ook geenszins mij. Maar d'asch en stof van dien begraven
720 Beoorloogt nog den stam: en wij, gedoemde slaven,
Gevoelen heden nog zijn vijandschap te straf,
Die ons wraakgierig ook beoorloogt uit zijn graf.
'k Was kinderzalig voor de moordzucht en het woeden
Des zoons van Eakus. Mijn stad, van 't hoofd der vloeden
725 En wateren zoo trots gebouwd op Priams erf,
Verzonk in assche en puin, en 't algemeen bederf
Des Frigiaanschen staats liep endelijk ten ende,
Indien men 't noemen mag het end van 's rijks ellende :
Ik ben het overschot van Pergamum alleen,
730 En zie nog 't ende niet van mijn bedroefd gesteen.
Ik flus d'ontzaglijkste van allen, trotsch op zonen,
Op man, en schoonzoons, en schoondochters, ga nu wonen
In Grieken, worde forsch dus arm gesleurd door 't slijk,
Als een gebannen, ver van mijner kind'ren lijk,
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735 Voor Peneloops slavin, die mij mijn taak leert spinnen,
Vertoont me in Itaka bij hare naburinnen,
En zegt : dit 's Hekuba, de moeder van den held,
Vorst Hektor: dit 's de weeuw van Priaam, lang geveld :
En gij, o dochter, die alleen, na'et overlijden
740 Van zoo veel kinderen, uw moeder zoudt verblijden,
En troosten in dien rouw, verzoent uw vijands asch.
Ik baarde een zielzoen voor een die mijn vijand was.
Waar blijve ik 'anger, die verstokt volharde in klagen!
Wat leve ik 'anger! o verdrietige oude dagen!
745 0 waarom spaart ge mij? o wreede goon, waarom
Rekt gij mijn leven, in dien hoogen ouderdom
Zoo lang, om moord op moord en jammeren t'aanschouwen?
Wie zou gelooven, wie zoude immermeer betrouwen
Dat, na'et verwoesten van Neptunus' stedebouw,
750 Men koning Priam nog gelukkig noemen zou?
Och dochter, vader is gelukkig omgekomen,
En heeft uw droevig ende en neerslag niet vernomen.
Hij scheidde teffens van het leven en het rijk.
Maar zult ge, o koningskind, bier met uw bloedig lijk
755 En sterven uitbesteed, belanden in de haven
Van stille rust, in 't graf der vaderen begraven?
Dit lot mag ons geslacht niet erven. Och gij wordt
Met moeders tranen op uitheemschen grond bestort,
En met een handvol zands begraven in deez' streken:
760 Wij zitten arm van have en goed en bloed versteken.
Een telg, ten hoogste van de moeder trouw bemind,
Schiet eenig over, dat is Polidoor, mijn kind,
Om 'twelk ik wensche nog een korte wijl te leven.
Hij was de jongste, en is nu 't eenig oir gebleven,
765 Besteed in Traciê, en het koninklijke hof.
Wat toeve ik midd'lerwijl de wonden en het stof,
En 't bloedig aanzicht of te wasschen en te vagen?
Zoo sprak ze, en ging aan strand, helaas met eenen tragen
En strammen gang, en trok het grijze haar van 't hoofd. °
770 De droeve sprak: o schaar van Troien, afgesloofd
Van rouw, nu geeft me fluks den eemer, wilt u reppen,
Opdat ik water uit de zoute zee mag scheppen.
Daar ziet ze Polidoor op 't water ongerust
754, 755. Met uw bloedig lijk en sterven uitbesteed: dat en
st e r v en kon best gemist worden; maar ook al licht men het uit den zin,
toch is het fraaie beeld, dat het oorspronkelijke levert, in de vertaling verloren gegaan. De Lat. dichter heeft: funeribus do t a b e r e, d. i.: „een
lijkstaatsie zal uw bruidschat zijn". — 77o. S c ha a r van Tr oie n: de
„Trojaansche vrouwen", waar later sprake van is. — '773. P oli do or: beter:
„het lijk van Polidoor", P olidori corpus. — On g e r us t: vrij zwak, om
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Van verre met den vloed aandrijven op de kust
775 En schrikkelijk gewond van Tracisch staal doorregen.
De vrouwen jammeren. Zij stond verstomd, verslegen
Van hartewee. De rouw belette haar de spraak,
En 't schreien, daar ze stond stokstijf, gelijk een staak,
Verstomd en onbeweegd. Geen traan bedauwt de wangen.
780 Zij laat het aangezicht bedrukt ter aarde hangen.
Nu ziet ze 't hemelsche gewelfsel grimmig aan,
Dan aanzicht en kwetsuur des zoons, een wreed bestaan,
Voor hare voeten neer, en bovenal de wonden.
De wraakzucht wapent haar, die wild en ongebonden
785 En razende opsteekt, en besluit, geperst van druk,
Als zat ze nog op stoel, te wreken zulk een stuk,
Gelijk een boschleeuwin, geplonderd van haar jongen,
Den vijand volgt op 't spoor, uit haar gezicht gesprongen,
Zoo streeft nu Hekuba, vervoerd van toorne en haat,
790 En zonder aan te zien den ouderdom en staat,
Naar Polimnostor, dien vervloekten, zoet op moorden,
En zoekt den koning met geveinsde en zachte woorden
Te spreken: want zij wou hem een verborgen schat
En overschot van 't goud der uitgerooide stad
795 Ontdekken, om den zoon te leveren in handen:
En Polimnestor, wiens begeerten vierig branden
En vlammen op het goud, inhalende uit den aard,
Gelooft het, gaat met haar alleen bezijdenwaart,
En spreekt ze minzaam toe: o Hekuba mevrouwe,
800 Geef me uw geschenken voor den zoon. Bij mijne trouwe
En alle goon, ik zwere u trouw in dit geval
Wat gij ons geeft en gaaft zoo lang voorhene, 't zal
Hem voort geworden. Zij zag grimmig en ontsteken,
En zwol, one zich aan dien meineedigen te wreken,
8o5 Van granischap om het hoofd, en kwam met luid geroep
Van Troische vrouwen, een godsjammerlijken troep,
Met scherpe nagelen hem in 't gezicht gevlogen,
En krabt den aartstiran en valschen booswicht d'oogen
Schuimbekkende uit het hoofd. De wraak zet krachten bij.
810 Zij steekt de duimen in het loch van wederzij,
En vuil van godd'loos bloed, boort d'oogen uit hun winkelen.
Het Tracisch yolk, vergramd opstuivende, loopt rinkelen,
Verbolgen om 't geval des konings, en bestaat
De Troianin te slaan, te steenigen uit haat
den schrik en zielsangst der moeder uit te drukken, tenzij het woord bij
aandrijven behoore en dan zoo veel moet beteekenen als „onrustig, op
en neder slingerende". — 812. Loopt rinkelen voor „loopt te hoop", of,
eigenlijk, „loopt in een ring te zamen". Ringel en en rinkelen, van
welk laatste men nog rinkelrooien heeft, is inderdaad hetzelfde.
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815 Maar Hekuba verwoed bijt jankende in de steenen.
Zij poogt te spreken, maar verbast elk, en loopt henen.
De plaats is elk bekend, en heet naar dit geval.
Zij, denkende aan haar ramp, loopt treurig overal,
En huilt, en bast door 't land des Tracers zonder ende.
820 Troiaan en Griek beklaagt haar onheil en ellende,
Ook 't gansche godendom, en Juno zelf verstaat
Dat deze zware straf haar schuld te boven gaat.
Auroor, hoewel haar gunst holp Pergamum verweren,
Kon zich aan Hekuba's noch Troies jammer keeren.
825 Zij kwelt zich om 't verlies van Memnon, haren zoon,
Die moeders hart trof, en in 't zand bij d'and're doOn
Voor Troie van Achil geveld werd en doorsteken.
Haar roode kaken, schoon met rozeblaän bestreken,
En die den nucht'ren dag verheugen, en het yolk,
830 Zien bleek, en zij bedekt het aanschijn met een wolk,
En kan niet aanzien dat het lijkvier 't lijk zal branden.
Zij acht zich niet te groot, om met gevouwen handen
En ongevlochten haar, den grooten god Jupijn
Te voet te vallen, in dien rouwe en droeven schijn,
835 En hem, met tranen op de kaken, dus te smeeken:
Ik, d'allerminste der godinnen, in de streken
Van 's hemels gouden hof [want luttel heiligheid
En kerken worden mij gewijd en toegeleid]
Koom echter, als godin, geenszins om woudaltaren,
840 Brandoffers, kerken, en vierdagen herwaart varen.
Indien gij evenwel bevroedt hoe ik een vrouw
U diensten opdraag', zoo gehoorzaam en getrouw,
Zoo dikwijl mijne zorg, wanneer de schimmen zwichten,
Den ganschen aardboöm met de dagtorts komt verlichten,
845 Begrijpt ge lichtelijk dat ik ook loon verdien.
Nog komt Auroor geenszins, om rijkelijk voorzien
Met wel verdienden loon te worden, u hier smeeken.
Ik koom, van Memnon, och mijn lieven zoon, versteken,
Die vruchteloos zich voor den oom in 't harnas kweet,
85o En in het bloeiendste van zijne jaren wreed
816. En lo opt hen en: dat was zeker wel 't wijst wat zij doen kon;
doch er diende wel iets duidelijker bij herhaald te worden wat vs. 578
staat, dat zij zulks namelijk deed in de gedaante van een „hond". —
817. De plaats is elk bekend, en heet naar dit geval; ik twijfel
er aan, of velen onder mijn lezers het voordeel hebben haar naam en
Jigging te kennen. Die naam was Cynossema, naar xuvO; arima, „het
graf der teef", en zij lag in Thracie, niet verre van Sestus. — 821. Juno
z elf: die, om zich te wreken over het oordeel van Paris, al dat Teed aan
Priams huis berokkend had. — 849. Voor den o om: „Priamus", wiens
broeder Tithon de vader was van Memnon.
VONDEL XII.
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Van vorst Achilles' hand, op aller goon behagen,
Bij nacht, in 't bloedig zand voor Troie, werd verslagen.
Ik bidde, o hoofd der goon, vergun hem eenige eer,
Ten troost van zijne dood. Zalf moeders wonden weer.
855 Jupijn bestemde dit. Toen stortte 't lijk in d'asschen
En kolen. Uit den haard begon de smook te wassen,
En overtrok de lucht, alleens gelijk een vliet
Opwasemt, nevels baart, en 't hemelsch licht verbiedt
Te stralen. Al het zwerk wordt overspreid met vonken,
86o Die groeien aan, gelijk uit gloeiend staal geklonken,
En winnen een gestalte, en vier, en ziel, en gloed.
De luchtigheid bestelt hier vleugels met der spoed,
En een gedaante van een vogel om te rennen,
Die klappende eenen galm verwekt met vlugge pennen.
865 Men hoort terstond een vlucht gezust'ren, uit deze asch
Gesproten, die driewerf om 't lijkvier snel en ras
Heenvliegen, driewerf in de lucht zich laten hooren,
Op eenerhande wijs, ter vierde vlucht uit toren
Zich deelen, en gekant in heiren tegens een,
870 Elkandere met bek en klauwen fel bestreén,
Dat borst en vleugels bloe'n en druppen door dit stooten.
De vogels, uit een bloed, een zelve zaad gesproten,
Vergaan, en sneuvelen ten zoen der assche op 't veld;
Als die gesproten zijn uit eenen dapp'ren held,
875 Genoemd Memnoners naar dien Memnon nog op heden.
Wanneer de zon omhoog, den dwersriem doorgereden,
Haar ronde in 't end voltrekt, dan sterven ze in den slag,
Tot een gedachtenis van vaders sterrefdag.
Dies sluiten anderen, het jammeren en stenen
88o Van Hekuba verdient dat velen haar beweenen.
851. Op aller go On b eha g en: had Aurora dit gezegd, zij zou zich zeer
onjuist hebben uitgedrukt; want alleen den aan Troje vijandigen Goden kon
de dood van Memnon behagen; maar yondel heeft hier de woorden, die Ovidius
haar in den mond legt, si c v o s v o 1 u is ti s, niet recht verstaan. Zij spreekt
namelijk Jupiter, uit eerbied, (of omdat de maat van 't vers het vordert) in
't meerv. aan en de uitdrukking beteekent alzoo: „Gij hebt het zoo gewild".
875. Me m n o n e r s: een soort van zwarte haviken. Zie PLINIUS Hist. Nat.
X, 26. Die strijd der vogels bij Memnons lijkdienst is, volgens sommige
commentatoren, een toespeling op de kampgevechten, die bij de Romeinsche
lijkfeesten werden gehouden. — 876, 877. Onverstaanbaar. De dichter wil
zeggen: „jaarlijks, en wel op den gedenkdag van hun vader Memnons overlijden, sterven zij in een kampspel". — 879. Die s: dit redegevend voegwoord komt hier niet wel te pas. 't Lat. heeft e r g o, wat ik liever vertaald zag met zoo. Maar de geheele vertaling van deze versregels gaat
mank, en ik meen, dat de bedoeling is: „zoo was voor anderen dan Trojanen de herschepping van Hekuba in een bond een deerniswaardig
schouwspel".
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Auroor steekt al te diep in rouw, waarin zij smelt,
Bedauwende met druk meedoogende al het veld.
Het noodlot leed niet dat, met Troies hooge wallen,
De hoop van Priams stam geheel in d'asch zou vallen.
885 Eneas, Venus' zoon, droeg zijne huisgoon mee,
En Vesta's heiligdom, uit d'ondergaande stee,
Ook het eerwaardig pak, den afgeleefden vader.
Hij bergt hem, en Askaan, meer waard dan al te gader
De rijksschat, en zeilt van Antander met zijn vloot,
890 Als balling, over zee door allerhande nood,
Verlaat de moordkust van den Trax, en snoode gronden,
Bevlekt met Polidoors bebloede en wreede wonden.
Hij vaart voor wind, voor vloed, en land, vermoeid en mat.
Met zijnen reisgenoot aan god Apollo's stad,
895 De koning Anius, in wiens gebied de menschen
Rechtvaardig wandelen, en leven naar hun wenschen,
En met wiens priesterdom god Febus wordt gediend,
Toont stalls gelegenheid aan zijnen ouden vriend,
De kerken, heiligdom, en beelden van 't verkoren
900 Paar kind'ren, uit Latone in Delos' eer geboren.
Hierna vereeren ze, en bewierooken 't altaar
En gieten offerwijn op wierook, zoo ze daar
Gewoon zijn, en men past brandoffer in te wijen.
Dan gaan ze in 's konings hof zich op tapijten vlijen,
905 En eten offer, brood en wijn op 't heilig feest,
De gaaf van Ceres, en god Bacchus, blij van geest.
Toen zeide Anchizes, die godvruchte: hooggeprezen
Apollo's priester, mag 't mij heugen, lang voor dezen
Hadt gij, toen d'eerste reis ik uwe stad bekeek,
910 Vier dochters, en een zoon. Maar Anius werd bleek
Van schrik, en schudde 't hoofd, bevlochten en bewonden
Met eenen witten band, en sprak: de tranen stonden
In d' oogen: brave held, het mist u niet. Gij zaagt
Mij, eenen vader van vijf kind'ren waard beklaagd.
915 Nu ben ik, stokoud man, schier kinderloos gebleven.
881. S m elt: het onz. w.w. schrijft Vondel doorgaans smilt, doch
hij wijkt hier en ook wel elders, om 't rijm, van zijn gewonen regel af. —
891. De moor dkust van den Tr a x: „Thracie", waar hij zich had
nedergezet. — 893. Voor wind: zie het aanget. op vs. 596. — 900. E e r
voor „weleer". — 903. Men past brandoffer in te wijen: men past
is, volgens H., „men verzuimt niet, men laat niet na". Terecht is hierop
door HINLOPEN aangemerkt, en met talrijke bewijsplaatsen uit onzen dichter
gestaafd, dat passen een meer krachtige beteekenis heeft, en zoo veel
zegt als: „zorgen, zorg dragen, nauwkeurig toezien". Dien zelfden zin vinden
wij ook in 't woord op p ass en, dat in den tijd mijner grootouders genomen werd voor „zijn hof aan een juffrouw maken". — 914. Waard b ek la a gd: dat was hij destijds, toen hij vijf kinderen had, nog niet.

420

P. OVIDIUS NAZO'S HERSCHEPPINGE.

Zoo wispelturig is de staat van 's menschen leven.
Wat troost gebeurt me van den zone, die dus wijd
Het eiland Andros, dat zijn naam draagt, nu ter tijd,
In vaders naam beheerscht. Apollo, rijk van klaarheid,
920 Beschonk hem met den geest van ongeboren waarheid
Te spellen. Bacchus schonk mijn docht'ren, kuisch en trouw,
Meer gaven dan men wenscht, of ook gelooven zou:
Want alle dingen, wat mijn dochters ook hanteeren
En slechts aanraken, hun natuur en aard verkeeren
925 In graan, olijf, en wijn, waarmee zich elk verrijkt.
Als Agamemnon, die de kroon van Troie strijkt,
Dit rook [opdat ge weet of wij, toen Grieken streden,
Niet eenigszins bij uw onstuimig onweer leden]
Rukt hij mijn dochters met geweld uit vaders schoot,
930 Gebiedt ze met de gaaf des gods de Grieksche vloot
Te voeden. Ieder ziet naar een goed henekomen.
Twee streven naar Eubee, en twee naar heuren vromen
En trouwen broeder heen op Andros buiten nood.
Het krijgsvolk volgt ze in 't zog, en dreigt ze met de dood,
935 En 't land met vier en zwaard te schenden en te krenken ,
Tenzij ze willig hun de dochters wederschenken.
Meedoogendheid, van schrik verwonnen en verkracht,
Herstelt de dochters weer in Agamemnons macht :
En zeker 't was den broer, te flauw in 't wederstreven
940 Van dien geweldenaar, met reden te vergeven:
Want geen Eneas, geen held Hektor vond men hier
Om Andros voor geweld te vrijen trotsch en fier,
Twee helden, die u 't lot van boven toe wou sturen,
Waardoor ge een oorlogsstorm tien jaren kondt verduren.
945 Men smeedde al ketens voor gekerkerden, en zij
Verhieven smeekende haar handen, dus lang vrij,
Ten hemel, roepende: god Bacchus, zie beneden.
0 vader, help ons toch. Hij holp ze op haar gebeden:
Zoo wonderlijker wijs verand'ren met beklag
950 Den naam van helpen en van bijstaan dragen mag.
92 4. Hun natuur en a a r d: dit hun slaat op 't voorafgaande a lle
di n g e n, zoodat men lezen moet: „alle dingen verkeeren hun (ha a r)
natuur in graan", enz. of wel: „alle y dingen natuur en aard verkeeren",
enz. In geen geval is de constructie te prijzen. — 934-93 6. In deze regels
heerscht vrij wat verwarring, ontstaan door 't herhaald gebruik van 't
woord z e, dat nu eens op deze, dan op gene personen slaat. Men oordeele. „Het k r ij g s v o lk v olgt ze (de dochters van Anius) in 't zog en
d r e i g t ze (de inwoners van Andros) met de do o d t en z ij ze (weder
die van Andros) hun de dochters wederschenken. — 937, 938. Het
was niet de meedoogendheid, maar juist de schrik, die de docht e r s in Agamemnons macht stelde. De zin is eigenlijk: „de meedoogendheid werd door de vrees overwonnen en het gevolg daarvan was, dat" enz.
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Doch op wat wijze zij haar eersten vorm verloren
Kan ik niet weten, noch ontvouwen voor uwe ooren.
Dit 's kenbaar van de zaak. Zij kregen pluim en kuif,
Herschapen in den schijn van eene witte duif,
955 En vogels, die uw lief door lucht en wolken dragen.
Terwijl de gasten hiervan spreken, en gewagen
Van and're dingen meer, ontvalt den dag het licht.
De wakk're tafelknecht vergeet niet zijnen plicht,
En neemt de tafel op. Elk wordt zijn bed gewezen.
960 Men rijst, zoodra het licht ter kimme uit komt gerezen.
Nu leven ze end'lijk raad met god Apollo's mond.
Deez' raadt ze 's maagschaps strand, hunne oude moeders grond
Italie over zee te winnen, en ontdekken.
De koning Anius geleidt ze, en in 't vertrekken
965 Beschenkt reisvaardigen Anchizes met de pracht
Van eenen rijksstaf, en Askaan, die 't rijk verwacht,
Met eenen rijrok , en pijlkoker, zwaar van schichten,
Eneas met een kelk, hem eer uit minneplichten
Van den Ismenischen vriend Terses toegestierd ,
970 Uit zijn Aoonsch gewest. Dit drinkvat is gesierd
Met beelden, en veel werks, hier kunstig ingedreven
Van Alkon Siciljaan voor Terses, Tebe, en zeven
Steepoorten. Elke poort droeg haren eigen naam.
Deez' stad in 't opgaan gaf te kennen dat de faam
975 Haar eer uitbreiden zou. De jofferlijke reien
Met bloote borsten , en die haar en vlechten spreien,
Ontdekken haren rouw. De maagden schijnen vast
Bedrukt te schreien en te jammeren van last,
Om d' uitgedroogde bron, gekrompe en ledige aders.
980 De boomen treuren dor, en missen loof en bladers.
De geiten knabbelen de kale en barre rots.
Hij maalt Orions kroost in Tebe, daar het trotsch
Den blooten boezem aan het slagzwaard geeft ten beste.
Een and're dochter sterft gewillig, Kadmus' veste
954. In eene witte duif: neen: in duiven. — 955. Uw lief: „Venus,
Anchises, beminde", wier wagen door duiven getrokken werd. —
962. 's Maags c ha p s strand: van Dardanus. — 969-971. Lees: „veel
werks, ten gevalle van Therses op het drinkvat ingedreven door den Siciliaanschen Alkon, en vertoonende de stad Thebe met haar zeven poorten
enz". — 982. Orions kr oo s t: deze fabel wordt aldus verteld. Orion, zoon
van Hyritus in Beotie, had twee dochters, Metiocha en Menippe. Ter gelegenheid, dat in Aonid een pest uitbrak, en het orakel antwoordde, dat
de toorn der Goden zou gezoend worden door het offeren van twee maagden, gaven deze beiden haar leven willig ten beste. — 984. E en an d'r e
do c h t e r s ter ft gewillig: zooals dit hier staat, zou men meenen dat
er nog van een ander meisje, behalve Orions dochters, sprake is. Ovidius
zegt, dat de eene dochter door 't zwaard, de andere door een pijl of
schicht sneuvelde.
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985 En al de burgerij ten dienst, en 't koude lijk
Wordt heerlijk om de stad gedragen, tot een blijk
Van trouwe, om openbaar tot asschen te verteren.
Toen rees uit maagdenassche, om 't ondergaan te keeren
Des stams, een jeugdig paar kroonvoog'len, rijk gesierd,
990 Dat moeders lijkhout en haar jongste staatsie viert.
Dit stond in 't oude werk heel heerelijk gedreven.
De rand van 't drinkvat was met bereklauw verheven.
De Troischen eeren hem met geene mind're praal.
Een gulden wierookvat, en glinst'rende offerschaal,
995 En gouden kroon, bezaaid met paarlen en gesteente,
Wordt Anius vereerd, den priester der gemeente.
Hierna gedachtig hoe de Teukren uit het bloed
Van Teucer sproten, treën ze op Kreten welgemoed,
Maar kunnen daar de lucht vol dampen niet verdragen,
'coo En vliènde honderd steen, verlangen, vrij van plagen,
Auzonie te zien. Een storm steekt op in zee,
En solt ze. De harpij Aello dreigt ze mee,
Zoodra zij drijven in de haven der Strofaden.
Nu langs Dulichium en Itaka, beladen
1005 Met zorge, en Samos heengevaren, en 't gewest
Van Neritus, daar die bedriegelijke pest
Ulisses 't land beheerscht, verlaten ze Ambracije,
Den twist van 't godendom, en zien terstond ter zije
De harde rots, waarin de rechter was verkeerd.
IOW Nu zien ze Chaon, dat Apollo's antwoord eert,
En zijne duiven, in Dodones eikenbosschen,
En varen verder, daar de koning der Molossen
Zijn zoons, een vogelvlucht, den brandvloOn, zonder scha.
In 't end bezeilen ze het land Feacia,
1015 Met welig ooft beplant, en 't landschap van Epiren.
989. Kr oonvo o g'l e n: hoe kon het oprijzen van een paar kroo nvogels het ondergaan des stams beletten ? — Doch Ovidius spreekt
van geen v o g els, maar van jongeli ,ng en, die uit de asch der geofferde
maagden voortsproten en Kronen geheeten werden. — 997, 998. Welk
verband is er tusschen het treden op Kretischen bodem en de afkomst der
Trojanen van Teucer, die geen Kretenser was, maar een zoon van den
Skamander en de nimf Idea, beide Frygische Godheden? De commentatoren laten mij op dat punt geheel in 't onzekere. — 1007, ioo8. Ambrac ij e,
den twist van 't godendom: Ambracie was een plaats in Epirus,
om welke een strijd plaats had tusschen Apollo, Diana en Herkules. —
1009. De r e c h t e r: zekere Kragaleus , die Ambracie aan Herkules had
toegewezen en daarom door Apollo in een steenrots verkeerd was. 10 12, 1013. De koning der Molossen zijn zoons voor „de zoons des
konings", enz., lees echter : „de kinderen". Immers zij waren Alkander,
Megaletor, Fileus en Hy p eripa, en werden , toen de woningen van hun
vader door roovers in brand gestoken waren, door Jupiter in vogels veranderd.
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Hierna Butrotum, daar Apollo met laurieren
's Waarzeggers hoofd bekranst, die aan zijn eer verplicht,
Van Troie herwaart komt, en een nieuw Troie sticht.
Nu hier door Helenus berecht van vele zaken
1020 En avonturen, die van verre hun genaken,
Belanden ze end'lijk in Sicilje na veel wee,
Dat met drie hoeken schiet in openbare zee,
Van welke drie Pachijn naar 't regenachtig zuien
Zich uitstrekt, Lelibd ten weste. Voor de buien
1025 Van 't noorden schuilt Peloor, voor storm en nood behoed.
Hier spoen de Troischen heen. De vloot schaaft met den vloed
Bij nacht het Zankelsch zand. Ter rechte hand bruist Scille:
Aan d'and're zijde ruischt Charibdis, nimmer stille.
Deez' slorpt, verslindt, en braakt de schepen : d'and're een
[maagd
1030 Gelijkende, is omgord, als een die monsters draagt,
Rondom den zwarten buik met dolle waterhonden:
En zoo de dichters al hun werk met logenvonden
Niet sieren, was Charibd voorhene een schoone maagd.
Veel stonden naar heur echt, van minnevier geknaagd.
1035 Zij kaatste ze af, en ging, vol moeds, de zeegodinnen
Verhalen hoe ze trotsch de vrijers, die haar minnen,
Ter leure stellende beschimpte, en leide in lij,
Toen Galatea zich liet kennen, zuchtte zij,
En zeide tegens Scil: geen norsche jongelingen
1040 Naar uwe zuiverheid en fiere schoonheid dingen.
Gij, veilig voor gevaar, mocht ze afslaan, als gij doet:
Maar ik, een dochter van den grondeloozen vloed.
God Nereus, en zijn ga, met zusteren gezegend,
Mist Polifeem den reus, die minzaam mij bejegent,
1045 Aileen door zee ontvlien. De tranen staan van wee
In d'oogen, en de spraak begeeft den mond alree.
Toen Scille met de hand de tranen zocht te drogen,
En af te wisschen van de kaken uit meedoogen,
En haar vertroostte, sprak ze, o zeemaagd, vol verdriet,
1050 Bedek mij, o vriendin, uw smart en droefheid niet :
En Galatd hervat aldus met haar te spreken:
Een Acis, Faunus en Simetis' zoon, ontsteken
Van minne, en ook bemind van bei zijne oud'ren, meer
Van mij: want hij zijn hart, in 't wederstaan te teer,
1017. 's Waarze gg er s h o o fd : de hier bedoelde waarzegger is Helenus, Priams zoon. — 1033. Charibd: lees hier S cil le, als blijkt uit vs.
1637. — 1038. Toen Galatea zich liet kemmen: lees, om het belachelijke der uitdrukking weg te nemen :
Eens, dat zich Galatee liet kemmen.
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1055 Aan mij gehangen had. Nu zestien jaar verstreken,
Begonnen stoppelhaar en baard eerst uit te breken.
Ik vrij hem hartelijk, en Polifemus mij.
Vraagt ge of ik Polifeem meer haatte, of Acis vrij
Al vieriger bemin: ik kan het niet belijden.
1060 De haat en liefde stond gelijk van wederzijden.
0 koesterende min, wat is uw heerschappij
Van grooten nadruk en gevolg! waarachtig hij
Die 't wilde woud vervaart, en alle vreemde gasten
Bloedgierig aanrandt, al de goden durf belasten
1065 Met lasteren, gevoelt den minneprikkel mee,
Op mij verslingerd; laat zijn kudden, en het vee,
En holen drijven. 0 gij strandreus zit verslagen,
En tooit u, of ge aldus mijne oogen mocht behagen.
Nu kemt ge met een egge uw haar, dat mij vervaart,
1070 Nu scheert ge met een zein den borsteligen baard,
En ziet uw norsch gezicht en schijn in 't water !even,
Om u te tooien, en een and're plooi te geven.
Uw moordlust, en de smaak in menschen bloed vergaan.
De schepen zeilen langs uw moordstrand of en aan
1075 Heel veilig. Midd'lerwijl komt Telemus gevaren,
De zoon van Eurimus, het hoofd der wichelarea,
Bij Etne, en Polifeem, op zijn verwaten kust,
En zegt: Ulisses zal, op wederwraak belust,
Het eenig oog u uit de wreede tronie boren.
1080 Hij grenikte eens, en sprak: waarzegger, dat's verloren
Dat's mis, o neskebol. Een andere ging voor,
Benam mij 't eenig oog, en streek' er al me door.
Aldus beschimpte hij die 't onheil poogt te weren,
En ijdel waarschuwde om genakend kwaad te keeren.
1085 De reus, met wijde schreën voortstappende op de kust,
Bezwaart het strand, en mat gaat in zijn hol te rust.
Een spitse heuvel hangt in zee op deze streken,
Waarop van wederzij de holle baren breken.
De wreede strandreus stijgt hierop, slaat alles ga.
1090 Het wolledragend vee volgt mak zijn voetspoor na.
Als hij den pijnboom, die hem stut langs Nereus' weide;
En groot is als een mast, aan zijne voeten leide,
De ruischpijp, honderdwerf met riet aaneengekleefd,
Aan zijne lippen zette, en eenen gallem geeft,
1095 Vernemen berg, en rots, en baren, heind en verder,
Het schuif'len, en gepijp van dezen groven herder.
Ik, onder eene klip gedoken buiten nood,
ro55. Nu zestien jaar verstreken: niet: „nu zestien jaar geleden";
maar, wat men niet zoo gereedelijk vatten zou: „toen Acis zestien jaren
telde". — Io81. o Neskebol voor „o slechthoofd".
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En minnelijk omhelst in Acis' zachten schoot,
Vernam dus zijn gezang, en droeve jammerklachten,
I I00 En prentte ze in mijn hart, en zinnen, en gedachten :
0 Galatea, die veel blanker zijt dan snee ,
En witte rijnwilg, groen, gelijk een beemd vol vee,
Veel rijziger dan els, doorluchtiger dan glazen ,
Veel dart'ler dan een geit, die in het kruid komt grazen,
1105 Veel gladder dan een schulp, gesleten in het meer,
Zoo zoet als winterzon , en schaad'we in zomerweer,
Zoo eel, als appels, braaf, gelijk een hooge andoren,
Zoo klaar, als glinst'rende ijs, tot hard kristal gevroren,
Nog zoeter dan de druif, en rijpe muskadel,
I I10 Zoo zacht , als zwanendons en stremmel is uw vel ,
Nog schooner dan een hof, besproeid en versch begoten ,
Wanneer ge stand houdt, wreed, wanneer ge toe komt
[stooten ,
Gelijk een booze stier, veel harder dan in 't woud
De dik gewassen eik, ruim honderd jaren oud,
1115 Bedriegelijker dan de kalmte, en effen baren,
Veel taaier dan een tak, gesierd met wilgeblaren,
En witte wijnrank, min beweegbaar dan deez' rots,
Veel sterker dan de stroom , en ruim zoo fier en trotsch
Gelijk een pauw, zoo fel als vier in uwen toren,
1120 Nog scherper in den aard dan distelstruik en doren,
Moorddadiger dan een grofzwangere boschberin,
Veel doover dan de zee, in ongena niet min
Dan een getrapte slang, te schuwen, en te schromen,
En [dat waar"t moog'lijk, ik u liever zag benomen]
1125 Nog wilder dan een hart, tot sidd'rens toe versaagd.
Van 't schrikkelijk gebas der honden voortgejaagd,
Ook sneller dan de wind, en aangedreven luchten.
Maar kende ge ons te recht, gij zoudt uw ijdel vluchten
Met reën vervloeken, 't zoude u rouwen dat ge ontstelt
1130 Zoo lang bleeft marren. 1k bezit gebergte en veld,
En overhangende steenrotsen en spelonken,
Alleen van vrouw nature uit louter rots geklonken,
Daar geene middagzon ons steekt, maar brand verkoelt;
Daar vorst noch koude van den winter wordt gevoeld;
1135 Daar ooft den tak vermast. De muskadellen flikkeren
Als goud aan 'hare rank. De purp're druiven blikkeren.
1k spaar ze voor uw mond. Gij zult er met uw hand
1103. R ij ziger: de zetter — wellicht een Duitscher — had hier in de
vorige drukken rieziger gezet. — Glazen: de ouden, en dus oak Polyfeem, kenden wel het glas; maar niet wat men nu glazen noemt. —
I no. S t r emm e 1: 'tzelfde als s tr emsel, gelijk Vondel elders schrij ft,
d. i. „gestolde melk".
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Aardbessen plukken in de schaduw, langs den kant
In 't wild gewassen, ook de roo kornoelje lezen
1140 Bij herrefsttijd. De pruim zal uwen lust genezen,
De blauwe niet alleen, maar ook de gele als was.
Indien we paarden, en uw trouw mijn hart genas,
Nooit zou kastanje noch haagappel u ontbreken.
d'Ooftboomgaard, en wat vrucht mijn plantlust weet te
[kweeken,
1145 Wacht slechts op u alleen. Al 't vruchtb're vee is mijn.
Door dalen loopt een deel te weide in zonneschijn,
Een deel in bosschen, en een deel in koele holen
Wordt op den stal gemest. Ik zou gewis verdolen
Met tellen, kwaamt ge mij te vragen naar 't getal.
1150 Ik kan 't niet noemen : want zij weiden overal.
Het is een arm gezel, die nog zijn vee kan tellen.
Geloof mij niet: zie zelf mijn schapenuiers zwellen,
De beenen onder 't lijf bezwijken door dien last.
Ook staat een jonger vrucht, de teere lammers, vast
1155 In warme stallen, wel gevoederd, daar ze tieren
En groeien: en niet wijd van deze makke dieren,
In and're kooien, staan de bokken op een rij
Mijn lammeren gelijk, en evenoud als zij.
Wie room of melk lust, hier valt doorgaans melk te schinken.
1160 Men kaast een deel: een deel bekoort u om te drinken.
Het noodt u niet alleen de keur van lekkernij,
Van een gemeinen slag: maar wildbraad staat u vrij
Van dassen, hazen, geiten, en een paar ringelduiven,
Gelicht in 't warme nest, te smakelijk in 't kluiven.
1165 Ik vond op hoog gebergt' twee jongen naar mijn zin,
Geworpen van een ruige en borst'lige berin,
Elkand're zoo gelijk, dat gij voorwaar die beiden,
Hoe scherp gij toezaagt, nauw zoudt kunnen onderscheiden.
Hier kunt ge om tijdverdrijf me spelen, als 't u lust.
1170 Ik vond ze, en sprak, van uw genegenheid bewust:
Dit 's voor mijn vrijster. Ai laat uw stuurschheid varen,
1159. Wie room of m elk lust: zoo zegt men heden vrij algemeen;
doch de zuiverheid der taal eischte w i e n. — 116o. Men kaast e en de e 1:
d. i.: „een deel (van de melk) wordt voor de kaasbereiding gebruikt". —
1161. Het no odt u.... de k e u r: wij zouden schrijven: „men noodt u
op keur". — 1165-1171. CATS heeft deze plaats in zijn Galatea nagebootst:
Laetstniael vong ik een lampraes
En daerby een jongen haes;
D'eene daer by lagh en sliep:
D'ander daer by voor my liep....
.... Aenstonds riep ik: deze twee
Zijn voor tt, o Galatee!
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Steek uw schoon aanzijn, liefste, eens uit de blauwe baren.
0 Galatea, koom te voorschijn. Ai versma
Mijn gaven niet. Bylo, ik sla mij zelven ga,
1175 En spiegelde onlangs nog mijn schoonheid in de vloeden.
Gewis zij stond mij aan. Aanschouw me en wil u spoeden
Te zien hoe groot ik ben. Jupijn, der menschen schrik,
Is zelf niet grooter in het hemelsch hof dan ik,
Die geenszins schrome los te zwetsen bij de lieden:
1180 Ik weet niet wat Jupijn de wereld zou gebieden.
Het ruige haar bedekt mijn stuur en norsch gezicht,
En schaduwt nek en schoft, gelijk een lustbosch, dicht
Met loof en groen beplant. Ai reken mij niet lalijk,
Al staat mijn lichaam stijf van borst'len, nog is 't galijk.
1185 Een bladelooze boom staat lalijk, en een paard
Is lalijk, zoo de maan den hals niet dekt en waart.
De pluim dekt vogels, en de wol versiert de schapen,
De ruwe baard den man. Al ga ik 's avonds slapen,
En sluit mijn eenig oog, dat in de tronie staat
1190 Zoo groot als een rondas, wat's dit? mijn toeverlaat,
Aanschouwt de zon, geplant aan 's hemels hooge daken,
Niet alle dingen, en nog ziet ze met vermaken
Slechts uit een eenig oog, en daar ik hoog op tree,
Mijn vader god Neptuin beheerscht de groote zee.
1195 Ik schenk dien schoonvaár u ten rijken bruidschat mede.
Ontferm u over mij. Verhoor mijn klacht en bede:
Want ik verneder mij voor u alleen in 't stof.
1179, ii80. Hier is de vertaling geheel mis. Er staat in 't Lat. letterlijk:
„gijlieden vertelt, dat ik weet niet welke Jupijn de wereld gebiedt". —
I181. Mijn stuur en norsch gezicht: torvos vultus staat er in 't
Latijn; maar reeds BURMAN achtte de plaats bedorven, als Polyfemus, hoe
onbeschaafd ook, voor zoo dwaas niet aanziende, om tot een meisje, aan
'twelk hij behagen wil, van zijn „stuursch gelaat" te spreken; — Vondel
verdubbelt het onaangename der voorstelling nog. — 1184. G a lijk: voor
„behaaglijk". Zoo bij WILLEMSZ. der Minnenloep, M. S. 1486:
Waer is gadelic en scoen,
Conde ic singhen soet ghedoen,
Waer ic rick jonck en spillic
Frisch als ic mocht wesen billic.
KRUL.

Droge Gosen.

Neen Moer, die wil ic niet : isse ;lick, sy is ongalick enz. H.
1185. Lalijk: niet alleen bezigt Vondel, als vs. 1183 en elders, dezen
vorm aan 't einde van een regel; doch ook gelijk hier en vs. 1183 midden
in 't vers; een bewijs, dat hij alzoo niet alleen om 't rijm schreef. —
1193. En daar ik hoog op tree: „daar ik mij op verhef". — 1195.
Geestig aangebracht is deze kluchtige geschenksaanbieding van den bluffenden Cycloop.
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O Galatee, u eere ik, die op hemelsch hof,
Noch vier, noch bliksem passe. Uw gramschap houdt elk
1200 Is schrikkelijker dan de donderkloot en donder.
[onder,
Ik zoude dezen hoon uitharden met verdrag,
Zoo ge alle minnaars, die u nagaan met beklag,
Den nek toekeerde: maar waarom een reus verstooten,
En Acis toegelonkt, een kus van hem genoten,
1205 En liefst van hem omhelst? schoon hij zich zelf behaagt,
U mee, hetwelk mij spijt; krijge ik, o schoone maagd,
(Hij boete zijnen lust) hem eenmaal in mijn klauwen,
De schelm zal voelen wat mijn leèn, die niet verflauwen,
En krachten dan op hem vermogen. 'k Haal bemorst
1210 Hem 't hart al levendig en lillende uit de borst,
En wil het lichaam en de ledematen rijten,
En over akkers, en uw golven henesmijten.
Zoo meng' hij zich met u: want ik, te lang gevergd,
Gepijnigd, word tot wraak van Acis aangetergd,
1215 Ik voele nacht en dag, geperst mijn leed te wreken,
Een Etna in mijn borst opgloeien en ontsteken:
Maar gij, o Galatd, blijft even koud en kil.
Hij klaagde op deze wijs vergeefs. Ik hiel me stil,
En zag het altemaal. Toen rees hij op zijn kooten,
1220 En kon niet stilstaan: als een stier, die fel aan 't stooten
En razen om de koe, hem met geweld ontjaagd,
Door bosch en ruigten dwaalt. Reus Polifeem belaagt
En riekt, ons onbewust, waar ik en Acis scholen,
Hij roept: ik zie 't, en wil u leeren in 't verholen
1225 Liefkoozen, mij ten schimp. De strandreus schreeuwt, zoo luid
Zoo vreeslijk, dat de klank op Etna wederstuit.
Ik dook verschrikt in zee. Simetis' zoon aan 't knielen,
En bad in 't rennen [want hij lichtte zijne hielen]
O Galatee, ik bidde ai help me, o ouders mee.
1230 Verleen me dat ik sterve en zinke in uwe zee.
De reus volgt hierop in, en smakt hem onder 't glippen
Een rotsstuk, afgerukt met kracht van harde klippen,
Naar 't lijf, en schoon de kant alleen het lichaam trof,
Nog bleef er Acis of geplet tot gruis en stof.
1235 Doch wij verworven 'tgeen bij noodlot stond te werven,
11 98. U eere ik: zoo volgens 't H.-S. De vorige drukken hadden verkeerdelijk: uw eere ik. — 1198, 1199. Die op hemelsch hof, noch
vier, no c h bliksem passe: „die niets om Jupijn of zijn bliksem geef". —
1227. Semetis' zoon aan 't knielen: hoe dat knielen hier te pas
komt, daar 't blijkt dat Acis terstond aan 't r enn en ging, moge een wijzer
begrijpen. — 1230. V erle en me dat ik sterve: dat wenschte Acis volstrekt niet; want dan had hij den Cykloop niet behoeven te ontvluchten;
maar dat hem zijn ouders en Galatea, zoo hij omkwam, in hun zeegebied
mochten opnemen.
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Dat Acis, in dien schijn, nog aanschoot onder 't sterven
Der ouderen gedaante. Al 't bloed beneen den steen
Vervloeide in luttel tijds, en dit behiel alleen
De verve van den vliet, die ondermengd met regen,
1240 Na zijne drabbigheid, een klaarheid heeft gekregen.
Toen spleet de steen, waaruit een Het ontstaat en spruit,
En uit den hollen steen gaf 't water een geluid
Dat ruischte, en wonder is 't, een jongeling herboren
Ten buik toe uit het nat, stond met een nieuwen horen
1245 Van Het bevlochten, en die gansch naar Acis zweemt,
Behalve dat hij nu een groot gestalte neemt,
Ook blauw van aangezicht zichzelven openbaarde.
Nu Acis, in een stroom verand'rende, bewaarde
Zijn eerste wezen, en voorgaanden naam, als eer.
1250
De zeemaagd Galata. houdt op, en spreekt niet meer.
De gansche zeeschaar scheidt, en Nereus' dochters kloven
Het water. Scille komt van onder weder boven
Opborr'len uit den grond, en derf zichzelve niet
Te diep betrouwen, en gaat naakt en onbespied
1255 En op het dorstig zand, spanseeren, zich vermeiden,
Of moe van wandelen, ziet naar het afgescheiden
Vertrek van eene kolk, waarin zij 't lijf verkoelt.
Nu komt er Glaukus, een nieuwe zeegod, opgespoeld,
Die korts t'Antedon in 't Eubeesch gewest geraakte
1260 Aan eenen and'ren vorm, en straks van minne blaakte,
Toen hij de zeemaagd zag, en smeekte na als voor
De schuwe maagd, om haar te brengen tot gehoor:
Maar zij gaat, schuw van min, uit vreeze henestreven
Ten bergtop aan het strand. In zee ligt een verheven
1265 Steil rijzend rotsgevaarte, een lange rij beplant
Met boomen. Hier houdt zij ten lange leste stand
Op eene vrije plaats, en twiflende, vol vreezen,
Of dit een god of niet, of zeegedrocht mocht wezen,
Verwondert zich om verf, en haarlok, die gedraaid
1270 En sling'rende rondom den nek en schouders zwaait;
Om 't onderlijf, dat van zijn eechenis beneden
Een zeevisch is, wiens rug de bruine schubben kleeden,
En die den langen staart in bochten kromt en krult.
Hij wordt hier Scille haast gewaar, en op den bult
1275 Des steigers leunende, begint aldus te spreken,
En zegt: o maagd, ik ben geen spook, noch wonderteeken,
Noch schrikdier, maar een god van dezen diepen plas:
En Proteus, Triton, en Palemon, Atamas'
Natuurlijke afkomste, is geen grooter macht gegeven:
1237. Der ouderen: t. w.: „zijner ouderen".
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1280 Nochtans was ik voorhene een sterf'lijk mensch in 't leven,
Belust alleen op zee te scherpen mijn verstand.
Dan ving ik visschen op het water met mijn want:
Dan ving ik ze op een klip, met aas en angelroeden.
Men vindt ook strand en duin, bespoeld van zoute vloeden,
1285 Bij groene beemden. 't Meer bespoelt ze aan eenen kant:
Aan d'and're zijde groeit het gras in welig land.
Geen makke schaapskudde eet hier kruid en lekkernijen,
Noch koe, noch ruige geit. Geen zwarm van honigbijen
Zuigt nucht'ren honigdauw uit bloemen langs den vliet.
1290 Men vlecht er bruiloftskrans, noch zaait noch maait er iet.
Ik zet me neder op een zode uit ieders oogen
Aileen, om 't natte want in zonneschijn te drogen,
Mijn visch, een heele zoo, te tellen, en voort ras
Te scheiden wat in 't net, zoo 't kwam, gevallen was,
1295 Of door het aas verlokt, aan d'angelroe bleef kleven.
Dit schijnt wel logen, maar waartoe worde ik gedreven
Te liegen? al de visch, gesmakt op 't groene gras,
Begint te spartelen, te rennen wild en ras
Door 't land, gelijk ze in zee bij heele troepen drijven.
1300 Ik die dit aanzie moet als opgetogen blijven
Van groot verwond'ren. Al de visch springt snel in 't meer.
Verlaat het guile strand, en zijnen nieuwen heer.
Ik sta vertwijfeld en verbaasd, en zoek voordachtig
Deze oorzaak, of een kruid, zoo levendig en krachtig,
1305 Dit uitwerkt, en ik plukke en kauwe 't veldkruid knap,
En nauwelijks verzwelgt mijn keel 't geproefde sap
Of 'k voel mijn ingewand zich roeren, en bewegen,
Een trek van vreemden, aard komt in mijn hart gestegen.
Nu kon ik langer niet geduren op het land.
1310 Ik sprak: o aarde, 'k zal voortaan met zool noch plant
U treden. Vaar nu wel. Zoo dook ik met verlangen
In zee, daar zeegoOn mij hun zeegenoot, ontvangen,
En bidden Tetijs, en den vader Oceaan
Mij van alle aardsche stof en sterf'lijkheid t'ontslaan.
1315 Zij zuiv'ren negenwerf mijn smet door hun bezweren
Mijn vorige natuur. 'k Gedoogde honderd keeren
Gehaald te worden door der stroomen kil beneën.
De vlieten springen uit verscheiden bronnen heen.
Geheele meren over hals en hoofd heenspoelen.
1320 Dus ver verhale ik u mijn oordeel en gevoelen
Van 'tgeen 't merkwaardigste is. Dus lang geheugt het mij
Al 't ander vat ik niet. Toen ik nu weder bij
Mij zelven kwam, gevoelde ik geene een zelve leden,
1310. Zool noch plant: beide woorden beteekenen letterlijk hetzelfde.
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Maar gansch een ander lijf en lichaam daar beneden.
1325 Ik zag mijn groenen baard, en voelde het weldra,
En sleepte een langen staart door 't zoute water na.
'k Zag hooge schouders, en blauwe armen, doch de beenen
In eenen visschestaart veranderd en verdwenen,
Ook krom en omgekrold. Dan och wat baat me 't lot
1330 Des vorms, en aanzien bij de zeegoOn, en een god
Te wezen, zoo ik uw gemoed niet kan bewegen?
Maar Scille ontliep den god, die tot haar min genegen,
Dus vleide, en nog veel meer ter zake spreken wou.
Hij tiert en raast, gebelgd om 't afslaan van zijn trouw
1335 En minnelijk verzoek, en zocht het hof en gunsten
Van Circe, Titans telg, befaamd door tooverkunsten.
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INHOUD.

Neas verzoekt door Venulus bijstand bij Diomedes, wiens

in vogels verkeerd waren: weshalve den Troiaan
E reisgenooten
hulp ontzegd wordt, en de gezant wederkeerende zag de
plaats, daar voorhene de herder in eenen wilden olijfboom veranderde. Hierna verkeerden Eneas' schepen in zeegodinnen:
gelijk namaals Ardea, na Turnus omkomen, in eenen reiger.
Eneas hierna ten god verkoren, zoo komen andere koningen, zijn
nazaten in het rijksbezit. Onder Prokas' gebied bloeide Pomone,
eerst in een oud wijfs gedaante van Vertumnus gevrijd, die
haar vertelde hoe Anaxarete in steen verhardde. Deez' vrijer
hierna weder een jongelings gestalte aanschietende, genoot zijnen
wensch. Onder Numitor worden de koude wateren heet. Romulus
de nazaat op stoel geraakt, wordt Quirijn genoemd, en vergodet,
en zijne beddegenoote Ora een godin gehouden.
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Lree was Glaukus, langs Eubee, en 't gruwzaam strand
Van Etna [daar Jupijn de reuzen delfde in 't nand,
De vruchtbare akkers, en de velden ledig leggen,
Van ossen weten, zaad, noch kouter, ploeg, noch eggen]
5 Gekomen, en voorbij oud Zankle, en ook Messeen,
Recht over Regium, en spoedde in 't midden heen
Van Scille's straat, langs vet Sicilje, en Kalabrijen,
Daar vele schepen in de zeekolk schipbreuk lijen.
Hier nu gedreven door het diep Tirreensche meer,
10 Met eenen grooten troep, genaakt hij van zoo veer
De groene heuvels, en genoegelijke hoven
Van Circe, een dochter van de gouden zon hier boven,
En 't hof vol dieren, van zoo velerhande slag.
Zoodra god Glaukus haar aanminnig aanschijn zag,
15 En zij van wederzijde elkandere begroetten,
Sprak hij aldus: ik kome u hier van pas gemoeten.
Godin, heb deernis met een god: want gij alleen
Kunt, ben ik 't waardig, van deez' liefde en dit gesteen
Mijn hart verlichten. Welk een kracht en macht in kruiden
20 En planten steekt, en wat ze uitwerken en beduiden
Weet niemand meer dan ik, die schrander uitgeleerd,
Hierdoor van wezen en nature ben verkeerd,
En wil u d'oorzaak van mijn dolle minne ontvouwen.
'k Zag Scille op 't zeestrand, aan d'Italische landouwen,
25 Recht in 't gezicht van rijk Messene aan d'overzij.
Ik schame u mijn gebeen, belofte, en vleierij,
Liefkoozen, vrijen, en meteen haar schimpig smalen
Op mijn lieftalligheen van woorden op te halen
Indien uw heilig rijm en zweren smert verlicht,
30 Ai zing op mijne bede een krachtig tooverdicht:

A

2. Delfde: „men zegt niet wel delven, delfde, gedelfd, schoon
„ik dit laatste ook vinde bij SIX VAN CHANDELIER, bl. 93:
„Met spaden en houweel gedelft
„en bij SPIEGHEL Hertsp. IV. 420:
„U wegh, is opgedelft". H.
26. 1k schame: hier is m ij vergeten, tenzij men lezen moet: ik schaam
me en dat Vondel, de eene us als overtollig hebbe weggelaten, gelijk hij
wel meer gewoon is te doen, b. v. met heiloos, zieloos.
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Of kan gewas en kruid zich tegens wreedheid kanten,
Gebruik beproefde kracht van werkelijke planten.
Doch 'k wil niet dat uw kunst mijn minnewonden heel',
Maar Scil mij minnende in mijn minnekoortse deel':
35 En Circe zegt, [geen vrouw is lichter t'overwinnen,
t'Ontvonken met de torts en heeten gloed van minnen
Dan zij; 'tzij d'oorzaak schuile in haar nature en aard;
't Zij Venus voel' den spijt, waarmee zij werd bezwaard,
Als Febus, nederziende uit 's hemels held're plekken,
40 Vulkaan haar overspel met Ma yors durf ontdekken]
Veel nutter zet gij op een willige uwen zin,
Een die bevangen is met een gelijke min,
En zoekt wat gij verzoekt. Een god als gij zijt waardig,
Eer gij het iemand vergt, gevrijd te worden vaardig
45 En zonder uitstel, zoo hier hoop van weermin is:
En opdat gij niet hoopt op 't los en ongewis,
Noch uw bevalligheid en schoonheid zoudt mistrouwen;
Ik dochter van de zon zoo glansrijk in 't aanschouwen,
Ben een godin, befaamd door macht en tooverzang,
50 En kennis van het kruid. Nu wensche ik, en verlang
Zelf in uw hart te staan. Versma ze die u kwellen,
En schimpende uwe liefde en trouw ter leure stellen.
Bemin een die u mint, en aanlonkt zoet en blij:
Aldus gemoet de liefde elkand're van weerszij.
55 De god zegt tegens haar, die hem zijn hart wou stelen:
De zoute zee zal eer geboomte en bladers telen,
Het hoog gebergte wier voortbrengen, eer ik Scil,
Mijn waardste lief, zoolang zij leef, verlaten wil.
De minnende godin werd toornig om 't versmaden,
60 En mits zij dien ze mint niet deren kon noch schaden,
35-4o. Deze tusschenzin is onverstaanbaar en ik twijfel, of Vondel zelf
begreep wat hij hier schreef. 't Bevreemdt mij, dat H., die een vrij onnoodige uitweiding heeft over de held're plekk en in vs. 39, geen woord
zegt van de rest. 't Lat. heeft alleen:
At Circe (neque enim flammis habet aptius ulla.
Talibus ingenium, seu caussa est huius in zPsa.
Seu Venus indicio tacit hoc offensa paterno).

d. i.: „maar Circe zegt (geene vrouw is meer ontvlambaar van gemoed
dan zij; 'tzij dat de oorzaak hiervan bij haarzelve schuile, 'tzij dat Venus
dit bewerke uit wraak dat Circees vader (de zon) haar minnehandel aan
't licht bracht )". — 43, 44. Een god als gij zijt waardig, eer gij:
„behoorde te zijn:
„Een God ads gij, is waardig
„Eer hr enz. H.

6o. En mits zij die ze mint:
z e, dien z e, t. w. Glaukus".
VONDEL XII.

„voor

mits,

lees schoon,

en voor die
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Noch wou beleedigen, bleef ze echter gram uit nijd
Op haar, die hij verkoos. z'Ontvonkt van wraak, vol spijt,
Gestoord om 't weigeren der minnelijke bede,
Stampt sap en giftig kruid, en mengt hieronder mede
65 Bezweringen, en rijm, en helsche tooverij.
Zij kleedt zich zelve in 't blauw, en stapt, van razernij
Gedreven, midden door de dieren, die haar vleien,
Ten hove uit regelrecht naar Regium, gescheien
Van Zankle, en 't rotsig strand, dat uit het water steekt,
70 Recht over Regium, en daar de storm op breekt.
Zij stapt op water, als op strand en waterkanten,
En wandelt op de zee met hare droge planten
Hier ligt een bochtig hol, en enge waterkolk;
Een aangenaam vertrek, beschut door damp en wolk,
75 En 't steken van de zon, wanneer ze in top gesteigerd,
Van boven stralende, het aardrijk schaduw weigert.
Hier ruste Scille vrij van 's middags zonneschijn.
Maar Circe smet deez' kolk met krachtig helsch venijn,
Hetwelk gedrochten baart. Hier giet ze een tooverpeste,
8o En sappen in, die ze uit de booze wortels preste,
En mompelt binnensmonds wel driewerf negenmaal
Een donkey toovervaars, een nieuw gevonden taal,
Die twijfelachtig luidt. Toen kwam er Scille aantreden,
En was ten navel in de kille nauw beneden,
85 Of vindt haar eechenis van honden dicht bezet,
Die bassen om het lijf, te voren blank en net;
En nog in 't eerste niet bevroedende, bevangen
Van schrik, hoe deze vast aan 't lijf gekoppeld hangen,
Verdrijft ze, en vlucht en vreest der honden dart'len muil,
90 Maar sleept ze in 't vluchten mee, schuimbekkende en heel vuil,
En ziende naar de heup, de voeten, en de beenen,
Ziet d'opgespalkte keel der honden om haar henen,
En dolle bassers hecht geknoopt aan 't onderlijf,
En blooten buik, die zij vooruitsteekt hard en stiff.
95 Verliefde Glaukus schreit, en schuwde Circe's huwelijk,
Die hare kruiden, zoo moorddadig, en zoo gruwelijk,
Te werk stelt. Scille hiel nu stand in dezen staat,
Verstak Ulisses van zijn reisgenoots uit haat
Tot Circe. Kort daarna besloot ze vast de kielen
100 Der Troischen in de zee te schenden en vernielen,
85. Haar eechenis: eechenis, engenis, ingenis, is inguen.
Evenzoo zegt ANTONIDES Ystroorn. B. III, 672:
Hoe deerlijk Scille vlucht en ommeziet naer 't strant,
Om d'eechenis van zeegedrochten aengerant.
94.

Die: lees: dien.
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Indien ze niet eerst zelf verkeerd waar' in een klip,
Die nu nog uitsteekt, bang geschuwd van schip bij schip.
Toen der Troianen vloot haar reis to water spoeide,
Voorbij de guile Charibdis heneroeide,
105 En 't guile Auzoonsche strand genaakte op 't allerlest,
Dreef haar de zeestorm in het Libiaansch gewest.
Hier wordt Eneas blijde in Dido's hof ontvangen,
En 't binnenste van 't hart, dat met zijn min bevangen,
De huw'lijksscheiding van den Frigiaanschen gast
110 Zich euvel belgen wii, en om dien overlast
In 't slagzwaard storten op het lijkhout met misbaren,
In schijn van offervier, gestapeld voor d'altaren.
Zij die bedrogen zit, bedriegt aldus 't paleis,
De nieuwe stad Kartage ontvluchtende op de reis,
115 In 't zandige gewest gebouwd, belandt hij weder
Bij Siciljanen, daar de trouwe Acest zich neder
Wou slaan met al zijn yolk, en timmerde Erix vest.
Hier eert hij vaders graf, en offert. Op het lest
Ontmaart de held zijn vloot, door Juno's kameniere
120 In brand geraakt, en nauw geborgen uit den viere,
Ontsteken met de torts. Hij scheidt, en vlucht dien brand,
Verlaat Eolie, en het zwavelachtig land,
Het klippige gebergt van Acheloils' spruiten,
En zeemeerminnen: en zijn stuurman, deerlijk buiten
125 Het schip in zee geplompt, zeilt hij door 't zeegedruisch
Voorbij Inarime, en Prochite, en Pitekuis,
Den dorren heuvel, naar des landzaats naam geheeten:
Want god Jupijn, voorheen verbitterd en gebeten
Op Cekrops afkomste, een meineedig heiloos zaad,
130 Vol schalkheid en bedrog, veranderde gelaat
En vorm des yolks in sim en apen, loos op treken,
Die teffens menschen en geen menschen meer geleken.
Hij krimpt de leden in, en drukt de neuzen plat.
Hij rimpelt tronien, en overtrekt het glad
135 En effen vel met haar, en plantte ze in deez' stede,
Benam ze het gebruik van sprake en tonge mede,
Gansch op meineedigheid gesteld. Tot dezen dag
Laat zich hun heesche keel slechts hooren met geklag.
Hierlangs gevaren laat hij Partenoop aan d'eene,
140 's Trompetters graf Mizeen aan d'and're hand, spoedt hene,
126. Inarime, Prochite: eilanden nabij Napels. — Pit ekuis: Pith ec us i a beteekent letterlijk „apenland". — 129. C e k r o p s' a fk omste: er
is bier volstrekt geen sprake van C e k r op s of de zijnen. De inwoners
van Pithecuse werden C e rkop en genaamd , en Vondel is door de overeenkomst der namen in dwaling geraakt of heeft Cekrops voor C e rkops geschreven.

436

P. OVIDIUS NAZO'S HERSCHEPPINGE.

Bezoekt het klippig strand van Kume, en week moeras,
En poelen, dicht begroeid met riet en slijmig gras,
Treedt binnen deez' spelonk der oude strandsibille,
En bidt haar aan den mond des afgronds, stom en stille,
145 Om vaders schim te zien. Maar gods waarzeggerin
Hare oogen eene wij1 neerslaande, en zijnen zin
Erkauwende, ziet op, en endelijk bezeten
Van God, zegt: 't is wat groots uw avontuur te weten;
Maar schroom niet, o Troiaan, wiens dapperheid door
't zwaard,
150 En wiens godvruchtigheid, door vier beproefd, zoo waard
Geschat wordt, brave held, ai schroom niet, wil niet treuren,
Al wat uw hart begeert en wenscht zal u gebeuren:
Want onder mijn gelei zult gij 't Elizisch veld
Het onderaardsche rijk, in Pluto's macht gesteld,
155 En 's lieven vaders geest met blijdschap kennen leeren.
De deugd blijft onverbluft, noch suft, noch laat zich keeren.
Zoo sprak ze, en toonde hem in 't bosch den gouden tak
Van Prozerpijn, die hij op haar begeerte brak,
En rukte van den boom. Eneas volgt haar schreden,
160 Ziet al de rijkdommen des afgronds daar beneden ,
Voorouders, en den geest van dapperen Anchijs.
Hij leert al 't zielrecht, en verstaat gevaar en wijs
Van nieuwe krijgen, en den krijgstocht, nu te vruchten;
En lastig tredende door duist're zwavelluchten,
165 Verlicht in 't kouten met Sibille, die hem leidt,
Den last van hellevaart en zwaren arrebeid.
Terwij1 Eneas door de dikke schemeringen
En ijs'lijkheden spoeit, die zijn gemoed bespringen,
Zegt hij: 'tzij ge inderdaad een aard der godheid zijt,
170 Of aangenaam bij goon, hun diensten toegewijd,
Voorwaar gij zult me altijd voor eene godheid strekken.
Ik zal bekennen dat gij ons door doodsche plekken
Geleidde, en levendig hieruit brocht vrank en vrij.
Ik wil, in 't hemelsch licht opstijgende, u heel blij
175 Dan kerken bouwen, en met wierookgaven loven.
De strandwaarzegster zuchtte, als kwam haar droefheid boven,
En sprak: ik ben godin, noch godheid, neen voorwaar,
Opdat ge onwetende niet dwaalt een reukaltaar
En wierookvat een zwak en sterf'lijk mensch te geven.
18o Een eeuwig stralend licht, en onvergangbaar leven
Waar' mij van Febus, heet van minne, toegelegd,
158. Die: moet dien wezen, zoo wij niet willen, dat Eneas, in stede
Nian den tak, Proserpina breke. — 163. Vruchten: „vreezen". —
169. 't Zij ge inderdaad een aard der godheid zijt: „'tzij, dat gij
inderdaad van goddelijke natuur zijt".
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Hadde ik mijn zuiverheid hem niet gestreng ontzegd.
Terwijl hij evenwel dit hoopte, en met geschenken
Mijn maagdom, en de bloem des maagdoms zocht te krenken,
185 Sprak god Apollo: kies en eisch, Kumaansche maagd,
Gij zult genieten al hetgeen uw hart behaagt.
Ik toon een handvol zands, te reukeloos gedreven,
En eische, och onbedacht, zoo menig jaar te leven,
Als korlen in mijn hand gegrepen, en vergat
190 Hierbij te voegen nooit van ouderdom gemat
En zwak te worden. Hij beloofde nog hiermede
Een jeugdige eeuwigheid, bewilligde ik zijn bede,
En wellust: maar 'k versma zijn gaaf, blijve ongetrouwd.
Mijn jeugd verdort, en ik voel, sidderende en koud,
195 Hoe d'ouderdom, allengs gezwakt, komt overbukken,
Een lastig pak, dat mij vele eeuwen lang wil drukken.
Gij ziet hoe ik een rij van zeven eeuwen slijt,
En moet om 't zandgruis net te stellen met mijn tijd,
Nog, volgens het beding Apollo voorgeschreven,
200 Driehonderd oogsten en wijnmaanden overleven.
De tijd wil komen dat mijn ouderdom veel schimp
Van elk zal lijden: dat dit lichaam innekrimp',
De leën verminderd, ik geslagen aan het kwijnen,
Van god Apollo niet eens aangezocht zal schijnen,
205 En nooit aanzoekens waard: en Febus zal misschien
Of mij niet kennen, of ontkennen waard bezien
En ooit bemind te zijn. De tijd zal zulks mij schennen
Dat niemand mij bij 't oog, maar bij de spraak kan kennen,
Dan laat me 't noodlot niet dan mijne stem alleen.
210
Terwijl de strandsibil, die door 't gewelf komt treen,
Dit dus verhaalde, kwam Eneas al verwonderd
t'Eubea weder uit den afgrond opgedonderd,
En offer slachtende, gaat naar het strand, nog niet
Met 's voedsters naam genoemd. Makaar van steil Neriet,
215 De reisgenoot van vorst Ulisses, lang ervaren,
Vond hier, na lang verdriet en sukk'len op de baren,
Achmenides, voorheen gelaten op het strand
Bij Etna, kende hem, dien hij zoo schichtig vand,
En zich verwond'rende om dien man, te lijf gebleven,
203. Versta: „wanneer de leden verminderd zijn en ik aan 't kwijnen
sla". — 206, 207. Ontkennen waard bezien en ooit bemind te zijn
voor „ontkennen, dat ik ooit waard geweest ben, bezien of bemind te
worden". — 213, 214. Nog niet met 'svoedsters naam genoemd:
namel. nog geen Cajeta — het tegenwoordige Gaeta — geheeten. —
218. Vand voor vond, om 't rijm. „HooFT gebruikt het echter buiten
't rijm in zijn Granida:
„Toen vandt by met bedroeven". H.
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220 Zegt : Achemenides, hoe komt ge nog te leven?
Wat God, wat avontuur behoedde u hier beladn ?
Ai zeg, hoe komt een Griek gescheept met een Troiaan?
Waarhene zeilt ge? Achmeen, veel jammeren ontworsteld,
Niet meer met distelen en doornen ruig geborsteld,
225 Beantwoordt deze vraag : ik wensche eer op het strand
In Polifemus' muil, en 's menschevreters tand
Te vallen, vare ik niet veel liever door de vloeden
Met held Eneas dan Ulisses, dien verwoeden :
Zoo ik Eneas min dan mijnen vader acht.
230 Ik ken dien braven held, van goddelijk geslacht.
Al diende ik hem, als slaaf, gedurende mijn leven,
'k Zou nooit den vollen prijs voor alle weldadn geven :
Want dat ik spreke, en leve, en 't hemelsch licht aanschouw,
Een onvergeldb're deugd, geniete ik door zijn trouw,
235 Die mij het leven schonk, daar ik, in droeve stallen,
Den wreeden strandreus niet ben in den mond gevallen,
En in den wijden balg en buik begraven bleef,
Noch omkwam, daar het hol van bloed en etter dreef.
Hoe bang was mij te moede ! ik zwijmde om uw gevaren
240 Op strand, van waar men u zag streven door de baren,
En woude een luide keel opsteken langs de kust,
Maar schroomde dit gedrocht te wekken in zijn rust.
Ulisses' zeegeschrei had schier uw schip verraden.
'k Zag 't ondier, met een stuk van eene rots geladen,
245 Van verre u dit gevaart toeplompen met zijn hand.
'k Zag hem uit al zijn macht steenstukken, van het strand
En rotsen afgerukt, toesling'ren voor mijne oogen,
Als uit een slingerschut, en storremtuig gevlogen,
En schroomde bijster dat het snorren van de klip,
250 Of 't schuimen van de golf uw hobbelende schip
Zou slorpen in den grond, ook zonder eens te denken
Dat ik er buiten, dit mij treffen kon noch krenken.
Hij rent, als gij de dood ontvlucht waart, aangetergd
Al brullende rondom het brandende gebergt,
255 En tast naar boomen, stoot den blinden kop op rotsen
En d'armen, vuil van bloed en etter, om uw trotsen
In zee uitstekende, vervloekt den Griek, en zegt :
Och of Ulisses bij geval hier regelrecht,
Of iemand van zijn y olk, mijn klauwen kwam' gemoeten,
228. Met held Eneas dan Ulisses: „de taal eischte dan MET
„Ulisses. Zoo als er staat is het dubbelzinnig, of men verstaan moet,
„Vare 1K niet liever met Eneas, dan ULISSES met Eneas vaart; of,
„vare ik niet liever MET ENEAS DAN ik vare MET ULISSES " enz. H.
239. Ik zwijmde: „de dichter verkiest hier zwijmde, schoon het vers
ook zweem had kunnen lijden" enz. H. Ja; maar zweem om had toch
niet zeer fraai geklonken.
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260 Hoe zoude ik mijnen lust met zulke gasten boeten!
Ik zou het ingewand nog lillende, en het been
En vleesch inschokken, en verscheuren fel van een,
Het bloed opzuipen, leen en beenders zouden kraken,
En knersen tusschen mijn gebit. Hoe zou dit smaken!
265 Hoe luttel achtte ik dan 't verlies van mijn gezicht!
Zoo raast hij, dol van wraak. Ik schuile, schuw het licht,
En voele een doodschen schrik en koorts mijn leen bekruipen,
Daar ik zijn tronie nat en rood bebloed zag druipen,
De wreede vuisten, den oogwinkel, hol gewroet,
270 De leden, en den baard, nog dik van menschebloed.
Ik zag de bitt're dood voor oogen op deez' wallen,
En dit helaas was mij de minste schrik van alien.
Mij docht hij greep me al, en verzwolg mijn ingewand.
'k Verbeeld me hoe hij twee van mijne maats op strand,
275 Tot drie- en vierwerf klitste op steenen hene en weder,
En, als een ruige leeuw, zich leggende op hen neder,
Gebeente, vleesch, en merg, van vraatzucht onverzaad,
En levende ingewand in zijne darmen slaat.
'k Gevoele een doodschrik, zie hem bloedgerechten slikken,
280 Dan braken, brokken, wijn, ineengeroerd, oplikken,
En sta stokstijf, en stom. 'k Verbeeld me in dezen nood
Niet anders in dan haast een zelve bitt're dood
Te sterven: en aldus, veel dagen weggescholen,
Beducht voor 't rits'len van elk blad in nare holen,
285 En veeg geschat, ontzie de dood, wensche om mijne end.
Ik boet met eekelen den honger, lang gewend,
En kruid, en blaad'ren arm en eenzaam voortgekropen;
Zie niet dan jammeren en druk, daar niet te hopen,
Geene uitkomste is te zien, en na een langen tijd
290 Verneem dit schip in zee aankomende, en niet wijd
Noch verre van der hand. Ik wenke, en voort aan 't vergen
Om noodhulp, smeeke en bidde, of iemand mij wou bergen.
Zoo nam het Troische schip den Griek nog binnen boord.
Mijn trouwe reisgenoot, verhaal me nu toch voort
295 Uw lot, en avontuur, en 's konings wedervaren,
Die met zijn yolk in zee ging streven door de baren.
280. Wijn: namel. dien Ulysses hem geschonken had om hem dronken
te maken. — 281, 282. 'k Verbeeld me in dezen nood niet anders
in: „moest noodzakelijk zijn, „I k be el d me — of anders kan 't laatste in
„zijne plaats niet behouden, want, men zegt: ik BEELD mij IN of ik
„VERBEELD m ij : geenszins i k VERBEELD mij IN " enz. H. 'k Verbeeld
m e heeft hier de beteekenis van: „ik zie weder in mijn verbeelding". —
285. V e e g geschat: v e e g noemt men hem, bij wien zich de kenteekenen
van een aanstaanden dood openbaren. Bij een zaak gevoegd, staat het
voor „onheilspellend, noodlottig". Zoo b. v. „een v e e g teeken". — 296. In
zee ging streven door de baren: hoe hij anders in zee gestreefdzou
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Eool, zegt Makareus, die krachtig storm en wind
In oud Tirrenne boeit, en wederom ontbindt,
Had ze in een taaien zak van ossenleer gesloten,
300 En schonk ze Ulisses, hoofd van zijne reisgenooten,
Een heerelijk geschenk. Zoo zeilt hij vrij en vrank
Voor wind voor vloed door zee, wel negen dagen lank,
En zag den tienden dag 't gewenschte landgeweste.
De dageraad brak aan, wanneer matroos ten leste
305 Den windzak los bond, al te nijdig en te stout,
Uit blinde roofzucht, om te raken achter 't goud,
Hierin verborgen, zoo zij naar hun gissing ramen;
Dies drijven ze terug die streek, waarlangs zij kwamen,
In 's windgods haven en Eolie. Dus mat
310 Betreén ze Lamus' werf, en 's Lestrigoners stad.
Hier heerscht Antifates. Ik werd aan hem gezonden
Met twee van onze maats, doch was bijkans verslonden,
En berg me nauw'lijks met een makker door de vlucht.
De Lestrigoner vreet den derden uit een zucht
315 Tot menschevleesch en bloed. Die vraat vergaärt veel lieden,
Vervolgt ons, nauwelijks geborgen onder 't vlieden.
Zij rukken weer te hoop, en smakken van de klip
Met kei en blokken, en verdelgen yolk en schip.
Een eenig schip, dat ons en vorst Ulisses voerde,
320 Ontslipte met verlies van velen. Dit ontroerde
De harten. Midd'lerwijl beklagen wij 't geval
Geleden reis op reis, en varen naar den wal
En 't land, dat ge in 't verschiet ziet voor uwe oogen leggen.
Gij kunt heel verre [let aandachtig op mijn zeggen]
325 Een eiland zien, van mij op avontuur bezocht.
Eneas, held van Troie, op uwen zwaren tocht
Ervaren [want men mag u geenszins vijand heeten,
Naardien het oorlog van tien jaren is gesleten]
Hou u gewaarschuwd dat ge aan Circe's hof niet vaart.
330 Wij lagen met ons schip aan 't eiland vast gemaard,
En nog aan Antifaat gedachtig, en de vloeken
Van Polifeem, ontzien dit hof te gaan bezoeken,
Doch worpen 't lot hierom. Het lot viel juist op mij
Polites, Euriloch, Elpenor ook, al vrij
335 Verslingerd op den wijn, en achttien and're gasten,
Gelot om Circe's pols voorzichtig eens te tasten.
zijn dan door de baren, zal niemand licht begrijpen. H. — 299. Had
ze: t. w. storm en wind. — 31o. Uit dezen regel zou men
moeilijk kunnen opmaken, dat Lamus een vroeger koning was van de
Lestrigonen of menscheneters. De hier bedoelde stad is het tegenwoordige
Formiae in Zuid-Italid. — 336. Gelot: moet gel o o t zijn. Zie het aanget.
op Boek I, vs. 695. H.

HET VEERTIENDE BOEK.

441

Zoodra men binnentreedt, bejegent ons de schrik
Voor duizend wolven, leeuw, en beren, bol en dik
Gemengeld ondereen: doch niemand hoeft te schromen:
340 Want geen beleedigt ons. Zij vleien vast, en komen
De maats geleiden, en aankwisp'len met den staart,
Tot daar de maagden ons, beleefd en heusch van aard,
Verwellekomende, door ruime marmerzalen
Inleiden bij mevrouw. Zij zat er, om te pralen
345 En prijken, in een schoon en kostelijk salet,
Op eenen hoogen stoel, en blonk heel fier en net
In 't blinkende gewaad. Een sluier, fijn geweven
Van gouddraad, dekte 't hoofd om haar een glans te geven.
Geen zeegodinnen en bronmaagden spoedden sterk
350 Met vellekemmen en wolspinnen, maar heur werk
Is groen verlezen, en te leggen bloem en geuren,
En kruiden geschakeerd, en allerhande kleuren,
Gemengeld ondereen, in korven op haar stee.
Hier houdt ze Circe in 't werk. Elk is voor and're ree.
355 Zij kent de krachten en 't gebruik van alle kruiden,
En mengt ze, en onderzoekt ze, en kan het elk beduiden,
En weegt verlezen kruid. Zij ziet ons aan, begroet
Bejegent hoofd voor hoofd, zoo minnelijk en zoet
Als wij begeeren. Zij gebiedt er rijs te brengen,
360 Wijn, honig, melk, en kaas, en lief'lijk sap te mengen,
En wat hieronder schuilt te roeren ondereen.
Wij nuttigen den drank te zamen in 't gemeen,
Van haar vervloekte hand erglistig ons geschonken,
En lesschen onzen dorst. De schaal wordt omgedronken.
365 De guich'lende godin bestreek ons hoofden met
Haar tooverroede. Schaamte en eerbaarheid belet
Dat ik 't verhaal. Mijn lijf werd, eer wij 't konnen merken,
Heel ruig van borstelen. De keel sloeg, als een verken,
Een heesch geluid. De spraak verging. Ik viel terstond
370 Voorover langs den vloer op 't aanzicht, en de mond
Verhardde in eenen mull. De hals verdikte in 't drinken,
En d'armen treden voort, veranderd door dit schinken
In pooten, en ik word, met alle mijne rot,
Die mede dronk, gejaagd in 't vuile varkenskot.
375 Zoo krachtig is dit kruid: en wonder is 't, wij zagen
Eurilochus, die zich voorzichtig had gedragen,
En geenen drank beproefd, behouden zijn gedaant'.
Indien zich deez' niet had van tooverdrank gespaand,
Hij waar' meteen als wij, te slecht en onbedreven,
354. Circe in 't w erk: de e in C i r c e is lang, en behoorde met geen
volgende vocaal samen te smelten. — 373. Met a 11 e mijne r o t: rot is
„bende", en, evenals dit, yr., doch alle moest al zijn.
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380 Ook in een zwijn verkeerd, en nog een zwijn gebleven.
Ook zoude Ulisses niet door hem verwittigd zijn,
Die, als een wreker, in dien jammerlijken schijn
Des yolks, bij Circe kwam. De god Merkuur bestelde
Hem molij, eene bloem, die groeiende in den velde
385 Op eenen zwarten steel, gansch wit in 't wilde wast.
Hiermee van 't godendom gewaarschuwd in dien last,
Betreedt hij Circe's hof, en op bedriegerijen
Des dranks genoot, drijft hij, beschut voor last en lijen,
Haar weg, en deze roe, die hem bstrijken wou,
390 En dreigt ze met zijn zwaard. Toen stelde deze vrouw,
Met haar handtasting hem gerust. Hij kust ze in 't bedde,
Bedingt ten bruidschat, dat zij al de makkers redde,
En in den eersten vorm hervormd te rechte brengt.
Elk wordt met beter sap van heilzaam kruid besprengd,
395 En met eene and're roede op 't hoofd geraakt, bejegend
Met and're woorden, en al momp'lende gezegend.
Hoe zij meer prevelt, hoe wij hooger van den grond
Oprijzen in de lucht. De borstel valt terstond
Uit onze huid. De kloof des voets wordt toegenepen.
400 De schouders steken uit, en d'armen op haar grepen,
Hergroeien wederom, aan elke schoft van 't lijf.
Wij vallen te gelijk den trouwen leidsman stiff
Te zamen om den hals, omhelzen al bewogen
Hem, die zijn tranen stort, en weent uit mededoogen.
405 Al wat we spreken tuigt van onze dankbaarheid.
Hier dralen wij een jaar, en raken aan bescheid
Van duizend vreemdigheen door hooren zien en spreken.
Een dienstmaagd van de vier, op Circe's tooverstreken
Volkomen afgerecht, verhaalde mij al stil
410 Ook onder and're dit: [want Circe naar heur wil
Ulisses onderhiel] zij toonde, mij goedgunstig,
Een schoon en jeugdig beeld uit sneeuwwit marmer kunstig
Gehouwen, met een specht op 't hoofd, bekranst met groen,
In een gewijde kerk. Nieuwsgierig vraagde ik toen
415 Wie 't wezen mocht: waarom dit in de kerke praalde:
Waarom de vogel op zijn hoofd stond. Toen verhaalde
Zij dit, en zeide: nu Makaar, hoor naarstig toe.
Versta meteen hierdoor hoe machtig Circe's roe
En kracht is. Vat mijn zin, en 'tgeen ik zal verhalen:
390, 391. Toen stelde deze vrouw met haar handtasting hem
gerust: wij zouden zeggen: „toen gaf zij er hem de hand op, dat hij
niets te vreezen had". Han d tasting is ongeveer 'tzelfde als handdruk.
't Is een zachter aanraking dan handslag, wat meer gebezigd wordt als
't mannen betreft, en bij krachtige bevestiging, bij een belofte, of bij een
gesloten koop.
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Deez' Pikus, afkomst van Saturnus, met de stralen
Van 't rijke Auzonie gekroond, en wijd vermaard,
Was een aanfokker van het brieschende oorlogspaard.
Dit kerkbeeld zwijmt naar hem, met reden waard geprezen.
Natuurlijk was hij in zijn leven zoo van wezen,
425 Gelijkenis, gelaat, en opzicht inderdaad,
En zijne ziel zoo schoon als 't kerkbeeld dat hier staat.
's Mans oude liet niet toe te sterken met de reden
Dat hij den renstrijd op vier feesten kon bekleeden
In Grieken t'Elis. Hij bekoorde tot zijn min
430 Door gunst en schoonheid zelf de schoonste boomgodin,
In 't oud Latijnsch gebergte. Om hem t'omhelzen stenen
De brongodinnen van den Albula, met eenen
Numikus, Anieen, en Alme, een korte vliet,
De waterbron van Nar, en Farfarus, van riet
435 Zoo koel bedekt, en ook de stroomgodin, gezeten
Bij 't moordbosch, daar Diaan, als 't noorden fel gebeten,
De vreemde gasten doemt, die bij geval beland
De priesterin hier slacht voor 't outer met haar hand.
Hij slaat ze altzamen af, en om zijn vier te lesschen
440 Vrijt zelf een vlietgodin, de puikbloem der godessen,
Van den IOnischen god Janus voortgeteeld;
Toen hij Venilia, dat overschoone beeld,
Fen veldmaagd , op den berg Palatum kwam beslapen ,
Die sedert zwanger bleef. Deez' bergmaagd, schoon geschapen,
445 Werd huwbaar, en besteed aan Pikus van Laurent,
Haar boven and'ren waard. Deez' schoone was bekend,
En wist met zingen al wat zong voorbij te streven,
Dies haar met recht den naam van Zangster wierd gegeven.
z'Ontroerde berg en bosch, en streelt het wild gediert,
450 Stuit stroomen, en wat wuft door takken vliegt en zwiert
Betoomt ze met haar keel. Zij wist een toon te zetten
Voor Pikus, telkens hij ter zwijnejacht met netten
En spriet ten hove uit trad in 't Laurentijnsche veld.
Hij noopte een brieschend paard, hoogdravende op dien held.
455 Men zag een jachtrok, in Fenicie geweven,
Met eenen gouden gesp van achter henezweven,
Gehaakt om 's jagers hals. Zoo draaft hij uit de stad,
Met een paar schichten in de slinke hand gevat.
Toen Circe nu voorbij 't Circeesch gewest gekomen,
460 Een land dat haren naam vanzelf heeft aangenomen,
In teenen duikende, dien braven jong'ling zag,
Stond zij verbaasd. Het kruid, van allerhanden slag,
In 't veld geplukt, ontviel den schoot, en hare handen,
423. Dit kerkbeeld zwijmt naar hem: voor zwijmen bezigt
Vondel anders veelal zw eem en.
420
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En 't merreg in 't gebeent' begon alree te branden.
465 Als Circe na dien brand nog nauwelijks bedaart,
Wil zij haar liefde hem ontdekken : maar het paard
Voortdravende, ook de stoet, beletten hem te naken.
Gij zult, sprak ze, evenwel mij, vierig aan het blaken,
Geenszins ontrijden, schoon gij op de windpen vliegt;
470 Zoo 'k recht mij zelve kenne, en min mij niet bedriegt ;
Indien de krachten van mijn kruiden niet verstorven,
En zoo mijn guichelrijm dus lang bleef onbedorven.
Zij toovert dadelijk een gruwzaam everzwijn,
Doch wezenloos bestaande alleen in valschen schijn.
475 Dit vliegt op haren last voorbij in zijn passaadje,
Het schijnt te rennen in het dichtste der bosschaadje,
Zoo dicht beplant dat bier geen ros door hene mag.
De koning Pikus steeg van 't zweetend paard, en zag
Begruisd van stof en zweet, en vollegde in het loopen
480 Onwetende den schijn van 't wild op ijdel hopen,
Verbijsterd diep in 't bosch te voet. Zij mort een toon
Van tooverrijm, verdaagt alle onbekende goon
Met onbekend gedicht, en klank van tooverrijmen,
Waarmede zij de maan bezweert, en helpt aan 't zwijmen,
485 De zon weet met een mist te dekken. Hierop wordt
De lucht door tooverzang met eene wolke omgord.
De damp stijgt hooger op. De lijftrouwanten falen,
Verbijsteren van 't spoor, en missen in het dwalen
Hun heer en koning. Zij raamt nu gelegenheid
490 En tijd, en plaats, en spreekt: o schoone majesteit,
Bij deze schoonheid, voor wiens glans van lijf en ziele
Ik, een godin, verliefd aan uwe voeten kniele,
Zijt mijne minne toch behulpzaam. Laat u radn,
En neem d' alziende zon tot uwen schoonvadr aan.
495 Wil Circe, een dochter van de zonne niet verachten
Uit wrevelmoedigheid, noch haar verzoek en klachten
Bats afslaan. d' Ander zegt : gij zijt dan wie gij zijt,
Ik kreun me niet met u, en schel u 't aanzoek kwijt.
'k Behoore een and're toe, die macht heeft mij te sturen,
500 En wensch van harte dat dit langen tijd mag duren.
Ik wil mijn huwelijk niet schenden noch verradn
Om een uitheemsche los en reuk'loos aan te slaan,
Zoolang het noodlot, daar mijn min van wordt gedreven,
Vrouw zangster, Janus' kroost, behoede en spare in 't leven.
505 Maar Circe, die vergeefs op haar verzoek blijft staan,
Zegt end'lijk : dit zal u niet ongestraft vergaan.
Gij zult uw Zangster niet t'huis komen. 'k Wil u leeren
499. Die macht heeft mij te sturen: d. i.: „die mij gevangen
houdt", me capturn tenet, zegt het Latijn.
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Wat afslaan van de minne en 't hartelijk begeeren
Vermag, en 't hoonen van een afgeslagen trouw:
510 Want Circe is een gehoonde en afgeslagen trouw.
Zij keert zich vierwerf om , toen grimmigheen haar presten,
Tweewerf ten oosten, en zoo menigwerf ten westen.
Zij strijkt hem driewerf om het hoofd met hare roe,
En prevelt tooverrijm en zang tot driewerf toe.
515 Hij vliegt omhoog; en is verwonderd, dus gedreven,
Om zulk een snelheid, niet gewoon in lucht te zweven,
Ziet veders aan het lijf, wordt toornig dat hij kort
En snel van vorm verkeert, een uitheemsch vogel wordt,
En in 't Latijnsche bosch gevoerd, begint van toren
520 Met eenen stijven bek in eikenhout te boren
En pikken. In de lucht behoudt de pluim alleen
Dezelve purperverf des rijroks, als voorheen.
De gouden gesp, die 't kleed ophaakte om snel te jagen,
Verkeert in pluim. Hij schijnt een gouden ring te draken
525 Tot sieraad aan den hals: en Pikus, groot van faam,
Behoudt van zijn gedaante alleen den blooten naam.
De jachtgezellen, fluks van een gestrooid bij troepen,
Door 't jachtbosch vruchteloos vast Pikus Pikus roepen,
En hem niet vindende, gemoeten deez' godin,
530 Die al de lucht verlichtte, en 't licht nu weder in
Het bosch liet schijnen, en met wind en zon van boven
De donk're nevels voor 't gezicht had weggeschoven.
De jachtsleep legt met reen haar dit verraad te last,
Hereischt den koning, raast en tiert en buldert vast,
535 En wil ze fel te lijf, en dreigt ze in 't hart te raken.
Zij sprenkelt ze met sap van kruid en gift van draken,
Verdaagt den nacht, gespook, den baaierd, en de goon
Des afgronds, huilt, en roept met eenen toovertoon
Om Hekate. Het bosch verroert zich. 't Luidt te wonder,
540 Het loof besterft. Geboomt' springt schichtig op. Van onder
Begint de grond alom te daveren, en loeit.
Het veld drupt, rood van bloed besprenkeld en besproeid.
Men hoort een schor geluid uit steenen hooger wassen
En steigeren, waarop de honden wederbassen.
545 De zwarte slang bemorst al d' aarde meer en meer.
516. In lucht: de uitlating alhier van het lidwoord is zelfs als dichterlijke vrijheid niet te wettigen. — 522. R ij roks: menig hedendaagsch lezer
zou moeite hebben dadelijk te begrijpen, dat dit woord de 2de n. v. is van
rij-rok (rijkleed). — 526. Alleen den b lo o ten naam: „d. i. den naam
en anders niets". H. H. verklaart hier wat geen verklaring behoefde, te
minder omdat er het pleonastisch a lle en nog tot versterking is bijgevoegd. — 545. De z w art e slang: „welke zwarte slang ?" zal wellicht
iemand vragen, dewijl er tot nu van geen slang gesproken is. Het oorspr.
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Het mager geestendom ontrust zweeft hene en weer.
De jachttroep beefde voor gedrochten, die hier raasden.
Vrouw Circe strijkt het hoofd en aanzicht der verbaasden
Met haar vergifte roe, die al de jeugd in 't woud
550 In veel gedrochten vormt, en geen van alien houdt
Zijn eigen vorm, en schijn, en wezen , als voorhenen.
De dag ging onder, en de westzon afgeschenen,
Zocht Spanje, en dompelde zich in den zouten vloed :
Doch Zangster zag vergeefs haar liefsten te gemoet
555 Met groot verlangen, daar de knechts den meester zoeken
Met fakkelen in 't bosch, en struik, en alle hoeken.
't Vernoegde Zangster niet dat zij, van lief beroofd,
Mistroostig om hem weent, het haar rukt uit het hoofd,
Den boezem openkrabt : zij gaat zich nog versteken,
560 Of zwerft wanhopende, langs velden, stroomen, beken,
Door Latium. Men zag haar, drie paar nachten lank,
En drie paar dagen, droef gespaand van spijs en drank
En slapen, over berg en dal in 't wilde streven.
De Tijber zag ze lest, vermoeid en zat van leven,
565 Mistroostig liggen aan den kouden watervliet.
Hier klaagde ze met smarte en tranen haar verdriet,
En onder 't kermen sloeg ze een teer geluid met stenen,
Gelijk men eene zwaan hoort stervende voorhenen
Haar leven endigen met droevig lijkgeklag.
570 Het merg smolt in 't gebeent' van rouwe daar ze lag.
Al 't lijf verdween in lucht. De Faam, wie 't onheil deerde,
Noemt naar heur naam de plaats, daar zij van vorm verkeerde,
Nog Zangster, als een maagd den velde toegewijd.
Vele and're dingen hoorde en zag ik midd'lertijd,
575 Gedurende het jaar. Hier traag en aan 't vervreemen
Van wakkerheid, wordt ons geboden zee te nemen,
En wederom het zeil te halen voor den mast.
De strandgodin ontvouwt en openbaart wat last
Ons over 't hoofd hangt, en hoevele zeegevaren
58o Men in de wilde zee moet uitstaan op de baren.
'k Beken dit joeg me een schrik op 't lijf, en uit de zee
Gekomen, bleef aan strand hier liggen op de ree.
Makaar volendigt dit verhaal ten lange leste.
Eneas' voedsters asch werd in dit zeegeweste
spreekt van zwarte slangen , die voor den dag komen en den grond bekwijlen ; doch dat is uit de vertaling niet op te maken. — 546. Het mager
geestendom: is een min gelukkige vertolking van tenues anima e. Mager
of v e t kan alleen een „lichaam" zijn, en beide adjectiva zijn dus misplaatst , waar van geesten gesproken wordt. — 547. Beefde: waar in deze
geheele plaats overal het schilderachtige praesens gebezigd wordt, doet dit
imperfectum daar tusschenin een onaangename uitwerking. — 573. N o g
Zangster: t. w. Canens.
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585 Gesloten in een bus van marmer, door een drift
Van godsvrucht, en het graf vereerd met dit geschrift:
Het voedsterkind, om zijn godvruchtigheid verheven,
Verbrandt Kaieta, hier gescheiden uit het leven,
In 't eerlijk lijkvier, met de lijktorts in zijn hand,
590 Die trouw haar leven bergde in Troies gloenden brand.
Men bindt het schip los, bier gemaard aan groene klippen.
Zij scheiden uit het hof om Circe's laag t' ontglippen,
En varen door het bosch, daar d' oude Tijber stroomt,
Beschaduwd van het loof, en uitgespreid geboomt',
595 En met rood zand gemengd, in open zee komt schieten.
Eneas wordt in 't hof, ontslagen van verdrieten,
Met vreugd gewelkomd van Latinus, Faunus' zoon,
En trouwt het eenig oir, geboren tot de kroon,
Niet zonder oorlog met dit strijdb're yolk te voeren:
600 Want Turnus Daunus' zoon, met wien veel grooten zwoeren:
Dingt ook naar 't huwelijk van deez' verloofde maagd,
Geheel Tuskanen, dat zijn zijde houdt en draagt,
Schiet tegens Latium het harnas aan. Zij vechten
En staan naar d'overhand, om 't ongelijk te slechten
605 Met kracht en krijgsgevaar. Elk poogt in dezen staat
Zijn zaak te sterken met een uitheemsch toeverlaat.
Een menigte onderstut de zaak der Rutulieren.
Een menigte onderschraagt de Frigische banieren.
Eneas stijft zich met Evanders hulp en macht
610 En gunst, hem niet ontzegd; maar Venulus verwacht
Bij Diomedes, den voorvluchtigen, geen zegen
Aan hem gezocht. Hij stichtte, in ballingschap verlegen,
Een nieuwe en sterke stad, in 't oude rijksgebied
Van Daunus, zone van Idpix, en geniet
615 Het land ten bruidschat: maar toen Venulus kloekmoedig
Had Turnus' last verrecht, verzocht hij weder spoedig
Bij Diomedes van Etolie onderstand,
Die 't weigert, niet gezind zich en zijn schoonvadrs land
Te steken in dien krijg, en zeide dat zijn lieden
620 t'Onmachtig zijn: en om u klaarlijk te bedieden
En toonen dat dit niet een ijdele uitvlucht is,
Getroost ik mij 't herhaal van deez' geschiedenis
Schoon 't lastig vall'. Toen nu gansch Troie met zijn daken
61 7 . Diomedes van Et olie: de grootvader van Diomedes, Eneus,
koning van Kalydon, was een Etolier. — 619. En zeide voor „zeggende";
't imperf. is hier wederom misplaatst. — 622. Getroost ik mij : hier wordt
opeens Diomedes sprekende ingevoerd, wat niet zeer bevorderlijk is aan
de duidelijkheid. Vondel is hier intusschen het Lat. in nagevolgd. —
623. S c h o on 't lastig v al l' : versta: „schoon het mij pijnlijk aandoe".
Hij begint hier zijn verhaal omtrent als Eneas het zijne aan Dido, in 't
IIde Boek der Ends.
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In d'assche lag, en elk nog schrikte om 't ijs'lijk blaken
625 Der Grieken, werden wij, nog om Oileus' zoon,
[Die om 't schoffeeren van een maagd, en zulk een hoon
En smaad verdiende, dat de zuiv're maagd Minerve,
Tot voorstand van haar kerk, hem doende ten bederve]
De wereld omgesold, en al de Grieksche macht
630 Werd storm op storm verstrooid, getroffen door de kracht
Van bliksem, donder, en in duisterheén gereten,
Leed end'lijk schipbreuk, op Kafareus' rots gesmeten :
Doch om in 't melden van ons jammer kort te gaan :
Der Grieken onheil zou Priaam ter neder slaan
635 Uit mededoogen : nog ontworstelde ik de zorgen,
Door Pallas' groote gunst in lijfsgevaar geborgen.
Nu worde ik weder uit mijn vaderland gejaagd.
Gestoorde Venus, van de wraakzucht nog geknaagd,
Neemt wraak van haar kwetsuur, met smert voorheen geleden,
640 En ik, op zee geplaagd, moet zulke zwarigheden
Te land bezuren, dat ik droevig menigwerf
Gelukkig noemde, die in 't algemeen bederf
Van vlote en schepen op Kafareus henestorven,
En wenschte in dit gevaar met hun te zijn bedorven.
645 De reisgenooten, die in oorloge en op zee,
Beproefden ramp op ramp, bezwijken door veel wee,
En smeeken om een end van 't zwerven op de vloeden.
Maar Agmon, kloek van geest, verhard door tegenspoeden
En sukkelingen, sprak : o mannen, wat's er nog
650 Dat uw geduld niet zoude uitharden ? wat kan toch
Gestoorde Venus, zoo 't haar luste, ons meer belasten?
Want als men slimmer schroomt, dan is er voor de gasten
Met smeeken en gebeen nog iet te winnen : maar
Als 't slimste is uitgestaan, dan is men lijfsgevaar
65 5 En vrees te boven, en d'ellende staat voltogen.
Zij mag mijn rede vrij aanhooren uit den hoogen :
En schoon ze uit wrok al 't yolk van Diomedes haat
En vloekt, gelijk het blijkt aan d'openbare daad ;
Nog achten wij het niet, en zeker haar vermogen
66o Staat allen dier genoeg, die met ons herwaart togen.
De Pleuronsche Agmon tergt dus Venus onversaagd,
En krabt het wrokken op, dat weinigen behaagt.
De meesten straffen hem. Hij wil hun weerspraak toomen,
Maar slaat een fijn geluid. De spraak wordt hem benomen.
638. Diomedes had, tijdens het beleg van Troje, Venus, die om haar
zoon Eneas, door hem gewond, buiten gevecht te dragen, zich roekeloos
tusschen de strijdenden waagde, een wond aan de hand toegebracht. —
655. d'Ellen de s t aa t volt og en voor „heeft haar hoogsten trap bereikt",
zoodat er niets ergers of meer te vreezen valt.
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665 Het haar verkeert in pluim. De ruige pluim bewast
Alom den rug en hals, van vederen verrast,
En d'armen worden snel met pennen overtogen.
De vleugels van weerszij bedekken d'ellebogen.
De voet verandert, en de mond, die godheen schendt,
670 Verstijft in eene sneb, gespitst en scherp in 't end,
Dies Likus, Idas, en Retenor, Abas mede,
En Nikteus staan verbaasd, en elk wordt op zijn stede,
En in 't verwonderen, eer 't iemand denkt of waant,
Terstond herschapen in een zelleve gedaant'.
675 Het grootste deel der vlucht vliegt opwaart na'et veranderen,
En klapt de taaie schacht en pennen op elkanderen
In 't vliegen. Vraagt ge : wat gestalte schoten ze aan?
De nieuwe vogel was voorwaar geen witte zwaan,
Maar eene zwaan gelijk. Ik ben nauw hier gebleven,
68o En, als een schoonzoon van vorst Daunus, nog in 't leven,
Bezitte onvruchtbaar land, mij voedende ter nood,
Met luttel van mijn yolk, dat nauw'lijks overschoot.
Aldus sprak Eneus' neef, en Venus ging vertrekken
Van Kalidon, Messaap, Kalabrie, en die plekken.
685 Hier zag hij holen en spelonken, dicht begroeid
En overlommerd, en met meren versch bevloeid;
Daar boksvoet Pan zich nu onthoudt, nooit koud in 't mi nnen
Een landschap, eer bewoond van wufte veldgodinnen.
De harder Appulus vervaart ze, en drijft ze stijf
690 Met zijn gezicht, en jaagt ze een doodschrik op het lijf.
Als zij 't hervattende dit dreigement niet schromen,
En huppelende op maat ten reie wederkomen,
Mishaagt den harder dit. Hij volgt dien boerschen stijl
Al huppelende na, beschimpt ze midd'lerwijl
695 Met vuile woorden, en al t'onbesuisde kaken,
Ook zonder zijn gezwets en schimperij te staken,
Totdat een boom de keel begroeit met schors en bast.
Deez' wilde olijfboom, die met bitt're kernen wast,
Getuigt van 's harders aard en bitt're schimperije.
667 . 0 ver t o gen: vs. 655 hadden wij v olto gen gehad en vs. 66o
to gen: dat is alzoo drie malen hetzelfde rijmwoord in twaalf regels, wat
wel wat heel drok is. H. — 678, 679. G e en wi t t e z w a an, ma a r e en e
z w a an gel ij k : 't Lat. heeft : „niet de vorm van een zwaan, maar veel
gelijkende op een witten zwaan". Naar aanleiding van deze fabel droeg
zekere soort van stormvogel den naam van „vogel van Diomedes". —
68i. Onvruchtbaar land: t. w. Apulie. — 683. Venus ging vertrekk e n: lees : V enulu s g in g tr e k k e n; er is van Venus hier geen quaestie,
en de dichter heeft zich gedachteloos verschreven. — 684. Van K ali don:
te Kalidon was hij niet geweest, en dat lag in Griekenland. 't Lat. heeft
wel Ca ly donia r e gn a, maar daarmede wordt bedoeld: „het rijk van
Diomedes, die van Kalydon herkomstig was".
29
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700

Als d'afgezanten, thuis gekeerd van Etolije,
Boodschappen dat de hulp hun wordt ontzegd in druk,
Verweert de Rutulier zich nog met geen geluk,
En zonder iemands hulp. Hier wordt van wederzijden
Gevochten, en veel bloeds vergoten in het strijden.
705 De torts van Turnus steekt de vloot in lichten brand.
De kiel in watersnood, en vreeslijk aangerand,
Wordt nog geborgen, doch raakt wederom in lijden
Door vier en vlam, harpuis, en pek aan alle zijden,
En al wat branden kan. De vlam vliegt langs den mast
710 In 't zeil, en overloop en boorden rooken vast,
Als Cibel, moeder van de goon, zich dit laat rouwen,
En denkt, het pijnhout werd op mijnen berg gehouwen;
Waarop zij met geklank van born en keteltrom,
En boschboomhoute pijp den luchtgalm wekt alom,
715 En door de dunne lucht met haren hoogen wagen,
Waarvoor de leeuwen in gareelen zijn geslagen,
Dus Turnus aanspreekt : gij heillooze poogt den brand
Vergeefs in deze vloot to steken met uw hand ,
Maar 't zal u missen: want ik geenszins wil gedoogen
720 Dat vratig vier dit hout, gewijd aan mijn vermogen,
Vertere: en op dit woord verneemt men een gerucht
Van bulderenden storm en onweer in de lucht,
Van weerlicht, bliksemstraal, en harde donderslagen,
En dichten hagelsteen, en donk're regenvlagen.
725 De stormen steken op in 't bruisende element.
En worden handgemeen. De zee raakt overend.
Vrouw Cibele, gesterkt met een van twee paar winden,
Breekt al de touwen van de schepen, dompelt ze in den
Geroerden afgrond recht voorover, en zij klooft
730 Het water. 't Achterschip verandert in een hoofd.
Het hout wordt week, en fluks gelichaamd. Riemen, schermen
Verkeeren van weerszijde in beenen, en in armen.
De ribbe wordt de zij. De kiel schijnt ruggebeen,
Het touwwerk haar, en d'arm aan elke zijde scheen
735 Geschapen uit den spriet. De verf blijft blauw als voren.
De zeegodinnen, uit een harden berg geboren,
7 1 4. B o s c h b o o m h o u t e: 't woord komt nog eens bij Vondel voor, en
daar voor een „tol". Doch 't ware beter b o s- of bus boom, geschreven,
zijnde 't H. D. Buchsbaum, van welk B u c h s in 't Lat. b u x u s gevormd
is. Volgens TEN KATE is b osboomhout zoodanige houtsoort, waarvan
b oss en of buss en (boxes) gemaakt worden. Nu wordt het bij voorkeur
door de houtgraveurs gebezigd. — 732. In arm en: neen , „in teen e n" ;
anders toch zouden de Nimfen in dubbel getal armen gekregen hebben.
Zie vs. 734. — 736. Uit e en harden berg geb or en: namel. als zijnde
vroeger schepen geweest, die vervaardigd waren van 't bout van pijnboomen, welke pijnboomen op een harden berg waren gegroeid.
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Gaan veilig op den stroom ten reie welgemoed,
En triomfeeren langs den zachten watervloed,
Niet eens gedenkende aan de rots, waaruit zij sproten,
740 Ook niet vergetende wat hoogen nood en stooten
Zij leden op de zee, en slaan de hand met kracht
Aan schepen, lang gesold, en met geen Griek bevracht.
Zij, nog gedachtig aan den ondergang van Troien,
Vervloeken Grieken, zien de schipbreuk en 't verstrooien
745 Van vorst Ulisses' yolk met een verheugd gelaat,
En hoe Alcinous zijn schip verhardt, vergaat,
De klip het hout begroeit van buiten en van binnen.
De vloot verand'rende in een rei van zeegodinnen,
Hoopte elk dat Turnus uit den oorlog scheiden zou,
750 Uit schrik van 't wonderwerk, verrecht door Cibels trouw :
Maar hij volhardt met yolk, ten oorlog opontboden.
Van weerszij sterkt zich elk met gunst van zijne goden,
En elk in moedigheid acht zich een god gelijk.
Zij passen langer noch op bruidschat, noch op rijk,
755 Ten bruidschat hun beloofd, noch schoonvaars, noch op kronen,
Noch bruid Lavinie, maar vechten om to toonen
Hun dapperheid, uit schaamt' van zwichten. Venus ziet
Haar noon in 't lijfgevecht, na veel geleen verdriet,
Ten leste boven staan, en Turnus doodsch bezwijken,
760 En Ardea, voorheen, ontzien van nabuurrijken,
Dat onder Turnus bloeit, geneigd ten droeven val.
Toen nu het Troische vier de gansche stad met al
De huizen brandde, en leide in d'asschen met ellende ,
Bleek bier een merk, waaraan men eerst haar jammer kende :
765 Want midden uit den gloed en heeten puinhoop vloog
Een vogel. Deez' verwacht al d'asschen voor elks oog
Met t'zamenklappen van zijn pennen, en na dezen
739-742. Versta: „om haar afkomst — uit die harde rots en die ruwe
pijnboomen — bekommeren zij zich niet meer; daarentegen herinneren zij
zich wat zij in haar vorigen toestand van 't geweld der zee geleden hebben, en daarom onderstutten zij gaarne met haar handen de schepen, die
door de golven geslingerd worden; mits het geen schepen zijn, die Grieken
voeren." — 746. Alcinous zijn s chip voor „het schip van Alcinous". —
748. De vloot verand'rende voor „toen de vloot veranderd was". —
755. Noch schoonvaars: hier had voor schoonvaars het voorz.
op herhaald moeten worden. Nu hangt het woord in de lucht. — 767. Na
d e z en: „na d e z en kan hier niet bestaan. Eigenlijk beteekent het den
„tijd, die zijn begin neemt op hetzelfde tijdstip, dat men dit woord uit„spreekt; niet waarin een zaak, die verhaald wordt, geschied is; want
„dan zegt men: Naderhand of Daarna d. i. na DIEN tijd t. w. waar„van men spreekt; maar Nadez en is, N a DEZEN t ij d, t. w. w a a r in.
„men spreekt. 't Is klaar, dat nadez en, 't welk alleen op den volg en„den tijd slaat, niet wel geplaatst wordt bij een werkwoord in den ver„leden tijd, gelijk hier: na dezen behiel hij”. H.
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Behiel hij 't mager lijf, geluid, gedoodverfd wezen,
En wat den ondergang van eene stede past,
770 Ook zelf den naam der stede, een Reiger, die verrast,
Een jammer aanheft met zijn pen, van rouw bewogen.
Eneas' deugd beweegt al 't goOndom tot meedoogen,
En Juno mede, om nu voortaan het oude leed
Te zetten uit den zin: dewijl Talus, reed
775 Ter heerschappije, in een gerust bezit gezeten;
De vader tijdig tot verhuizen, en 't gesleten
Rijkspurper end'lijk af te leggen, en met glans
Der godheid overstraald, wou gaan naar 's hemels trans.
Hierop hiel Venus bij de gam aan, en sprak: vader,
780 [Hem blijde omhelzende], o Jupijn, die niemand nader
Begunstigde, och ik bid bewijs me deez' gena
Dat mijn Eneas, uw nakomeling, besla
Een kleene plaats omhoog, de minste in 't hof daar boven,
Het zij genoeg dat hij, in duisternis geschoven,
785 Den afgrond eens bezocht. De goon bestemden dit,
En Juno, die omhoog naast 's koning zetel zit,
Bestemde ook dit verzoek met haar gelaat goedaardig.
Toen sprak de vader: o mijn dochter, gij zijt waardig
Dat u deez' hemelsche schenkaadje werd vereerd,
790 Tot heil van uwen zoon, voor wien gij dit begeert.
Zoo sprak hij. Zij verblijd bedankt hem, en gaat stuiven
Door dunde en open lucht met haar gepaarde duiven,
Naar 't Laurentijnsche strand, ter stede daar de stroom
Numicius, van riet begroeid, met vrijen toom
795 Zijn eemer uitgiet in de naaste zeen en vloeden.
Om haren lieven zoon voor 's doods bederf te hoeden,
Gebiedt ze dat de vliet hem zuiv're rein en net,
En alle sterf'lijkheid, bederf, en aardsche smet
Voor stroom in zee voere: en de vlietgod aangedreven,
800 Spoelt al wat sterf'lijk aan Eneas' leen mocht kleven
Rein af. Nu is hij gansch onsterf'lijk deur en deur.
De moeder balsemt met een goddelijken geur
't Gelouterd lichaam, en bestrijkt het aanschijn blije
Met nektar en ambroos, der goden lekkernije,
805 En schenkt hem een natuur der godheid voor zijn lot.
De Roomschen eeren hem voor een verkoren god,
Wien zij altaar en kerk toekeuren, en gebeden.
77o. Den n a am der stede: in 't Lat. namel. beteekent a r d e a een
„reiger". — 776. V e r h u i z en: hier voor: „sterven". H. — 779. En s p r a k:
te onpas valt hier de klemtoon op en. — am. Gans c h onsterf'lijk deur
en deur: dat klinkt vrij pleonastisch en bovendien vrij plat. — 8o6. De
R o omsch en voor de „Romeinen".
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Nu stond de staat van Albe en Rome met zijn steden
Aan 't oir Iulus, ook Askaan bij elk genaamd.
810 Na hem heerscht Silvius; na hem Latijn, befaamd
En fier, en die vernoemd het oude rijk bestierde.
Doorluchtige Epitus volgt hem, en is de vierde.
Na hem heerscht Kapis, en Kapeet. Maar Tiberijn
Be-erft het rijk, die in het vloeiend kristallijn
815 Van dien Tuskaanschen stroom te deerlijk ligt verdronken,
En met zijn eigen naam het water heeft beschonken.
Uit hem sproot Remulus, Akroot de broeder mee.
Deez' Remulus werd oud van jaren, en stond ree
Te bliksemen, maar bleef van 't bliksemvier verslonden.
820 Akroot, veel zediger dan broeders aard bevonden,
Laat zijnen rijksstaf den manhaften Aventijn,
Begraven op den berg, daar hij regeerde, en zijn
Gedachtenis ons met den naam nog wou vertolken.
Nu stond het hoofdbewind der Palatijnsche volken
825 Bij Prokas. Onder hem bloeide eene maagd Pomoon.
Deez' spande in Latium met recht alleen de kroon
Met planten boven al de wakk're boomgodinnen,
Gelijk de naam dit meldt. Zij zette hare zinnen
Op bosch noch waterstroom, maar vroolijke landouw
830 En appelboomen. Zij hanteert in haren bouw
Geen schicht, maar liever een krom snoeimes om te snoeien
De takken, die in 't wild en veel te welig groeien,
En houwt de boomtelg af, die al te dertel wast.
Dan ent ze een jonge plant in een gekloven bast.
835 Zoo leert de stam een vreemd tuinvoedsterkind aankweeken
Met zijn doorvoedzaam sap. Nooit zal hem sap ontbreken
In 't laven van het kind, den voedsterheer vertrouwd:
Want hij sproeit d'aders en de wortels van het hout
Met nedervloeiend vocht, dat uit den grond komt dringen.
811. Die vernoemd het oude rijk bestierde: dit zou doen denken,
dat L a t ij n of Latinus van naam veranderd was. Doch de bedoeling van
't oorspr. is eenvoudig te zeggen, dat er wederom, over 't Latijnsche rijk,
of Latium, een Latinus regeerde. — 814-816. Versta: „Tiberinus verdronk
in de Albula, een rivier van Tuscum, die later naar hem den naam kreeg
van Tiber". — 817. Volgens anderen was Akroot de vader van Remulus. —
818, 819. S t o n d ree te bliks e m en: deze of gene lezer zou allicht op
het denkbeeld komen, dat die Akroot zich geweldig met vloeken bezondigde; doch de bedoeling, die niemand uit de woorden raden zou, is, dat
de man den bliksem nabootste: wellicht had hij, als Pater Bartel Schwartz,
het kruit uitgevonden, en kwam hij, als deze, bij de ontploffing, om. —
828. Gel ij k de naam dit m el d t: de na am (Pomona) zou ons niets m e ld e n, indien wij niet wisten, dat het Lat. p o ma de beteekenis heeft
van „ooft". — 835. Tuinv o e dsterkind: een vreemde, en niet minder
vreemd klinkende samenkoppeling.
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840 Dit 's al Pomoons vermaak. Dit zijn hare oefeningen.
Zij legt op vrijer noch vrijaadje toe in 't veld,
En niettemin, heel schuw voor moedwil en geweld
Van ruwe gasten, past haar boomgaards deur te sluiten,
En keert den toegang van de jongelingen buiten.
845 Wat rechten Saters, geil en wullepsch in den aard,
En op het huppelen bedreven, onvervaard
En stout in 't minnen, niet al aan! de veegoOn mede,
Bekranst met pijnloof om de horens, rits van zede.
Wat recht de woudgod aan, meer wulpsch dan hem betaamt!
85o Ook Priaap, die den hof voor dieven sluit, hen praamt,
En met een snoeimes dreigt! maar in het vierig minnen
Ging een Vertumnus al de vrijers, die hun zinnen
Op deze stelden en aanhielen, ver voorbij,
In 't vrijen echter niet gelukkiger dan zij.
855 Hoe dikwijl torste hij een korf met korenaren,
Gelijk een maaier, in het bloeiendst' van zijn jaren,
Van ieder aangezien? hoe dikwijl scheen hij mooi
Urn 't hoofd bevlochten met een krans van 't versche hooi,
Als een die gras, op 't veld gemaaid, had helpen harken?
860 Hoe dikwijl droeg deez' knaap den drijfstok, met een sterken
En ruigen arm? gewis men zoude zweren dat
Deez' zweetende ossen uit den ploeg gespannen had.
Hij, met zijn snoeimes, scheen op boomgaardooft te passen,
Of een wijngaardenier, daar muskadellen wassen.
865 Met eene ladder op den nek, zoo kloek als vroom,
Scheen 't of hij welig ooft wou plukken van den boom.
Hij scheen een krijgsman met den degen, trotsch te moede,
Een visscher met zijn aas en bevende angelroede.
Ook kreeg hij dikwijl door verand'ren van gestalt
870 Een vrijen toegang tot de maagd, die hem gevalt
Om hare schoonheid. Hij ging, leunende voorover
Op eenen stok, en met zijn bonten muts, door loover
En gras, gelijk een oud en grijs gerimpeld wijf,
In haren schoonen hof, en stond verbaasd stokstijf,
840. Dit 's al Pomoons vermaak. Dit zijn hare oefeningen:
„de sierlijkheid en tevens de zuiverheid der tale eischte
„Dies al Pomoons vermaak : deez' zijn haar oefeningen." H.
Het tegendeel wordt — mijns inziens terecht — betoogd in de werken van
de Maatschappij van Letterk. te Leiden, II Deel, bl. 138 en volgg. —
850. Priaap: bij het verlengen der tweede greep had Vondel ook den
klemtoon moeten doen verspringen, en, evenals hij Pnaam schrijft, ook
schrijven Priaap; of, wilde hij de i lang houden, dan had hij Prraii, als
Priam, kunnen schrijven. — 857. S c he en hij voor „deed hij zich voor,
verscheen hij".
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875 En sprak, verwonderd om al d'appels, die hier blozen:
O gij zijt rijker dan al die den oever kozen
Om Albula, bewoond van 't veldgodinnedom.
O schoone, zijt gegroet. Ik zie mij zelve stom.
O onbevlekte bloem der maagden! en bij poozen
880 Durf hij ze kussen voor de kaken, rood als rozen,
Doch anders dan een best; en hurrekt neer, en bukt,
Gelijk een oude vrouw, op eenen bult, verrukt
Door al de takken, met hun vruchten overladen.
Hier tegens over stond een olm, van wijngerdbladen
885 En druiven dicht begroeid. Hij dezen groenen stam
Eens prijzende, zegt heet ontvonkt van minnevlam:
Indien deez' ollem met geen wijngerd stond behangen,
Zou hij geen wellust dan alleen de blaftn ontvangen;
Ook lag de wijngerd die op dezen ollem leunt,
890 Ter aarde, waar' hij niet gepaard en ondersteund
Met dezen olm: en kan dit voorbeeld u niet raken,
En schuwt gij evenwel den bijslaap, en het blaken,
En kruipt ge nog niet met uw wederga bij een?
Och lustte 't u, gij kreegt meer aanzoek dan Heleen,
895 Daar Azie en Euroop tien jaren lang om leden;
En deze schoone bruid, om wie Lapijten streden,
En d'ega van Ulis, die stout was tegens bloOn.
Dewijl ge minnaars vlucht, en kwetst met smaad en boon,
Staan duizend vrijers, heele en halve goden t'zamen
900 Naar u. Elk wenscht en wil met u in echt verzamen,
Ook 't goondom, dat den berg van Albula betreedt,
Maar zijt ge vroed, en wilt gij, heilzaam uitbesteed,
U paren, en den raad van mij bedaagde hooren,
Die u meer dan zich zelf bemint, en heeft verkoren;
905 Laat al den slechten hoop van nu of buiten staan,
En neem Vertumnus voor uw lief en egade aan.
1k sta u borge: want ik ken hem, wil niet schromen,
Gelijk mij zelve. Hij is bier niet vreemd gekomen
Aanzwerven: neen het is een landzaat. Hij bemint
8 77 . Albula: dezelfde rivier als de Tiber, zie vs. 816. — 88i. Hurr ekt
neer: zoo HOOFT, Ned. Hist. B. IX, blz.39o: men zag er, dat schamele
wijven, hurkende op mesthoopen, de beenderen navorschten.
Men zegt tegenwoordig meer algemeen: „op zijn hur k en zitten" (H.) doch
om deze laatste uitdrukking (of wel die, welke door BILD. Gesll. in v.,
wordt aangeprezen, t. w., „op 't hurk zitten") te rechtvaardigen, zou er
een lichaamsdeel moeten zijn, dat h u r k heette: — en ik twijfel of iemand,
na het lezen van wat beide geieerden omtrent de afleiding van 't woord
h u r k e n hebben aangevoerd, nog veel verder zal gekomen zijn. — 882. Op
e en en bult: d. i. „op een verhevenheid van den grond". — 888. Dit is
wartaal. 't Lat. heeft: „zou niemand iets aan hem te prijzen vinden dan
zijn bladeren". — 908, 909. Hij is hier niet vreemd gekomen aanz werven: „moest noodzakelijk zijn: hij is — KOMEN , aanzwerven"enz. H.
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910 Niet als de meesten, die men bij de wegen vindt.
Gij d'eerste en leste kunt alleen zijn oog behagen.
Hij offert u alleen het hart op al zijn dagen.
Zet 's jong'lings jeugd hier bij, en aangeboren schoon,
En hoe hij zich schakeert in allerhanden toon
915 Van vormen. Nimmer zult gij uw begeerte ontberen.
Schept ge uw vermaak in ooft, en boomgaard, appels, peren;
Hij daad'lijk mede, en neemt uw gaven dankbaar aan;
Doch past op appels , versch geplukt, hoe schoon ze ook staan,
Noch sappen, zoet van smaak, noch and're boomgaardvruchten
920 Dan slechts op u alleen. Ontferm u om zijn zuchten,
En gloenden minnebrand, en hou, vertrouw me dit,
Dat uw beminner u met zijnen mond dus bidt.
Ontzie de wraakgodin, en Venus, wiens vermogen
Alle onvermorwden dreigt met ongenadige oogen.
925 Ontzie de plagen van de strenge Nemezis :
En opdat gij vermijdt wat u nadeelig is,
[Want reken ik ben oud en vroed, en lang ervaren]
Wil ik wijdluchtig u een voorbeeld gaan verklaren,
Bekend in Ciprus, en naamhaftig overal,
93o Dat licht uw opzet en uw hart verzachten zal.
De Jong' ling Ifis, laag van afkomst, kreeg behagen
In Anaxarate, van hooggeboren magen
Uit Teucers ouden stam. Hij ziet haar aan, en steent.
De liefde ontvonkt het merg en pit in zijn gebeent'.
935 Een lange wijl de min weerstrevende, ondertusschen
Niet konnende met reen het vier van minne blusschen,
Noch toomen, komt aan 't huis, en meldt, bijkans ontzind
En kwijnende, zijn min gesteld op 't voedsterkind.
Hij bad de voedster dat zij hem uit rechte liefde
940 Der dochter, die haar zoog, en hem in 't harte griefde,
Niet hard wou vallen. Hij ging even vierig voort
Bij elke dienstmaagd, en verzocht een gunstig woord,
En hiel al vleiende aan. Hij komt ze dikwijl kwellen
Om minnebrieven aan de liefste to bestellen,
945 En menigmaal behangt de jongeling de deur
Met kransen, geschakeerd van allerhande kleur,
Besprengd met tranen, en uitstrekkende de leden
Den harden drempel langs, volhardde in zijn gebeden,
Vermoeid en flauw, en schold het grendelslot van wee,
950 Dat hem uitkeerde. Zij veel doover dan de zee,
933. Uit Teucers ouden stam: dus uit koninklijken bloede; want
Teucer, de zoon van Telamon en de broeder van Ajax, had in Salamis
geregeerd. — 939, 940. Uit rechte liefde der dochter: neen: „uit
rechte liefde tot de dochter." — 95o. Dat: namel. het grendelslot, en
niet het wee.
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Getergd door 't Boksgestarnte, en harder dan de klingen,
Gesmeed, dat sprenk'len vier en vonken uit Naar springen,
Op 't Beiersch aambeeld; en de steen, nog onverwrikt
Aan zijnen wortel vast, acht stuursch en onverschrikt
955 Op stenen, noch gekerm, beschimpt het deerlijk kermen
Heel spijtig, en berooft hem, zonder zich t'ontfermen,
Van alle hoop en troost. Hij kan dien schimp en smaad
Niet langer uitstaan met geduld in dezen staat,
En spreekt voor hare deur deze allerleste rede:
960 0 Anaxarate, ik ben, zijt nu wel tevrede,
Ten ende van geduld. Gij zult voortaan niet meer
Van Ifius walgen. Juich nu vrij, en triomfeer.
Bekrans uw hoofd met loof van lauwer tot een wonder.
Gij hebt helaas den strijd gewonnen. Ik ligge onder,
965 En sterf gewillig. 0 verstokte, zijt nu blij.
Uws ondanks zult ge nog iet lofflijks zien aan mij,
Dat u behagen zal, en mijne waarde weten.
Gedenk dat mijne min niet eer is afgesleten
Dan 't leven, en ik zon, en maan, en 's levens licht
970 Al teffens derven zal met uw schoon aangezicht.
De Faam wil geen bodin van mijne dood verstrekken:
Maar 'k zal lichaamlijk zelf verschijnen, en u wekken,
Opdat ge uw wreed gezicht moogt met mijn lijk verzadn.
0 goon, aanschouwt ge omhoog alle onze ellenden aan,
975 Zijt mij gedachtig. Al mijn uiterste begeeren
Is duizend jaren lang, wanneer we 't licht ontberen,
En sterven, na ons dood te leven op elks tong.
Geeft wat aan 't leven ons te kort schoot en ontsprong
Toch over aan de faam. Zoo sprak hij al bewogen,
980 Hief d'armen alle beide, en d'uitgekretene oogen
Bestorven naar de deur en posten, menigwerf
Met loof bekranst, en sprak, toen hij tot zijn bederf
Den strop had voor de deur aan 't welfsel vastgebonden:
Gij wreede, vreemd van min, deez' kransen, deze vonden
985 Behagen u. Hij bindt den strop om zijne keel,
95o, 951. Veel doover dan de zee, getergd door 't Boksgestarnte: 't Latijn heeft „doover dan de zee, wanneer zij opbruist bij
't dalen der sterren van den Steenbok". De voorstelling is op zichzelve
vrij duister, althans onvolledig: immers er moet bij verstaan worden, in
welken opzichte de zee in dat geval do of is, namel.: tegenover het gejammer van hen, die schipbreuk vreezen te lijden." — 953. 't B e i e r s c h
a am b e el d: het land, dat nu Beieren genoemd wordt, heette in de dagen
van Ovidius No ri ca , en 't schijnt beroemd om zijn ijzersmederijen te zijn
geweest: althans de Latijnsche dichter spreekt van ferr o, quo d Nori c us
ex c o quit i g n is: „ijzer, door een inwoner van Norica in 't vuur gehard". — En: lees „dan". — 971. Wil voor „zal". — 974. Aanschouwt
g e . . . . alle onze ell e n d e n aan: „hier is zekerlijk eens a an overvloedig", enz. H. — 978. Ontsprong voor „ontsnapte, ontschoot".
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En keert zich naar heur toe: en bleef zoo met dit zeel,
Geknepen om den hals, rampzalig nederhangen.
De voeten slingeren, als bevende en bevangen,
Nog tegens post en deur, die opengaande voort
990 Ontdekte aan 't huisgezin dien schrikkelijken moord.
De dienaars kermen vast. Hij vrucht'loos opgeheven,
Komt zijne moeder thuis, dus doodsch, en zonder leven:
Want zij was weduwe, en zijn vader overleen.
Zij neemt hem op den schoot, omhelst met droef geween
995 Het lichaam. Als zij hem, gelijk een droeve vrouwe,
Beklaagd heeft, en besluit met jammerlijken rouwe,
Geleiden ze den doOn, zoo loodblauw als hij ziet,
Naar 't lijkvier door de stad, geschokt van groot verdriet.
Het huis der dochter, daar de staatsie most passeeren,
1000 Stond juist in deze straat. 't Gejammer, niet te keeren,
Komt d'onvermorwde maagd ter ooren, die nu fel
Geknaagd wordt van berouw en wroegen, evenwel
Bewogen zegt ze: laat ons 't lijk zien en d'ellende.
Zij vloog naar boven, keek ter venster uit, en kende
1005 En zag nauw Ifis op de doodbaar bleek en koud ,
Of d'oogen stonden stijf, en om het hart benauwd,
Vertrok het bloed naar 't hart. De dood misverft haar wangen.
Zij wou terugge treen, de voeten bleven hangen
En vast, en pogende om te zien naar 's yolks geween,
umo Verstijft de hand terstond, en deez' verharde steen,
Die 't hart voorheen bezet, betrekt nu al de leden :
En opdat gij dit niet versierd en vreemd van reden
Zoudt achten; Salamis, die van dit stuk gewaagt,
Behoudt den schijn nog en het beeld van deze maagd
991. Vrucheloos opgeheven: d. i.: „nadat men hem had losgemaakt, en vruchtelooze pogingen had aangewend om hem in het leven
terug te roepen. — 992. K omt zijne moeder thuis voor „wordt zijn
moeder thuis gebracht", doch op een wijze, die haar tot smart verwekt.
Iemand thuis k om en wordt meestal in dien ongunstigen zin gebezigd. — 993. Want zij was weduwe: dit sluit niet op hetgeen
voorafgaat, doch laat de woorden: zij was w e du w e weg, en schrijf
want zijn vader was overleden, en, is 't dan geen vers meer, de
zin zal duidelijk zijn. I fi s kwam zijn m o e d e r thuis, omdat hij geen
vader meer had. — 997. Zoo loodblauw als hij ziet: natuurlijk
moesten zij hem nemen zooals hij was. Deze rijmlap en dat vertellen in
reg. 992, dat Ifis' moeder een weduwe en zijn vader overleden was, en
dat p as se e r en in vs. 999, werpen over het verhaal, dat aandoenlijk
heeten moest, een burleske tint, die een geheel verkeerden indruk maakt.—
999. D e r do c h t e r voor „de maagd, de vrijster", — t. w. Anaxarate. —
1013. Salamis, die: wel was Salamis, volgens de fabel, een nimfgeweest,
die haar naam aan 't eiland in de Egeesche Zee gegeven had, doch hier
wordt niet die nimf, maar het eiland bedoeld, en moet het dus wezen:
Salamis, dat.

HET VEERTIENDE BOEK.

459

1015 In Venus' kerke, die geen spijtigen wil sparen.
Dit overwegende, o vriendin, zie u te paren
Met eenen vrijer, die u zoekt uit minnezucht.
Leg alle trotschheid af. Zoo moet geen koude lucht,
In 't opgaan van de lent', den bloesem van uwe erven
1020 Met hagelsteenen slaan, geen storm den knop bederven.
Als god Vertumnus, die zich zelven schoon schakeert
In alle vormen, dus vergeefs zijn liefste leert,
Verlaat hij fluks den schijn der oude, waard misprezen,
En schiet den vorm aan van een frisch en jeugdig wezen:
1025 Gelijk de zon een wolk , die haren glans betrekt,
Verdrijft, en zich vertoont. Hij poogt, van min gewekt,
Haar t' overweldigen, doch nood'loos en verloren :
De schoonheid van dien god kan haar gemoed bekoren,
En beide blaken ze van onderlingen brand.
1030
Amulius beheerscht met zijne sterke hand
Hierna 't Albaansch gebied, en Numitor, bedreven
En oud, bezat bij gunst en toestaan voor zijn leven
Het rijk, vervallen aan den erfnakomeling.
Men sloot op Pales' feest den eersten ommering
1035 Der muren van de stad. Aangrenzende Sabijnen
En Tatius te velde in 't harrenas verschijnen.
Men wint Tarpeius' burg, niet zonder zweet en bloed.
Hierna komt Kurien, erglistig en verwoed,
En zijne burgerij , als wolven, in hun wapen
1040 Stilzwijgende, terwijl de Roomsche burgers slapen,
Getrokken naar de poort, van Ilias in 't slot
Gesloten en bewaard : maar d' echtgenoot van god
Jupijn sloot d' eerie poort zacht open zonder kraken.
1015. Sp ij tig en: zoo placht men nog in mijn jeugd die meisjes te noemen, die van geen vrijer weten wilden; en 't woord is waard behouden
te worden: immers s p ij t i g is niet te verwarren met preut s c h. Preutsc hh e id is alleen een wijze van zich voor te doen, die niets bewijst voor de
innerlijke gevoelens van 't hart: de spijtige is van nature afkeerig van
vrijerij. — 1026, 1027. Hij poogt, van min gewekt, haar t'overweldigen, doch nood'loos en verloren: niet zeer duidelijk en 't eenvoudige, korte Latijn
Vinique parat, sed vi non est opus,

niet teruggevende; Ovidius zegt alleen: ,,hij is klaar, haar geweld aan te
doen; doch er is geen geweld noodig". — 1032. Toes ta an voor ,,toestemming". — 1035. Aangrenzende Sabijnen: 't Lat. heeft patres
Sabini; waar de vaders der geroofde Sabijnsche maagden mede bedoeld
worden. — 1041. Naar de p o or t, van Ilia s: dit is een gelijke fout, als
waar wij bij vs. 683 op gewezen hebben, zoo niet erger; want er is
wel een boek, maar geene plaats, die den naam van Ilia s draagt. 't Lat.
heeft portas Iliades, dat wil zeggen „de poorten der afstammelingen
van de uit Ilium gevluchten", en, als uit de volgende regels blijkt, op deze
had Juno den wrok overgebracht, dien zij genen had toegedragen.
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Doch Venus werd gewaar, voorzichtig in het waken,
1045 Het schuiven der hammeie, en wou terstond de poort
Toesluiten: maar geen macht van d' eene godheid stoort
Het werk der andere. d' Auzoonsche veldgodinnen
Bewaren kille bron en aders, die ze minnen
Met zorge, ook 't ruime veld bij Janus' oude kerk,
1050 En Venus zoekt haar aan om bijstand stijf en sterk.
De veldgodinnen slaan dien eisch, gegrond op reden,
Lichtvaardig in den wind, en achten geen gebeden.
Zij laten d' aders leeg uitloopen over 't land:
Doch Janus' tempel bleef niet onbezocht in stand,
1055 En 't water hinderde den toegang geener wijze.
Men geeft de bronnen kalk en zwavel tot een spijze,
En steekt hare aders aan. De smook doordringt den grond
Der bron door deze stof. Gij waat'ren bier in 't rond,
Die eerst de koude van het sneeuwgebergt' kost lijden,
1060 Wijkt geenszins nu voor 't vier. De posten van weerszijden
Aan 't smoken, spreiden vier en vonken in de lucht.
De poort, te vruchteloos voor het Sabijnsch gerucht
Ontsloten, werd gestopt met nieuwe wateraren.
Terwijl de krijgslien vast in 't harrenas vergaren.
1065 De Romer en Sabijn, verslagen met geweld,
Beslaan den grond van Rome, en 't groote merrektveld,
En 't goddelooze zwaard van schoonzoon en den vader
Mengt nageburig bloed afgrijselijk te gader.
Ten leste werd de krijg door 't echtverdrag beslecht,
1070 En Tatius in 't rijk gezet door oorlogsrecht.
Hierna sterft Tatius, en Romulus verheven,
Heeft Romer en Sabijn een zelve wet gegeven.
God Mayors spreekt blootshoofds het hoofd der goden aan :
1045. Hammeie: hamei is van haam en een van de beide m's kon
gemist worden. — 1049. Janus' o u de kerk: 't was geen kerk, maar een
poort, waardoor men in 't open veld buiten de stad kwam. Zoo ook
versta men vs. 1053, 1054 aldus: „des ondanks was de weg door de openstaande poort van Janus niet belemmerd noch sloot het water den doortocht af". Het misbegrip van Vondel omtrent dien tempel heeft de vertaling
hier ten eenenmale onverstaanbaar gemaakt. — 1062, 1063. Versta: „al was
nu de poort voor de Sabijnsche krijgers ontsloten, zij waren er niet verder
mee gevorderd; want de toegang werd gedurig door 't aanstroomende
water gestopt". — 1o73. Mayors spreekt blootshoofds het hoofd
der go den a an: dat was zeker heel beleefd van Ma yors; doch er is
hier bij den Latijnschen dichter geen de minste bedoeling geweest om aan
de „jeugdige lezers", met het voorbeeld van den krijgsgod, een les van
beleefdheid en onderdanigheid jegens hun ouders te geven. De woorden
posita durn c a s s i d e hebben te dezer plaatse een geheel andere beteekenis; dat Mars, de oorlogsgod, zijn helm aflegde, wil te kennen geven,
dat met het laatste verbond tusschen Romer en Sabijn, de oorlog gedindigd was en Romulus nu verder in vrede over beide volkeren regeerde,
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0 vader, nu de staat van Rome komt te staan
1075 Op eenen vasten voet, beheerscht alleen bij eenen,
En bij een eenig hoofd, is nu de tijd verschenen,
Om mij en mijnen neef, wiens deugd het al verdooft,
Te begenadigen met d' eere lang beloofd,
En hem van d' aarde omhoog ten hemel in te laten.
1080 Gij zelf spraakt in den raad, daar al de goden zaten:
[Want mij gedenkt het, en ik print dit in mijn zin]
Men wacht de komst van een, dien gij ten hemel in
Zult halen, en met eere en vroolijkheid ontvangen.
Bezegel nu dit woord, daar velen naar verlangen.
1085 d' Almachtige bestemt dit woord, betrekt de lucht
Met eene donk're wolk, verbaast met een gerucht
En fellen donderslag en bliksem stad en volken.
De krijgsgod hoort hoe zijn gebed, door lucht en wolken
Gedrongen, is verhoord, en leunende op zijn speer,
1090 Steeg moedig te karrosse, opdat hij triomfeer',
En dreef met zijne zweep al klaat'rende de paarden
Door lucht en nevels hene, en staande op den vermaarden
Boschrijken Palatijn, voert Romulus, wiens staf
Romeinen koninklijke en wijze wetten gaf,
1095 Omhoog. Het lichaam zwak en sterfelijk gebleven,
En door de dunne lucht al snorrende gedreven,
Versmolt, gelijk het lood van eene kogel smelt,
Ter slinger uitgespat. Hij trekt in 't hemelsch veld,
Een heerelijker glans aan zijn vergode leden
I [00 Dan 's burgemeesters rok en tabberd, hier beneden
Gezeten in den raad van Rome. d' Echtgenoot
Beschreide haar verlies. Maar Juno woude en sloot
Dat Iris daad'lijk langs den regenboog zou dalen,
En dit Hersilia beneen ten troost verhalen:
0 gij uitstekendste eer van Romer en Sabijn,
1105
Eerst waard met Romulus, nu waardig met Quirijn
Te trouwen, stack uw rouw. Hou op van treurig schreien.
Lust u den man te zien; ik zal u derwaart leien
op welke omstandigheid dan ook het verzoek, dat in de volgende regels
gedaan wordt, is gegrond. Dit heeft Vondel niet begrepen en daarvan dit
kluchtige blootshoofds, te misselijker om de onmiddellijke herhaling van
't woord hoofd. — 1082. Van e en: „van iemand". — 1 102. W o u d e voor
„wilde". — iio6. Eerst waard.... nu waardig: „waard en waar„dig is hier 'tzelfde, dit vinden we ook in een vaars bij DE DECKER, Lof
der geltzucht bl. 17o:
„Hoe waerd het zy beschreit , hoe waerdig uitgelacht." H.
Het onderscheid in de beteekenis der twee woorden drukt HEINSIUS uit in
zijn gedicht aan Anna Roemers, vs. 15:
De diamant
Om dat by waerdich is, past aen een weerde pant.
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In 't groene woud, hetwelk Quirinus' heuvel kleedt,
Mo En 's Roomschen konings kerk beschaduwt lang en breed.
De kamenier, gereed ter boodschap, stijgt van boven,
Langs eenen regenboog gedaald en neergeschoven.
Zij meldt Hersilia den last, haar toevertrouwd.
Hersilia staat stom, en schaamrood, en verflout,
1115 En nauw'lijks d' oogen eens opslaande, zegt in 't ende :
Godin, ik kan gewis, dewijl ik u niet kende,
Niet noemen wie gij zijt: het blijkt me niettemin
Dat gij geen mensch zijt, maar een hemelsche godin.
Indien het noodlot dit gehenge en wil gedoogen,
1120 Gelei gelei me toch genadig onder d' oogen
En 't aanschijn van mijn man, dan schatte ik dit een dag
Van vreugd, zoo groot alsof ik zelf den hemel zag.
Zij klimt met Taumas' telg den heuvel op, en staarde
En zag hoe een gestarnt van boven viel ter aarde,
1125 Dat fluks Hersilias' perruik en haar ontstak.
Zij vloog met dit gestarnte omhoog naar 't helder dak
Den klaren hemel in. De bouwheer van zijn Rome
Onthaalt zijn gemalin, en heet ze wellekome,
Verandert lichaam en meteen den ouden naam,
1130 En noemt haar Ora, die nu kenbaar door de faam,
Daar een godin strekt, en Quirinus' echtgenoote.
P. OVIDIUS NAZO'S
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INHOUD.
Uma volgde Romulus, en Krotons oorsprong naarsporende,
bey ond hoe eertijds zwarte in witte keursteentjes veranderden. Hij luisterde naar Pitagoras' leeringen, redekavelende
van der dingen gedurige veranderingen. Egeria sedert Numa's
dood beschreiende, en geenszins hoorende naar Hippolitus' rampen, haar ten troost voorgesteld, smilt al kwijnende in eene bron;
geen minder wonder dan Romulus' speer, in eenen boom verkeerd, of Cippus met hoornen gekroond. Endelijk wordt Julius
Cezar, na zijn overlijden, in eene starre herschapen, en Augustus
een plaats onder de goden beschoren.

N

1 11 4. Verflout voor verflauwd; naar de plat Amsterdamsche uitspraak. — 1125. Dat fluks Hersilias' perruik, de oude uitgave heeft:
Dat fluks met zijnen glans perruik.
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HET VIJFTIENDE BOEK.
MEn zocht vast midd'lerwijl een beer, een brave lote,
Die tegens 't onweer en den last van dezen staat
_
Was opgegroeid, en waard met wijsheid raad en daad
Den koning Romulus te volgen in 't regeeren.
5 De Faam, een voorbodin van waarheid, snel van veeren,
Gaf den voorzichtigen heer Numa hare stem.
Hij, niet alleen op 't oud Sabijnsche recht, dat hem
Kon dienen, afgerecht, begreep in zijn gedachten
En ruim vernuft wat groots, en onderzocht de krachten
10 En aard van vrouw natuur, den dingen ingeplant.
Deez' leerzucht noopte hem zijn eigen vaderland
En teffens Kurien te ruimen, en te trekken
Naar eene Grieksche stad, in Italjaansche plekken
Gebouwd van Herkules, uit goddelijken stam,
15 Toen hij, een vreemdeling, bij d'Italjanen kwam:
Gelijk een landzaat, oud en geenszins onervaren
In zaken lang gebeurd, ons klaar wist t'openbaren.
Men zegt dat Herkules, Jupijns befaamde spruit,
Zeeghaftig keerende, gelatin met rijken buit
20 Van ossen, uit het Spaansch geweste langs de stranden,
Kwam in Lacinium, en weidende in deez' landen
Zijn vee, in 't gastvrij huis van Kroton, groot geacht,
1. Een brave lote: dit rijmwoord is hier ongelukkig geplaatst, niet
alleen om den vrouwelijken uitgang, maar omdat het den zin bederft;
immers men zou er uit opmaken, dat er naar een loot, of „afstammeling"
van Romulus gezocht werd om dezen op te volgen, en dat was in geenen
deele het geval. — 5. Vo orb o din: ofschoon b o din herhaaldelijk bij de
dichters gebezigd wordt en evenmin te laken is als b e uli n, gem alin ,
b o elin, behoort bode toch, als b eul, gemaa 1, b o el, tot die woorden!,
welke aan beide geslachten kunnen worden toegekend. Beter dan al s
voorbodin zou er staan : thans voorbodin; immers het is Been bepaalde
eigenschap der Faam, de waarheid te vermelden , en te recht noemt haar
de dichter :
Tam ficti pravique tenax quay nuncia yen'.

6. Vo or zi c h tigen: er staat in 't Lat. c la ru m, „beroemden"; dock
Vondel geeft hem bier den titel van „voorzichtig" om het wijs beleid ,
door hem als koning aan den dag gelegd. — Io. Vr o u w n a t u u r: Vondel
toont zich hier heidenscher Heiden dan Ovidius, die alleen spreekt van
een onderzoek in rerum na t u r a; terwijl zijn vertaler, om den regel te
vullen , van de natuur een persoon maakt.
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Zich neersloeg, en vermoeid hier zocht den eersten nacht,
Na lang omsukkelen, te rusten. In 't vertrekken
25 Sprak held Alcides, om d'aanstaande tijd t'ontdekken:
'k Zie den nakoom'ling hier een nieuwe stad bestaan
Te bouwen met der tijd. De daad wees sedert aan
Dat 's helds voorspellinge gegrondvest was op reden:
Want Miscelus, de zoon van een uit Grieksche steden,
30 (Alemon hiet hij) was bemind in dezen tijd
Bij al het godendom. Alcides wijd en zijd
Befaamd, verscheen hem in den slaap met knots en wapen,
En sprak: ontwaak, rijs op: het is geen tijd te slapen.
Verlaat het vaderland, en reis naar Ezars vliet,
35 Die tusschen rotsen ruischt. Gehoorzaamt gij ons niet,
Zoo zult ge ellendig uw weerspannigheid beweenen.
Hiermede was de slaap en Herkules verdwenen.
Alemons zoon ontwaakt, en overlegt al stil
't Gezicht, dat hem verscheen, en voelt in zijnen wil
40 Een strijd: want God gebiedt gestreng hij zal vertrekken:
De wet verbiedt het. Wie uit lust tot and're plekken
Het vaderland verlaat, verbeurt hier lijf en goed.
De moede westzon doopt haar aanschijn in den vloed.
De starrelichte nacht verrijst uit duisterheden,
45 Wanneer dezelve god hem weder hierbeneden
Verscheen, vermaande zich te geven op de reis,
En harder dreigde, ontzegt hij 's hemels wil en eisch.
Hij angstig rust zich toe te scheiden uit deez' hoeken
Des lands, en elders hene een nieuw verblijf te zoeken.
50 Hierover mort de stad, die van zijn reis gewaagt.
Hij wordt gestreng, als een wetschender, aangeklaagd,
En deze zaak bepleit, zoo blijkt de schuld des droeven
Beklaagden, zonder eens getuigen te behoeven :
En d'aangeklaagde heft bedroefd zijn doodsch gezicht
55 Met bei de handen naar den hemel en het licht,
En bidt: Alcides die door twalef heldenstukken
Verdiende in 't hof der goon te zitten, zie 't verdrukken
Van uwen dienaar aan, en sta hem bij in nood:
Want gij zijt oorzaak van deez' misdaad, en mijn dood.
6o Men was vanouds gewoon met witte en zwarte steenen
Gedaagden in 't gerecht voor rechteren verschenen,
Te doemen, ofte vrij te spreken van hun schuld.
Nu strijken ze op dien grond het vonnis, en men vult
De keurbus wederom met zwarten: maar de heeren
65 Zien al de zwarten, uit de bus gerold, verkeeren
In witte steenen: want Alcides' zegen Wendt.
1.
4 De wet v e r b i e d t het: de wet, later door Lykurgus gegeven,
heerschte toen reeds in de stad van Alemon.
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Het pleit tot heil des mans, in 't halsrecht vrij gekend.
Hij dankt den zone van Alkmene, die hem teelde,
Zeilt naar d'Ioonsche zee, voorspoedig en vol weelde,
70 Voorbij 't Spartaansch Tarente, en Sibaris, en voort
Langs Salentijn, en langs Neetus met zijn boord,
De zeebocht van Turin, Temeze, Iapix' landen,
En nauw'lijks op de zee gezeild langs deze stranden,
Genaakt in 't end den stroom van Ezar, door den god
75 Alcides hem getoond, en toegelegd bij lot.
Hier zag men Krotons graf bewaren 't vroom gebeente.
Hier bouwde hij een stad, ten dienst van zijn gemeente,
Gelijk hem was geboon, ter plaats hiertoe bekwaam,
En noemde ze, als het voegt, naar 's overledens naam.
80 De Faam getuigt nog van den oorsprong dezer stede,
Op d'Italjaansche grens gebouwd in vollen vrede.
Hier woonde een statig man van Samos, doch beducht
Voor zijne heeren, dies hij tijdig nam de vlucht,
En ging vrijwillig , als 's lands balling, ommedwalen
85 Uit 's dwingelands gezicht. Hoewel de held're stralen
Der goden, boven 't zwerk gezeten hemelhoog,
Niet nederflonk'ren in der sterfelijken oog,
En vrouw natuur 't gezicht zoo vele dingen weigert,
Nochtans bespiegelde hij, wakende opgesteigerd,
90 Al wat verborgen b]inkt in eenen and'ren dag,
En eerde in 't harte, 'tgeen hij nimmer hoorde of zag,
En drukte in 's leerlings ziel stilzwijgende op te merken,
Den oorsprong van 't heelal, en d'oorzaak aller werken
Te kennen, en al wat natuur ons zegt en leert:
95 Wat God in wezen is: hoe damp in sneeuw verkeert:
Wat bliksem teelt, en of Jupijn of stormwind dondert
68. Die hem teelde: versta : „uit wien hij , Miscelus, zijn afkomst
rekende". Immers 's mans vader heette Memo n. 't Lat. heeft: Grates
a gi t parenti Amphitryon i d a e: hij dankt zijn stamvader, den
(stief)zoon van Amphitryon. — 7o. 't Spar taansch Tar e n t e: versta :
„Tarente , door Spartaansche kolonisten gesticht". — 82-85. Uit deze
regels zou men bezwaarlijk kunnen afleiden , dat Pythagoras, van wien
hier sprake is, voor de geweldenarij van den tiran Polykrates uit
Griekenland geweken was en naar Beneden-Italid de wijk had genomen,
om te Kroton een academie of leerschool op te richten. — 91. Versta :
„en eerde het onstoffelijke en bovenzinnelijke". — 92. Stilzw ij gende:
den leerlingen van de school van Pythagoras was een onvoorwaardelijk
zwijgen opgelegd, en wel gedurende vijf jaren. Eigenlijk was de school
van Pythagoras een Orde, waarin men slechts na gestreng onderzoek
en beproeving te hebben doorgestaan , kon worden opgenomen. Den leerlingen was alle tegenspraak verboden en zij moesten blindelings geloof
slaan aan de woorden des meesters. — 96. De bedoeling is hier niet duidelijk
weergegeven. De dichter wil zeggen: „of het Jupiter is, dan wel de Winden,
die, door het opeenbotsen der wolken , den donder veroorzaken".
VONDEL XII.

30
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En bliksemt door een barst der wolke, en elk verwondert:
Wat d'aarde schudt en schokt : den loop van zon en maan,
En wat nog schuilt. Hij straft die hunnen buik verzadn
100 Met vee, en onbeschroomd den disch met vleesch stoffeeren.
Hij was wel d'eerste die het yolk aldus kwam leeren,
Doch niemand hoorde naar 's mans billijk onderwijs.
Hij riep: o menschen, smet u niet met snoode spijs:
Maar leert met veldgewas en ooft de maag verzaden,
105 Waarmee de boomgaard en de boom hangt overladen.
Plukt muskadellen. Kiest de beste trossen uit.
Ook vindt men liefelijk en geen onheilzaam kruid,
En meer gewassen om te nutten, gaar gezoden.
Geen melk noch honig wordt den mond en tong verboden,
I10 Die geurig naar den tijm en schoone bloemen ruikt.
Het aardrijk schenkt u mild, opdat gij 't vrij gebruikt,
Zoo velerhande spijs. Geen nooddruft kan u schorten,
Noch voedsel, zonder moord en eenig bloed te storten.
Het wild gedierte boet den honger slechts met vleisch,
115 Nochtans niet ieder dier. Het vee leeft naar den eisch
Bij gras en weide, paard en kudden, en de tammen:
Maar wilde dieren die op roof en vrijbuit vlammen,
Verwilderd in den aard, de leeuw, die gruwzaam bruit,
d'Armeensche tijger, die het woud met schrik vervult,
120 De beer, en wolven zich bij vleesch en bloed geneeren.
Hoe schendig luidt het op rauw ingewand te teren,
Zoo vratig lichamen met lichamen verzadn,
En dat een levend lijf moet leven en bestaan
Bij 't sterven en de dood des and'ren, wien het leven,
125 Een levendige ziel, is van natuur gegeven!
102. Versta: „de menschen gingen voort met dierlijke spijs te eten". —
107. Liefelijk en geen onheilzaam kruid: zoo spreekt de gemeene
„man; doch wij behooren zoo niet te schrijven, moest zijn, niet onheil„zaa m, zooals Vondel zich uitdrukt, kan men zijne woorden aldus ver„staan: ook vindt men kruid, dat liefelijk is en (vindt men) geen
„kruid dat onheilzaam is; doch dit behelst eene onwaarheid, omdat
„men zoowel onheilzaam als heilzaam kruid vindt. Maar als men niet
„leest, zijn de woorden klaar en overeenkomende met de meening van
„Pythagoras, die bier spreekt, en zeggen wil, o ok vindt m en k r u i d,
dat liefelijk en niet onheilzaam is” enz. H. — 121. Rau w ingewand:
van rauw is hier geen sprake. 't Lat. heeft: „het eene ingewand door het
ander te doen verzwelgen. Dat verbod van Pythagoras aan zijn secte, om
dierlijk voedsel te nuttigen, stond in verband met zijn leer van de zielsverhuizing. — 123-125. In den eerstgenoemden dezer regels spreekt Vondel
van een „le v end lijf” en reg. 125 van een „lev en dig e ziel", even gelijk
VOLLENHOvE, Heid. Dapp. bl. 508 zegt:
Daalde Orfeus met zijn Tier niet min ter helle neder,
Hij quam er levendig en keerde levend weder,
Zonder dat een van de beide dichters immer onderscheid tusschen de
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'k Zegge onder duizenden van middelen om 't lijf
Te voeden, ons van d'aarde, een moeder van gerijf,
Genadig opgedischt, lust geene ons aan te randen
Dan droeve wonden, en het vleesch met wreede tanden
130 Te kauwen smakelijk: voorwaar een brasserij
Die Polifemen past. o Helsche razernij!
Den honger van den buik, zoo gulzig en onmatig,
Met 's anderen bederf, afgrijselijk en vratig
Te paaien ! d'oude tijd, een gulden tijd, is zoet,
135 En leeft alleen bij kruid, en ooft, en stort geen bloed.
De vogels viogen door den hemel, vrij van schrikken.
De hazen renden langs den akker, voor geen strikken
Noch hazewind beducht. De domme visch, nooit moe
Van zwemmen, raakte in fuik noch net, en angelroe.
140 Men legt geen lagen, noch men vreest bedrog noch listen.
De vree staat alszins vol, en schuwt krakeel en twisten:
Maar als een heilloos mensch, wie 't was, van akkervrucht
De walg stak, sloeg hij 't vleesch uit eene lekk're zucht
In zijnen gragen balg. Zoo kwam allengs de boosheid
145 Door vraatzucht op de baan. Ik hou dat door godd'loosheid
Van veeslacht menschenbloed het zwaard eerst hebb' besmet.
Berustte 't hier, men had veel zwarigheen belet.
Wij willen evenwel heel gaarne dit bekennen
Dat zonder eenigszins godvruchtigheid te schennen
150 Men dieren, die den mensch verslinden, dooden mag,
Doch geenszins eten. Maar dit bleef niet als het plag,
En d'ongebondenheid liep hooger: want elk achtte
Het billijk dat men Gode een vette zeuge slachtte,
Gelijk een offerhand, dewijl ze snood en vuil
155 Het zaad omwroette met den hongerigen muil,
beide woorden schijnt te maken. Beter doet dit
XXXIV:

JoNcKTIJs

Keer na mil' u lodder lichten,
Levendige Roselyn,
Soo se my niet langer lichten,
'k Kan niet langer levend zijn.

Rosel. Oochjes

H.

13o. Smakelijk voor „met smaak". — 134, 135. d'Oude tijd, enz.: lees:
„de oude tijd, dien wij de gulden eeuw noemen, was zoet, en leefde...
en stortte" enz. — 136. De vogels vlogen: „zie de Spraakkonst van
„W. SEWEL bl. 68 daar hij schrijft, dat men gemeenlijk zegt: de VOGELEN
„vliegen in de l u c h t en niet de VOGELS " enz. H. Het is mij onbekend,
of H. aan deze fraaie bewering van SEWEL, welke hij aanhaalt zonder er
iets bij te voegen, al dan niet zijn zegel hecht. Hij had die anders kunnen
wederspreken met den uitroep in het bekende pandspel, die niet luidt:
„alle VOGELEN; maar: alle VOGELS vliegen! — Zeker is het, dat vogel,
even goed als man, knecht, w a gen, blok, enz. enz. beide s en en in
't meerv. hebben.
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En 's landmans akkerhoop en vrucht ter leure zette.
Toen sleepte men den bok, die zijne tanden wette
Op rank en wijnstok, naar god Bacchus' outer heen,
En slachtte hem. Hun schuld vereischte twee met reen
160 En recht te slachten. o Gij schapen, waard geschoren,
Onnooz'le kudden, slechts tot 's menschen heil geboren,
Wier uier overlaa.n hem melk en room beschaft,
Wat hebt ge toch verdiend, dat noodig dient gestraft?
Gij die ons kleedt met wolle, en nutter met uw leven
165 Dan door uw sterven zijt: en wat heeft d'os misdreven,
Een kudde zonder erg en list, vol simpelheid,
Geschapen, ons ten dienst, ten zwaren arrebeid?
Hij is ondankbaar, en geen oogst noch koren waardig
Die zijnen bouwer uit den ploeg spant, onrechtvaardig
170 Het leven neemt, en wreed den afgesleten nek,
Die d'akkers ploegende, en zijn meester, nimmer vrek
Maar mild, den oogst schenkt, met de big ter neer durf vellen.
Nog is het niet genoeg aldus het vee te kwellen,
En zich te buiten gaan. Men zegt: 't is eisch der goon.
175 Men drijft, het godendom in 's hemels hoogen troon
Wordt door het slachten van lastdragend vee en dieren
Gediend. Een offer, vrij van vlek, en vet van spieren,
En overschoon van leest [want schoon te zijn in 't oog
Is dieren schadelijk] met eenen hoofdband, hoog
i8o En net bewonden, en verguld om zijnen horen,
Geleidt men ten altare, en d'os hoort met zijne ooren
Den priester preev'len, ziet onwetende zijn vrucht,
Gewonnen nat bezweet, op 't voorhoofd, onbeducht
Voor 't sterven, zetten, en misschien voor 't slachten merle
185 De wreede slachtbijl in het water, scherp van snede.
Maar d'offervinder let alree met zijn verstand
Op vezels, en op aar in 't lillende ingewand,
Om wijs den rechten wil der goden aan te wijzen.
Waarher spruit in ons trek naar die verboden spijzen?
165, 166. d'O s.... een kudde: lees: „wat hebben de o ss en misdreven, een kudde", d. i. hier „een diersoort" enz. Het was in Griekenland zoowel als in den Romeinschen Staat verboden, ploegossen te slachten. —
171, 172. Nimm er vrek maar mil d: een stoplap, die zin zou hebben
als 't een „melkkoe" gold, maar op een „ploegos" toegepast, vrij zonderling klinkt. — 182, 183. Zijn vrucht, gewonnen nat bezweet: men
zou meenen, dat hier gesproken werd van vru c h t, in den zin van „kind",
ware het niet, dat o s s en niet geschikt zijn ter voortteling. Ook is het de
bedoeling niet. Vondel drukt zich hier niet klaar uit en had behooren te
schrijven: „de veldvruchten, gewonnen ten koste van zijn zweet", enz.:
t. w. het „meel", dat op het hoofd des offers gestrooid werd. —
186. Versta: „maar het duurt niet lang, of de offervinder doorzoekt" enz. —
189. W a ar her: zeldzaam gebezigd voor „van waar?"
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190 0 stervenden, durft gij dit eten, God ten smaad ?
Ik bidde u houdt eens op, en neemt toch onzen raad
Ter harte, en als gij 't vleesch van deez' geslachte stieren
Met uwe tanden kauwt, gedenkt dat gij de dieren,
Uwe akkerbouwers knaagt en knabbelt met den tand :
195 En aangezien God zelf mijn tong en rijp verstand
Bestiert, zoo wil ik God, die mijnen mond leert spreken,
Ook volgen naar den eisch, en Delfis' licht opsteken ,
En spraak, en hemelval ontvouwen, en Gods mond
Verklaren. 'k Wil u der geheimenissen grond,
200 Zoo lang verborgen, nooit van wijze en grijze haren
Voorhene nagespoord, ter stichtinge openbaren.
Het lust me d'aarde, dom en vol onwetendheén,
Omlaag te laten, op een dunne wolk te treén,
Op Atlas' sterke schoft te staan, en hoog van boven
205 Te zien beneden hoe de menschen, hier verschoven
Alszins omdwalende, en vervreemd van recht en reén ,
Voor sterven sidderen en schrikken. 'k Wil meteen
Hun noodlot op een rij aanwijzen en ontvouwen.
0 arm vertwijfeld yolk, wat schroomt ge uit los mistrouwen
210 Voor grijnzen en grimmas der koude en kille dood,
Voor duist'ren jammerpoel, een gallem zonder nood,
's Waarzeggers stof, gedicht zoenoffer voor misdaden,
Om uwen hals van een versierde straf t'ontladen?
Denk geenerwijze dat u pijn te lijden sta;
215 Hetzij uw lichaam op het lijkhout hier verga
In vier, of door een ziekte, en 't slijten van de jaren.
De zielen sterven niet, en uit haar hut vervaren,
Zoo leven ze in een nieuw verblijf na dezen tijd.
1k zelf, het heugt me, was, gedurende den strijd
220 Voor Troie, Euforbus, zoon van Panton, en gevaarlijk
190. 0 st e r v en d e n: versta: „o gij, die evenzeer sterfelijk zijt, durft
gij, na dit alles, het vleesch van zulk een offerdier nog nuttigen ?"
—204.
Op Atlas' sterke schoft te staan: dat wil zoo veel zeggen als:
„uit den hemel op u neer te zien, mij ver boven de aarde te verheffen". —
219. volgg. Ik z elf, enz.: deze legende, door de leerlingen van Pythagoras vrij algemeen verspreid, steunde natuurlijk op zijn leer nopens de
zielsverhuizing. — G e d u r end e d en s t r ij d: „Aanmerkenswaardig is dit
„voorbeeld van den A blativus a b s o l u tus, gelijk de Latijnen spreken,
„g e d u r en d e DEN strijd, niet DE s t r ij d; hoewel al onze voornaamste
„schrijvers en Vondel zelf, anders gewoon zijn, hier den Eersten, in
„plaatse van den Zesden Naamval te gebruiken". H. Hier laat H. een lang
vertoog volgen over den a b 1 a t. en nomin. absol., over welk onderwerp
ik te minder wil uitweiden, omdat beiden toch sedert lang, als niet met
ons taaleigen strookende, door goede schrijvers uit hun stij1 verbannen
zijn. Alleen wil ik doen opmerken, dat onze dichter waarschijnlijk hier aan
ge d u r en d e de kracht van een praepos heeft toegekend, gelijk wij er die
thans aan hechten. Evenzoo bezigen wij onderscheidene deelwoorden, als
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Voorhene in mijne borst getroffen zoo bezwaarlijk
Van Menelaus' spere. Ook zag ik sedert zelf
Nog t'Argos, Abas' stad, in Juno's kerkgewelf
Mijn eigen beukelaar. De dingen gaan en keeren,
225 Doch niets vergaat. De geest gaat hene en weer spanseeren.
Hij vaart uit dieren in den mensch, en weder uit
Den mensch in eenig dier, en volgens mijn besluit
Weet nimmer van vergaan: gelijk men alle stukken
In vormen, hoe men wil, in buigzaam was kan drukken,
230 Hetwelk niet blijft als 't was, noch eenen vorm behoudt,
Doch 'tzelve was blijft in zijn wezen even stout;
Zoo sluite ik dat de ziel behoudt een zelve wezen,
Maar in verscheiden vorm veranderd, en verrezen,
Verhuist van woningen. Opdat dan ons gena
235 En 't mededoogen door 's buiks vraatzucht niet verga,
Verhoedt, ik waarschuw 't u, de hut van 's maagschaps zielen
Met vuilen neerslag om te worpen en vernielen,
En voedt geen bloed met bloed: en aangezien ik ree
Met voile zeilen spoedde in eene groote zee,
240 Zoo luistert scherp. Geen ding ter wereld blijft bestendig.
Al wat er is vervloeit, uitwendig en inwendig,
En alle beelden wuft heenzwevende vergaan.
Zij nemen eene wijl den schijn van buiten aan.
De tijden gaan hun gang, gelijk de waterstroomen.
245 De stroom noch d'uren staan. De baren gaan en komen,
En d'een drijft d'and're voort, en d'allereerste wordt
Van eene tweede voortgedreven en gepord,
Die drijft weer d'eerste voort. Zoo gaan de tijden strijken,
En volgen te gelijk. Zoodra als d'oude wijken
250 Verschijnen nieuwe: want al wat te voren was
Wordt nagelaten, en 'tgeen niet is arbeidt ras
Om iet te worden. Zoo vernieuwen d'oogenblikken.
Gij ziet de nachten 't licht, dat d'oogen kan verkwikken,
Verjagen, en den glans van 't licht den duist'ren nacht
255 Op zijne hielen treen. De hemel trekt te wacht,
En houdt geene eenerlei gedaante, als alle dingen
Vermoeid te ruste gaan, in nare schemeringen.
De klare morgenstar, als zij op 't witte paard
b e tre ffe n de, aangaand e, enz. met een accus., omdat zij eenmaal bij
ons de kracht eener praepos. hebben bekomen. — 236. 's Maagschaps
zielen: min juist, voor „vermaagschapte zielen", a n i m a s c o g n a t a s. —
238, 239. Versta: „aangezien ik hier een onderwerp heb aangeroerd, dat
zeer belangrijk en uitgebreid is". — 258, 259. De k 1 a r e m org en star
als zij op 't witte paard genaakt:
Cumque albo Lucifer exit
Clarus equo ,

zegt Ovidius : d. i. „wanneer de heldere Lucife r op zijn wit paard uit-
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Genaakt, ziet anders, en wanneer ze nedervaart
260 Ook anders, als zij droef de wereld komt misverven.
Vroegmorgens uit de kimme, opdat we 't licht niet derven,
Aansteig'rende, is zij rood, en rood wanneer ze daalt.
In top des hemels ziet zij wit, en rijk bestraald,
En vlucht de nevels, schuw van mist en aardsche dampen.
265 Ook houdt de maan bij nacht, beneden 's hemels lampen,
Geen eenerlei gelaat. z'Is nu en morgen kleen,
En grooter als zij vol de horens buigt aaneen.
Gij ziet hoe 't ronde jaar zich deelt in vier getijden,
Als een nabootser van ons leven, snel in 't glijden.
270 De kindsheid, teer van aard en zuigende, is de lent.
Dan zijn de kruiden, groen en zwak, doorgaans gewend
Te zwillen, 's landmans hart met vaste hoop te sterken.
Dan bloeit al wat er is. Elk landschap, kloek in 't werken,
Verkwikt en koestert, lacht ons blij met bloemen aan,
275 En levendige verf: doch alle kruiden staan
Ontloken zonder pit. Dan volgt de vruchtb're zomer
Den lentetijd. 't Gewas wordt machtiger en vromer.
Dan krijgt de jongeling ook macht in zijne leen.
Geen oude is sterker, geen zoo vruchtbaar: ook is geen
280 Getijde heeter. Maar de herrefsttijd, veel grover,
Is na den brand der jeugd heel rijp en morw, en over
De kindsheid, tusschen jeugd en hoogen ouderdom,
Gematigder van bloed, met grijze lokken om
Het hoofd bezwaaid. Dan komt langs nedergaande trappen
285 De winter, oud en koud, al sidderende aanstappen,
Beroofd van haar, of grijs, indien er haar bleef staan.
Het lijf verkeert. Hetgeen wij waren zal vergaan,
En morgen zijn we niet dezelve mensch als heden.
Wij 't zaad en slechts de hoop der menschen hier beneden,
290 Toen d'ouders leefden, trouw verbonden, hand aan hand,
Besloegen heimelijk vrouw moeders ingewand.
De geestige natuur schiep lust de ledematen
In moeders zwanger lijf niet meer benauwd te laten,
En holp het vruchtjen uit zijn hol in open lucht.
295 Daar lag het machteloos en kroop uit eene zucht
Om adm te scheppen, als een dier, op twee paar voeten,
En kwam al waggelende allengs, na bijster wroeten,
rijdt". Door deze persoonsvoorstelling staat het beeId , dat de dichter schildert , ons klaar voor de oogen; terwijI wij ons daarentegen geen s ter,
die te paard zit, voor de verbeelding kunnen roepen. 't Is waar, , M o rgenstar zou hier als eigennaam kunnen gelden ; doch dan had er h ij en
niet z ij moeten volgen. — 277. V r o m er voor „flinker, krachtiger".
279. 0 u d e voor „ouderdom". — 285. Aanstappen is een dactylus en
hoort hier niet thuis.
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Met zwakke beenen op te staan door oefening
Van zenuwen. 't Werd sterk en vlug. De jonkheid ging
300 Voorbij. De jaren in het midden omgekomen,
Gevoelt de mensch hoe hij in kracht heeft afgenomen
Door 't nederglijden van den zwakken ouderdom.
Hij struikelt, en gaat af, en neergebukt, en krom,
Gedrukt van 't zware pak des tijds voorbijgegleden:
305 Want ouderdom verdrijft en velt de kracht der leden.
Stokoude Milon zag zijn sterke spieren vast,
Eerst Herkules gelijk, bezwijken voor den last,
En d'armen heel verslapt bij 't lichaam nederhangen.
Hij schreide, en ook Heleen, nu dor en schor van wangen,
310 Most weenen, toen ze zwak in haren ouden dag
De rimpels op de kaak in beek en spiegel zag.
Zij mompelde: waarom liet ik mij tweewerf schaken?
De tijd verslindt het al, en gij misverfde kaken,
En nijdige ouderdom, vernielt al wat men vindt,
315 En knagend met den tand der vluchtige eeuw, verslindt
Door eene trage dood der dingen kracht en leven.
Ook al wat wij met recht den naam van hoofdstof geven
Kan niet bestaan. 'k Wil u leeraren, luistert vrij,
Hoe elke hoofdstof houdt haar beurten en getij.
De zichtb're wereld heeft vier lichamen, die telen.
320
Twee zijn zwaarwichtig, aarde en water. Deez' verschelen,
En zakken naar beneen: en d'and're twee, die licht
En ongedrukt zijn, vlien, belast van geen gewicht,
Naar boven, lucht en vier, 'twelk zuiverder van wezen
325 Dan lucht is. Deze twee, tot telen uitgelezen,
Elk op een eigen plaats, zijn vruchtbaar, telen 't al,
Dat weder in hun smilt, een wonderlijk geval,
Dan d'aarde in water: dan is vocht in lucht vervlogen.
Wanneer de zwaarte van de lucht is afgetogen
330 Verkeert ze in hemelsch vier. Dan keeren ze weerom
In haren eersten staat, en eerste wezendom.
Als vier in lucht verdikt, de lucht in watersprongen,
Wordt aarde in water kort en dicht ineengedrongen,
306. Vast is een stopwoord, dat niet bij spieren behoort, maar bij
b e z w ij k en gevoegd moet worden, als stond er: „Milon zag zijn....
spieren g a a n d e w e g bezwijken". — 312. T w e e w er f: eens in haar
prilste jeugd, door Theseus: — later door Paris. — 313, 314. En gij mi sverfde kaken en nijdige ouderdom voor „en gij, nijdige ouderdom
met uw misverfde kaken", welke laatsten evenwel, hoezeer niet te onpas,
van Vondels eigen vinding zijn. — 318. Kan niet b es t a an: namel. „op
den duur". — 323. B elast van g e en g e w i c h t: wil eigenlijk hetzelfde
zeggen als het onge dr uk t, dat voorafgaat, namel. „wanneer er niets is,
dat ze naar beneden drukt". — 328. L ucht: versta: „damp". — 331. W e z e nd o m voor „wezen", om 't rijm.
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En niets behoudt er zijn natuur, gedaante, en aard.
335 Der dingen teelster 't een uit 's anders wezen baart.
In zulk een groot gevaart der wereld, staag ontvangbaar,
Gelooft me, is nergens iet, dat wezen heeft, vergangbaar.
Natuur herschept verkeerd den schijn, elk ingestort
En ingeboezemd, en al wat geboren wordt
340 Begint wat anders in nature en aard te worden
Dan 't van te voren was. Het sterven, volgens d'orden
Der dingen, is alleen hetzelve niet te zijn.
Wanneer die dingen hier niet langer in hun schijn
Gevonden worden, dan zijn ze elders heen te vinden.
345 Elk houdt zijn wezen. Ik geloof geen dingen binden
Zich aan een zelven schijn gedurig doorgaans heen.
Zoo kwaamt ge, o wereld, toen de gouden tijd verdween,
Aan d'ijz'ren wereld. Zoo zijt ge, o Fortuin, ook mede
Niet eens maar menigmaal verhuisd van uwe stede.
350 'k Zag dikwijl 't vasteland verkeerd in bare zee,
De zee in 't vasteland, en verre van de ree
En 't water schulpen, en men vond, zoo velen zeggen,
Oude ankers op de kruin van hooge bergen leggen.
De waterval verneërt de velden tot een dal.
355 De berg, van 't water en den sterken waterval
Gespoeld, werd vlak. De poel verdroogde in zand en gronden.
De grond verkeerde in moer, van eenen poel verslonden.
Hier teelt natuur een bron, en ginder stopt ze d'adr.
Van oudsher sproten zooveel stroomen door gevaar
360 Van een aardbevinge, of hun loop, van groot vermogen,
Verging allengs, zoodra de kil begon te drogen.
Aldus werd Likus van een landklove opgeslorpt.
Deez' stroom verloopt heel verre en elders hene, en worpt
Zich weder op. Zoo wordt nu Erazijn gezopen,
365 Dan heim'lijk door een kolk van d'aarde heengekropen,
Komt t'Argos wederom opborr'len uit den grond.
Men zegt dat Mizus, toen hij geen genoegen vond
In 's oevers oorsprong, van zijn eerste kil verdoolde,
En nu Kaikus heet. Nu komt door d'uitgehoolde
370 Verzande kil van 't vet Siciljen Amenaan,
Wiens bron somwijl verdroogt. Men kon den dorst verslaan,
Zoolang Anigrus zoet en drinkbaar viel: nu smaken
348, 349. Zoo z ij t ge, o For t u in , enz. Onjuist overgebracht : F o rt u na locorum beteekent: „de gesteltenis, het lot, de bestemming der
plaatsen, den localen toestand". — 359, 36o. Van oudshe r, enz. Onverstaanbaar. Ovidius bedoelt: „uit aardbevingen, die den ouden onbekend
waren , ontstonden stroomen". — 362. Likus: een rivier in Klein-Azie. —
364. Eraz ij n : de Eraci nus is een rivier in den Peloponnesus. —
369. Kaikus: een rivier in de Myzie. — 37o. Am enaan: een stroom
niet verre van den Etna. — 372. Anig r us: een vloed van Thessalia.
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Zijn waat'ren bitter, met geen lippen aan te raken,
Nadat Centauren [zoo men dicht'ren niet mistrouw]
375 Van Herk'les knots en boog getroffen, en vol rouw,
Hun wonden in dien stroom afspoelden na het strijden,
Wat zegge ik? Hipanis, die stroomende komt glijden
Van 't Russische gebergte, eerst zoet, is deez' niet zout
En bitter op de tong? Antissa, Farus, oud
380 Fenicisch Tirus, daar de zee op plag te breken,
Zijn nu geene eilanden in zee, maar vaste streken.
Vanouds lag Leukade aan het vasteland gebouwd
Door zijne inwoners, en nu bruist de zeegolf stout
Hier om en weder om: en Zankle, rijk van zegen,
385 Lag aan Italje vast, en wist van geen bewegen.
De zee borst tusschen beide, en scheurde het van 't land,
Zoek Buris, Helice in Achaie : niets houdt stand :
Gij vindt ze in zee vergaan. Matroos heeft lang voor dezen
Die steen en muren diep in zee van ver gewezen.
390 Bij 't lang bekend Trezeensch Pittean ligt in 't land
Een hooge heuvel, met geboomt' noch bosch beplant,
Voorhene een effen veld: nu is het opgezwollen.
De storremwinden eens gevaarlijk aan het hollen,
't Luidt ijs'lijk, in den buik der aarde, dicht gestopt,
395 Vergeefs om open lucht fel worst'lende, en verkropt,
En nergens eene spleet vernemende onder 't reppen,
Om vrijen adem en een opening te scheppen,
Den grond opspanden tot een hoogen krommen bult:
Gelijk men met den mond een blaas met wind vervult,
400 Of eenig boksvel. Dus bleef door het groot vermogen
Der bulderaren, die het aardsch gevaart bewogen,
Een bochel hier en daar. Deez' schijnt voor ons gezicht
Een heuvel, met der tijd allengs verhard en dicht.
Meer dingen spelen mij voor d'oogen in 't leeraren.
405 Ik wil u sommigen uit velen openbaren,
Behalve 'tgeen gij hoorde, en u wel is bekend.
Wat zegge ik? levert ons het vochtig element
Niet veel gedaanten, en neemt ze aan, gelijk herboren.
374. Cent a uren: lees : „een Centaur". — 377. Hip anis: een rivier, die,
uit Europisch Scythie stroomende, eerst zoet van smaak is, totdat zij het
water eener kleine bron ontvangt, dat het hare door zijn bitterheid geheel
onbruikbaar maakt. — 379, 380. A n t is s a, F a r u s .... Tir us waren
oudtijds eilanden, die later aan den Fenicischen wal vast raakten. —
384. Zankle: liever Sicilie , dat zich bij Zankle met het vasteland verbond. — 387. Buris, He li c e: beiden door ,een aardbeving vergaan. —
39 0. T r e z e ens c h Pittean: Troezen, een stad in 't land van Argos,
werd ook Pitthea genoemd, naar haar Koning Pittheus. — 401. B u 1 d er ar en: noch van die bul de r ar e n noch van den bo che 1 in den volgenden
regel is sprake bij Ovidius.
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0 stroomgod Ammon, trotsch op uwen sterken horen,
410 Gij zijt te middag koud, vroeg morgens en heel spa
Bij avond wordt ge warm. Slaan we Atamanis ga;
Men zegt bij nieuwe maan ontsteekt hij bout en boomen.
Wie der Cikonen vliet durf drinken zonder schromen,
Gevoelt zijn ingewand in harden steen vergaan.
415 Al wat dit water raakt neemt straks het wezen aan
Van marmer. Kratis en ook Sibaris, twee vlieten,
Die, als geburen, langs ons grenzen heneschieten,
Verleenen 't haar een glans van goud en barrensteen.
Nog vreemder luidt dit, dat het water niet alleen
420 Het lichaam, maar den aard des menschen kan verkeeren.
Elk weet hoe Salmacis de schaamte kan verleeren,
En 't Moorenlandsche meer gedronken en gelekt
Den mensch aan 't razen helpt, of dommen slaap verwekt.
Wie uit Klitorius eens drinkt is Bacchus tegen,
425 Onthoudt zich van den wijn, en is alleen genegen
Tot water: 't zij de kracht in 't water schuil', die sterk
De warmte van den wijn verdaagt in 't oorlogsperk:
Of als de landzaat zich nog heden laat verluiden
Dat Amitaons zoon [toen hij door tooverkruiden
430 En tooverzangen loos de Pretiden met kracht
Van hare dolheid tot gezonde reden bracht.]
Dit water met een aard beschonk, om 't brein te vagen,
Te zuiveren, en van dien tijd tot onze dagen
Bleef eene tegenheid van wijnen in dit nat:
435 Maar stroom Lincestius heeft een natuur gevat
Dien stroom gansch ongelijk: want wie dit water drinken
Gaan, als verzopen in den wijn, bij straat rinkinken
En waggelen. In hoog Arkadie is een wijk
Bij d'ouden Feneon genoemd, en iegelijk
440 Verdacht om 't water, staande alleen bij nacht te vluchten:
Want 's nachts is 't ongezond, bij daag geenszins te duchten.
Aldus houdt ieder stroom, elk meer zijn eigen aard.
Ortigie, om wiens zoom de zeeman henevaart,
Plag eer te hobbelen, nu is het vast gezeten,
445 Voorheen schrikte Argo voor het hene en weergesmeten
409. Ammo n: deze stroom vloeide nabij den tempel, in de woestijn
van Libya , aan Jupiter Ammon gewijd. — 411. A tamanis: een bron in
Thessalia. — 416. K r a ti s en ook Sibaris: twee meren in het Tarentijnsche. — 422. 't Moor e n 1 a n dsche me er voor „het meer in Mauritania". Welk hier echter bedoeld wordt, is mij onbekend. — 424. K I itorius: een bron in Arkadia. Ook hier spreekt Ovidius eenvoudig van
den wijn en niet van den wijngerd. — 429. Amit a ons zoo n: „Melampus". — 43o. De Pr e t i den: de „dochters van Petrus". — 432, 433. Om
't b r e in te v a g en, te z u i v e r en: „om als zuiveringswater te dienen ,
wijwater". — 435. Lin c e stius: een rivier in Thracia.
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Gebergte en steenrots der Simplegaden, nu vast
Gebergte en zeeklip, van geen storremwind verbast.
De barnende Etna braakt nu vier, en vlam, en zwavel,
Uit zijne schoorsteen, en zal diep uit 's aardrijks navel
450 Niet eeuwig branden: want hij brandde niet altijd.
't Zij d'aarde een levendig gedierte is, en heel wijd
Haar kloven opent, die op vele plaatsen vonken
Uitwasemen, nog kan zij weder haar spelonken
En openingen licht verand'ren, en ontrust
455 Hier sluiten, ginder weer ontsluiten, zoo 't haar lust:
Hetzij de lichte wind, ten boezem ingedrongen,
In zijn besloten hol geboeid zitte, en bedwongen:
't Zij steenen tegens steen, of stof, daar zaad van vier
In vast zit, tegens een aanklinken met getier,
460 Dat vlam en vonken hier uitspringen, zoo ze zeggen:
De holen worden koud, wanneer de wind gaat leggen :
Hetzij harsachtige aard heel schichtig brand ontvonk',
Of blauwe zwavel meer verdroge in zijn spelonk;
Als 't aardrijk weigert aan de vlammen aas te geven,
465 De krachten met der tijd, die bij vet voeder leven,
Verzwakken: dan verdraagt 's viers vraatzucht afgepijnd
Geen honger, en haar aas ontberende verdwijnt,
En al de brand vergaat. Men vindt in 't Noordsch Pallene,
Ten minste zoo men zegt, en om die landstreek hene,
470 Nog mannen, die gedoopt in Pallas' staande meer,
Met vlugge vederen betogen, hene en weer
[Hetwelk ik niet geloof] omzweven. In de wijken
Van Rusland, zeggen ze, zijn wijven, die zich strijken
Met wonderbaar venijn, en vliegen naar de maan.
446. Simplegaden: of Syameesche rotsen", waarvan meermalen geis. Vondel had hier het woord geheel in den Lat. vorm moeten
bewaren, en Simpleg a des schrijven, of 't anders moeten plaatsen; want
men kan zoo min Simpl é g a den zeggen — wat hier de maat vereischt —
als Drya den, ja als si er ad én, gewad en. Bij al die woorden verspringt de klemtoon op de a. — 451. E en leve n d i g g e di e r t e: men
vergete niet, dat men hier met de leer van Pythagoras te doen heeft,
die de aarde voor een levend dierlijk wezen hield. — 461. De ho 1 en
wor de n koud: lees: „koelen de holen (of liever de holt en) af". —
466. Verdraagt 's viers vraatzucht: niet uit te spreken! 't Is of
Vondel gewed had, hoe vele reizen hij de aanvangletter v van vs. 458 tot
vs. 471 gebruiken zou. Men leest er achtereenvolgens vier, vast, vlam,
vonken, verdroge, vlammen, vet, voeder, verzwakken, verdraagt, vier, vraatzucht, verdwijnt, vergaat, vindt, vlugge,
vederen". Verdraagt: lees: „lijdt". — 468. Pallene: een schiereiland
van Macedonia. — 470. Pallas staande me er: tot nog toe zijn de geleerden 't niet eens, waar dit meer te zoeken is, en ik zal er mijn hoofd
niet mede breken; te minder omdat Pythagoras hier zelf erkent, aan het
sprookje daaromtrent geen geloof te hechten.
sproken
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475 Indien men mag op proef en ondervinding staan,
't Verrotte lichaam ziet ge in eenen worm verkeeren.
Begraaf een vette stier: ervarenheid zal 't leeren,
Uit rottende ingewand verrijst een bijenzwarm,
Die was en honig zuigt uit bloemen, nimmer arm,
480 Het veld bemint, en kloek op hoop van winst wil werken
Gelijk hare ouders. DeIf een oorlogspaard, tot sterken
En slaafschen arrebeid gewoon, in eenen put,
Zoo teelt het horsels aan. Zoo gij den kreeft, beschut
Met bek en scheren, van de scheren wilt besnoeien,
485 Zal 't scorpioen uit dien gedolven romp aangroeien,
Dat met den krommen staart fel van zich steekt en kwaad.
De veldmot pestig hangt aan eenen zomerdraad
In blaad'ren [huislien is 't bekend door ondervinden]
Verandert licht in een vijfwouter, op een linden
490 Of and'ren boom. Het zaad van slijm in slijmig kroos
Baart groene vorschen, in het eerste voeteloos,
Dan groeien beenen om te zwemmen, en de leste
Zijn langer dan de voorste, en dienen hun ten beste
Omhoog te huppelen. De woudberin, heel plomp,
495 Worpt geen rechtschapen jong in 't eerste, maar een lomp
En ongevormd stuk vleesch. De moër bootseert de leden,
En helpt ze al likkende aan een vorrem, die besneden
Haar endelijk gelijkt: en hebt ge nooit bevroed
Hoe 't honigdragende en wastelende gebroed
500 In zijn zeskante cel geen leden wordt gegeven
In 't eerste, en endelijk op vleugels aan komt zweven,
Op voeten aantreén: en de pauw, zoo trotsch van aard,
Vrouw Juno's vogel, rijk van oogen in den staart,
De schildknaap van Jupijn, een arend, Venus' dieren
505 En al 't gevogelte, eer 't zich reppen kan en zwieren,
Deze alien spruiten uit den dooier van het ei,
En wist men 't niet, wie zou 't gelooven, zoo men zei
487. V e 1 dm ot: min juist voor „rups", KILIAEN vertaalt ook wel „motto"
met tin ea; doch daar hier sprake is van de verandering in een „kapel",
kan geen mot bedoeld zijn. Van pestig spreekt Ovidius niet, en ongetwijfeld was Vondel in de war met het woord ferali, dat bij papili one
behoort en niet bij tin ea: 't heeft hier de beteekenis van „tot een graf
behoorende", en met feralis pa pilio wordt alzoo gemeend „een vlinder,
zooals men dien op de grafzerken ziet afgebeeld". — 489. Vijfw out er:
een soort van kapel. — 500. G e en leden wordt g e g e v en: „merk hier
aan, een Naamwoord in 't meerv. „L e d en, en een werkwoord in het
Eenv. getal wordt gegeven. lk beken, dat ik deze woordschikking nog
niet begrijpe". H. 1k keur die evenmin goed, doch begrijp, dat Vondel
hier aan een impersonate gedacht heeft. ER wordt gegeven.... wat?—
g e en leden. — 504. Venus' dier en: de „duiven". Hier bezigt Vondel,
tegen zijn gewoonte, di e r voor „vogel".
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Dat dit waarachtig is. Men vindt er die 't niet spotten,
Dat 's menschen ruggebeen en merreg na het rotten
510 In eenen slang verkeert. Zij scheppen niettemin
Uit and're dingen eerst hun oorsprong en begin.
Een eenig vogel wordt ter wereld nog gevonden,
Die zich herbaart en teelt, de Fenix op de gronden
Des Assiriers genoemd. Deez' leeft bij kruid noch vrucht,
515 Maar slechts bij wierook en kaneel in zuiv're lucht.
Vijfhonderd jaren oud, sticht deez' met bek en pooten,
In eik of dadelboom zijn nest, met geur begoten,
En nardus, en kaneel, en mirre, en riekend hout.
Hier zet hij zich, en endt zijn leven, eeuwen oud,
520 In 't midden van dien geur. Men zegt uit 's vaders asschen
Verrijst een jonge zoon, wiens jaren weder wassen,
En halen vaders tijd. Wanneer deez' machtig wordt
Om last te dragen, dan verlicht hij, aangepord
Van zijne drift, dien boom, voert heilig en godvruchtig
525 Zijn wieg en vaders graf in zonnestad wijdluchtig
En verre, en zet ze neer voor Gods gewijde kerk.
Acht iemand dat hier schuilt een heilig wonderwerk
Van kunne en beurten te verand'ren en verkeeren;
Laat een Hiene ons dit dan met verwond'ren leeren
530 Hoe 't met zijn wederga niet onervaren is
In tweederhande kunne. Ook weten ze gewis
Dat een kameleon bij wind en lucht kan leven,
En alle verven en gedaanten hier op kleven.
Verwonnen Indien teelt panters voor den god
535 Des wijns, en stort dit dier zijn water buiten 't slot
Der blaze in open lucht, de druppels worden steenen.
Aldus verhardt koraal, als het door 't water henen
In wind en lucht groeit. Maar de dag zal ondergaan,
De zonnewagen in den diepen oceaan
540 Zich domp'len, eer ik elks verand'ring zou verhalen.
Zoo zien we tijden van hun streken staag verdwalen,
De volken klimmen en opkomen, wederom
Neerdalen. Zoo was Troie een machtig koningsdom,
En stortte zoo veel bloeds, den tijd van vijf paar jaren.
545 Nu ligt het plat, en in een puinhoop heengevaren,
Vertoont in stee van schat alleen der oud'ren graf.
Micene en Sparte, groot van fame, namen af,
Voorhene groote steen, ook Cekrops stad, Athenen,
546, 55o. Hier worden Sparta en A thene twee malen genoemd. De
fout ligt echter bij Ovidius, die hier ter plaatse van grover onachtzaamheid
te beschuldigen is. Immers hij voert hier Pythagoras sprekende in : en
toen die leefde , waren Athene , Sparta, Thebe enz., verre van geheel
verdwenen te zijn, ten top van aanzien en macht gestegen.
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Amfions Tebe. Sparte is heel en al verdwenen,
550 En nu een effen veld. Micene ligt ter neer.
Wat 's Edips Tebe? een klucht, een fabel, en niets meer.
Pandions stad, Athene, och wat 's hier nagebleven
Dan slechts de bloote naam? nu schept oud Troie Leven
In Rome, zoo men zegt. Nu legt nieuw Rome vast
555 Een diepe grondvest bij den Tijber tegens last,
Omtrent den Appenijn. Deez' stad, zoo hoog aan 't wassen,
Verandert haar gestalte, en zal aan 's hemels assen
Gesteigerd, als het hoofd van 's werelds heerschappij,
In top staan aangebeen. 's Waarzeggers wich'larij
560 En noodlotspellers ons die worderheen ontvouwen.
Ook plag dit Helenus voorheen, naar mijn onthouwen,
Een zoon van Priam, ons van held Eneas wis
Te spellen, toen deez' aan zijn stads behoudenis
Vertwijfelende, weende, en Troies hof en wallen
565 Vast wankelden, gereed ter aarde in d'asch te vallen.
Hij sprak: o Venus' zoon, kunt ge onze spraak verstaan,
De stad van Troie zal geenszins tot niet vergaan,
Blijft gij behouden; vier en zwaard u onder 't vluchten
Verschoonen. Gij zult vrij vertrekken: staak dit zuchten.
570 Gij zult het uit den brand verdelgde Pergamom
Met u vervoeren, totdat Troies yolk weerom
En u een uitheemsch erf getoond werde aangeprezen,
Hetwelk u liever dan het vaderland zal wezen.
Ik zie den Frigischen nakomeling verplicht
575 U trouw te leveren een rijksstad vast gesticht,
Hoedanige geen was, noch is, noch ooit zal komen.
Het staat den oversten, en dapperen, en vromen
Deez' stad vele eeuwen eerst te zetten in haar kracht.
Maar eene telg, uit held Iiilus voortgebracht,
580 Wil haar verheffen tot een koningin der aarde,
57o, 571. Gij zult het uit den brand verdelgde Pergamom met
u v e r v o er en: „Indien men de schikking dezer woorden wil behouden,
„diende er eenige verandering te geschieden in de woorden zelfs: 't Zij
„men voor uit leze, door; want Pergamom, d. i. Troje, was niet ver„delgd UIT, maar DOOR den brand: 't zij men v e r d e 1 g d e verandere
„in g e s c h a a k t e: — en misschien dacht Vondel zoo, toen hij uit schreef:
„ten minste komt het zeer wel overeen met het Latijn van Ovidius:
„Ibis et una

rapta feres.
„Maar indien we de woorden des Vertalers behouden, zoo diende er nood„zakelijk eenige verandering gemaakt te zijn in derzelver schikkinge, 't zij
„men leze uit den brand het verdelgde of het verdelgde Per„gamum uit den brand” enz. H. — 579. Eene telg: Augustus, aan
wien door de toenmalige dichters een even hooge plaats in den hemel was
toegezegd, als aan Julius Cesar was te beurt gevallen.
Pergarna
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En 't aardrijk onder zijn gebied, dat helden baarde,
Opluikende, zal hij, met blijdschap ingehaald
Ten hemel, zitten van al 't godendom bestraald.
Dit spelde Helenus Eneas, voor 't verstrooien,
585 Die vroom zijn huisgoOn met zich ommevoerde uit Troien.
'k Verhale 'tgeen mij heugt, en het verheugt me dat
Mijn maagschaps vesten en de lang verwachte stad.
Alreede rijzen, en de Grieken de Trojanen
Tot heil zoo zegenrijk verwonnen met hun vanen.
590 Doch om ons zelven niet vergetende, te ver
Te rennen buiten het bestek met paard en kar:
De hemel, en al wat de hemel kan bedekken,
En d'aarde, en wat men vindt op d'aarde, en hare plekken,
Verandert van gestalt, wij mee door veel geval,
595 Gelijk een medelid van 't overgroot heelal.
Naardien we dan niet slechts bestaan uit lijf en leden,
Maar ook uit eene ziel, en stadig hierbeneden
Verwandelen in vee, en dieren, of een lijf,
Dat broed'ren, oud'ren, en bloedvrienden een verblijf
boo Verstrekt voor hunne ziel, gewoon hierin te waren;
Zoo laat ons bovenal des menschen lichaam sparen,
En niet mishandelen, en als Tiest gevoed,
Niet brassen aan den disch ons eigen vleesch en bloed.
Hoe snood is 't uit gewoonte een anders tijd te korten!
605 Hoe vuil hoe godd'loos luidt het menschenbloed te storten,
En met een bloedig mes te kelen kalf of koei!
En doof en onbeweegd te hooren dit geloei,
Wie keelt met lust een bok, en hoort hem deerlijk blaten,
Gelijk een krijtend kind? wat vraat zou nu verwaten
610 Een vogel eten, dien hij aasde in zijne kou?
En wat ontbreekt er, om een schelmstuk zonder rouw
Volkomen aan te gaan? helaas, waar loopt dit hene!
Gedoogt dat d'os den ploeg vrij trekke, en zwoege, en stene,
Doch sterf van ouderdom. Gedoogt dat schaap en lam
615 U kleeden tegens koude, en laat de geitemam
581. Men vergete niet, dat Pythagoras beweerde, vroeger de Trojaan
Euforbus geweest te zijn. — 59o. Ons z el v en: „moest zijn: ons z elfs". H.
1k weet, dat H. zoo schreef, en in de aanteekening op vs. 57o hebben wij
er een bewijs van gehad; hoe hij echter aan die schrijfwijze gekomen is,
kan ik niet verklaren. Uit de voorbeelden, te dezer gelegenheid door VAN
LELYVELD uit onze oude schrijvers bijgebracht, blijkt ten duidelijkste, dat
on s zelfs, behalve in den genit., nooit, ons z elve zeldzaam, maar on s
z elv en bijna algemeen gevonden wordt. — 591. Met pa a r d en kar: te
weten, als een wagenmenner, die uit het spoor is geraakt. — 598. V e rwandele n: bier wordt dit woord zeer te pas gebezigd, daar bier werkelijk bij gedacht wordt aan de wandeling eener ziel van 't eene lichaam in
't andere. H.
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Zich in het mellekvat van hare melk ontladen.
Weg weg met netten, strik, en angel, die slechts schaden.
Weg weg met lijmstang, slechts der vogelen verdriet.
Bedriegt, belaagt, verschalkt het pluimgedierte niet
620 Met looze treken, noch misleidt geen bloode harten
Met bonte vederen. Bedekt noch voedt geen smarten
Met aas en worrem, die den scherpen angel blindt.
Doodt schadelijk gediert', dat mensch en vee verslindt.
Gij moogt het dooden, doch niet etende misbruiken.
625 Past tot uw nooddruft kruid en veldgewas te pluiken.
Na deze en and're reën vertrekt Pitagoras.
In 't oude vaderland, daar hij geboren was,
En Numa, lang verzocht, heeft endelijk de toomen
Van 't rijk en Latium gewillig aangenomen.
630 Hij paarde heilzaam zich met zijne Egeria,
En bij den zangberg mild begunstigd, voert hierna
Vele offerwijzen in, en leeraart strijdb're zinnen
En krijgsmans uit den aard den nutten vree beminnen.
De koning, oud en grijs en afgeleefd, het rijk
635 Bevestigd ziende, komt te sterven, en het lijk
Wordt van het Roomsche yolk en alle wijze raden
Beweend. De weduwe, van droefheid overladen,
Begeeft de stad, en slaat zich neder in een dal,
En 't Aricijnsche bosch, om daar heur ongeval
640 En leed te klagen. Och hoe dikwijl zou haar kermen
Het offer van Diaan in Tauren uit ontfermen
Verhinderen! hoe dik vermaant de boschgodin
En meermaagd dat ze toch den rouw uit haren zin
Zou zetten, en 't gewone en droevig schreien staken,
621. Met bont e veder en: bij de hertenjachten werd in ouden tijd
de plek, waar men jaagde, omheind met zeildoek of touwen, die met
veeren bekleed of bevlochten waren, waar het wild voor terugschrikte. —
626. volgg. Of Ovidius chronologisch juist handelde, door Pythagoras en
Numa als tijdgenooten voor te stellen, durf ik niet beslissen. Er laat zich
weinig aangaande den tijd van de geboorte des eerstgemelden met juistheid bepalen. LYTTON BULWER zegt in zijn Athens, his Rise and Fall:
„Pythagoras arrived in Italy during the reign of Tarquinius Superbus,
according to the testiniony of Cicero and Aulus Gellius, and fidex his
residence at Croton, a City in the bay of Tarentuni", enz. Maar Ovidius
volgde misschien een andere overlevering, en zijn anachronisme was in
elk geval als dichterlijke vrijheid evenzeer geoorloofd en niet zoo stout
als dat van Vergilius, waar hij Eneas met Dido in betrekking brengt. —
641. Het offer van Diaan in Tauren: hoe kon Egeria, die in Latium
woonde, offeranden verhinderen, die in T a uris geschiedden? Doch er is
in 't Latijn geen sprake van T a ur is. Ovidius zegt alleen, dat Egeria door
tranen en gebeden de offers der Orestessche Diana voorkwam, door welke
offers men „menschenoffers" te verstaan heeft, die zoowel in Italic als
elders plaats hadden.
VONDEL XII.
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645 En zochten ze met troost te stillen en vermakenl
Hoe dikwijl troostte haar Hippolitus, en zei,
Wanneer ze weende: staak dit treurig lijkgeschrei.
Gij zijt alleen niet, wien haar wensch niet mag gebeuren.
Zie hoe ook and'ren in gelijke droefheid treuren,
650 Dan zal de droefheid min u raken aan het hart.
Och of het voorbeeld van vele anderen uw smart,
En niet mijn eigen leed, kon stillen en genezen i
Mijn ongeval kan u een nutte troostzalf wezen.
'k Geloof gij hoorde van Hippolitus voorheen,
655 Die door het licht geloof van vader en 't gesteen
En loos bedrog van zijn stiefmoeder raakte om 't 'even.
Gij zoudt verwonderd staan om 't lasterstuk, en geven
Mijn woorden nauwelijks geloof, en evenwel
Ben ik dezelve zoon van Tezeus, t'onrecht fel
660 Op mij gestoord. Zijn vrouw, een ritsige aard, geboren
Uit deez' Pasifae, wiens faam zich wijd laat hooren,
Betichtte mij voorheen dat ik heer vaders bed
Schoffeeren wou met kracht, een gruwelijke smet,
Waarmee d'onkuische mij bezoedelde en onteerde,
665 En zij was zelve die dit snood van mij begeerde.
Nu tijdig in de weer en voorbaat, schuift ze valsch
De schuld, bij haar begaan, van zich op mijnen hals,
Uit angst of 't uitkwam, om mij in de schuld te leggen,
Of uit een spijt dat ik haar bede durf ontzeggen.
670 Heer vader Tezeus, van de waarheid onbewust,
Dreef op haar klacht den zoon ter stede uit langs de kust,
Vervolgde in 't vluchten hem met vloeken en gebaren.
Ik snel te wagen fluks naar Trezen heengevaren,
Was aan 't Korintisch strand gekomen, toen de zee
66o. E en ritsige aard: H. zoekt hier ter plaatse Vondel te verontschuldigen, dat deze het woord aard, hoezeer mann., op een vrouw toepast. Hij had even goed verschooning voor hem kunnen inroepen, dat
hij elders aard, hoezeer enkelv., op meer personen toepast, als b. v. in
den Lucifer:
Hardnekkige aard gij zijt geen zonen van het licht.
Maar Vondel had volstrekt geen verdediging noodig en 't geheele betoog
van H. spruit voort uit zijn verkeerde opvatting van den uitgang der woorden
vroomaard, goedaard, dronkaard, enz. Aard is in den aangehaalden
regel , evenals elders bij Vondel, gelijk van beteekenis met „slag, soort ,
ras". — 674 , 675 . De zee, gelijk een waterberg opsteigerende:
wanneer de z e e opsteigert, vormt zij vanzelve een waterberg, en men
kan dit laatste dan ook zeer goed nemen voor „hooge golf", als Vondel dit
zelf doet in het Lof der Zeevaart,
En elke waterberg hem dreig-t den jongsten dag,
maar de z e e kan niet bij een w a t erberg vergeleken worden , omdat er
geen bergen van water bestaan en men geen gelijkenis kan ontleenen
van iets dat niet bestaat.
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675 Gelijk een waterberg opsteigerende, alree
Voor bei mijne oogen scheen te loeien en te bersten.
De baren opgescheurd van krachten, die haar persten,
Zoo kwam een zeestier, spits van hoornen, voor den dag,
En stak met hals en hoofd ter borst toe, zoo men zag,
680 Te water uit, en braakte, en snoof door balg en snuiten
Een macht van water in d'ontsloten lucht naar buiten.
Mijn makkers schrikten. Ik stond even moedig schrap,
En wonderlijk gerust in mijne ballingschap:
Wanneer mijn trotsch gespan schuimbekkende, zijne ooren
685 Opstekende, naar zee zich keert, en voor den toren
Van 't zeegedrocht verschrikt, gezwind aan 't hollen raakt,
En met de raad'ren in de rotsen, dat het kraakt,
Komt aangeronnen. Ik houde even onverschoten
Den teugel in de hand, maar van de zee begoten,
690 En leggende op den rug, poog zonder schrik en schroom
De paarden kort terug te houden met den toom:
Nog zou de dolheid van de paarden, in 't verheffen
Van hunne kracht, mijn moed, en kracht niet overtreffen,
Ten ware 't rad, hetwelk om d'as gedurig rent,
695 Door 't fel bejegenen van eenen paal in 't end
Aan stukken vloog en spatte. Ik worde fluks ten wagen
Hard uitgeschokt, en hang gekneusd, gescheurd, geslagen,
Met leén en ingewand aan teugel, en aan zeel.
De zenuw van den paal geschut, bleef 't lijf ten deel
700 Al voortgerukt, ten deel gehaakt. De beenders kraken.
Gij zoudt mij afgemat de ziel in bloed zien braken,
En niet een eenig lid meer kennen aan mijn lijf.
Al 't lichaam was een wonde. o Boschvrouw, al te stijf
En onverzetbaar, kunt ge ons leed bij 't uw gelijken?
705 'k Bezocht het zonneloos geweste in Pluto's wijken,
En koesterde mijn lijf gerabraakt in Gods poel,
En kwam alleen weerom uit onderaardsch gewoel
Te leven door de kracht der heelzame artsenijen
Van Eskulapius, Apols zoon, vrij van lijen.
710 Toen dekte Cintia mij met een dikke wolk,
Opdat ik onbenijd mocht komen onder 't yolk,
En om onaangerand mijn dagen door te brengen,
Zoo kan ze door haar kracht mijn levens tijd verlengen,
Verkeert mijn aanzicht om te blijven onbekend.
715 Zij twijfelt langen tijd, voor haar besluit in 't end,
Of Hippolijt in Krete of Delos zoude blijven:
Doch hij liet Kretenland en Delos henedrijven,
En zette zich hier neer. Diane, mij getrouw,
709. Vrij van lijen deze stoplap zal moeten teruggepracht worden tot
het voorafgaande: te leven. — 71o. Cintia: „Diana".
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Belastte streng dat ik mijn naam verand'ren zou,
720 Opdat men 't ongeval, veroorzaakt door mijn rossen,
Mocht zetten uit den zin. Zij sprak: o eer der bosschen,
Gij hiet eerst Hippolijt, nu Virbius: en ik
Bewoonde na dien tijd dit lustbosch zonder schrik,
En onder het getal der mind're goon gerekend,
725 Schuile onder gunste van deez' kuische, zoo uitstekend
Tot mij genegen, en blijf bij haar in gena.
Nog kon een anders rouw en ramp Egeria
Geenszins vertroosten in haar droefheid. Zij ligt neder
Beneden aan den berg, en smilt, helaas te teeder
730 Van aard, in tranen weg, totdat Diane, diep
In 't hart geraakt, haar lee'n tot eene springaar schiep,
En 't lichaam in een bron, die eeuwig springt, herbaarde.
Maar een nieuw wonderwerk verbaasde de vergaarde
Godinnen van het veld, en d'Amazoonsche spruit
735 Hippolitus stak mede in dit verwond'ren uit:
Gelijk toen d'akkerman, gezeten in Tirrene,
De klei, beschoren ter verandering, met eene
Gevulde waterkruik besprengde, en zag ze op 't veld,
Ook zonder iemands hulp, veranderd en hersteld,
740 En van een aarden klomp in eenen mensch herboren,
Die zijnen mond ontsloot, om voor een ieders ooren
Wat nieuws te spellen: en men gaf hem, kloek en tuk,
Den naam van Tages, die Hetrusschen elks geluk
Leert spellen. Romulus zag dus in 's Tibers streken
745 De krijgsspeer, in den berg van Palatijn gesteken,
Op eenen wortel, niet op 't punt van ijzer, staan,
Die nu geen speer, maar eer een boom met groene blaan
En taaie takken schijnt, en dekt den grond beneden
Met koele schaduwe, als een wonder boven reden:
750 Of als held Cippus, toen hij keerende uit den slag
Zijn kromme horens in het klare water zag,
Den weerschijn valsch hiel, met de beide handen woelde,
En 't hoofd betastte reis op reis, totdat hij voelde,
743. Tag es: deze wordt bij CICERO de D iv ina t. vermeld als een kleinzoon van Jupiter, en die, nog een knaap zijnde, aan twaalf Hetrurische
stammen de wichelkunst leerde. — 744. R o m ul us, enz.: de bekende legende
van de speer, door Romulus in den Palatijnschen berg gedrild en daarop
in een boom veranderd. — 749. Bo v en red en voor „onbegrijpelijk, boven
alle begrip". — 751. Hor ens: de h or en was vanouds het zinnebeeld van
sterkte en macht; zie den aanhef van Vondels Lofdicht op Velius ,
o Horen gij verheft uw kosteliMen Horen.
Met dat al zou tegenwoordig een dichter het niet wagen, den krijgsman,

die zegevierend terugkeerde uit den krijg, met zulk een attribuut te vereeren.
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't Geen d'oogen zagen, en verbaasd bleef staan en stom,

755 En heilrijk uit den strijd, 't gezicht naar 't hemelschdom
Met zijne hoornen hief, en sprak: ontvouwt onslieden,
0 goden, klaarlijk wat dit voorspook wil bedieden.
Is 't voorspoed, het gedij tot heil van dezen staat,
En 't yolk van Romulus: bediedt het onheil, laat
760 Dit mij slechts treffen. Hij, verplicht aan Gods geboden,
Verzoent het outer, hier van kruid en groene zoden
Gebouwd, met vier, giet wijn uit zijnen offerkelk,
Leeft raad met Mend groom van lammeren, voor elk
Geslagen, en slaat gade, als d'ingewanden lillen,
765 Wat Bingen vezel, adr, en draad bedieden willen.
Een offervinder van Tirrene ziet dit aan,
En zaken van gewicht hierin, nog onverstaan
En twijfelachtig. Maar de wich'laar riep in 't ende,
Toen hij 't gezicht, van 't groom, naar Cippus' horens wendde :
770 0 koning Cippus, zijt gewelkomd, en gegroet:
Want dit gewest, hetwelk Latijnen draagt en voedt,
Zal willig en vanzelf voor uwe horens nijgen.
Nu toef niet langer. Ai genaak vrij, en ga stijgen
Door d'open poorten: want het noodlot dit begeert.
775 Gij zult, ontvangen als een koning, en ge-eerd
Door alle tijden heen, den rijksstaf veilig zwaaien.
Hij schoorvoet, en schijnt wars het aangezicht te draaien
Van deze veste, en zegt: de goden wenden vrij
Dit voorspook, dezen last van heerschen, ver van mij.
780 'k Zal veel rechtvaardiger, indien ze dit gehengen,
Mijn tijd in ballingschap en stilhield overbrengen,
Dan 't Kapitool mij heffe in 's konings stoel en staat.
Zoo spreekt hij, en vergaárt terstond gemeente en raad:
Nochtans bekranst hij eerst het hoofd met lauwerblaren.
785 De krijgslien bouwen, op 't gejuich der blijde scharen,
Van zoOn een heuvel. Hier zet Cippus zich in stand,
En dagende de goon, naar d'oude wijs van 't land,
Spreekt luide: hier staat een zoo hoog in top geheven,
Die, zoo hij niet van u ter stad werde uitgedreven,
790 Uw koning wezen zal. Wat man dit is of niet
Wil ik beteekenen, niet noemen. Merkt en ziet:
Hij voert twee horens op het hoofd, en trekt deez' binnen
In Rome. Een wich'laar zal, opdat ge hem moogt minnen,
U toonen die u wet en rechten leeren zal.
795 Hij kon door d'open poort inbreken met geschal,
Maar wij beletten dit, schoon niemand dezen nader
763. Voor elk: zal „voor elks oogen" moeten beteekenen; maar 't is
en blijft een rijmlap. — 766. Een offer vin der van T irr en e: de wichelaars of offervinders te Rome waren doorgaans Tyrrheners (Etruriers).
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Bestaat dan ik alleen. Romeinen, wilt den vader
De stad verbien, of acht gij billijk altemaal
Hem straf waard, ketent hem met ijzer en metaal,
Boo Of helpt ons door de dood des dwingelands uit vreezen,
Eer hij u trappe op 't hart. Als d'oostewind gerezen
Het pijnbosch schokt en ruischt, of storrem uit de kolk
Van verre onze ooren vult, zoo buldert al het yolk:
Doch onder het verward geroep des yolks van toren
805 Opstekende, laat zich deez' stem voorbarig hooren:
Wat man is dit? elk ziet nieuwsgierig hem naar 't hoofd,
En zoekt de horens, als een teeken hun beloofd.
Maar Cippus antwoordt fluks: gij hebt den man gevonden,
Dien gij begeert en wenscht. Hij rukt den omgewonden
810 Laurier, in wederwil des yolks van zijne kruin,
En toont de horens op het voorhoofd krom en schuin.
Zij neigen 't hoofd op dit gezicht terstond ter aarde,
En stenen luide, en zien, huns ondanks hier de waarde
[Wie zou 't gelooven?] van dien man nu recht van pas,
815 Die om zijn daden en verdienst doorluchtig was;
En niet gedoogende dat d'eer hem werde onttrokken,
Zoo zetten ze de kroon van eere op zijne lokken.
Maar d'oversten, naardien gestreng u wordt verboOn
Te trekken in de stad, vereeren met een toon
820 Van zege u zoo veel lands, als gij tot uw genoegen,
In eenen dag met een paar ossen kunt beploegen.
Zij snijden op den post van koper voor de lien
De horens, die 't verloop der eeuwen niet ontzien.
0 zanggodinnen, die den dichter begenadigt,
825 Ontvouwt ons toch [want u, van kennis onverzadigd,
Ontbreekt geen wetenschap van tijden lang geleen]
Hoe Eskulapius, Koronis' zoon, voorheen
Te Rome, daar de stroom des Tibers door komt varen,
Met offerhanden, als een godheid, op altaren
830 Gevierd wordt en gediend. Een ijselijke pest
Smette eertijds al de lucht in Latiums gewest.
De menschen gingen doodsch van stank en etter kwijnen.
Toen zij, begravens moede, en afgemat van pijnen,
Geene uitkomst zagen, en de moed den arts ontviel,
835 Riep elk den hemel aan met een benauwde ziel
Om bijstand, en men ging met Delfis' mond to rade,
Het middelpunt der aarde, en hiel daar om genade
Bij Gods orakel aan, en bad dat hij den staat
818. Maar d' ov erst en: versta: „de Overheid, de Senaat". — 820. U voor
„hem, aan Cippus". — 822. Den post: namel. „van eene der stadspoorten". — 823. Niet ontzien: „verduren". — 828. Daar de stroom des
Tibers door komt varen: hier heeft varen de beteekenis van „trekken".
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In dezen hoogen nood toch redden wou met raad,
840 En eenig heilzaam woord en antwoord, hun gegeven.
Op 't smeekende verzoek der afgezanten beven
En sidderen de plaats, en Febus' lauwerier,
En pijlekoker, die omhoog hing, en van hier
Klonk van den drievoet, uit de godgewijde koren,
845 Een stem, die 't hart vertroostte, en zich aldus liet hooren:
Romein, hetgeen gij hier komt zoeken in uw kruis,
Is dicht bij u alleen te vinden. Zoek het thuis.
Gij hoeft Apol om u te helpen niet te pramen,
Maar god Apollo's zoon. Gaat henen al te zamen,
850 Gaat heen ter goeder tijd: gaat hene, haalt hem zelf.
De wijze raad hoort Gods bevel uit zijn gewelf,
En onderzoekt in welk een stad, in welk geweste
Zich Febus' zoon onthoude, en zendt beducht ten leste
Naar Epidaurus zijn gezanten, die beland
855 Bij Grieksche heeren, streng aanhouden in dien stand
Om dezen god, die met zijn gunste en artsenije
Auzonie van sterfte en doodsgevaar bevrije:
Gelijk 't orakel, dat niet dwaalt noch faalt, beveelt.
De raad is onderling oneenig en gedeeld.
86o d'Een acht men moet ze in nood niet weig'ren noch verlaten :
Een ander drijft men mag het heil der onderzaten
Niet overleev'ren en verzenden elders been.
Toen ze in raadsplegen een pons twijfelden, verdween
De dag voor 't schemerlicht, en d'avond kwam de plekken
865 Des aardboOms meer en meer met donk're schaduw dekken;
Toen God de heiland, o Romein, god Eskulaap
U in den droom verscheen, en uwen dunnen slaap,
Gelijk hij in de kerk zich eer plag t'openbaren,
Met eenen ruwen staf, in 't bloeiendste der jaren,
870 In zijne slinke hand. De rechte streek bedaard
En opgetogen vast den langen breeden baard.
Hij sprak heel minzaam: ai laat uwe vrees verdwijnen.
'k Zal komen, houd dit vast, maar anders u verschijnen.
Bezichtig deze slang, rondom den staf gekruld,
875 Dat gij haar kennen moogt. Ik zal u, neem geduld,
Aldus verschijnen, doch veel grooter, en als lijven
Van hemelingen, die voor 's menschen oogen drijven.
851. D e wijze r a ad : „de Senaat". — 859. D e raad: hier, „de
Raad bij de Grieken". — 866. In de oude uitgaaf: A Is Go d. — God de
he iland: D e u s op ifer: „God, die de kwalen heelt of geneest". In dezen
regel is een noodelooze emphasis aangebracht, waartoe het Latijn geen
aanleiding geeft. — 876, 877. A Is lij v en van hem elingen: versta:
„gelijk in grootte als de hemelingen, wanneer zij zich in stoffelijke gedaante
aan de stervelingen vertoonen".
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Terstond verdwijnt de God, met d'aangename stem,
Gehoord bij duister, en de God des slaaps met hem.
88o Het koesterende licht kwam na den slaap weer boven.
De dag had 's and'ren daags de starren weggeschoven.
De hoofden, in den raad en heerelijke kerk
Van god Apollo's zoon gedagvaard stijf en sterk,
Gaan bidden dat hem toch believe bier te wonen,
885 En hun door hemelsche kenteekens klaar te toonen
Waar hij zich neer wil slaan. 't Gebed was nauw'lijks uit,
Of God, met eenen kam van goud, en langs de huid
Vol schubben blakende, als een veldslang, geeft een teeken
Met schuifelen, dat hij hierheen komt aangestreken,
890 En schokt met zijne komste altaarbeeld, en poortaal,
Den marmervloer, en 't hoog gewelf, verguld tot praal;
En midden in de kerk gerezen overende,
Slaat d'oogen overal. Het vollek, dat hem kende,
Begon te sidderen, van schrikken aangerand.
895 De kuische priester, met den witten offerband
Om 't hoofd bewonden, kent de godheid nu niet duister,
En roept: ziet daar is God: daar is hij: dat elk luister':
Dat ze alle opmerken, die bier tegenwoordig zijn.
O openbaringe, in dien overschoonen schijn,
900 Gedij al 't yolk tot heil. Help ze alle op hun begeeren,
Die zoo godvruchtig u met offerhanden eeren.
Zij eeren al den God op 't hoog bevel terstond,
En volgen 's priesters stem godvruchtig met den mond.
Eneas' afkomste is gewillig, en stemt stijver
905 Met hart en mond, elk om 't godvruchtigste, dien ijver.
De God begunstigt bun, en sterkt wat hij belooft,
Met neigen van zijn kam, en glinsterende hoofd,
En schuifelt driewerf met de tong, die vierig drilde.
Toen gleed hij neder langs den trap van marmer, wilde
910 Vertrekken, keerde 't hoofd eens om, en zag nu vlug
Naar 't overoude altaar, dat hem geviel, terug,
En groette het verblijf en kerken voor 't vervaren,
Waarin zijn godheid plag te wonen en te waren.
Nu kroop hij uitgestrekt, dan bochtig slibberglad
915 Langs d'aarde, dicht bestrooid met bloemen, door de stad
In 't midden naar den dijk en haven, doorgaans henen
88i. De dag had 's an d'r en d a a g s: de herhaling van 't woord dag
is hier vrij slordig. — 882. De hoo fd en : hier wederom : „de Grieksche
Raad". — 887. God: lees: „de God". — 888. Veldslang: deze aanduiding
eener bijzondere soort van slang verzwakt hier het indrukwekkende der
voorstelling: de verschijning van een veldslang zou kwalijk zulk een uitwerking hebben gedaan. — 895. De kuische priester: er is geen sprake
van de kuischheid des priesters, en 't Lat. c a s to s doelt alleen op de reine
witheid van zijn hoofdband. — 916. Doorgaans hen en voor „doorloopend".
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Van wederzij gesterkt en opgehaald met steenen.
Hier houdt de godheid stand, en 't schijnt dat zij, niet vreemd
Van 't yolk, 't welk haar geleidt en toejuicht, oorlof neemt.
920 God in 't Auzoonsche schip, gesprongen in 't krioelen,
Zoo schijnt de kiel den last des reisb'ren Gods te voelen,
Eneas' afkomst lust te scheppen op dit pas,
Dewijl 't reisvaardig schip met God geladen was.
Men slacht er eenen stier, om God zijn recht te geven,
925 Ontbindt het touw van den gekransten achtersteven.
Het luchtje blaast in 't zeil. De God munt uit omhoog,
En gaat er boven op zich vlijen voor elks oog,
En zag er diep in zee, en over 't water henen.
De westewinden, die de reize gunstig schenen,
930 Geleidden ze over den Ioonschen vloed. Men landt
Den zesden dag met spoed aan 't Italjaansche strand,
Vaart dicht voorbij en langs de kerk van Lacinije,
Befaamd door haar godin, langs Scille's razernije,
Laat Iapigie van achter, en vermijdt
935 Amfrizisch rotsgevaar ter slinke zijde, snijdt
Het water met den riem, en schaaft ter rechte zijde
Het steil Ceraunien, en spoedt in 't varen blijde
Recht langs Romechium, en Kaulon, en Narijt,
Geraakt door d' engte van Pelorus, en vermijdt
940 Sicilje, en 't windhof van Eool, Temezes mijnen.
Men wint Leukozie, en de zomerzonneschijnen,
Die rozengaarden van het lauwe Pestus voen.
Men zeilt langs Kapre, en ook Minerva's kaap, nog groen
En geel van vette olijf, en ijvert om te komen
945 Bij heuvels, trotsch op Surrentijnsche dadelboomen,
De stad van Herkules, Stabias, Partenoop,
Tot ledigheid geteeld. Men schuurt met eenen loop
Sibilles kerk te Kume, en d' altijd warme baden,
Linturnum, rijk van gom, in bosschen, dicht van bladen,
950 Vulturnus, schaver van de kolk, daar 't nand vergaart,
En Sinuesse, dat de witte slangen baart,
Minturne met een damp en zwavellucht behangen,
920. Lees wederom hier: „toen (de) God gesprongen
921. Des reisb'ren Gods: reisbaar voor „iemand, die

was" enz. op reis is",
verdient de afkeuring niet, Welke H. er over uitspreekt, en 't is uit oude
handvesten verdedigbaar. — 925. Gekransten a cht erstev en: 't Lat.
heeft puppi c or on a t a e: hiermede kan evenzeer beteekend worden dat
de achtersteven een k r o on droeg als dat die met bloemkransen behangen was. — 933. Haar godin: Juno. — Razernije: lees razernije
(zooals Vondel vroeger meermalen plaeht te schrijven) en 't rijm is zuiverder. —
946. De stad van Herkules: Herkulanum. — 846, 847. Partenoop,
tot le digheid geteeld: 't blijkt, dat de Napolitanen toen al even bekend waren voor hun luieren als heden.
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En 't hof van Antifaat, wiens grafstee heeft ontvangen
De waarde voedstervrouw ; wint Trachas, dat naar d' as
955 Des hemels stijgt, gebouwd in poelen en moeras,
En Circe's eiland, totdat ze Antium bekenden.
Toen nu matrozen 't schip in 't zeilen herwaart wendden,
Ontvouwde [want de zee ging hol] de godheid voort
Haar krollen, bocht bij bocht, en glippende over boord
960 Kroop in haar vaders kerk, gebouwd omtrent de baren.
God Eskulaap verlaat de vaderlijke altaren,
Als 't water stilt, en houdt in Febus' tempel stand.
De God schuurt sleepende een lang spoor door 't zandig strand
Met zijn geschubde huid, en kwam op 't roer te leunen,
965 En achter op het schip met kam en hoofd te steunen,
Totdat hij endelijk geland te Kastrum stond,
In een Lavijnsche kerk, getimmerd aan den mond
Des blonden Tijbers. Al het yolk, en mans en vrouwen
En nonnen, die het vier bewakende onderhouwen
970 Voor Vesta, schieten toe, begroetende den God
Met eene blijde stem, waar 't snelle vaartuig vlot,
Den stroom wordt opgevoerd. Hier staan van wederzije
Gewijde altaren, langs den oever op een rije.
De wierook smookt en kraakt, en spreidt een zoeten geur.
975 Men slacht en keelt er vee. God Eskulaap was deur
De poort van Rome, 't hoofd der wereld, ingetogen.
De slang stak, hooger dan de mast, naar 's hemels bogen
Den hals omhoog, en zag naar een verblijf rondom,
Dat haar gelegen scheen. De landstroom deelt zich krom
980 In een paar killen, vormt een eiland, slaat zijne armen
Beide even lang rondom de kanten, die beschermen
Zich voor zijn drift. De slang, Apollo's waarde zoon,
Begeeft zich van den mast nu derwaart, trekt zijn schoon
En goddelijk gestalt weer aan, en dempt ten leste
985 De droeve sterfte en plaag, de gansche stad ten beste.
Deez' God vermeert, als een aankomeling, alom
In onze kerken het getal van 't godendom :
Maar CEZAR wordt van elk, gelijk een god, alreede
954. De waarde voedstervrouw: „Cajete", zie B. XIV. — 962. En
houdt in Febus' tempel s t a n d: dat is een letterlijke tegenspraak met
hetgeen voorafgaat, dat hij de vaderlijke woning verlaat, en 't staat ook
niet in 't Latijn. — 966-968. Klinkklare onzin: 't Lat. zegt: „totdat hij te
Castrum komt, vervolgens te Lavinium, de heilige plaats (omdat Eneas er
't eerst zijn huisgoden bracht) en eindelijk aan de monden des Tibers".
Recht dichterlijk schildert de Lat. dichter, door de namen der plaatsen
snel op elkander te laten volgen, het reikhalzend uitzien van de schepelingen naar hun bestemmingsoord.

Donec Castrumque sacrasque
Lavini sedes Tiberinaque ad ostia venit.
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Gevierd en aangebeen, in zijn doorluchte stede.
990 Deez' overtreffelijkste in oorloge en in pais,
Is niet zoo zeer door zijne oorlogen reis op reis
In zegestaatsien gevierd en aangebeden,
En zijne uitheemsche en uitgevoerde dapperheden,
Ook snel behaalden prijs, en heerelijken lof,
995 Nu is een nieuw gestarnte en licht aan 't hemelsch hof
Verkeerd, als door zijn zoon: want onder Cezars daden
En wapenroof, waarmee hij rijk en overladen
Braveerde, rekent men geen werrekstuk gewis
Zoo groot en goddelijk dan dat hij vader is
1000 Van dezen zone, op stoel na hem in top gezeten :
Dat is, het eiland van Britanje, zoo vermeten,
Te winnen, en den Nijl papierrijk, die trots ruischt,
Met zeven monden in de baren schuimt en bruist,
Zeeghaftig met een vloot te temmen en te toomen,
1005 Weerspannig Numidije in 't harnas op te komen,
Cinisisch Jube, een rijk van Pontus, dat ons haat,
En op de titels van den koning Mitridaat
Trotseert, aan 't Roomsch gebied zoo zegenrijk te hechten,
Veel zegestaatsien verdienen en bevechten,
1010 Om sommigen alleen te triomfeeren; dat
Is geenerwijs zoo groot, als endelijk dus prat
Te telen zulk een man, handhaver aller menschen,
Door wien gij goden al het menschdom naar zijn wenschen
Behoedde in eenen staat van zegen zonder end.
1015 De vader most eerst voor een godheid staan gekend,
Opdat de zoon niet kwame uit sterf'lijk zaad te groeien.
Eneas' moeder dit wel konnende bevroeien,
[Want zelve zag ze klaar uit 's hemels gouden poort
vertreffelijkste voor „voortreffelijkste," als meermalen.
—9.D
an dat hij v a der is: lees hier — voor dan — als: evenals vs.
996 ALS do or zijn z o on: aan beiden toch gaat (vs. 991) z o o vooraf. —
Ioca. Da t is: lees: „is het dan meer?" de zin is in 't Lat. vragende gesteld. — 1002. Papi err ij k: het epitheton is juist, doch klinkt ons vreemd
in de ooren. Wegens de alledaagsche beteekenis, die 't woord verkregen
heeft. De benaming van schafpapier, die Vondel in zijn beroemden lierzang
aan den Rijn geeft, is gelukkiger aangebracht. — mo6. Cinisisch J u b e:
lees: Juba den Cinisidr; 't is een persoon en geen plaats, die hier
bedoeld wordt. — IOW. Om sommigen alleen te triomfeeren: H.
geeft zich veel moeite om dezen zin te verklaren. De uitdrukking, hoewel
allesbehalve zuiver of gelukkig, is mijns inziens wel te verstaan, wanneer
men om neemt in de beteekenis van „wegens", en alsdan dezen en den
voorafgaanden regel dus uitlegt: „vele zegepralen te verdienen, maar alleen
wegens sommige een triomf aan te rechten", wat ook 't Lat. medebrengt.
99o. 0

Multos meruisse , aliquos egisse triumphos.
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Het hoofd des priesterdoms op 't Kapitool vermoord,
1020 En zulk een burgerkrijg oprijzen] en verlegen
En bleek in 't aangezicht, sprak droevig en verslegen
Tot alle goon, die haar bejegenden : och och
Hoe vinde ik mij omringd van lagen en bedrog!
Met wellek een verraad wordt naar den hals gedongen
1025 Van d' eenige afkomste en het oir uit mijnen jongen
Itilus den Troiaan gesproten! och hoe naar
Blijve ik rampzalige gedompeld in gevaar !
De Kalidonsche speer van Diomedes wondde
Mij voortijds : dan ontstelt de Troische muur in 't ronde
1030 Zoolang verdadigd, mij, die nog aanschouwen moet,
Hoe mijnen zoon dus lang vast omzwerft op den vloed.
Den stillen afgrond gaat bezoeken en beroeren,
En tegens Turnus dien gestrengen oorlog voeren,
Ja om ronduit te gaan eer tegens Juno strijdt.
1035 Wat hale ik rampen op van dien voorleden tijd ?
De tegenwoordige verdrieten, die mij krenken,
Gedoogen geen voorgaande ellenden te gedenken.
Gij ziet het moordgeweer ter sluik op mij gewet.
1k bidde, o goden, dat gij tijdig dit belet,
1040 Dit lasterstuk verhoedt, en keert van onze stamme,
Opdat 's aartspriesters bloed niet blussche Vesta's vlamme.
Vergeefs berst Venus dus van angst in klachten uit,
Dat al de hemel galmt op dit bedroefd geluid,
En zij de goden zelfs beweegde tot meedoogen;
1045 Die, schoon ze 't noodloot, hard als ijzer, niet vermogen
1019. Het hoofd des priesterdo m s: Cesar, die den titel voerde van
Pontifex Maximus. — 1029-1033. Luiden in de oude uitgaaf aldus:

dan bestreet de vyant stonde op stonde,
Voor Troie in last, myn ziel: dan neepme hartewee ,
Vermits myn zoon zoo lang omzwerven bleef op zee.
Den stillen afgront most bezoeken en bezoeken en beroeren,
En tegens Turnus zulk een bloedige oorlogh voeren

1037. In de oude uitgaaf leest men:
Verbieden aan voorgaande ellenden weer te denken.

1045. Vesta's vlamm e: niets werd te Rome heiliger gehouden dan het
vuur, op het altaar van Vesta ontstoken: een Vestaalsche maagd moest
bestendig toezien, dat het onderhouden werd: en wanneer het uitging,
dan werd dit beschouwd als een teeken van zware rampen, die den Staat
bedreigden, terwijl zij, door wier achteloosheid zulks geschied was, op
last van den opperpriester streng gestraft werd. En nu stelt hier Venus
het ergste onheil, dat de Romeinen treffen kon, voor, onder het beeld van
Vesta's vlam, uitgedoofd niet alleen, maar nog wel uitgedoofd door het
bloed van den Pontifex Maximus, aan wien het oppertoezicht daarover was
toevertrouwd.
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Te smijdigen, nochtans vermelden overal
Door wisse teekens het toekomende ongeval.
Men hoorde wapens en geklikklak in de wolken.
Trompetklank en klaroen van strijdende oorlogsvolken
1050 Voorspelden 't gruwelstuk. De wereld staat verschrikt.
De zon schijnt duister, en gedoodverfd, en verstikt.
Bij wijlen zag men roode en gloende fakkels gloeien,
In 't rijk der starren, en bij wijlen nedervloeien
En drupp'len vlaag op vlaag een regen, rood als bloed.
1055 De blauwe morgenstar besprenkelt, flauw van moed,
Haar aangezicht met roest. De manehorens blonken
Zoo vierig rood als bloed. De nachtuil geeft, in 't ronken
Der slapenden, alszins een voorspook van ons feed.
d'Ivoren altaarbeeld weent alom, en beeft en zweet.
Io6D Men zegt in 't kerkwoud, dat men aan de goden wijdde,
Wordt vogelegeschrei en dreigement t'ontijde
Vernomen. Offervee noch geen zoenoffer baat.
De vezels van het groom bedieden dat verraad
En oproer smeult en smookt. Men vond, eer 't offer brandde,
1065 Een afgehouwen hoofd in 't groom der offerhande.
De honden huilden naar, bij nacht op 't Kapitool,
In huis en kerken; en het geestendom, daar 't school
Bij duister, spookte alom. De stad begon te beven
Van schrik. Hoewel de goon gewisse teekens geven
1070 Van 'tgeen voorhanden is, noch kunnen ze den druk
Niet keeren, noch verraad en 't nakende ongeluk.
Men vindt in kerken bloot geweer, ten moord beschoren.
Geen plaats in al de stad was tot dien moord gekoren,
En 't gruwelijk verraad dan 't Kapitoliom :
1075 En Venus slaande bei de handen, doodsch en stom,
Van rouwe, voor haar borst , zocht bang voor looze treken,
Zich zelve in eene wolk te bergen en versteken,
Waarmede Paris eer zijn vijand, Atreus' zaad,
Ontvoerd wierd, en de held Eneas 's vijands haat
Io8o En 't zwaard van Tideus' zoon, ter goeder ure ontvluchtte.
De vader sprak haar aan, terwijl ze steende en zuchtte :
0 dochter, wilt ge alleen het onverzetb're lot
1046. Smij dig en: van sm e d en, „vervormen", komt sm ij dig, „lenig,
week", en hiervan weder smij d igen, d. i.: „lenigen, verzachten". -1062. N o c h geen zoenoffer: weder, als meer bij Vondel, een dubbele
negatie. — 1065. Een afgehouwen hoofd: onverstaanbaar: 't Lat.
caput beduidt hier een bult of knobbel aan de rechterlob van de lever:
en wanneer die bult door het mes des offeraars werd doorsneden, gold
zulks voor een kwaad voorteeken. — 1074. D a n 't K a pit oliom: de oude
druk had verkeerdelijk van, waardoor de geheele zin veranderde. Het H.-S.
heeft dan, gelijk H. reeds gegist had. Wat het rijm K a pi toli o m betreft,
ik keur dit evenmin goed als dat van P er gam o m, hierboven vs. 570.
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Bedwingen ? zoo gij voert heel diep in 't scheutvrij slot
Der drie gezusteren, gij zoudt er zien en vaten
1085 Die zware koperen en zwaarwichtige ijz'ren platen
Daar 't onveranderbaar beloop der staten in
Gedreven staat, en die onkrenkbaar al den zin
Van 't eeuwige beloop der starren vast bewaren,
Met geene bliksemen noch dond'ren te vervaren,
1090 Daar zult ge vinden al het noodlot van uw plant
En stam , gehouwen in geduurzaam diamant.
Ik las het zelf, en print dit diep in mijn gedachten,
En wil ontvouwen wat uw neven sta te wachten,
Opdat ge hier van niet zoudt blijven onbewust.
1095 Deez' held , om wien gij dus bezorgd zijt en ontrust,
Voltrok zijns levens tijd op aar de zoo veel jaren,
Opdat hij, als een God, ten hemel in mocht varen,
In alle kerken hier gevierd staan om zijn faam.
Gij zult uitwerken dat de zoon , uw erfgenaam,
1100 Den last der stad, hem opgelegd , zal konnen dragen,
En hij, een wreker van zijn vader, droef verslagen ,
Bij ons gehandhaafd werde in oorlog zonder scha.
De sterke muren van 't belegen Mutina
Verwonnen , zullen op zijn woord den vree verzoeken.
1105 Farzalje zal zijn arm gevoelen, en vervloeken.
Men zal weer Flippen in 't Ematiaansche bloed
Zie drijven na den slag afgrijs'lijk en verwoed.
De naam des grooten mans, die trots zijn standers plantte ,
En tegens d'adelaars in 't veld den arend kantte,
I I 10 Zoo zorgelijk een kans dorst wagen en bestaan,
1083, 1084. 't Scheutvrij slot der drie gezusteren: hier worden
de Parken of „Schikgodinnen" bedoeld. — 1084, 1085. In de oude uitgaaf
leest men:
gy zour er trots zien praelen
Die plaeten, zwaer van stael en blinkende metaelen ,

1103. Mutina: het tegenwoordige Modena, waar Brutus door M. Antonius
in belegerd en welke stad door Octavianus weer ontzet werd — 1104. Den
vree verzoeken: den staat er in 't H.-S., de oude uitgave had dan. -1105. Farzalje zal zijn arm gevoelen, en vervloeken: Farzalie
was de plaats in Thessalia, waar Pompejus door Cesar overwonnen werd,
doch kon z e 1 v e in de zaak onzijdig blijven. Augustus leverde aldaar geen
slag; zoodat de vermelding daarvan niet zeer klaar is. — no6. Flippen:
een stad in Macedonia, beroemd door de nederlaag van Brutus en Kassius. —
't Ematiaansche bloed: E m a thia wordt, als wij meermalen gezien
hebben, bij de dichters voor „Thessalia", hier voor „Macedonia", genomen.
Maar de vertaling is hier niet juist. Er werd te Filippi niet zoozeer
Thessaalsch of Macedoonsch, als wel Romeinsch bloed gestort.
Ovidius spreekt van Amathia caedes, dat is, „de Macedoonsche
slachting". — I io8-I 1 1 1. Dit ziet op de nederlaag van M. Antonius.
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Wil in de baren van Siciljon ondergaan.
De fiere koningin van 't korenrijk Egypte,
Beducht of haar in nood de hand en trouw ontglipte
Des Roomschen veldheers, dreigt vergeefs ons raadhuis straf
1115 Te brengen onder 't juk van haren ijz'ren staf.
Wat haal ik op onroomsch geweste, en zulk een zegen
Des heirs, van weerszijde aan den oceaan verkregen?
Hij zal den aardkloot, en zoo wijd men menschen vond,
En ook de gansche zee beheerschen in het rond.
1120 De wereld stil in vrede, als niemand zich durf roeren ,
Zal hij het burgerrecht en zeden innevoeren,
Ook wijze wetten elk voorschrijven, en treen voor
Den onderzaat, geleid op 's voorzaats zedig spoor.
Hij zal d'aanstaande tijd en zijn nakomelingen
1125 Bezorgende gebien, en vaderlijk bedwingen,
Dat d'afkomst, bij een recht godvruchte bedgenoot
Gewonnen, zijnen naam, befaamd en overgroot,
Met eere drage, 't yolk bezorge, en hij, de jaren
Des vaders halende, niet eer kome op te varen
1130 In 't rijk der starren, hem vermaagschapt en verwant.
De ziel, getogen uit het lichaam, nu vermand
En jammerlijk vermoord, wordt midd'lerwijl van verre
Veranderd in een kiare en flonkerende starre,
Opdat god JULIUS van 't hemelsch hofgebouw
1135 Altijd ons merrektveld en Kapitool aanschouw.
Zoo sprak hij nauw'lijks, of Eneas' milde moeder
Stond in het raadsgestoelte onzichtbaar, daar 's rijks hoeder
Vermoord lag, en geenszins gedoogende al beschreit
Dat Cezars ziel, daar 't lijf benauwd op sterven leit,
III 5. On der 't juk van har en ij z'r en s t a f: een niet zeer gelukkige
beeldspraak: 't is als zei men: „onder de muts van dien mantel". Bovendien leest men er niet, wat de Lat. dichter zoo fraai figuurlijk voorstelt:
„den Kapitolijnschen Jupiter onder de slavernij te brengen van dien Egyptischen Kanopus". — 1116. Onroomsch voor „barbarisch,uitheemsch". —
1120 , 1121. Echt Latijnsche constructie, maar allesbehalve sierlijk Nederlandsch, waarbij nog bovendien de voorspelling van een gezegenden vrede
door den ongelukkigen stoplap: a ls niem an d zich d u r ft roeren glad
bedorven wordt. — 1123. 's V oorzaats zedig spoor: versta: „het spoor
van goede zeden, dat zijn voorzaat hem wijst". — 1126, 1127. d'A fkomst,
bij een recht godvruchte bedgenoot gewonnen: bier wordt op
Tiberius gedoeld, doch die was geen zoon van Augustus, als men uit
deze regels zou opmaken, maar van Livia, de gemalin van Augustus, uit
haar eerste bed. P r o l e m sancta de conjuge n a t u m zegt Ovidius:
„het kroost, uit zijn vrome gade geboren". — I 128, 1129. D e jar en,
des vaders halende: dan zou hij niet zoo heel oud geworden zijn,
maar Ovidius bedoelt: „dat hij niet eerder naar de sterren zou varen, dan
nadat hij een ouderdom als dien van Nestor had bereikt". — 1131. V ermand voor „overweldigd".
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1140 In dunne lucht versmelt, nam ze uit het lichaam mede,
En voerde ze in 't gestarnte en voile ruste en vrede.
In 't rijzen merkt ze hoe de ziel, na 's lichaams dood,
Begon te flonkeren, en schudde ze uit haar schoot.
De ziel vloog hooger dan de maan en manetransen,
1145 En sleepte een haarvlecht mede, en lange streek van glansen ,
Gelijk een star verschiet aan 's hemels hoogen troon.
Hij ziet de dapperheen van dien doorluchtsten zoon,
Bekend met blijdschap dat zij ver hem overtreffen.
Hoewel de zoon verbiedt zijn daden te verheffen
1150 Nog hooger dan 't bedrijf des vaders, en zijn naam :
Nochtans verheft de stoute en ongebonden Faam
Hem tegens zijnen dank, en stelt den zoon oneven.
Aldus zwicht Atreus voor den naam van dien verheven
Vorst Agamemnon. Dus wordt Egeus van den zoon,
1155 En Peleus van Achil ontluisterd door zijn kroon.
Ten leste, om naar den eisch voorbeelden bij te brengen
Die bier op passen, god Saturnus moet gehengen
Dat hem Jupijn verkleen'. Jupijn bestuurt den borg
Des hemels, en de trits der wereld met zijn zorg,
1160 Den hemel, 't vier, de lucht, die lager hangt beneden ;
AUGUSTUS d'aarde. Bei, gediend en aangebeden,
Vertrekken ze elk ten beste, in wonderbaar beleid,
Een vader en een voogd in alle billijkheid.
Ik bidde, o goden, reisgenoots des helds van Troien,
1165 Voor wien de zwaarden, vier en vlam in nood verschooien;
En u, verkoren goon van 't lieve vaderland ;
U, god Quirijn, die Rome eerst stichtte met uw hand,
Gelijk een vader; u, god Mars, de rechte vader
Van den grootdadigen Quirijn, en niemand nader ;
1170 U, moeder Vesta, tot een huisgodin gewijd
Van CEZAR ; Febus, die met Cezars Veste altijd
Zijn hof bewoont ; en u, Jupijn, wien boven allen
1145. Lees: „en sleepte een lange streek van glansen mede, als een
vlammende haarvlecht". — 11 47. H ij : beter ware bier zij; immers dan
kon 't pron. op de ziel van Cezar slaan, waarvan tot nu toe gesproken
is. Nu hangt hij, voor Cezar, in de lucht. — 1148. D a t zij ver hem
overtreffen: beterwaregeweest: dat zij ver de zijne overtreffen. —
1152. En stelt den z o on on e v e n: dit is onverstaanbaar; 't Latijn heeft
una qui in parte repugnat: d. i.: „is 't op dit punt alleen niet met
hem eens". — 1155. D o or zijn k r o o n: lamme en zinstorende rijmlap. —
1164. Reisgenoots: goed, doch min gewoon, voor reisgenooten. H. —
1165. Verschooien voor „op zijde gaan". — 117o, 1171. Een huisgodin.... van Cezar: omdat de dienst van Vesta naar den Palatijnschen
heuvel, de woonplaats van Augustus, den Pontifex Maximus, was overgebracht. Ook voor Apollo had Augustus terzelfder plaatse een tempel
doen oprichten. — 1171. Vest e voor Vesta.
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Tarpeius' burgkerk is ter eere toegevallen;
En and'ren, die te recht verheven op den troon,
1175 Van dicht'ren wordt gebeen met een godvruchten toon:
Laat spa na mijnen tijd aanbreken en verschijnen
Den dag en uur, waarop AUGUSTUS al de zijnen
En deze wereld, lang bij hem beheerscht, verlaat',
Ten hemel opvare, en in dien vergoden staat
1180 Elk begenadige, die hem aanbidt hier onder.
'k Heb nu een werk volwrocht voor bliksemvier, noch
[donder,
Noch gramschap van Jupijn, noch woedende oorlogszwaard
Noch bitsen ouderdom, die 't al verslindt, vervaard.
Laat nu dien dag, wien slechts 't vermogen is gegeven,
1185 Dit lijf te krenken, vrij den tijd van 't onwis leven
Afsnijden, als hij wil; 'k zal evenwel bestaan,
Mijn eed'le geest zoo verre als alle starren gaan,
Mijn dichtfaam duren, nooit verdonkerd maar verheven.
'k Zal op der volken tong door al de wereld zweven,
1190 Zoo wijd het Roomsche rijk zich uitbreidt hier en gins.
Indien 't voorspellen van den dicht'ren eenigszins
Waarachtig zij, mijn lof blijkt bloeien onbederfelijk
En eeuwig, in elks mond naamhaftig en onsterfelijk.

ter Bruirofie
VAN DEN E. BRUIDEGOM,

MICHIEL LE BLON,1
EN DE E. BRUID

WILLEMYNE ELISABETH HELLERUS.
CONCORDES.

E Liefde, een trek om aan te winnen,
Brocht endelijk de vijf paar zinnen,
Gelijk tien snaren, overeen,
En op deez' minzame eendracht freer'
Michiel en Willemyne t'zamen
In echtgespan. Hier op verzamen

D

5

I. Onder den hier afgedrukten tekst, staat in de oude uitgave, de datum
IQ Februari 1671. De bruidegom was, gelijk oök reeds uit het gedicht
blijkt, een kleinzoon van Michiel le Blon, aan wien Vondel herhaaldelijk
gedichten wijdde.

Concordes: d. i. : Neendrachtigen".
VONDEL XII.

32
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De feestgenooten, blij van geest.
De liefde balsemt en geneest
Van wederzij de hartskwetsuren
En smarten van twee nageburen.
De minne baart bier wedermin.
De kennis brengt meer vriendschap in
Dan ooit voorhene door het paren
Van twee in 't bloeiendste der jaren.
De Bruidegom belonkt de Bruid.
Verstand en vriendschap stralen uit
De diamanten van hare oogen,
Daar spant de minnegod zijn bogen.
Wat wijsheid heeft dien vond bedacht
En alien levenden een kracht
Eerst ingeplant, die eensgezinden
Zoo vast en eeuwig kan verbinden!
Zoo wordt de lelie van 't kompas
Getrokken naar de noorder as.
De lelie zoekt, en trekt veel ronden,
Totdaar haar rustplaats wordt gevonden.
De hulk der wijde wereld zeilt
Op dezen afgrond, nooit gepeild
Van kloek vernuft, en geen gevaren
Verhinderen het lief vergaren.
Zoo bloeien stammen onverdord.
Le Blon , de groote Grootvaar, wordt
In zijn genan en Neef herschapen.
Indien de geesten, en die slapen
In hunne ruststede ongesteurd,
Gevoelen wat ter wereld beurt,
Zoo kan hij, die voorheen Christyne
Diende als Gezant, om Willemyne
En zijnen Neef, die vroolijk paart,
En 's Grootvaárs naam en spoor bewaart.
Niet laten hen, als onverscheiden,
Met vollen zegen heen to leiden
Naar 't welig Bruiloftsbed, dat vroeg
Le Blonnen en Helleer vernoeg'.

.....-.-......-................

25. Trekt veel ronden: „beschrijft vele bogen". — 41. Als onverscheiden: „alsof hij nog leefde".
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ttr goat gebacOienisse
VAN WIJLEN

ELIZABET SYEN,ll
HUISVROUW VAN

LUIDEWYK VAN ERPEKUM.
NIMIUM NE CREDE. COLOR'.

Eez'

grafstee werd aan Syen toegewijd,
Een bloem, verwelkt in 't opgaan van haar tijd.
Elizabet, al zonk men hier uw lijk,
Uw vriendschap leeft in 't hart van Luidewijk.

D

OpecOr*
VAN

EENIGE DICHTEN,III
GEZONDEN AAN KORNELIS LE BLON.

IJ drinkt uit de bron
Der Poezije,
Zoo klaar als de zon,
Zijn lekkernije.

H

II. Blijkens den datum onder het gedicht, overleed Elizabet Syen den
Augustus 1671. Zij werd 1 September in de Oude Kerk op het koor
begraven en, komende uit de Warmoesstraat.
Lodewijck van Erpecum, zijdelaken-winkelier en Amsterdammer van
geboorte, was 3 Januari 1669, 27 jaar oud en geassisteerd door zijn moeder
Hannetje Schouten, ondertrouwd met Elizabet Syen, 20 jaren oud en wier
ouders dood waren. Haar oom en voogd Joris Syen assisteerde de bruid.
Beiden woonden in de Warmoesstraat.
III. Blijkens het jaartal onder de aangehaalde plaats uit Vondels gedichten,
zijn deze regels van dit jaar.
27

Nimium n e cr e d e c olori: d. i.: „vertrouw niet to veel op de kleur
(den gezondheidsblosr. Zie VERGIL., Ed., IL 17. — 3. Z onk voor „deed
zinken."

500

OP DEN LOF VAN DEN I JSTROOM, ENZ.

Op ben fof
VAN DEN
USTROOM,IV
GEZONGEN DOOR

JOANNES ANTONIDES.
FLUVIUS REGNATOR AQUARUM .

D
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Oorluchtige I Jstroom, laat u hooren,

Indien gij uw geluk beseft :
De dichter is in 't end geboren,
Die zijnen toon i op u verheft,
En alle Nederduitsche tongen
Verwekt op zijne schoone wijs,
Van lust en . ijver aangedrongen,
Dus weids te weiden, u ten prijs,
Zoo wijd de fiksche zeilkompassen
De zon zien ondergaan en wassen.
De stroom valt s mal voor zulk een zanger,
Benauwd door dijken van weerszij,
Vijf mijlen lang, of weinig langer.
In Zuiderzee verdrinkt het IJ:
Maar uw trompetter acht geene engde,
En laat zich hooren wijd en zijd.
Hij rekt en spant uw korte lengde,
Zoover de kiel op anker rijdt:
Zoover Homeer en Maro beide
Den lof van Xantus' oever spreidde.
Twee hoofdsteen aan uw rechte zijne
Bestellen overrijke stof
Aan hem, die zijn gedachten wijdde,
Om eene waterkroon van lof

IV. Vondels jeugdige vriend Antonides gaf in 1671 een groot gedicht:
De Ystroom getiteld, uit, waarvoor Vondel dit gedicht scheef.
Flavius regnator aquarum: d. i. „een vloed, de beheerscher der
wateren". Zie Aen. VIII. 77. — 8, 9. Weids te weiden.... zoo wijd:
sierlijk speelt Vondel hier met de gelijke aanvangletters en klanken. -15, 17. En g d e, L e n g d e: Vondel wijkt hier in beide woorden zonder
noodzaak van de gewone spelling af. — 21. Twee hoo fdst e en: ,Amsterdam en Haarlem", als „stemhebbende Steden" aldus genoemd.
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Te vlechten om uw bieze haren,
Zoo wijd de Faam zich hooren laat,
De waterreien op de baren
Ziet trippelen op Tritons maat,
En levendige zonneglansen
Van goud op 't zilv'ren water dansen.

Geen nevel zal uwe eer verduisteren,
Zoolang twee rijke nabuursteen
Naar 't ruischen van uw water luisteren,
En gij van elk wordt aangebeen,
Daar mereminnen, uitgekoren
35
In uwen dienst, gereed ten disch
Opschaffen eenen vollen horen
Van ooft, en wildbraad, vleesch en visch,
En nektar, op de Muiderbergen.
40Gewassen, om Parijs te tergen.

45

50

Voorwaar dit is 't banket der Goden,
Daar niets ontbreekt. Hier groeit het al,
Men mag hier Koningen op nooden.
Nu braakt de nijd haar hart en gal.
Hier riekt de kruidgeur der Molukken,
En wat de wereld teelt in 't rond.
Hier is het lekkerland te plukken,
En d'appels groeien in den mond.
Antonides, hou op van roeien:
Wij drijven, waar uw vaarzen vloeien.

39, 40. Nektar, op de Muiderbergen Gewassen: waarschijnlijk
worden hier „druiven" bedoeld. — 47. Het lekkerland: het luilekkerIan d, dat wij alien als kinderen in plaat hebben gezien en 'twelk de
Franschen pays de Cocagne noemen. — 4g. Hou op van roeien:
d. i.: „gij behoeft niet verder den lof van 't IJ te verheffen; gij hebt ons
reeds in uw zog gesleept en wij volgen u gewillig in het roemen
van het IJ".
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Op Joanna qitionibto Skit Ur eoto.v
SUBSTITIT UNDA.

Oo beeldt Antonides zich zelven levende uit,
Niet voor 't gezicht, maar met een goddelijk geluid
Des I Jstrooms, aangenaam in alle opmerkende ooren :
Als hij een nieuwen toon op Hollands Hoofdstroom zet,
Staat grijze Triton stom met d'oude zeetrompet.
Hier haalt zijn zanglust stof uit Amstels vollen horen.

Z
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Op Oti inOtieistit Van Dan Otigistit
FRANCISKUS DE BORGIA,vi
Hertog van Gandia,
ONDERRONING VAN KATALONIt, GENERAAL VAN DE SOCItTEIT,
DOOR ZIJNE HEILIGHEID

KLEMENS DEN TIENDEN.
T

ons nu met 's hemels reien,
Harp,
Harp, gezangen, fluit, schalmeien,
En een opgetogen geest,
Vieren Sint Franciskus feest,

V. Joannes Antonides, geboren te Goes 6 Mei 1647, bezocht, nadat zijn
ouders in 1651 metterwoon naar Amsterdam waren vertrokken, aldaar de
Latijnsche School en zou apotheker worden. Op jeugdigen leeftijd schreef
hij reeds gedichten en kwam daardoor ook in aanraking met Mr. Diederick
Buysero, later secretaris van Vlissingen, denzelfde aan Wien Vondel zijn
Herscheppinge opdroeg.
Den 13en Juni promoveerde hij te Utrecht op een proefschrift: „Over
de draeyinge van het hoofd", in de geneeskunde en vestigde zich te Rotterdam, waar hij door voorspraak van Buysero, lid der admiraliteit van
Zeeland, een betrekking bij de admiraliteit verkreeg.
Zijn huwelijk met Suzanna Bormans was niet gelukkig. Hij overleed
18 September 1684 en werd in de Groote Kerk te Rotterdam begraven.
VI. Franciscus de Borgia, Hertog van Gandia, had onder Keizer Karel V
de aanzienlijkste staatsambten bekleed, onder anderen dat van Onderkoning
van Catalonia. Na den dood zijner gemalin Eleonora de Castro, (27 Mei
1546) begaf hij zich in 1551, in de Societeit der Jezuieten, en werd 2 Juli
1565 daarvan generaal. Den kardinaalshoed en andere hooge waardigheden
Subs ti t it u n d a: d. i.: ,het stood stil in 't water". Zie Aen. VIII. 37.
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Die erfvorstelijke staten,
Kroon en rijksstaf kon verlaten,
Toen hij Izabelle zag,
Daar zij op de doodbaar lag,
Met haar toegelokene oogen,
Van een zwarten nacht betogen.
10
Och, sprak hij, deez' morgenzon,
Die al 't licht verdooven kon,
Trouwgenoot van keizer Karel,
Schoone en onwaardeerb're parel,
Hoop en eer van 't Roomsche rijk,
15
Is zij 't zelf? of is haar lijk
Ons verdonkerd, en ontdragen?
Neen, ik heb het gageslagen,
En, als 's Keizers eerste vriend,
Mijnen heer getrouw gediend.
20
Kon dit lichaam zoo verkeeren
In een aas! de wormen teren
Op de spier, en 't edel bloed,
In de hoven opgevoed.
25
Onder 't missen van dien luister
Schept de Hertog licht uit duister,
Ziende hoe de zon van staat
En de wereld ondergaat.
Borgia, van ijver vlugge,
30
Ziet naar vleesch noch bloed terugge,
Ziet naar kinders, hertogdom,
Rijk noch Katalonie om,
Maar verkiest, gelijk een vroede,
Vroolijk willige arremoede,
Kuischheid en gehoorzaamheid,
35
En volgt Jesus, die hem leidt,
En na zulk een weergeboorte
Houdt zijn voetspoor door de poorte,
Heet van liefde tot Gods huis,
40En geladen met zijn kruis
5

sloeg hij af, en wees van de hand al wat eenige menschelijke hoogheid
scheen te hebben. Paus Pius voegde hem bij zijn neef, den Kardinaal
Alexander, dien hij, als legaat, naar Spanje, Portugal en Frankrijk zond.
Borgia gehoorzaamde aan het Pauselijk bevel, en te Rome wedergekeerd,
stierf hij aldaar den 3o September 1572, in 't twee-en-zestigste jaar zijns
ouderdoms. Op den 24 November van 't jaar 1626 werd hij door
Urbaan VIII onder 't getal der zaligen gesteld, en Clemens X bevestigde
dit niet alleen, maar liet den 12 April 1671 zijn heiligverklaring uitspreken.
25. Van di en luister: t. w. „de schoonheid en den glans, die Isabella
ten toon spreidde".
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Naar de Maatschappij gedreven.
Hierom zit hij nu verheven,
Onder Heiligen ge-eerd,
Daar men eeuwig triomfeert.
Schoon de wereld av'rechts oordeelt,
Spiegelt u aan 's kruishelds voorbeeld,
En zijn ootmoed, rijk beloond.
d'Ootmoed wordt in hem gekroond.

tOouben rtio
AAN DEN E. HEER

JOHAN BERGH,VII
Rechtsgeleerde,
GAANDE NAAR 'S LANDS VLOOT, TER LIEFDE
VAN HET VADERLAND,
PULCHRUMQUE MORI SUCCURRIT IN ARMS.

E krijgsheld Bergh, gereed op zee
Zich voor het vaderland te wagen,
Begrijpt in zijnen geest alree
Dien oorlogsstorm, die donderslagen,

D

VII. Het bovenstaande gedichtje werd vervaardigd ter gelegenheid van de
vrijwillige wapening tot verdediging van den vaderlandschen bodem. Onder
andere loffelijke voorbeelden, toen gegeven, telde men die van Gerard
Hasselaer, van Coenraad van Heemskerk en van Mr. Joan Bergh, die alle
drie een zeker getal matrozen op eigen kosten geworven en zich aan hun
hoofd gesteld hadden. Hasselaer had veertig man onder zich, die Engelsche
mutsen droegen, met rood fluweel gevoerd: Heemskerk vijftig, met dergelijke mutsen, waarvan de voering blauw fluweel was; Bergh, een
rechtsgeleerde, uit Naarden herkomstig, doch thans te Amsterdam woonachtig, had er acht, die mutsen droegen, met groen en grauw fluweel gestoffeerd. Alle drie woonden den slag van Solebay bij, waar Heemskerk,
die op 't schip de D olfijn, gevoerd door den Luitenant-Admiraal van Gent,
en Bergh, die op 't schip de S t a d t Utrecht, onder den kapitein Joan
Bonk, bescheiden was, het leven afbrachten en met eere te Amsterdam
terugkeerden; maar Hasselaer, die zich op het schip de Beschermer,
gevoerd door kapitein Swerius, begeven had, sneuvelde in den strijd.
41. D e Ma a ts c ha pp ij: in een kantteekening der oude uitgave wordt
dit woord vertaald met Co m p a g n ie: wij zouden in dezen zin liever
Societeit zeggen, gelijk Vondels ook doorgaans doet. — Behouden reis ens.
Pulchrumque mori succurrit in armis: d. i.: „en het staat ons
voor, hoe schoon het is, in 't harnas te sterven". Zie Aen. II, 317.
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't Gedreun, het bald'ren, en gekriel,
Het moordgeschrei, de zeetrompetten,
De hemelvaart van kiel bij kiel,
Wet schoon muziekspel van musketten
Het barsten van de handgranaat,
Den vloed van menschenbloed gezwollen,
Een hel, gepropt van wraak en haat,
Eilanden, tegens een op hollen.
In zulk een gruwzaam ongeluid,
Daar ze overleg en reden derven,
Wat 's eindelijk des helds besluit?
't Is braaf in 't harrenas to sterven.

Zer

ottaist gebacOteniou
VAN DEN BEER

JOAN DE WIT,vm
Raadpensionaris van Holland, &c.
ILLE VELDT RUPES, VASTUM QU/E PRODIT IN EQUOR,
OBVIA VENTORUM FURIIS.

ZOo beeldt de teekenkunst de Wit af, naar het leven,
Den mond der Staten, die voor 't recht van Holland
[sprak;
Hij best zich zelven, door veel wonderdaan bedreven,
Een Atlas, opgegroeid tot zulk een lastig pak.
5 Eneas monsterde de daden van zijn neven,
En al 't Romeinsch geslacht, volvoerd met zulk een lof,
Door God Vulkaan in 't veld des beukelaars gedreven :
De Wit bestelde alleen de pennen rijker stof;
VIII. Blijkens het jaartal onder den hier aangehaalden tekst, dagteekent
dit gedicht uit het jaar 1672, toen de gebroeders de Wit op 12 Augustus
door het gepeupel vermoord werden.
13. 0 ngeluid voor „wangeluid". — Ter eeuwige gedachtenisse enz.
Ille v el u t r u p e s, c a e t.: d. i.: „hij is een rots gelijk, die in de wijde
zee uitstekende, aan 't geweld der stormen is blootgesteld". Zie Aen.
X, 693. — 3. Hij best zich zelven: d.i.: „hijzelf teekent best zichzelven
af". — Door veel wonderdain bedreven: d. i.: „door de vele
wonderdaden, welke hij bedreven heeft", — 5. En ea s monster de: d.i.:
„doorliep, somde op, beschouwde achtereenvolgens". — 8. Vondel wil
zeggen: „De Witt gaf, door de daden, welke hij bedreven had, alleen
meer stof aan de schrijvers dan al de neven (nakomelingen) van Eneas en
al de Romeinsche helden".

506 TER EEUWIGE GEDACHTENISSE VAN J. DE WIT.
Hetzij de man zich kweet te water en te lande,
En 't leven niet ontzag te wagen op de zee;
Of Ruwaard, die de kroon der Waterhelden spande,
Met Britsche standaarden onthaalde op onze ree;
Of zette in lichten brand de Koninklijke vloten;
Of door het vreeverbond 't geweld van Frankrijk stuit.
15 Maar Burgerschutters, leit dit hart van u doorschoten,
Met zijn beer broeder, waard al 't aardrijk door beluid ?
Verloren zonen, och, vergeldt ge dus uw vaders
En voedsterheeren, die u voedden met hun bloed?
Verdient hun trouw en deugd den naam van landverraders ?
20
Nooit wordt met naberouw dit zwaar verlies geboet.
TO

Op b'elf6ttebinst Van ben Ottrt
Meester JOAN DE WIT,
Raadpensionaris van Holland,
VADER DES VADERLANDS.
VINCIT AMOR PATRIIE.

Oo leeft de Wit in 't hart van alle oprechte harten,
De mond der Vrijheid, en der Staten trouwste raad.
Zijn dood, al t' onverdiend, zal Holland eeuwig smarten.
Hij storf voor 't vaderland een martelaar van Staat.

Z

II, 12. Lees: „of den Ruwaard van Putten, overwinnaar in den zeestrijd
'en beladen met Britsche standaarden terugkeerende, op ons strand welkom
heette". — 16. Waard al 't aardrijk door beluid: d. i.: „waardig,
dat de geheele wereld door de klokken ten teeken van rouw, voor hem
geluid worden". — Op d'afbeeldinge van den Heere Meester Joan de Wit.
Vincit amor patriae: d. i.; „de liefde tot het vaderland overwint".
Zie Aen. VI, 824.— i. In 't hart van alle oprechte harten: hart
wordt eerst genomen in de beteekenis van „het binncnste", en daarna in
die van: „gemoed". — 2. De mond der Vr ij h eid: d. i.: de Raadpensionaris, die voor 's lands vrijheid sprak. Zoo in het vorige gedicht vs. 2,
de mond der Staten.
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Op b'aftietfaingt
VAN DEN HEER

JOAN DE WIT.

z

Oo leefde Heer de Wit, der Staten trouwste Raad,
Gezwicht om geen gevaar, daar donderslagen ruischten,
En vadermoordenaars hem leverden en kruisten.
Hij storf voor 't vaderland een martelaar van Staat.

Op bot Om
KORNELIS DE WIT.Ix
Us leefde Ruard Wit, zoo zwart als een Moorjaan
Misverfd, en met de schroef gepijnigd op de schenen,
Om valsche logentaal, in damp en rook verdwenen.
Van zijne trouw gewaagt de Teems en Oceaan.

D

Op bt booretteRist 3tge
VAN

GRONINGEN.X
ALIAS INTER CAPUT EXTULIT URBES.

0

Groningen, pilaar en hoofdstad van de Friezen,
Van waar begint men 't best 't ontvouwen uwen lof?
Uw bouwheer Grunus most u tot zijn wijk verkiezen,
Zoo vroeg voor Christus' komste, en bouwde hier zijn hof;

IX. Van dit gedicht en van het voorgaande bestaat nog een handschrift
in de Bibliotheek van het Museum Meermanno-Westreenen, dat evenwel
niet van de hand van Vondel is.
X. Bovenstaand vreugdelied werd door Vondel vervaardigd ter viering
van de verlossing van Groningen, welke stad op den Igen Juli door den
Bisschop van Munster belegerd was geworden. De moedige wederstand,
door de Groningers, onder aanvoering van den wakkeren Karel von Rabenhaupt, geboden, had den vijand op den 26en Augustus het beleg doen
opbreken, nadat hij ruim vijfd'half duizend man voor de stad verloren had.
a. Met de schroef gepijnigd op de schenen: d.i. „wien op de
pijnbank de steenschroeven waren aangezet". — Op de doorluchtige zege.
Altas inter caput extulit urbes: d. i.: „zij stak boven de voorname steden het hoofd uit". Zie VERG. EcL I, 25. — i. Ho ofd st ad v an
de Friezen: hetgeen men thans de nprovincie Groningen" noemt en wat
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5 Of liever, zoo men zegt, de broer van 't hoofd der Franken
Ontworp u arm en slecht. Nu, zestig jaar geleen
En nog vijfhonderd, most gij uwe stichters danken,
Die u bevestigden met toornen, graft en steen:
Maar namaals, aangegroeid in macht en burgerijen,
Ontzaagt ge min 't geweld, en proefde menigwerf,
IO
Het wisselbare lot des oorlogs onder 't strijen,
Doch nooit met meer gevaars van 't uiterste bederf,
Dan toen de Keurvorst en de Vorst van Munster 't zamen,
Gesterkt met Fransche macht, u vielen op het lijf,
15 Met gloende kogelen u overstulpen kwamen,
En teffens oud, en jong, en maagd, en man en wijf
Zich kwijtende, noch storm, noch doodsgevaar ontzagen,
Totdat de vijanden verlieten uwen wal,
Na zulk een zwaar verlies, en droeve nederlagen,
Waarop de zegegalm zich uitspreidde overal.
20
Uw schermheer Ravenhoofd hebt gij, naast God, te loven
Voor uw behoudenis. Deez' terger van de dood
Bewaakte u, totdat gij het onheil kwaamt te boven,
En stond de stormbui uit van bommen , vier en lood.
25 0 GRONINGE, uit het puin en asch en stof verrezen,
Vergeet de weldaad niet, die God u heeft bewezen.

men in 1672 gemeenlijk „Stad en Lande" heette, was een deel van het
oude Friesland, dat zich, van Kennemerland af, uitstrekte tot aan de Elbe
en waarvan Groningen zeker de grootste en machtigste stad was. —
3. Grunu s: volgens een oude, doch zeer verdachte overlevering, was
Gruno de stichter. — 5. 0 f li ever : Vondel verwerpt hier, en zeer te
recht, het dwaze sprookje, alsof zekere Grunus of Gruno omstreeks
130 jaar voor onze jaartelling een kasteel gebouwd en naar zijn naam
genoemd zou hebben, waaruit in vervolg van tijd Groningen zou ontstaan
zijn; — doch even onzeker, hoezeer minder onwaarschijnlijk, zijn ook de
overige tradition aangaande het ontstaan der plaats. Aileen dit weet men,
dat de stad, gelijk Vondel in de twee volgende regels opgeeft, in den jare
1 Imo met muren, poorten en torens werd omringd.
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op 1 53tro5hrtit
VAN

KOEVORDENXI
IN DEN JARE MDCLXXII.

E raven roepen kras kras,
Maar Ravenshoofd roept huiden.
Men laat' de klokken luiden:
Daar helpt noch sterkte noch moeras.

D

der

oicatitsie

VAN JONIEVROUWE

JOANNA BLEZEN.x11,
LILIUM INTER SPINAS.

Inte Ursel, bruid der Britten,
Gewaardigd op den troop.
Aan Jesus' zij te zitten,
Gekroond met 's hemels kroon

S

XI. De voorspoed der Keulsche en Munstersche wapenen scheen sedert
de verlossing van Groningen verdwenen: en reeds voor 't einde van
't jaar werd de sterke vesting Koevorden, die door Munstersch krijgsvolk
bezet was, door 't beleid van den ingenieur Meindert van Tienen, verrast
en herwonnen; waarop Rabenhaupt er introk met de zijnen. Dit wapenfeit
gaf Vondel aanleiding tot het bovenstaande puntdicht, waarin hij met den
naam des veldheers speelde, zeker weinig denkende, dat zijn scherts ooit
gedrukt zou worden.
XII. Joanna Blezen, een zuster van Pieter Blezen van Glabbeeck, een
zeer welgestelden winkelier uit de Warmoesstraat, wiens huwelijk met
Johanna Wyckersloot op 21 April 165o door Vondel werd bezongen, werd
op St.-Ursuladag (21 October) van 1672 onder de Beggijnen opgenomen,
volgens de mededeelingen van den schrijver der Geschiedenis van het
Beggifnhof te Amsterdam in de Katholiek , deel 5o, bl. "9. In het begin
van 1695 werd zij tot Meesteresse benoemd en twee jaren later trad zij
naast Anna de Magistris als regeerende Meesteres op. Zij overleed in 1699.
1, 2. Versta: de r a v e n roepen cr a s, c r a s, (d. i.: „morgen"), maar
Ravenshoofd roept huiden (heden"). — Ter staatsie. Lilium inter
spinas: d. i.: „de lelie onder de doornen". — 9. Verlaat is hier de

imperat. en niet de 3de pers. van den indic. praes. — 14. Z ij g a at: zij is
hier „Joanna Blezen", en niet Sinte Ursel.

5 io
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TER STAATSIE VAN JOANNA BLEZEN.
Daar dorens, nagels, speren,
Veranderd in robijn,
Met hunnen glans braveeren
Den klaren zonneschijn:
Verlaat de Serafinnen
Ter liefde alleen van haar
Die, om Gods hart te winnen,
Zich offert voor 't altaar
Ootmoedig aan de voeten
Des bruidegoms. Zij gaat,
Zij gaat hem nu gemoeten,
En eert den maagdenstaat.
Laat schuiftrompet, schalmeien,
En hemelsch koormuzijk
Joanne nu geleien.
Laat uit het hemelrijk
Uw maagden nederdalen,
En wijden 't heilig feest,
Met geur van wierookschalen,
Verheugd en blij van geest.
Al dreigt ons uit Turkijen
Een wreeder Attila:
Wij schromen voor geen lijen,
Noch brullende ongena.
Al dreigt hij slot en steden
Te stroopen, schuw van vree,
Tot daar de Rijn beneden
Zijn stroomvat giet in zee.
Hij werd voorheen gedwongen,
Die zijn bebloeden schicht
U had in 't hart gewrongen,
Zoo fel als onverlicht.
Gij kunt uw dochters sterken
En troosten in den nood.
Uw kracht en wonderwerken

25-36. Evenals de Parijzenaars voor de Kozakken, toont Vondel zich
altijd geweldig benauwd voor de Turken. Immers zich te verbeelden, dat
zij door zullen dringen
Tot daar de Rijn beneden
Ziin stroomvat giet in zee,

met andere woorden, tot in „Nederland", is wat heel sterk. En toch bewijzen ontelbare plaatsen in 's mans gedichten, hoe die vrees niet gemaakt
was, maar inderdaad bij hem woonde. — 't Is waar, wij kunnen ons in
de igde eeuw, bij het verzwakken der Turksche monarchie, moeilijk een
denkbeeld maken van den indruk, welken hun veroveringen in de 17de eeuw
maakten. — 33. Hij werd voorheen gedwongen: hij is „Attila", en
gedwongen staat voor „bedwongen, overwonnen".

TER STAATSIE VAN JOANNA BLEZEN.
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Ontzien geweld noch dood.
Men raakt Gods uitverkoornen
Nooit ongewroken aan,
Die onder scherpe doornen
Als leliebloemen staan,
Zoo zuiver opgeloken
Geplant elk in haar perk,
Van vlak noch smet besproken
Een sieraad van de kerk.
Zij schroomt geen overwinner,
Die stadig dag en nacht
Op den gekruisten minner
En zijne toekomst wacht.
De wijze maagd stapt henen,
En volgt hem, straks gereed,
Zoodra als hij, verschenen,
Ter bruiloft innetreedt.
Sinte Ursel, die te Kolen
Zijt met den schild vereerd,
Deez' bruid blijve u bevolen,
Die uwe hulp begeert.
Op 't eerste jaargetijde
Der wijding van de kerk
Zong 't hof dit luide en blijde.
De lofzang drong door 't zwerk.

47. Van vlak noch smet besproken: d. i.: „welke vlek noch
smet aangewreven wordt". — 49. 0 v erwinn e r: waarom schrijft Vondel
hier niet over w inn a a r, wat hij om 't rijm niet had behoeven te laten;
dewijl hij gevoeglijk, voor minner, minnaar had kunnen zetten? 't Is
vermoedelijk met opzet geschied: omdat o v er winner meer de beteekenis
heeft van „iemand die overwint"; terwijl met o v erwinnaar, uit krachte
van den versterkenden uitgang a a r, hij wordt aangeduid, die overwonnen
heeft". — 57, 52. Versta: „gij, Sinte Ursel, onder wier schild of („hoede")
zich Keulen geplaatst heeft". — 63. 't Hof: de „Begijntjes", of wel: „zij,
die zich in de kerk op 't Begijnhof bevonden". — 61-64. Uit doze slotregels
zou men moeten opmaken, dat dit lied werkelijk in de kerk van 't Hof
gezongen is.
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Op

be nieta3t 16etregraft
GESCHILDERD DOOR

GEERAERT BERKHEIDE.XIU
nErkheide maalt de Heeregracht
-Naar 't leven, waardig om t'aanschouwen.
Koop Schilderkunst : vermij het bouwen.
Waarom? 't is Fransche middernacht :
Dus wacht op eenen held'ren morgen.
In huisbouw steken moeite en zorgen.

5

Op

be $3trfloopingt
DER

ITALIAANSCHE SCHILDERIJEN,xlv
TEN HUIZE VAN

GEERAERT UYLENBURGH, SCHILDER.
Og spant de Schilderkunst de kroon bij brave Heeren,
En zwicht voor onverstand, nog geen grimmas van Nijd.
Zij wil de ruime zaal van Uylenburgh stoffeeren
Met Italjaansche kunst , in dezen droeven tijd :

N

XIII. Een gezicht op de Heerengracht van dezen schilder hangt in het
Rijksmuseum, gedateerd 1685; hij schilderde evenwel meermalen dit
onderwerp.
Volgens het onderschrift is dit gedicht den 20 October 1672 vervaardigd.
XIV. Geeraert Uylenburgh, schilder en kunsthandelaar te Amsterdam,
had in 1671 dertien Italiaansche schilderijen aan den keurvorst van Brandenburg te koop aangeboden, onder conditie, dat, mochten de stukken
den keurvorst niet behagen, de verkooper ze terugnemen zou. Nauwelijks
waren ze te Berlijn uitgepakt of de bloemschilder Hendrik van Fromantiou
verklaarde ze voor prullen. De schilderijen werden in het voorjaar van 1672
naar Amsterdam teruggezonden en nu deed Uylenburgh zijn best om van
verschillende schilders verklaringen omtrent de echtheid der stukken te
verkrijgen. Dit gelukte hem slechts ten deele, zoodat de keurvorst bleef
weigeren ze te koopen. Eindelijk bcsloot Uylenburgh ze in zijn verkooplokaal publiek te veilen en verzocht, naar het schijnt, Vondel en Antonides
hierop een gedicht te vervaardigen. Beiden voldeden aan dit verzoek:
Vondel door bovenstaand gedicht en Antonides door zijn Zege der Schilderkunst. De verkooping had plaats op 23 Februari 1672. Zie over deze
quaestie het opstel van Dr. A. Bredius in Oud-Holland IV, bl. 41 en 278.
4. ' t Is Fransche middernacht: versta: „'t ziet er donker uit,
nu de Franschen in 't land zijn". — Op de verkoopinge. 2. Grimmas voor
„bedreiging".

OP DE VERKOOPINGE ENZ.
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Schoon Mars, in 't harrenas gewapend, ten bederve
Des yolks, de landen zet in vier en vloed uit wraak.
Deez' tiende kunstgodin, verkoren bij Minerve,
Spreekt door haar schoone verf een stomme beeldenspraak.
Een ieders hart verlangt naar prijs in 't vroolijk loten.
10
De god Apollo komt, vol levens en vol geest,
In deez' vergadering. Hij groet de kunstgenooten,
En speelt op zijne harp in 't midden van dit feest.
De mist der lastertong verstomt door 's kenners klaarheid.
De logentaal verdwijnt voor 't helder licht der waarheid.
5

Op

3

°

sotto cRuptgius."

Ldus bespiegelde Duyselius Gods wet,
Geduldig in zijn kruis, gestadig in 't gebed.
Wie werd in prediken met ijver niet ontsteken?
Een Engel scheen op stoel door zijnen mond te spreken.

A

Aifillectc0i
OVER DEN EERWAARDIGEN HEER
HENRICUS BLESSIUS,XVI

Licentiaat in de Godheid, Provicarius en Ertspriester.
PURAQUE IN VESTE SACERDOS.

At Amstelstroom en Haarlems Sparen
Zich hangends hoofds in rouwe kleen,
En hunnen druk te zamen paren,
Nu Blessius ligt overleen:
Xv. Josephus Duyselius kwam als opvolger van pater Huysmans, in
1662 uit Leuven te Amsterdam, waar hij in de Mozes en Aaron overste
werd der statie en prefect van al zijn medebroeders, zendelingen in de
Hollandsche Franciscaner missies. Blijkens eene aanteekening in het doopen trouwboek der Boomskerk te Amsterdam, overleed hij aldaar 7 Juli 1673.
XVI. Op den 8sten April 1673 overleed te Amsterdam Henricus Blessius, die, vroeger Pastoor te Noordwijk geweest zijnde, zich later te
Haarlem op 't Begijnhof had opgehouden. Van daar verdreven omdat hij
aan een Katholiek het laatste oliesel had toegediend, was hij kort daarop

D

10-12. Dat doen optreden van Apollo op de verkooping van schilderijen
slaat ongetwijfeld op den lierzang, bij die 4elegenheid door Antonides —
wellicht ook op zangen door andere poeten — ten beste gegeven. —
Lijkklacht, enz. P u r a q u e in veste s a c e r d o s, „een priester in een rein
gewaad". Zie Aen. XII, 169.
VONDEL XII.
33
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De herder, die zijn kudde leidde,
Haar drenkte in eene versche beek,
En voerde in groene klaverweide,
Den rouwgalm wekt van streek in streek.
Waar heeft de trouw ooit uitgeblonken
Zoo heerelijk gelijk in hem,
Die kille harten kon ontvonken,
En rotsen breken met zijn stem ?
Hij kwam ten outer aangetreden,
Een engel, en geen mensch, gelijk,
In deftige en godvruchte zeden ,
In spoed en onspoed even rijk.
Het lasteren leed hij geduldig,
Naar 't voorbeeld van 't gekruiste Lam,
Aan ergernis noch opspraak schuldig,
En tegen niemand stuur noch gram.
Hij hiel met waken en gebeden
Standvastig en gedurig aan,
En zocht de kruisbaan op te treden,
Waarlangs Gods Zoon is voorgegaan.
Het lust hem 't krankbed te bezoeken,
Te troosten in den lesten nood,
En hiel gesprek met stomme boeken,
In ijver nooit verkoeld noch bloot.
Toen 's levens krachten hem begaven,
De geest van flauwte allengs bezweek,
Vloog hij met blijschap in Gods haven,
Een uitgang, die geen dood geleek.
Nu juicht en triomfeert hij boven
Bij d'Engelen in 't hemelrijk :
Wij liggen hier omhoog verschoven,
En weenen droevig op zijn lijk,
De milde hemel wil het geven
Dat wij ons spieg'len aan zijn end ,
En volgen op zijn stichtig leven,
Bij God en d'Engelen bekend.

tot Licentiaat in de Godgeleerdheid en Apostolischen Protonotarius aangesteld, en voorts Pastoor geworden van Sint-Nicolaas of van de Oude zijde
te Amsterdam, Aartspriester van Amstelland, Vicaris van Friesland, Groningen en de Ommelanden, en Kanonik van het Kapittel te Haarlem.
P u r a q u e in v e s t e sac e r d o s: „een priester in een rein gewaad".
Zie Aen. XII, 169. — 5-8. Versta: „de dood van den herder, die zijn kudde
leidde, enz. doet in menig oord een bitteren rouwgalm oprijzen". — 35.
V er s c ho v en voor „verstooten, verlaten".
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6retfocOrift
VAN DEN

ONDERAMIRAAL
JOAN DE LIEFDE.XVII
Ier rust 's lands Liefde, of eer een deel gescheurd aan flenteren ,
Hij schuwde schutgevaart van verre, en paste t'enteren,
Getroost te winnen, oft te sterven, als een held.
Beleid en moed betoomt het grootste zeegeweld.

H

ANDERS.

H

ier rust 's lands Liefde, die twee koninklijke vloten

Bestrijdende onversaagd, ten leste werd geschoten,
Getroost te winnen, of te sterven als een held.
Beleid en moed betoomt al 't Britsch en Fransch geweld.

XVII. Op den 21 Augustus 1673 werd bij Kijkduin een groote zeeslag
geleverd, waarbij onze vloot de overwinning behaalde op de Engelschen.
Onder meer anderen, sneuvelde de vice-admiraal Sweers en Johan de Liefde.
Het lijk van de Liefde, die in dienst der Admiraliteit van de Maas was,
werd naar Rotterdam gevoerd en aldaar in eene bijzondere kapel in de
Groote Kerk begraven, waar hem later een gedenksteen werd gewijd.
2. Hij schuwde schutgevaart van verre: dit wil niet zeggen, dat
hij het s c h u t g e v a a r t ontweek, en zich op een verr en afstand daarvan
hield, wat een schrale lofspraak zou geweest zijn; maar, dat hij er niet
van hield, zelf, uit de verte, en wanneer het nog onzeker was of hij schade
aan zijn vijand toe kon brengen, dezen te beschieten, en hem dus liever
aan boord klampte.

516 OP DEN ONDERADMIRAAL JOAN DE LIEFDE.

Op ben onbtreibmireute
JOAN DE LIEFDE.
ILLE , VELUT PELAGI RUPES IMMOTA, RESISTIT.

Oo leeft de Liefde tot het vrije vaderland,
Die al den Oceaan in vlammen zette en brand,
En menig Zeegevecht verduurde een rij van jaren,
Gelijk een ijzeren rots, beschuimd van bloed en baren.
Vraag Chattam, Teems, en Sond, en al de kust rondom.
5
De Maas stond dikwijl voor dit hollandsch wonder stom.
's Mans wijs en kloek beleid, en moed en zeevaarts kennis
En deugd beschamen zelfs de nijd en lasterschennis.
Een kogel trof de borst, die zooveel vloten tart;
JO Maar dieper Ruyter en 's lands Zeeraad in het hart.

Z

Op Ott i5trjaren
VAN

PETER DE WOLF.xvin
CINGITE FRONDE COMAS, ET POCULA PORGITE DEXTRIS.

V

Erheugt u, Amsterdammers:
Het is een blijde tijd.
De Wolf weidt bij de lammers,
Hier valt geen twist noch strijd.

XV1II. Hans de Wolf, de zoon van Hans de Wolf en van Clementia van
den Vondel, was twee malen gehuwd geweest: met zijn eerste vrouw,
Cornelia Block, dochter van Pieter Adriaensz. Block, en ongeveer 20 jaar
oud, ondertrouwde hij 20 Februari 1643. De tweede vrouw was Agnes
Block, Vondels trouwe vriendin in latere jaren. Uit het eerste huwelijk
werd een zoon, Peter, geboren; daar de ouders waarschijnlijk beiden
Mennist waren, is de juiste datum van zijn geboorte of doop niet to vinden.
Uit de vermelding van zijn ondertrouw in het Puiboek blijkt echter, dat
hij in 1665 „omtrent 19 jaren" oud was. Hij moet dus omstreeks het jaar
1646 geboren zijn.
Hij was gehuwd met Clementia van der Vecht, een dochter van Jacob
van der Vecht en van Anna de Wolf.
Ille, v elut pelagi, c a e t.: d. i.: „hij wederstaat, gelijk een onbeweegbare rots in zee". Zie Aen. VII, 586. — 1. D e liefde tot het vrije
vade r land: men ziet hoe Vondel tot in zijn laatste dagen zijn liefde tot
woordspelingen behoudt.
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De waterbronnen springen,
Oranjen bloeien schoon.
Nu laat ons vroolijk zingen:
De maatzang spann' de kroon.
Viert d'uur van mijn geboorte,
Die heden weer verjaart.
De zon uit d'ooster poorte
Zich helder openbaart,
Na zesentwintig ronden.
Bekranst uw hoofd met blaa.n.
Drinkt wijn gelijk gezonden:
Hier mag een dronk op staan.
De cimbel laat zich hooren,
En mengt zich in 't gezang.
De jeugd wordt weergeboren,
Wien valt de tijd te lang!
Apol, de zangbeleier,
Met blijdschap herwaart spoe,
Nu drinkt 'den berkemeier
Elkand'ren vroolijk toe.

Op bot Our
JOAN BLAEU,XIX
eertijds Schepen en Raad der stad Amsterdam.
H ier sluimert Blaeu, gedrukt van dezen kleinen steen,
Al 't aardrijk door bekend,
Hoe kwam hij aan zijn end?
De gansche wereld viel dien grooten man te kleen.

XIX. Joan Blaeu, in 1634 door Vondel reeds vroeger bij zijn huwelijk
met Geertruyt Vermeul bezongen, overleed 28 December 0673 en werd
2 Januari 0674 in de Westerkerk begraven in graf n°. 86 ZZ.
Hij was geboren 23 December 1596.
1. G e d r uk t : zinspeling op 's mans beroep. — 2-4. Zinspeling op de
aardrijkskundige werken, inzonderheid op den wereldaltas, bij Blaeu gedrukt en uitgegeven.
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TER BRUILOFTE VAN SYBRANT ENZ.

Zer 6ruieofie
DER E. GETROUWDEN

SYBRANT DE FLINESXX
EN

AGNES BLOK.
At teelt onderlinge min?
Twee gelijken, eens van zin,
In al wat men geestig rekent.
Beide in kloek vernuft uitstekend,
d'Een schept somwijl lust op 't land,
Daar zij bloemen zaait en plant,
Of de Bloemgodin helpt vieren,
En het loofwerk op papieren,
Uitgesneden met de schaar,
Offert op het huisaltaar:
d'Ander heeft Natuur getroffen,
Als hij net in zijden stollen,
Loof en schoone bloemen weeft,
Schooner dan de lente ons geeft.
Wat kan zulk een huw'lijk baren,
Daar die beide in echt vergaren,
Met een rijp en wijs beleid,
Anders dan genoegzaamheid?
Flines, die door stadig minnen
't Onvermurwde hart kost winnen
Van uwe Agnes; oud en jonk
Drinkt met eenen blijden dronk
U geluk toe. God wil geven
Dat gij beide in vreugd moog leven.
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XX. Reeds meermalen werd er op gewezen dat Agnes Block Vondels
beste vriendin in zijn ouderdom was. Sedert vele jaren was het een vaste
gewoonte, dat hij Vrijdags ten haren huize kwam eten, ook nadat haar
man Joan de Wolf overleden was. Agnes Block bleef geen weduwe, maar
op 44-jarigen leeftijd huwde zij 9 September 1674 met Sybrant de, Flines,
een zoon van Gilbert de Flines en Anna van Grootewal, geboren 3o Juni
1623, weduwnaar van Maria Ghysen.
Agnes Blok overleed 20 April 1704; maar man 21 j1111 1697.
6-to. Vergelijk het gedicht van Oudaen, vs. 69-75, 12-14. Als voren,
vs. 78, 79. — 20. 't Onvermurwde hart kost winnen: versta eenvoudig: „haar hart wist to vermurwen". 't Zou anders een slecht compliment zijn, aan den eersten man van Agnes gemaakt.

TER ZELVER BRUILOFT.
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Z er 3eatr 6ruiroft."'

T

Er bruiloft van het zuiver Lam,

't Welk uit den schoot des vaders kwam,
En om de menschen heeft geleden,
Wordt elk genoodigd en gebeden.
De bruigom komt: houdt u gereed.
Trekt aan het witte bruiloftskleed.
Hij zal ze, die zijn komst verbeiden
Verheugd op 't hooge feest geleiden.
Wat openbaart zich hier een dag,
Die 't oor nooit hoorde, 't oog nooit zag!
Nooit kon een sterf'lijk hart bevroeden
Den overvloed van zooveel goeden.
Hier bloeit een eeuwig Paradijs.
Verborgen Manna strekt hier spijs.
Hier klinken harpen en cimbalen
Op zang van hemelsche koralen.
Gelieven, Wien dit huw'lijkslot
Beschoren werd alleen van God,
Wij wenschen, dat hij u wil geven
De volle vreugd in 't ander leven.
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Op be bractiingt i5an Oti Ooofb,
VERWEERD DOOR DEN GELEERDEN JONGELING

JOAN ANTONI GOEZENAER,XXII
toen hij ter Artsenije wierd ingewijd in de doorluchtige
hooge schole t'Uitrecht.

D

E schrand're Goezenaeri. komt hier op stoel verweren

De draaiing van het hoofd, die brein en zinnen plaagt.
Hij toont hoe ijdele verbeeldingen ons deren,
Wanneer d'ontstelde maagd de dampen opwaart jaagt;

XXI. Van dit gedicht bestaat nog een ander handschrift, waarvan een
facsimile te vinden is in de prachtuitgaaf van Mr. J. van Lennep, en dat
door Brandt voor zijn uitgave gebruikt is. Behalve enkele spellingvarianten
is de tekst dezelfde.
XXII. Zooals boven op blz. 502 reeds is gemeld, promoveerde Antonides
den 13 Juni 1674 te Utrecht in de geneeskunde op een proefschrift, dat
dezen titel droeg.
5.8. Toespeling op Matth. XXII: 9, 12 en XXV : 6. — Op de draaiinge
Go ezenaer: Antonides, die van Ter Goes herkomstig was.

1.
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OP DE DRAAIINGE VAN HET HOOFD.

5 En d'oogen schrikken voor de spoken en grimmassen,
Als rijzende uit den poel des afgronds doodsch en naar:
Maar nu een wijzer eeuw deez' dwaling is ontwassen,
Loopt elk, die leeren wil bij vroeden, geen gevaar.
Laat 's Bisschops hanen vrij uit alle torens kraaien,
TO
En wekken 't gansche Sticht, zoo wijd het is bekend.
Waarom? al d'aardkloot schijnt rondom de zon te draaien.
De geest van Kartes leeft nu in zijn element:
Want schoon neuswijzen dit bekommerlijk geloofden,
En lang weerstreefden dat bij elk onmoog'lijk scheen,
15 Nu blijkt het openbaar aan 't draaien van de hoofden.
De wijsten staan verbaasd, en als verkeerd in steen.
Het rechte middelpunt der wereld is gevonden.
Voor zulk een nieuwen vond verstommen 's werelds ronden.

C5retfocOrift op 343tattt.xxili
ler left Vondel, zon der rou.
H Hij
is gestorven van de kou.

XXIII. Brandt schrijft in zijn Leven het volgende omtrent 's dichters
laatste levensjaren. Nadat hij tevergeefs in 1677 getracht had voor zijn
kleinzoon Joost een postje te verkrygen, „volgde allengs een verval van
krachten. Zyn ouderdom was zyn ziekte. Het pit des levens ontbrak oly:
de lamp most uitgaan by mangel van voedzel. Ook begaf hem de natuurlyke warmte, en de koude des winters viel hem des te lastiger: zoodat hy
met een' zyner vrienden daar van sprekende, al boertende verhaalde, dat
hy een grafschrift op zich zelven hadde gemaakt. Men mag, zeide hy, als
ik sterf op myn graf zetten' de beide boven afgedrukte regels. „Dit meen
ik (schrijft Brandt) was de leste snik zyner Poezye".
I 3. D e geest van Kartes: Vondel drijft hier den spot met het stelsel
van den beroemden Descartes of Cartesius aangaande de wervelingen
(tour billons), hetwelk later door dat van Newton verdrongen werd.

AAN DEN WELEDELEN HEER G. BIKKER.
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Ongedagteekende Gedichten.1)
qtellt ben 53efebett Our
GEERAERT BIKKER,3c3"
Heer van Zwieten, Rekenmeester van het inkomen der Graaflijkheid van
Holland en Westfriesland, Hoogheemraad van Rijnland.
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Zwieten, eer der Amstelaren,
Ik wensche een liertoon op mijn snaren
Te zetten, u ten dienst alleen:
Maar d'ouderdom, te zwak, moet zwichten.
De geest bezwijkt, en kan niet dichten.
De wil is groot, de macht te kleen.
Men mocht uw bezigheden storen
In 't rekenambt, uw trouw beschoren,
Die 's Graven inkomst gadeslaat,
En 't hooge heemraadschap te Leiden,
Daar d'oude Rijnstroom vloeit door weiden,
Vol vette room, en honigraat
Het Haagsche Tempe, en zijn waranden,
En bosch, en beek, en duin, en stranden
Verkwikken somwijl uwen geest,
Na lang en ongedurig slaven:
Dan rijdt gij spelen bij de braven,
Daar u de lust en lucht geneest.
Behaagt het u geschil te slechten
In 't barnen van 't krakeel der rechten,
Of met den vader van 't Latijn.
En zijne gouden tong te spreken,
Dan zoude u tong noch taal ontbreken,
En niemand licht uw meester zijn.

1) Onder deze benaming volgen hier een aantal gedichten, die niet op
een bepaalden datum konden gebracht worden. Zij zijn geplaatst in de
volgorde, waarin zij voorkomen in Brandt's uitgave van Vondels Peggy (1682).
XXIV. Geeraert Bicker, een noon van Cornelis Bicker en van Aeltje
van Witsen, was van 1656 tot 1662 commissaris tot de Zeezaken, van
1663 tot 15 Mei 1669 commissaris van de kleine zaken, op welken datum
hij benoemd werd tot Raad en Rekenmeester der Grafelijke domeinen van
Holland. Van Lennep en van Vloten meenen dit gedicht op 167o te mogen
plaatsen.
2 i. Den vader van 't La tijn: waarschijnlijk wordt hier Cicero
bedoeld.
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AAN DEN WELEDELEN HEER G. BIKKER.
Ver boven oude en jonger wijzen
Placht gij Boetius te prijzen,
Die, voortgeteeld uit eed'len stam,
Verdadigde 't gemeene beste,
Toen Theodoor de Roomsche veste
Van 't Noorden overvallen kwam
Wat aanstoot hadde in droeve tijden
Deez' vrome raadsheer niet te lijden 1
De Wijsheid straalt uit luttel blaan,
Die tegens 't grimmen van de boosten
Hem in den kerker komt vertroosten,
En wijst naar God langs 's hemels baan.
In duisternisse diep gedompeld,
Beticht met valschheid, overrompeld,
Gedoemd, beroofd van have en staat,
Beveelt hij zich met vast betrouwen
Aan 't hoogste goed , omhoog t'aanschouwen ,
Der onderdrukten toeverlaat.
Heer Bikker, telg van zooveel grooten
En 's lands voorstanderen gesproten,
Ontvang mijn wijs en liergedicht
Mag u deez' wintervrucht behagen,
Gegroeid in 't sneeuw der oude dagen,
Zoo houdt uw heuschheid mij verplicht.

26. B o 6 tius: Anicius Manlius Torquatus Severinus Boetius was een
geestig dichter, spitsvondig wijsgeer, verlicht godgeleerde en bedreven
kunstenaar, die, in 455 geboren, na te Athene gestudeerd te hebben, in
48 7 te Rome tot consul verkozen werd, welke hooge waardigheid hij
nogmaals in 510 en 522 bekleedde. Na gedurende jaren in blakende gunst
te hebben gestaan bij Theodorik, koning der Ostrogothen, werd hij lasterlijk beschuldigd, verandering in den Staat te hebben willen bewerken. De
verbeurdverklaring zijner goederen werd uitgesproken: hijzelf met zijn
schoonvader Symmachus naar Parijs gevoerd en aldaar gevangengezet. In
zijn kerker schreef hij, behalve zijn verdediging, een keurig werkje,
waaraan hij den naam gaf van Consolatione philosophiae , d. i.: „over den
troost der wijsbegeerte", en dat de strekking heeft, den mensch van de
wereld of te trekken en tot de ware gelukzaligheid op te leiden. Hij werd
verhinderd dit werk te voltooien, daar hij, in 526 op 7I-jarigen leeftijd,
in zijn gevangenis werd onthoofd.

EERSTELINGEN DES PRIESTERDOMS ENZ.
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GeratEinstn bto priederbomo
VAN DEN E. HEERE

JOANNES AKERBOOM DOEDENSZ.xxv
LONGA CUM VESTE SACERDOS.
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T Oannes , die de maagd, Gods moeder
i Een zoon en troost strekte onder 't kruis,
En op de borst van elks behoeder
Hem aan het hart laagt stil en kuisch,
Om hemelsche geheimenissen
Te leeren, wijze Evangelist,
En kruisgezant, laat d'offerdisschen
Van uw genan, in 's werelds mist,
Een straal genieten van uw klaarheid,
Nu hij zijne Eerstelingen wijdt
En Gode heiligt naar de waarheid,
En niet gelijk, in Arons tijd,
Zijn priesters bloedige offers slachten :
Maar 't zuiverste offer, lang gespeld,
Dat niet gebonden aan geslachten,
Noch tijd, noch plaats, werd ingesteld
Van Gods gezalfden, uitgekoren
Gelijk Meichisedech voorheen.
Dat priesterambt, hem toegezworen,
Wenscht Doedens afkomst te bekleen
Door uwe voorbee naar 't behagen
Van Jesus, die u heeft bemind,
Gelijk d'onfaalb're blaan gewagen,
Geteekend met uw hand en int.
0 ooggetuig van 's Heilands lijden,
Vele eeuwen nu voorbijgegleen,
Breng dezen zoendienst onder 't wijden
Met d'eerste instellinge overeen,
Opdat we onbloedig klaar vertoonen
Het bloedig offer van Gods zoon,
Zoo heilrijk, boven alle tronen,
Gekroond met de allerhoogste kroon.

XXV. Joannes Akerboom Doedensz. was Amsterdammer van geboorte,
student, te Leuven en werd daarna aangesteld tot pastoor te Opdam, bij
Leiden waar hij io September 1707 in hoogen ouderdom overleed.
Longa cum vest e sac e r d o s: d. i. : „een Priester met een langen
tabberd". Zie Aen. VI, 645. — 8. Genan: oaamgenoot".
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EERSTELINGEN DES PRIESTERDOMS ENZ.

Verwerf den offerenden heden
Genade, dat de hemel daal',
Op 't geurig wierook der gebeden.
35
Laat 's hemels reien met hun schaal
En wierookvat het Paaschlam eeren,
Daar Zacharias' zoon op wees.
Hier is de heerlijkheid des Heeren.
40Gij Cherubijns, bedekt uit vrees
Eerbiedig aangezicht en voeten,
Met dubble vleugelen: valt neer:
De hoogste komt de laagste ontmoeten,
Roept: driemaal heilig, u zij de eer.
De godheid, in een wolk besloten,
45
Vertoont zich, als een regenboog,
't Verlichaamd Woord wil dischgenooten
Met manna spijzen van omhoog,
Doch niet gelijk weleer Hebreeuwen,
Die henestorven in verdriet;
50
Maar met een zielspijs die geene eeuwen
Noch dreigement des doods ontziet,
Joannes , gij getuigt bijzonder
Van 't brood, waarop de waarheid wijst,
Een hemelsch brood, een brood van wonder,
55
Gods lichaam, dat de zielen spijst,
Om 'twelk uwe arenden vergaren,
Die hooger zweven dan 't vernuft,
Aileen vernoegd met korenaren.
Dit wonder, 'twelk natuur verbluft,
6o
Wordt van 't betrouwen aangebeden,
Dat op het alvermogen bouwt,
Veel hooger zweeft dan 's menschen reden,
En God, het Woord, in 't vleesch aanschouwt.
Men blijve aan 't uiterlijk niet hangen.
65
Melchisedech schaft brood en wijn,
Zijn vleesch en bloed met dank t'ontvangen,
Al is het graan en druif in schijn.
Hij dwaalt van 't spoor, die anders oordeelt.
Wijk manna, bondkist, offersmet:
70
't Waarachtig wezen volgt het voorbeeld.
Hier is het engelebanket.
Een wolk van geesten schijnt to hangen
Recht boven 't outer in de lucht,
Om dit zoenoffer met gezangen
75
Te kronen uit een dankb're zucht,
56, 57. Toespeling op

Lukas XVII : 37.

EERSTELINGEN DES PRIESTERDOMS ENZ.

8o

85

525

De Burgemeesters, lang aan Sparen
En Amstel eertijds zoo befaamd,
Zien hunnen neef den dienst bewaren,
Gelijk dien waardsten staat betaamt;
En d'oudste wil nu hooger draven,
Een, die door last van Gijsbrechts stam,
Den Keizer, d'eer der oude Graven,
Op 't raadhuis zelf den eed afnam.
Volhardt in 't off'ren al uw leven
Eerwaardige, bewaar het lot
U uit Gods rijken schoot gegeven.
Zoo gaat, zoo streeft men recht naar God.

303ijbingt
VAN DEN E. HEERE

FRANCISCUS DE WIT,
Minderbroeder, in d'Orden van den H. Vader Franciscus.
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Franciscus, trouwe hoeder,
Zegen met een blijden geest
Uw genan, den Minderbroeder,
Uit den hemel op dit feest;
Nu hij zich laat innewijden
Om den Kruisheer na te tredn,
Op het voetspoor van zijn lijden,
Hier op d'aarde doorgestreen.
Sterk de Wit met uw gebeden,
Die vrijwillig en bereid
Kiest uw beide uitstekendheden,
Armoede en ootmoedigheid;
Armoe, rijk door al 't ontberen,
En ootmoedigheid, zoo groot,
Dat zij staatzucht en 't regeeren
Rustig met de voeten stoot.

77, 78. Uit deze regels blijkt dat Doedensz. tot een aanzienlijke Regentenfamilie behoorde, en werkelijk vinden wij een Claes Doedens in 1536 als
Schepen en in 1539 als Burgemeester van Amsterdam, een anderen Claes
Doedens in 1555 en eenen Jan Pijl Claesz. Doedens in 1559 onder de
Schepenen aldaar genoemd. Het was de eerstgemelde, die, als uit de volgende verzen blijkt, aan Keizer Karel V bij diens komst te Amsterdam
den eed afnam. — Inwildinge. 13. R ij k door al 't o n t b e r en: klinkt vrij
paradox; doch bier wordt „geestelijke rijkdom" tegenover „wereldlijke
nooddruft" gesteld.
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INWIJDINGE VAN FRANCISCUS DE WIT.

In zijn jeugd en eerste hette
Zocht hij d'Italiaansche lucht,
En begroette te Lorette
't Heiligdom niet zonder vrucht,
20
Ook de hoofdstad aller steden,
Daar Gods stedehouder zit,
Die voor zijne medeleden
Offert, en gedurig bidt.
Maar om Christenrijk te vrijen
25
Lustte het dien jongeling
Den Erfvijand in Hongrijen
Aan te tasten met de kling,
En in Cezars dienst getreden,
Stond op schildwacht, hem ten spijt
30
Daar de Donau dan beneden,
Dan van boven, aanstoot lijdt.
Een rechtschapen staat niet ledig.
Kandie, rondom betreen,
Roept den krijgsheld van Venedig
35
Met zijn vaandel derwaart heen,
Om de glorie van den heiland
Te beschermen in deez' wijk,
Het vanouds doorluchtig eiland,
40Eertijds honderd steden rijk.
Maar hij wordt hier neergeslagen
Van zijn eigen handgranaat,
En gevoelt de dood bij vlagen:
Doch de hoogste, die hem slaat,
Zulk een ramp ten beste wendde,
45
Zalft den kranken in den druk,
En verandert al d'ellende
In een onverwacht geluk.
Nu versmaadt hij 't zwaard te gorden
In den ,dienst van 't vaderland,
50
's Konings ambtenaar te worden,
Om een kostelijker pand,
19. Lorette: men weet, dat Lorette, om het L.-V.-beeld, aldaar gevestigd, een der voornaamste vereenigingspunten is van de bedevaartgangers. — 25. Te v r ij en voor „te bevrijden". — 29. In Cezars diens t:
d. i.: „in dienst van den Keizer". — 30. Hem ten spijt: hem slaat niet
op Cezar, maar op den erfvijand. — 31, 32. Dan beneden, dan
van b oven: d. i.: „nu eens aan de beneden-rivier, dan weder hooger op,
bestreden wordt". — 35. Den krijgsheld: „de Wit". — Van Venedig:
van hangt bier af niet van krijgsheld, maar van r o e p t. — 42. Z ij n
eigen handgranaat: die, als meer gebeurt, te vroeg uitberstte. —
5a. Om een kostelijker pand: hangt af van versmaadt.
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En gevoelt een blij vertrooster,
Die hem heendrijft naar den staat
Van het Minderbroeders klooster,
Daar men 't al om God verlaat.
Hoe, Franciscus ! in deez' veders,
Die het oog uitwendig ziet,
Koorde, geesel, haire kleeders.
Schuilt noch duikt de monnik niet.
Satan kan zich wel vermommen,
Als een engel van het licht,
Maar zoo 't hart spreekt van verstommen
Wat de schijn versiert en dicht.
't Zij zoo, zegt hij, maar die 't zegel
Aan deez' heilige orden hing,
d'Innesteller van den regel
Wilt dit mede zonderling:
Evenwel hoe vreemd men oordeelt,
Naar de wereld trad hij been
Met zijn eigen stichtzaam voorbeeld,
Daar een Serafijn uit scheen.
God, die u heeft uitgekoren
Tot deez' waardigheid, geef kracht,
Dat gij zuiver en herboren
Lichten moogt in 's werelds nacht,
Totdat Jesus alle helden,
Die hier kampen voor zijn kroon,
Naar verdienste koom' vergelden
Met hun toegeleiden loon.

63, 64. Dan verstommen wat: w at staat hier als coll. voor „alle
dingen, die", en vandaar heeft Vondel vrijheid gevonden het woord to
laten voorgaan door een anders ongewettigd meerv. — 68. Zonder lin g:
„bijzonder goed", — 79. K oom': wij zouden hier schrijven: k o m t; doch
Vondel schrijft het woord in optativ e.
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TER STAATSIE VAN HELEENE BLEZEN.

it ¢r sicectioit
VAN JONKVROUW

HELEENE BLEZEN.xxvi
IN CRUCE SALUS.

Aat ons van 't Kruis beginnen
Waarin elks heil bestaat,
En kruisen onze zinnen
Naar Jesus' les en raad.
Hij, met zijn kruis gelatin,
Trad rustig zelf vooraan,
En boette 's menschen schuld
Door lijden en geduld,
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Het pad bij hem gekozen,
Waarlangs men God ontmoet,
Is dicht bestrooid met rozen,
Met rozen van zijn bloed,
Dat uit de wonden vloeit
En al den weg besproeit,
Waarlangs hij henetreedt,
Geverfd in bloedig zweet.
Maar 't vleesch, vervaard voor lijen,
Kant zich hier tegens aan,
En oordeelt razernijen
Te volgen deze baan,
En roept : gebruik den dag
Terwijl 't u beuren mag.
Pluk bloemen, jonge maagd,
Eer ge uw verzuim beklaagt.

XXVI. Heleene Blezen was een zuster van Pieter en Joannes Blezen,
van wie boven op bl. 509 werd gesproken.
Dit gedicht werd door van Lennep en van Vloten zonder opgaaf van
redenen op het jaar 1658 geplaatst.
In cruc e salus: d. i.: „de zaligheid", of „'t behoud is in 't kruis". -Met rozen van zijn bloed: vergelijk hier de Kruisbergh , vs. 1 en
volgg. — 19. En oordeelt razernijen: zuiverder en duidelijker had
Vondel gesproken, indien hij gezegd had: „en oordeelt het r a z e r n ij".
12.

TER STAATSIE VAN HELEENE BLEZEN.
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De wijze legt op minnen
Van 's levens lusten toe,
Met hare gespelinnen,
Gerust en nimmer moe.
De dag schoon opgestaan,
Zal haastig ondergaan.
Dit heerelijk genot
Wordt u gegund van God.

Gestrengheid, zuchten, klagen
Voegt geenszins teere jeugd,
Maar eigen welbehagen,
35
En weelde en enk'le vreugd.
In 's levens blijden mei
Te dansen aan den rei
Stemt met natuur en reen
40Natuurlijk overeen.
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Leert dit de weergeboorte ?
Neen zeker, neen, o neen.
Men gaat door d' enge poorte
Met weinigen alleen.
Wie los en onvermast
Van 's werelds juk en last
Zich zelve kan ontslaan
Volgt best de rechte baan.
Heleen volgt den behoeder
Gelukkig op het pad
Van Jesus, met Gods moeder,
Ter poorte uit van de stad.
Gelijk een kruisheldin
Slaat zij den kruisweg in,
Die naar het leven leidt
Ter eeuwige eeuwigheid.

25. D e w ij z e : versta : „de maagd , die wijs is". 't Is nog altijd h e t
vleesch — zie vs. 21 - dat hier en in 't volgende couplet sprekende
wordt ingevoerd. — 29. Schoon voor „fraai , helder". — 38. A an den
r e i : is 't zelfde als ten r e i e. De vorm , hier door Vondel gekozen, in
stede van 't gewoonlijk door hem gebezigde in den rei, of met den
r e i, schijnt oppervlakkig te dezer plaatse, waar van dansen gesproken
wordt, dat „hand a a n hand" pleegt te gaan, gepaster dan in 't lied aan
Anna Bruining waar sprake is van z i n g e n. Maar in beide gevallen staat
op den voorgrond het denkbeeld „zich v o e g en aan of t o t den rei". —
41. Hier is 't wederom de dichter, die antwoordt. — 45. On vermast
voor „onbeladen , vrij".
VONDEL XII.
34
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TER STAATSIE VAN HELEENE BLEZEN.
Maria Magdalene
Stond onder 't kruis getrouw,
Daar 't licht had uitgeschene,
't Welk haar verlichtte in rouw.
Deez' koos, getroost in God,
Het allerhoogste lot,
Het beste deel van al,
Dat zij behouden zal.
Zij bouwt op vaste gronden,
En niet op ijdelheen.
Die 't kruis dus heeft gevonden
Als keizerin Heleen ,
De moeder van den vorst,
Die 't kruis eerst voeren dorst
Tot pracht in zijn banier.
Bekrans haar met laurier.

petagbtragin
VOOR

MARGARITA KRULIS ,XXVII
OP HET FEEST VAN SINTE AGNES.
U laat ons van Maria blij
Beginnen, en Gods lof verbreiden,
Opdat dit feest tot heil gedij,
En Serafijns de bruid geleiden.

N

5

De wereld is maar een woestijn,
Vol slangen, ongedierte en draken.
Een pelgrim kan met smerte en pijn
Hier nauw'lijks veilig door geraken.

XXVII. Ook dit portret werd door van Lennep en van Vloten zonder
meer op het jaar 1658 geplaatst.
59. Uitgeschene voor uit g esch en en, om 't rijm : een zonde tegen
de taal, hoedanige Vondel zich zelden veroorlooft. — 67, 68. Vondel zinspeelt hier niet zoozeer op het vinden van 't stoffelijke , als op het aankleven van Helena aan 't geestelijke kruis.
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De leeuw des afgronds bruit gestoord,
En komt, na doopsel en het vormen,
Een Christensch hart met macht aan boord
En gruwelijk rondom bestormen.
Sint Jan zag deze afbeelding aan.
Een vrouw bekleed met zonnestralen
Stond op de wisselbare maan
In arbeid om haar vrucht te halen.
De roode draak steeg in de lucht
Uit afgronds poel, het rijk der blinden,
Gereed na 'et baren fluks de vrucht
Der lieve moeder te verslinden.
Dit was een afdruk van de Kerk,
In barensnood, en bitter lijden,
En onder 't kruis, dus heeft ze sterk,
Met vasten en gebeen te strijden.

25

30

35
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Margrita printte dit heel diep
Aandachtig in gemoed en zinnen,
Toen God haar uit genade riep,
Om d' eerste kroon omhoog te winnen.
Sinte Agnes holp ze met gebeen,
En strooide palm en winterrozen.
De bruid verzaakte d' ijdelheen
De wereldwijze reukeloozen.
Zij koos voor 't hooggewijd altaar
Het allerbeste lot uit velen,
Om vroom te strijden door gevaar
En diep in 't hemelsch goed te deelen.
Zij trouwde blijde Emanuel.
Zoo viel d' ootmoedige Marije
De kroon toe in de zuiv're cel
Haar toegeleid bij profecije.
z' Ontving den Heiland, God het Woord,
Zoo lang beloofd door Izalas,
Den schoonsten, die het oog bekoort,
Der volken hoop en troost, Messias.

9. D e le e u w des a fg r o n d s voor „de duivel". Zie i Petr. V: 8. —
Io. Het v or men: „het sacrament van het vormsel". — 14-2o Zie Openb.
XII: 1.47. — 38, 39. Vergelijk Opdr. aan de H. Maagd , vs. 61 en 62.
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Toen zij gehoorzaam Gods gezant
Geloofde, ontving ze zulk een zegen,
Gelijk een lelieblad op 't land
Den dauw verzwelgt een verschen regen.
Zoo staan de Heiligen bereid,
Franciscus' bende, en zuiv're Klaren,
Uit liefde ter gehoorzaamheid,
Hun eigen wil te laten varen.
De gouden bondkist, die de wet
En 't man bewaart, en Arons roede,
Gelijkt een ziele, schuw van smet,
En nacht en dag op hare hoede.
Maar aangezien de Maagdeplicht
Alle and're staten stijgt te hoven,
Zoo voegt het dat zij d' eerste sticht',
En stof geef God met zang te loven.
Margrita, kunt gij uw geluk
Bevroen, uw lust zal sneller rennen
In deze renbaan, blijde in druk.
Zoo zweeft een witte duif op pennen.

65

0 eed'le paarle aan 's Konings kroon,
Nu stemt uw naam en lot te gader.
Verwacht hem uit den hoogsten troon.
Zoo komt een bruid den bruigom nader.

53. Den s c h o onst e n: toespeling op Psalm XLV. Vergelijk Opdr. aan
vs. 73. — 5o. Franciskus' bende: de „Franciskanen".
't Woord bende wordt thans echter meestal in een ongunstige beteekenis
genomen, en met „hoop, rot", enz. gelijkgesteld. — Zuiv're Klaren voor
„Klarissen". — 53. De gouden bondkist: versta: „op of aan de
gouden bondkist". — 65. Eed'le paarle: zinspeling op den naam van
Margarita, die „parel" beteekent.
de H. Maagd,

OP DEN E. HEERE LAMBERT REINST.
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Op ben G. 16tert
LAMBERT REINST,XXVIII
Schout, vanwege de Grafelijkheid van Holland, Zeeland,
en West-Friesland, t'Amsterdam.
TEMPERAT IRIS.

As d'eer aan Tacitus, of 's werelds hoofdstad Rome,
Toen hij het Schoutendom bekleedde, wijs en trouw?
Aan bei, sprak Themis, die dit vonnis vellen zou.
Is 't billijk dat het Recht alle ontucht reeg'le en toome,
Zoo blijf 's lands hoofdstad Reinst, en hij 's lands hoofdstad
5
[waard,
Daar geen Domitiaan, maar wijze burgerheeren,
Tot heil der Graaf'lijkheid, de burgerij regeeren
Door zijn gezag, en mond, en 's Graven wettig zwaard.
Dus zien wij 't Recht door hem, den Schout door 't Recht
[verheven.
IO Dus wordt hij afgebeeld, om na zijn dood to leven.

W

XXVIII. Lambert Reinst uit een aanzienlijk geslacht gesproten, dat in de
eerste helft der zeventiende eeuw onderscheiden Regenten aan Amsterdam
geschonken had, twee waarvan reeds vroeger vermeld zijn, was zelf in
den jare 1649 tot Raad, en in 1655 tot Schepen aangesteld. Sedert 1656
bekleedde hij het Schoutsambt, 't welk hij waarnam tot in den jare 1666,
na hetwelk hij het Burgemeesterschap aanvaardde.
Hij ondertrouwde 19 Juli 1647, oud 34 jaar en geassisteerd met zijn
vader Hendrick Reynst, met Juffer Aeltje Bickers van Swieten, oud 27 jaren
en bijgestaan door haren vader Cornelis Bicker, heer van Swieten. Zij
huwden 13 Augustus; hij overleed in 1671 en zij in 1669.
Door van Lennep en van Vondel wordt dit gedicht op 1658 geplaatst.
Temperat iras: d. i.: „hij matigt de ongebonden driften". Zie Aen. I. 61.1, 2. Tac it u s: de historieschrijver Tacitus was Praetor of Stadsschout to
Rome. — 2. Sc h out end o m: de Har pzang en hebben ons talrijke voorbeelden geleverd van nieuwe samenstellingen met dom. Schoutendom
ofschoon vreemd klinkende, is echter verdedigbaar, evenals P a u sdo m. —
6. Do mitiaan: een der keizers, onder wier regeering Tacitus leefde,
zie vs. I.

OP DEN HEER MICHIEL LE BLON.
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Op ben Our
MICHIEL LE BLON,xxix
Agent der Koninginne en krone van Zweden,
BIJ DEN KONING VAN GROOTBRITTANJE.

Oo vleit Le Blon met mond en aangename lippen,
Gustavus ijzerrijk, en al zijn koop'ren klippen;
Zoo wint zijn tong het hart des Zeegods aan den Teems,
En wordt gewellekomd van inlandsch en uitheemsch.
5 Geen geest, maar vier ontbrak den geest die hem zou malen.
Waarom? de verf is dood bij die beleefde stralen.

Z

Op b'etf6ttebins
VAN

PETRARCHA,xxx
STAANDE BIJ

LAURA,
TE ARQUADA TE ZIEN.

0

5

Hemelsche Petrarch, door uw gezang in 't end,
Werd Laura oost en west al 't aardrijk door bekend.
Zij brocht to wege door haar schoonheid dat uw dichten,
Den Heiligen tot lof gezongen, ieder stichtten.
Volhardt in liefde tot de dichters groot van naam,
Handhavers van de lang gesleten heldenfaam.
Uit het Latin vertaald.

XXIX. Door van Lennep op 1644, door van Vloten op 1657 geplaatst.
XXX. Door van Lennep op 1662, en door van Vloten omstreeks hetzelfde jaar met een vraagteeken gesteld.
6. B el e e fde s t r a len: de uitdrukking klinkt vrij zonderling in onze
ooren; doch men bedenke, dat het woord beleefd in Vondels tijd niet
zoozeer de beteekenis had, welke men er thans aan hecht, maar meer
die van: „liefelijk, aangenaam", en — wat bier bedoeld wordt met terugzicht op vs. 1 — „vleiend, koesterend". — Op d' afbeelding enz. A r qua d a
of A r q u a, een vlek onder Padua, waar Petrarcha begraven werd.

OP DOKTER SAMUEL KOSTER.
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Op bofiter
SAMUEL KOSTER.xxxi

B

Efaamde Koster, oud en wonderlijk ervaren,

Die 't Gasthuis trouw bediende een rij van vijftig jaren,
Schonk eindelijk zijn beeld, geschilderd van Sandrart,
Sint Peters Gasthuis, uit een toegenegen hart,
5 Heeft God dien Hippokraat tot 's levens stut gegeven,
Men eere uit dankbaarheid hem nog, als in zijn leven.

Op tnijnt 4f6tefbittqe
VOOR

FILIPS DE KONING.XXXII
TANTO L1ETUS HONORE.

D

5

Us volgt de kunst het leven altijd nader.

Al zwijgt ze stil, nog spreekt het stomme beeld,
Dat Koning Flips bekent voor zijnen vader,
Geen Koning, die nog Alexanders teelt,
Maar Koning door penseel en doek en verven.
Zoo blijft de mensch in 't leven na zijn sterven.

XXXI. Blijkbaar is dit gedicht vervaardigd na zijn dood, doch het sterfjaar van Samuel Coster is nog altijd niet gevonden. Wanneer hij overleed,
kan evenwel bij benadering vastgesteld worden. Den 6 April 1662 werd
hem ontslag verleend als dokter van het Gasthuis en in 1665 was hij
reeds gestorven, zooals blijken kan uit den Catalogus Bzbliothecae Sam.
Costeri. Archiatri Amstelodam. Amst. apud. Casp. Commelinum 1665", 40.,
vermeld in den Catalogus Bibliothecae Bunavianae. Lipsiae 175o, I. bl. 862.
Van Lennep en van Vloten brachten dit gedichtje beiden op 164o, de
laatste met een vraagteeken.
XXXII. Door van Lennep en van Vloten beiden op 1651 gesteld.
I. W on d erlij k voor „zonderling, bijzonder, buitengemeen". — Op mine
afbeeldinge ens. Tanto laetus h o n o r e: d. i.: „met zulk een eer ver-

blijd." Zie Aen. III, 378. — 2. Versta: „al spreekt de kunst zelve niet, nog
spreekt zij door hare gewrochten". — 4. Koning: t. w. „Filippus van
Macedonie".

OP BARTHOLOMEUS ABBA.
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Op §ctriOdometto WI34)

XXXIII

Poeet en Rechtsgeleerde.
EA SOLA VOLUPTAS.

Us maalt men Abba, die zijn lust schept in de blaftn,
En Rechtsgeleerdheid van den Vorst Justiniaan.
Die wapens handelt, en de boog van Febus' vedel,
Gehuwd aan Poezij, en zanglust braaf en edel.
Zoo steekt een eed'le geest alle and're geesten aan.

D
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Op (Prtufuo fan Ticint,

XXXIV

DOOR JOANNES LUTMA DEN JONGE GESCHILDERD.
It 's Paulus sterfelijk, niet zijn onsterf'lijk deel,
De geest, onschilderbaar op doek of tafereel.
Deez' openbaart zich door gewijde wonderwerken,
In 's keizers kabinet en galerije en kerken:
XXXIII. Bartholomeus Abba was de zoon van Cornelis Dircksz. Abba
en van Sara Bartelmes van der Wielen, ondertrouwd 5 November 1626.
Hij overleed als „wryer", wonende in de Amstelkerkstraat en werd 8 Maart
1684 in de Nieuwe Kerk begraven.
Zijne afbeelding, door Cornelis Janssens van Ceulen, werd ook door
A. Moonen (Gedichten , bl. 683) in 1665 bezongen.
Bartholomeus Abba wordt als dichter geprezen door J. de Decker en
J. Zoet; zie Alberdingk Thijm's Portretten van Joost van den Vondel ,
bl. 219, noot 7.
Door van Lennep op 1646, door van Vloten op 1647 gesteld.
XXXIV. Paulus van Vianen, de zoon van Willem Eerstensz. van Vianen,
werd in de eerste helft der 16e eeuw te Utrecht geboren. Hij was een
broeder van Adam van Vianen, mede een vermaard drijver en goudsmid
en waarschijnlijk evenals deze, een leerling van hun vader. Hij vertrok,
zijn gezin te Utrecht achterlatende, naar Italie, kwam vervolgens te Praag
zeer in de gunst van keizer Rudolf II, en overleed aldaar vOOr 162o. Het
Rijksmuseum bezit o. a. een uitmuntend Atlasbeeldje en basrelief van zijne
hand en Z. K. H. Prins Frederik der Nederlanden had in eigendom een
gouden kop met deksel van het jaar 161o.
Zijn portret hangt in het Rijksmuseum; hoogstwaarschijnlijk is dit het
hier bezongene.
Van Lennep en van Vloten plaatsen dit gedicht op 1669, laatstgenoemde
met een vraagteeken.

D

Ea s ol a v olupta s: d. i.: „dit alleen is genot". De woorden zijn getrokken uit Aen. VIII, vs. 581. — 3. G e w ij de w o n d e r w e r k e n: dat
zijn: „verwonderenswaarde kunstwerken, die een gewijde bestemming hebben, of voorvallen uit de g e w ij d e geschiedenis voorstellen".

OP PAULUS VAN VIANE.
5

10
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Daar zet dat rijk vernuft de Drijfkunst op 't altaar.
Hij volgt Sint Lukas pen, van Bethlem op Kalvaar,
En daalt in 't heilig graf, totdat de dood verwonnen,
Gods zoon verheerelijkt, bekleed met lout're zonnen,
En vroolijk ingehaald, op 's vaders blijde stem,
De poorten innevaart van 't nieuw Jeruzalem,
Om den kruisstanderd trots op 's hemels burg te planten,
Men ziet Viane om strijd zich tegens Uitrecht kanten.
d'Een teelt hem: d'ander wil braveeren met den naam.
Elk worstelt vast, om diep te deelen in zijn faam.

Op b'etf6terbinst
VAN

DEN OUDEN LUTMA xxxv
DOOR DEN JONGE.
E vader Lutma teelt
Den zoon; de zoon weérom
Den vader in zijn beeld.
Natuur staat hiervoor stom.

D

XXXV. Jan Lutma, de oude, geboren te Emden, ondertrouwde 31 Maart
1623 op 35-jarigen ouderdom met Mayken Roelants. Hij woonde toen in
de Warmoesstraat.
Den 1 September 1624 werd hun zoon Johannes gedoopt.
Lutma ondertrouwde ten tweeden male 18 Mei 1638 met Sara de Bie,
die 26 Juli 1666 in de Oude Kerk begraven werd. Hij woonde toen in de
Nes. Hijzelf werd 29 Januari 1669 in de Oude Kerk begraven.
Er bestond een portret van den vader door den zoon op 72-jarigen
leeftijd dat 1 Mei 1849 in het huis met de Hoofden verkocht werd.
Ook dit gedicht werd door van Lennep en van Vloten op 1669 gesteld
door den laatste met een vraagteeken.
6. Met andere woorden: „hij maalt de geheele levensgeschiedenis van
Christus af, zooals die door Lukas beschreven is". — 8-1o. Lees hier :
„totdat Gods Zoon, na den dood overwonnen te hebben, verheerlijkt enz.
de poort van 't nieuw Jeruzalem binnentreedt".

538 OP MEVROUW ALEIDIS BIKKER VAN ZWIETEN.

Op itarou5
ALEIDIS BIKKER VAN ZWIETEN,XXXVI
GEMALIN VAN DEN HEERE

LAMBERT REINST,
Schout der stad Amsterdam.
PUDICITIAM SERVAT.

Ldus verkwikt de lieve Aleidis in hare armen
Den Heer, die al den dag, ten dienst van al de stad,
In 't overlastig ambt des avonds afgemat,
Zijn zon bedankt die hem komt koest'ren en verwarmen.
Gelijk een dochter voegt van Swieten, die het yolk
Verdadigde, en verdiende eens Vorsten haat te dragen,
Toen hij den Amstel kwam beleeg'ren en belagen,
En dreigde 't edel bloed met zijnen blooten dolk.
Men ziet goedaardigheid gemengd in zedige oogen.
Dat zijn ze, die zijn hart tot hare min bewogen.

A
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Io

it tr Bruiforie
VAN DEN HEERE

NATHANAEL BUR,XXXVII
EN JONKVROUWE

SOPHIA BEAUCHAMP.

N

u wordt de kroon met vreugd gesteld

Op 't hoofd der schoone maagd Sophije.
De puikbloem van het Schooneveld
Luikt open door de honigbije.
XXXVI. Over Aleidis Bicker van Swieten en haren man zijn hierboven
op bl. 533 eenige bijzonderheden medegedeeld.
Van Lennep en van Vloten stelden dit gedichtje beiden op 1658.
XXXVII. Van deze personen zijn ons Beene bijzonderheden bekend. Van
Lennep en van Vloten stelden dit gedicht op 1666.
P u di c it iam s e r v a t: d. i.: „zij bewaart haar kuischheid". — Waarom
juist Vondel bepaaldelijk dit motto gekozen heeft, en of Aleidis werkelijk
in de gelegenheid gebracht is, om haar kuischheid te moeten verdedigen,
is geheel onbekend. — Ter bruilofte enz. 3. Het schoonev el d: vertaling
van den naam der Bruit'. Men zette in die dagen nog de namen van per-
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Die leest er zoeten nektar uit,
En Hymen schenkt met voile schalen
Den wijn voor bruidegom en bruid,
Om hun genooden blij t' onthalen.
Het is een dag van vroolijkheid,
In 't allerbloeiendste der lente.
Het voorjaar, nu de winter scheidt,
Brengt als een jarelijksche rente
Zijn bloemen, rijk van verwen, voort.
Nathanael , begint te blaken,
Als hij de liefste noemen hoort,
En ziet de rozen op de kaken
Zoo eerbaar blozen, nu zij ziet
Het bruidsbed reede om haar 't ontvangen,
En hoort den galm van 't bruiloftslied,
En snaren, fluiten en gezangen
Haar noodigen ter stede daar
De speelgenooten haar geleiden,
En zij van deze bruiloftsschaar
Al 't ongewoon zal moeten scheiden.
Wat raad ? al stort ze traan op traan,
De tijd, helaas, is ruim verstreken,
De moeder eerst haar voorgegaan.
De bruigom zal ze een hart inspreken.
Mijn liefste, zegt hij, schrik noch schroom :
Gij zult u morgen niet beklagen,
Maar vroolijk schieten uit den droom:
Dus leer uw kruis geduldig dragen.
Gewaardig mij uw trouwe min.
De trouw brengt winste en zegen in.

sonen zoowel als die der plaatsen over, terwijI men thans zoowel het
een als het andere nalaat. De Markies van Belmonte b. v. droeg hier te
lande den naam van S c ho one n b e r g.
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Ztr 6ruirofit
VAN DEN WELEDELEN HEERE

FRANCISCUS VAN IMSTENRAEDT,xxxvm
EN DE BRAVE JOFFER

SOFIA KATHARINA WICHEMS.
FIDELIS ET CONSTANS.
I. ZANG.

U met blijde bruiloftsrijmen
't Vroolijk feest van Imstenraedt ,
En Kathryne , op 't spoor van Hijmen,
Ingewijd. Elk volg' de maat
Van violen en gezangen,

N
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Daar de moeder van de min

IO

I5

Twee gelieven zal ontvangen.
Laat der Gotten koningin,
Hoofdbewindsvrouw van de trouwe,
Mee verschijnen op het feest;
Ook den Wijngod, schuw van rouwe,
En verheuger van den geest.
Ceres zij bier mee gebeden,
Met de rijpe korenaar.
Wat de stammen bouwt en steden
Geef 't geleide aan 't jonge paar,
Dat het menschdom helpt vermeeren.
Laat dit feest geen vreugd ontberen.
1. TEGENZANG.

Neen, ai zet eene and're wijs
20
Op dit feest voor feestgenooden,
Gode alleen ten love en prijs,
Niet ten roem van blinde goden.
Heeft Maternus, afgezant
Van Gods eersten Stedehouder,
XXXVIII. Dit gedicht wordt door van Lennep op 166o, door van Vloten
op 1666 geplaatst.
Fidelis et cons tan s: d.
„getrouw en standvastig". Misschien was
dit de zinspreuk van een der gelieven. — 23. Mater nus :
De vierige Matern, een leerling van Sint Peter,
gelijk Vondel hem in zijn Maagden noemt.
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Hier het Christendom geplant,
En gestut met hals en schouder:
Dempte hij het godendom,
Hesus, en Teutaats altaren,
Woud en gruwelen alom,
Over zestienhonderd jaren :
En zat Hymen dood en stom :
Zwegen 's afgronds huw'lijkstroepen :
Waartoe Venus wederom,
June, en Bacchus uitgeroepen?
Neen, men hoore een and're wijs,
Gode en zijnen Zoon ten prijs.
I. TOEZANG.

Billijk dat Gods held're klaarheid
's Afgronds duisternis beschaam',
Logen strijke voor de waarheid,
40Die de daad eischt, en den naam.
Laat dit feest met God beginnen,
Die den huwelijken staat
Innewijdde, om aan to winnen
Een godvruchtig heilig zaad,
Kinders, die den Schepper loven,
45
's Levens oirsprong, en de bron,
Daar het leven uit begon.
Zoo sta d' eer des Hoogsten boven,
Aller vromen hoop en lot.
50
Zoo begint men d' echt met God.
II. ZANG.

55
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Nu den oppersten behoeder
Jesus hier ter feest genood,
En die zuiv're Maagd, Gods moeder,
Hem getrouw tot in den dood.
Eer men feestwijn zoude ontberen
Op dit Christensch bruidsbanket,
Most de Rijn in wijn verkeeren,
Door een moederlijk gebed.
Dit's de rechte bruidsgeleier.
Bruiloftsgasten, zijt verheugd,
Kroont den Rijnschen berkemeier
Vrij met schuim, en spaart geen vreugd,

28. Hesus, en Teutaats altaren: Hezus en Teutates waren godheden , vroeger bij de Galliers aangebeden. — 39. S t r ij k e : versta : ,,de vlag".
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Om den Oppersten te danken,
Die uit een verworpen hout,
Voortbrengt zulk een puik van ranken,
En den Wijnberg eert en bouwt.
Jesus schenkt hier nektarstroomen.
Nektar en ambroos zijn droomen.
II. TEGENZANG.

70

75

8o

85

Ziet den bruiloftszegenaar
Door den wijnstok min verwekken,
In 't van God gezegend paar.
Ziet die duiven trekkebekken.
Bruiloftsgasten ziet niet om :
Want gij mocht de Bruid beschamen,
Nu zij met den Bruidegom
Kennis houdt en leert verzamen.
Vriendschap brengt veel vriendschap in.
Lange moet hun vriendschap duren.
Liefde en min baart wedermin.
's Bruigoms liefde telt nu uren :
Midd'lerwijl meldt schaamte en schrik,
Onder 't blozen en besterven,
Beurt om beurt, alle oogenblik ,
Door de roode en bleeke verven
Van de Bruid, een eer van 't feest,
Waar het bloode hart voor vreest.
SLOTZANG.

90

95

100

Allerschoonste Bruid Sofije,
Vrees niet, op uw moeders spoor,
Aan Franciscus' groene zije,
Op te treen in 't bruiloftskoor.
Denk niet dat gij kunt verdolen
Op een baan, van elk betreen.
Bouw uw schoone rijksstad Kolen.
Zoo verduurt ze staal en steen,
In haar dochteren en zonen,
Het gezegende echtsieraad,
Dat zoo schoon en heerlijk staat
Als haar gouden wapenkronen.
Bouw het Adellijk geslacht.
Blink, gelijk een star bij nacht.
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?g raf i:40
VOOR

WILLEM DEN OVERWINNER ,XXXIX
Koning van Engeland, Hertog van Normandie,
GELIJK HET TE KAEN WORDT GELEZEN, UIT HET LATIJN VERTAALD.

D

5

ie Normandije en gansch Brittanje trots regeert,

Verwon ze stout, en houdt ze in toom door heerschappije.
Het Cenomansche zwaard bedwingt hij, en vermeert
De wetten, en behoudt het land in zijn voogdije.
De groote Willem schuilt hier in dit kleene graf.
Een klein huis is genoeg voor zulk een grooten heere.
De zon drie zevenmaal en tweemaal schijnsel gaf,
En koos den schoot der maagd, toen storf deez' held met eere.

6retfocOrift
VAN DEN ZEEKAPITEIN

JOOST VERSCHUUR.XL
Ier rust Verschuur, die strand en duinen
Verbaasde, en schokte Brittenland,
Op Nieuwburg vier gaf, en gansch Fuinen,
Geheel Turkijen dreef op strand,
En Lisbon voorjoeg en haar vloten.
De Faam ligt in geen graf besloten.

H
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XXXIX. Dit gedichtje werd door van Lennep op 1662, door van Vioten
op hetzelfde jaar met een vraagteeken gesteld.
XL. Joost Verschuur nam deel aan den vierdaagschen zeeslag als commandant van het schip Jaersvelt van de 0.-I. Compagnie, onder het eskader
3. Het Cenomansche zwaard: de bewoners van de landstreek le
Mans werden in vroegeren tijd Cenom an en genoemd. Willem de Veroveraar wist hen te overwinnen en in bedwang te houden. — 7. Lees: „de
zon trad in het hemelteeken de Maagd". — 7, 8. Uit deze regels zou men
moeten opmaken, dat, volgens Vondel, Willem de Veroveraar op zijn 23ste
jaar overleed. Intusschen is het bekend, dat hij in 1027 geboren werd en in
io88 stierf, alzoo op 6i-jarigen leeftijd. Maar de 3 X 7 of 21 ± 2 jaren
moeten geteld worden van zijn vestiging in Engeland — 1065— io66 — en
dan komt de rekening beter uit. — Grafschrift enz. 4. G eh eel T u r k ij e n
d r e e f op strand: dat wil zeggen: „de zee van Turken schoon veegde".
De uitdrukking klinkt echter wat al te zonderling, en over 't geheel zijn
de beelden hier zoo overdreven, dat de lofspraak er een paskwil door wordt,

OP N. KRAENEVELDT.
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Op at Statatrbi.

H

XLI

ier rust Kraeneveldt, wiens gunst

Blaakte, uit lust tot Schilderkunst,
Die de hand hield braaf en eel
Aan zijn levendig penseel.
Eert den geest in 't kunstig werk.
Hout een veldkraan op den zerk.

5

43rafecOrift
VOOR

MACHTELT,XLII
DOCHTER VAN

BALDUINUS DEN GOEDEN,
Graaf van Vlaanderen,
GEMALIN VAN

WILLEM DEN OVERWINNER,
Koning van Engeland,
TE KAEN TE ZIEN.

D
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It heerelijk gebouw beschaduwt d' overschoone

En brave Machtelt, telg uit koninklijken stam.
De Graaf, haar vader, zijn begin uit Vlaand'ren nam.
De moeder Adela een spruit was uit de krone
Der Franken, Robbrechts kroost, wiens eed'le zuster kwam

van Evertsen, evenals aan den tocht naar Chattam in 1667 , onder het
eskader van van Nes. Hij voerde toen het schip Amsterdam met 62 stukken en bleef na de behaalde zege bij het smaldeel, dat onder gemelden
Admiraal de Teems geblokkeerd hield. Na het sluiten van den vrede in het
vaderland teruggekeerd, schijnt hij zich uit den dienst teruggetrokken te hebben.
Dit gedicht werd door van Lennep op 1669 en door van Vloten op 1671
met een vraagteeken geplaatst.
XLI. Door van Lennep zonder opgaaf van redenen geplaatst op 1662 ,
door van Vloten op 1662 ?
XLII, Door van Lennep op 1662 gesteld, door van Vloten op omstreeks
1662 met een vraagteeken.
i, 2. Deze constructie , om te kennen te geven dat Kraeneveldt van lust
blaakte tot de schilderkunst , is noch zuiver noch gelukkig te noemen. -6. Hout: lees houwt.
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Aan koning Henriks trouw, en bouwde haren heere,
Den koning Willem, nog deez' kerk, zoo schoon gesticht.
Zij stichtte ook door al 't rijk veel kerken, God ter eere,
En was der armen troost, en een godvruchtig licht.
IO Haar mildheid liet geen schat voor 't arme yolk gesloten.
Dus won ze in 's levens tijd een schat van gunstgenooten,
En storf, toen Slachtmaand kwam beschijnen steen en sloten.
Uit het Latin vertaald.

Op Tictrict efisal3tiO

tr■ fatu.

XLIII

ier rust Maria, snel verdord.
H
'De tijd der schoonste bloeme is kort.

Op be 5iericteitts
VAN

DE GELIJKE TWEELINGEN,xLiv
OFTE DE

MENECHMEN VAN PLAUTUS.
E Neerduitsch wil geen Plautus wijken.
Men kent den vader aan de vrucht.
De dwaling baart een schoone klucht.
Wie zag ooit schooner twee Gelijken.

D

XLIII.Wie in dit gedichtje bedoeld wordt, is niet duidelijk. Jan Blaeu
en Geertruit Vermeul hadden een dochter Maria Elisabeth. Deze huwde
echter in Oct. 166o met Dr. Balthasar Cogels van Dortmund. Misschien is
zij spoedig na haar huwelijk overleden.
Door vain Lennep wordt het op 1638, door van Vloten op omstreeks
1637 geplaatst.
XLIV.Daar mij geen eerste druk van dit blijspel in handen is gekomen,
kan niet vastgesteld worden of de gissing van van Lennep en van Vloten
juist is. Deze stelden het op 1670.
6, 7. En bouwde haren heere, den koning Willem: hier moest
noodzakelijk tusschenin gevoegd staan zij, t. w. „Machtelt". Zooals men nu
leest, is 't of de zuster van Bobbrecht, aan Henriks trouw kwam
en (bovendien) aan Willem een kerk bouwde.— Op de vertaling enz.
1. De Nedrduitsch voor de Nederduitscher. Zie de Lauwerkrans
voor Koningsmarck, vs. 20.
De Ridder moet geen Duitsch verkleinen.
VOND EL XII.
35
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Op b'af6ttebinge
VAN

UITRECHT. XLV
GETEEKEND DOOR

HERMAN ZACHTLEVEN.
Og leeft Zachtleven in zijn teekenkunst t' ontvouwen
En aan den ouden Rijn de bisschopsstad te bouwen,
Hoedanig zij hier rijst uit haren ouden grond,
Die door merkteekens tuigt hoe Uitrecht eertijds stond
5 Den Roomschen keizeren ten dienst, en uit Britanje
Den adelaar, geplant op 't uiterst' van Germanje,
Voorzag van voorraad, hem van Katwijk tegens stroom
Te water toegevoerd, 's rijks vijanden ten schroom.
De burgers van den Rijn treen dus, als bondgenooten
10 Des Tibers en zijn stad, gesterkt met zeven sloten.
Maar hooger draaft hunne eer, als Willebrord uitheemsch
Door last van Rome, hen nog Heidensch, van den Teems
Komt wasschen in de vont, en met den mijter kronen.
De wilde Heidens, die spelonk en bosch bewonen,
15 De Franken, Saksens, Deen, en Friesch, en noordsch gespuis
Bespringen, Christus' bruid, geteekend met zijn kruis.
Wat heeft ze, reis op reis, bij wisseling van tijden
En heerschappijen, wreed gemarteld, niet te lijden !
Nog schept ze t'elkens ad.m , van hooger hand beschermd :

N

XLV. Dit handschrift is een klad „geschreven op een vel uit een kasboek": een facsimile er van komt voor in van Lenneps prachtuitgaaf. Over
de varianten met den afgedrukten tekst zie men mijn opstel in Oud-Holland, II, bl, 123.

Van wanneer dit gedicht dagteekent, is niet te zeggen. Van Lennep en
van Vloten plaatsen het op 1654.
I, 2. Bij de eerste lezing zou men meenen, dat de dichter zeggen wil,
hoe „Saftleven nog in zijn teekenkunst leeft". De meening is echter, dat
de kunstenaar nog voortgaat, door zijn teekeningen, de Bisschopsstad,
Utrecht, voor te stellen en op te bouwen. — 4. M e r k t e e k en s: „omtrekken", of, als meermalen, „gedenkteekens". — 6. Versta: „de Romeinsche
bezettingen, hier aan de uiterste grens van Duitschland gelegerd". —
1o. Z e v en slot en: „de z e v en heuvelen, waarop Rome gebouwd is, en
op ieder waarvan Vondel onderstelt, dat een slot geplaatst is. — I I. W i 1lebrord uitheemsch voor „de vreemdeling Willebrord". — 13. En m et
den m ij ter kronen: dit wil niet zeggen, dat al degenen, die gedoopt
werden, ook tot Bisschoppen werden aangesteld; maar dat, in Willebrords
dagen, het Bisdom te Utrecht opgericht werd, en hijzelf dat aanvaardde.
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20 En als het spreekwoord luidt dat zelden brand verarmt,
Verrijst ze na den brand veel schooner uit haar asschen,
Recht als de feniks weer geteeld en opgewassen:
Gelijk de domskroon nog ten hemel innedringt,
En nit het axrond van den steenen wal, omringd
25 Met kerken, kloosteren, en heerelijke hoven,
Den Dicht'ren stof geeft zulk een wonderwerk te loven.
De Koning Willem, groot van naam door 't Roomsch gezag,
Is moedig dat hij zich haar burger noemen mag.
Men zoude een Lange rij doorluchte stammen noemen,
30 Die op het burgerrecht der stede zich beroemen,
En rekenen een eer dat zij, ten dienst gereed,
Vanouds verbonden staan met een gestaafden eed.
Het heilig rijk, zoo hoog gevoerd op arendspennen,
Plag in den breeden raad de bisschoppen te kennen
35 Voor zijne medeleen, en vorsten van het rijk.
't Gewijde bisschopsrecht verstrekte een wisse wijk
Van onderdrukten, waar de boosheen t' zamenspanden,
Beheerschte ook Eems en Scheid, nog zeven Nederlanden,
En hun geburen, met den herderlijken staf,
40 Totdat de tijd een krak aan 't heilig voorrecht gaf.
Het huis van Adriaan den zesden, uitgekoren
Tot hoofd der kerke, tuig van zulk een ingeboren,
Die, om zijn deeg'lijkheid, zoo wijd alom befaamd,
Sint Peters stoel geenszins ontluistert noch beschaamt.
45 Deez' stad, de hoofdstad van het Sticht, in top gestegen
Ligt in een vruchtb'ren schoot van kleigrond, rijk van zegen.
Hier zwelt de korenaar, daar d'uier vol met room.
Hier rust de herder in de schaduw van den boom.
Hier vloeien Vecht en Mare door boomgaard en prieelen,
50 En heerensloten heen. Hier trekken boschtooneelen
De tortels en het vee. Daar zuigt de honigbij,
Daar zingt de nachtegaal en leeuw'rik even blij
Een lief'lijk gezang, dat nooit het oor verveelde.
Hoe noemt men Uitrecht dan? Een Paradijs vol weelde.
24. Het axrond: ax is axis, „as", of „middelpunt". Het axrond
staat dus voor : „de omtrek om het middelpunt". — 27. D e Koning
Willem: de Roomsch-koning Willem II, Graaf van Holland. — 38. B ehe ersch te, enz. : In vorige eeuwen beweerden de Bisschoppen van Utrecht ,
dat de Graven van Holland, en andere machtige Heeren in den omtrek ,
hun leenmannen en hofbedienden waren. Zij grondden dit beweren op
zekere lijst, door Bisschop Adelbold, in den aanvang der elfde eeuw
opgemaakt, doch die , zoo zij al immer bestaan heeft, moeilijk geacht kon
worden een verbindende kracht te hebben bezeten tegenover de daarop
geplaatste vorsten. Zie over die lijst inzonderheid het aangeteekende door
VAN RI JN op de Batavia Sacra , III , bl. 616.
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Or

Toictier..xLv,

Et ge op de ziel, het lijf bestelt de kracht alleen,

Gallie verdient die beide door gebeen.
L En
De leerlust d'een ontsteekt, een ander 't krijgsbedrijf.
Poictiers is hier de ziel: al 't ander is het lijf.
Uit Scaligers Latijn.

Op Zottro.
Estinus voerde 't yolk van Tours bier ste6waart aan,
Daar om de schoone stad twee stroomen d'armen slaan,
De Loir, en klare Kaar. De stad ligt tusschen beide
In welige landouwe, en aangename weide.
Haar burgerij is trotsch, en taalrijk, groot van macht,
Gezegend door het ooft, en wijnstok, hoog geacht.
Sint Martens heilig graf verheerlijkt, door zijn zegen
En eer, de kerken om en in de stad gelegen.
Uit het Latijn van Willem de Breton.

F
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XLVI. Dit gedicht en de drie volgende zijn door van Lennep op 1662
gebracht en door van Vloten op hetzelfde jaar met een vraagteeken.
I, 2. Versta: „op de ziel behoort acht gegeven to worden: de kracht is
een zaak, die alleen uit het lichaam voortkomt; en Frankrijk is lichaamen krachteloos, tenzij het die door gebeden verwerve". — 4. Poictiers is
hier de ziel: waarschijnlijk wegens zijn beroemde universiteit. — Op Tours.
1. F es tinus: aangaande dezen stichter van Tours, bij de Romeinen Caefarodunum genoemd, heb ik geene bijzonderheden kunnen vinden. — 3. K 1 a r e
Kaar: door de K a a r verstaat Vondel de rivier, welke de Franschen Cher
noemen. — 5. Taalrijk: 't Fr. verbeux, doch hier in den zin genomen
van „uit de hoogte sprekende". — 7. Sint Martens heilig graf: Sint
Maarten was Bisschop van Tours, waar de hoofdkerk nog zijn graf en zijn
naam bewaart.

VAN NARBONNE.
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elan a1ar6onite.
UIT SIDONIUS APOLINARIS.

G
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TO

I J, die verdreven waart, leeft stil, en, die den strijd

Verduurde, werd bekend voor trouw van tijd tot tijd :
Theodoricus, die veel hooger dan zijn vader
Gezet wordt, en gekend al teffens en te gader
Een eer der Geten, en pilaar van 't Roomsch gebi ed,
Beyond u trouw, in zoo veel oproer en verdriet.
Maar schoon gij dikwijls waart bestorremd en gereten
Hierom en wordt u dit tot schande niet verweten:
Want als een dapper held zich eerlijk stelt te weer,
Dan is 't litteeken van de wonde hem een eer.

GN3tri5t 53411 bt3tat dab.
I J stoft op marmer noch op goud,
Noch Indiaansch ivoor zoo stout,
Noch geen Marmarisch huissieraad,
Waarop de Bars heenstoffen gaat.
Uw poorten zijn ook niet verguld,
Met Asorootsch gesteent gehuld :

G

5

i. Gij, die verdreven waart leeft stil: wat deze uitdrukking hier
beteekent, en hoe zij op een stad kan slaan, is mij een raadsel. Deze en
de volgende regel zijn niet uit het oorspronkelijke vertaald: de rest is een
navolging — dezen keer in een andere maat — van hetzelfde car m e n,
waaruit het vorige fragment is gevolgd. — 3. T h e o d o r i c u s: t. w. de
tweede van dien naam, zoon van Theodoricus I, koning der Gothen. Hij
beroofde in 453 zijn broeder Thorismund van de kroon en 't leven: in 462
leverde hem Graaf Agrippinus de stad Narbonne. Zie SID. APOLL., Epist. II,
Lib. I, en voorts IDACIUS JORDANDES en ISIDORUS in Chron. Gothorum. —
Dezelve van dezelve stad. 3, 4. Marmarisch huissieraad, waarop de
Bars he ensto ffen g a a t: ik wist niet wat van dien Bars te maken,
totdat ik het Latijn had gelezen, waar vs. 54, 55 staat:
Non si quas eboris trabes, refractis
Rostris, Marmarici dedere barri.

Dit barri nu, 't welk „olifanten" beteekent, heeft Vondel, hier wellicht
door een min goede lezing misleid, voor een eigen naam aangezien. De
zin van 't oorspronkelijke is: „noch de ivoren balken, welke de gekromde
tanden der Marmarische olifanten (die uit Mar m a r i c a, een landstreek van
nabij Egypte gelegen) u geleverd hebben". — 6. A sor oo tsc h gest e en t:
het Latijn heeft, vs. 56, 57.
Aureasque portas
Exornas Asoroticis lapillis.

Welk gesteente echter bedoeld wordt, zeggen de Kommentatoren niet.
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DEZELVE VAN DEZELVE STAD.
Maar uw gewelven afgetreen
Betuigen d'oude strijdbaarheën.
Uw stormgevaarten, nooit gemat,
Zijn kostelijk bij u geschat.
Uit het Latin vertaald.

Op be §oefifienntr
VAN

s.

K.XLVII

't S Heiligdom, dat gij bier ziet,
Hoe beet het ? Kruidje roer mij niet.
De stommen spreken op papier.
Wie leenziek is vertrek van bier.

Op Ott ntberdonittn
DER

STEENEN GALERUE,XLVIII
IN HOFVLIET,
DE HOFSTEDE DES HEEREN

VAN KABAU.
TANTAS AUDETIS TOLLERE MOLES ?

En Europeesche Orkaan eischt hoofdsom en de renten

teffens op een sprong, en waarschuwt met den slag,
E HijAlbaart
zijn kracht op vaste en drijvende elementen,
En juist in Sprokkelmaand den allerjongsten dag.
XLVII. S. K. beteekent Sybrant Kamay, dezelfde op wiens huwelijk met
Maria Koppers in 1651 Vondel een gedicht maakte.
Van Lennep stelt het op 1658 , van Vloten op 1658?
XLVIII. Door van Lennep in Maart 1666, door van Vloten op 1665
geplaatst.
Op het nederstormen enz. Tantas audetis tollere moles? d. i.:
„durft gij zulk een gevaarte torsen ?" Zie Aen. I, 134. — 3. Hij b a ar t
z ij n k r a c ht: zie over dit bar en in den zin van „toonen, aan den dag leggen". — Vaste en drijvende elementen: d.i.: „te land en te water".

OP HET NEDERSTORMEN ENZ.
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5 Kabau in Hofvliet riep, oubollige kabouter,

10

Wat spookt ge? houd uw rust, of streef mijn hof voorbij,
De storm, hierdoor getergd, verhief zijn kracht nog stouter
En heftiger: zoo ploft de steenen Galerij
Met eenen smak aan gruis en puin en stof ter neder.
Toen docht de hofheer: och ter wereld staat niets vast.
Dit Spook verblaast ook Steen, gelijk een lichte veder.
Geen torens houden stand, wanneer het van zich tast.
Betrouw geen galerij, noch dikke steenen muren:
Wie God zijn rust betrouwt, kan d'eeuwigheid verduren.

Op I* ontotoritn
VAN

DE NAALDEIL
OP DEN KANT VAN DE BRUG TE BLOIS OPGERECHT, TOEN DE LELIEN
GESCHONDEN EN DE KROON ONGESCHONDEN BLEEF.

En pijler stond er op den hoogen bruggekant,

met lelien op 't voorhoofd heel parmant.
E EenGekroond
onweer heeft hem 's nachts te treffen onderwonden:
5

Nog heeft deez' booze plaag de Rijkskroon niet geschonden:
Gelijk de storm de bloem van Frankrijk schenden dorst:
Want Jupijns bliksem vreest de teekens van den Vorst,
Die onder Hendriks macht nog ongeschonden blijven.
Uit het Latin van N. Chauves.

IL. Dit en de beide volgende gedichten worden door van Lennep op
1662 en door van Vloten op omstreeks 1662 met een vraagteeken gesteld.
Verblaast voor „blaast weg, blaast omver", volkomen goed en
bruikbaar woord. — Op het onIstorten ens. 3. H e e ft h e m 's nachts te
tr e ffe n onderwonden voor „heeft zich onderwonden, hem (den pijler) te
te treffen". De constructie is Hoogduitsch en daardoor vrij duister. —
6. Ju p ij ns blikse m. J u in J u p ij n is altijd kort genomen, naar den aard
onzer prosodie; hoewel het geen bepaalde fout is, die syllabe lang te
maken, mits men dan liever schrijve : Jupp ij n. — 7. Deze regel rijmt op
geen anderen. Men zou allicht denken , dat bier, voor ongeschonden
blijven, gelezen moet worden : blijven ongeschonden; doch dan verkrijgt men in plaats van geen, een dubbel, en alzoo een slecht rijm, daar
vs. 4 reeds op geschond en uitgaat.

OP HET WAPENHUIS TE PARIJS.
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Op Ott 534peitOuio
TE PARIJS.
nIt 's Hendriks donderburg vol wapens van Vulkaan,
."Vol wapens, die met kracht de reuzen tegenstaan.
Uit het Latijn vertaald.

gijecOrift
VOOR

'T KONINKLI JKE VOGELHUIS
TE FONTAINEBLEAU.
d'oorlogsdeure sloot, de vogels dee besluiten:
D Ie
Opdat zij steeds zijn roem en daden zouden uiten.
Uit het Latijn vertaald.

Op f3ti oniFentstn
VAN

MOSES' WET,L
IN DE KAMER DER HEEREN SCHEPENEN.

H

Ebreeuwsche Moses heeft de wet van God ontvangen,

Waarmede hij naar 't yolk van boven wederkeert,
Dat hem eerbiedig groet, en welkomt met verlangen.
De vrije staat luikt op, als 't yolk de wetten eert.

L. Door van Lennep en van Vloten beiden op het jaar 1657 geplaatst.
1. D o n d e r b ur g: zinspeling op het verblijf van Jupiter, den donderaar. —
Bijschrift enz. i. B e sluite n vo or „opsluiten".
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Op bt gefuattige regteringe
VAN

LEIDEN.L
DIVES OPCIM, STUDIISQUE ASPERRIMA BELLI.

E Wijsheid houdt het roer des staats, en Gods Bestieren
Geeft haar den scepter der regeeringe in de hand,
Om met voorzichtigheid de burgers te manieren,
En Leiden handhaaft trouw de Vrijheid van het land,
Zij wordt bevestigd met de hoogeschool grootmoedig,
En met onsterf'lijkheid gekroond. Gerechtigheid
Omhelst den Vree, dies vlien Bedrog en Valschheid spoedig.
Het nieuwe Athene groeit, nu 't oude in 't assche leit.

D

LI. Van Lennep plaatst het op x654, van Vloten op omstreeks 1635 met
een vraagteeken.
Dives oparn, c a e t.: d. i. „rijk in schatten en hoogst bedreven in
oorlogskunsten". Zie Aen. I, 14. Deze spreuk ontbreekt in het handschrift. —
3. Mani e r en: hier 't Fr. man i er, dat letterlijk beteekent: „behandelen". —
5. Deze regel is in de gedrukte uitgave aldus verbeterd:
En wordt gehandvest net den schoolstaf, , r0 aan luister.

7. De gedrukte uitgave heeft:
Omhelst de Vreé , dies vlucht het valsch Bedrog bij duister.

Zoowel de stijl van het gedicht als de lof aan de Hoogeschool gegeven,
schijnen op een vroegeren tijd uit Vondels dichterlijke loopbaan te wijzen.
De juiste kennis van het jaar, waarin de schilderij vervaardigd werd, die
ten dezen bezongen is, zou hieromtrent licht kunnen verschaffen.
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Op b'elf &mit
VAN DEN WELEDELEN HEERE

LAMBERTUS REINST,Lll
Burgemeester en Raad van Amsterdam;
EN MEVROUWE

ALIDA BIKKERS VAN SWIETEN.
DOOR JOAN LIEVENSZ. GESCHILDERD.

ECCL. XI.
IN FILIIS SUIS AGNOSCITUR VIR.

le d'edele telgen, uit een hoofdstuk van de Reinsten
En Bikkeren wil zien, de grootsten en de kleinsten,
Aanschouw dit vijfgetal van beiderlei geslacht,
Door Lievens schildersgeest op eenen doek gebracht.
5 Zoo kan men d'ouders aan Naar kroost en beelden kennen.
Drie zonen wijken geen Troiaansche jeugd in 't rennen
En paarderijen. Elk schijnt zonderling begaafd.
Hetzij de ridder springt, of keert, of langzaam draaft,
Of wegspoedt met een vlucht, of in den ring wil rijden;
m Hij toont zich afgerecht, en weet gevaar te mijden,
Kort op te houden, en te steigeren met kunst,
Te zwaaien rechts en slinks en doorgaans met een gunst
Zich zoo te matigen, en op de maat te passen,
Dat hij natuurlijk uit den zadel schijnt gewassen.
I5
Aldus plag Chiron op te passen en de jeugd

W

LII. Hierboven op bl. 538 vindt men eenige aanteekeningen over het
ouderpaar.
Uit dit huwelijk werden geboren vijf kinderen: Elisabeth (huwde met
Abraham Alewijns), Hendrick (huwde met Amarante Rippers), Gerard
(huwde met Maria Bevelott), Aertje (huwde met Jan Wijncoop) en Cornelis
(huwde Aefje de Haen).
Door van Lennep werd dit gedicht op 166o, door van Vloten op 1658
geplaatst.
In filiis suis agnoscitur vir: d. i.: „de man wordt in zijn kinderen
gekend". — i. Uit e en ho ofdstuk: de beteekenis van dit woord is
eenigszins dubbelzinnig: 't kan hier staan voor: „een kapitaal stuk, een
kapitaIe schilderij", en dan, met verplaatsing der komma, leze men: „wie
uit een kapitaal stuk de edele telgen der Reinsten enz. wil zien"; doch
't kan ook behooren bij R e in st en en dan zou 't beduiden : „een hoofdstam". — 12. Met e en guns t: „met zwier, met bevalligheid". — 15. Chir on: de paardmensch, die Eskulapius en Achillus voedde.
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Gedurig t'oefenen in ridderlijke deugd.
Zoo plachten Kastor en ook Pollux op te zitten.
Men ziet den klepper zich in 't oefenperk verhitten.
En hoort hem brieschen. 0, doorluchtig tijdverdrijf!
20
Den allerjongste springt het strijdbaar hart in 't lijf,
Als hij zijn broederen een kans heeft afgekeken.
Het oorlog is zijn lust. Deez' borst, op alle streken
In 't vechtperk afgerecht, kan slag en steek voorzien,
En zou het wilde zwijn de tanden durven bién,
25
Indien het in een Bosch schuimbekkende aan kwam streven.
Maar om de dochters of te beelden naar het leven,
Gelijk Apelles' hand haar schilderde in 't seizoen
Van 's levens lente, waar hier geest en kunst van doen.
De schoone Elizabeth zou prijs op Ida winnen
30
Voor Paris' vierschaar, of bij negen zanggodinnen
Den ganschen zangberg met haar kele en cimbelsnaar
Ten reie aanvoeren. Zet deez' schoonheid op 't altaar,
Zij zal het kerkgewelf van Venus rijk stoffeeren,
De minnaar haar met mirte en rozekransen eeren.
De zuster weet haar galm te volgen, of zij maalt
35
Gebloemd tapijtwerk, als een Pallas, met de naald,
En toont wat kunst vermag, en leerzame gewente,
Wanneer ze bloemen tart, en verwen van de lente.
Gelukkig is de hand die zulk een puikbloem plukt,
40Waarvoor de keurigste zich neigt en nederbukt.
Doch best gezwegen dan haar glansen te verminderen.
Zoo kent men vader en de moeder in hun kinderen.

Op b'etiff3etebinge
DER HOOGEDELE ME JOFFER

MARIA VAN OUTSHOREN.LIII
DOOR

FILIPS KONING.
SURGENS AURORA.

Oo lelieblank verrijst met held're morgenstralen
Opluikende Marie, in 't scheiden van den nacht,
t' Outshoren uit den droom, op zang van nachtegalen
LIII. Maria van Outshoren was een dochter van den Burgemeester Cornelis de Vlaming van Outshoren en van Claesje Hooft. Zij huwde 12 Juni
1684 met Pieter Baron Rheede tot Nederhorst, capiteyn in Statendienst.
Van Lennep stelde dit gedichtje op 1656, van Vloten op hetzelfde jaar
met een vraagteeken.

Z

S u r g e n s aurora: d. i. : „de rijzende dageraad". Zie

Aen. IV,

129.
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En leeuw'rik, daar in 't groen de zangrei haar verwacht.
5 De jonge Ridders, die in haag en lanen duiken,
Aanschouwen ze met lust, en vragen onderling
Wie deez' gesloten roos ter goeder tijd zal pluiken:
Wie zulk een blanke hand vereeren met den ring.
Zij wenschen lijf om lijf in 't veld een kans te wagen
Om zulk een schoone Maagd, verliefd als Hippomeen,
Io
En achten hem niet waard geweer op zij te dragen,
Die om deez' schoonheid op geen degen aan durf treen.
De maagd verschijnt, en heet dit lijfgevecht te schorten.
Zij roept: wie mij bemint, ontzie zich bloed te storten.

CCi e secipenbe Touts
VAN

FILIPS KONING.LIV
OMNE TULIT PUNCTUM QUI MISCUIT UTILE DULCI.

Oo raakt Apelles' geest de bitse Nijd te boven.
Wanneer men 't ziet is 't met vertrouwen en gelooven
Schoon omgekomen, daar het werk den meester prijst.
Dit werk behoeft geen goude of diamante lijst,
5 Noch leent van buiten roem. Men staak' dan ijdel stollen.
De schilder heeft natuur hier net op 't hoofd getroffen:
Gelijk Pigmalion, wiens allebasten beeld,
Omhelzenswaardig, van het seven niet verscheelt.
En vraagt ge wie bier slaapt, en slapende zoo schoon is:
JO Het is de schoone, korts verslingerd op Adonis.
Men heet ze Venus, mits zij ieders hart ontvonkt
Door haar bekoorlijkheid, en won wat zij bedonkt,
En hierom hoeft ze torts, noch pipen, boog, noch wapen.
Volkomenheid is al het lichaam ingeschapen,

Z

LIV. Evenals het volgende gedicht, door van Lennep en van Vloten op
1656 geplaatst, de laatste met een vraagteeken.

5. De j onge Ri d der s: evenals in 't Fr. het woord cavalier, oorspronkelijk 'tzelfde als chevalie r, begon men bier te lande dat van
r i d d e r te gebruiken voor „jongeling van goeden huize"; 't gebruik hield
echter geen stand. — io. Hippomeen: de minnaar van Atalante , die om
't hardst tegen haar loopen moest en haar won. — De slapende Venus.
O m n e tulit pun c t u m, c a e t. : „hij heeft in allen deele het wit getroffen die het nuttige aan het aangename gepaard heeft". Zie HORAT. de
arte patica, vs. 343. — 2, 3. Is 't met vertrouwen en gelooven
schoon omgekomen: d. i. : „dan behoeft men niet meer op goed geloof
en goed vertrouwen of te bewonderen". — 1o. Korts voor „kort geleden".
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En elk bijzonder lid, op zijn vereischte maat,
Staat even stout, en vol, en wraakt al wat inisstaat.
Men ziet het bloed gezond door 't blanke vel heengloeien,
Gelijk de morgenlucht, als 't licht begint te groeien :
Gelijk een gloeiendheid, bij held'ren zonneschijn,
Door dunne zijde van een purperen gordijn ,
20
De Witte pronkzaal verft. Al slapen al de zinnen,
Nog tuigt dit dat de brand naturelijk van binnen
Niet rust te werken, en het vier in d'aad'ren speelt,
Hoewel ze uit zeeschuim en zout water werd geteeld.
25 Deze is de vruchtbaarheid, en 't zaad, en zout der dingen.
Zij teelt, en onderhoudt, en hare stralen dringen
Door 't lichaam van 't Heelal, en worden nooit gestuit.
Zoodanig beeldden haar van ouds de wijzen uit,
Niet om afgoderij te planten en leeraren,
30 Maar ons de werken van nature t'openbaren.
De leerzucht volgt hier vlak het leven , geen papier
Noch print, noch stambeeld, om door zulk een middel 't vier
Des kunstbeminners meer t'ontvonken en ontsteken
Door levend vleesch, geen verf, met kunst op doek gestreken.
Is Cypris slapende zoo schoon dat ze ieder blaak',
35
Zij zal nog schooner zijn in 't oog, wanneer ze ontwaak
Uit haren zoeten droom. Dan zullen ze al bewogen
De ziel zien spelen in den spiegel van hare oogen,
Een hemelsch diamant, als flonk'rende gestarnt,
Dat in onze oogen uit den derden hemel barnt.
40
Ontluikt ze dan den mond, nu stom en zonder spreken,
Hoe zal ze 't hart van Mars niet morselen en breken ,
Dien zij in haren schoot ontharnast en onthaalt,
Waarop een luchte wolk van minneschutt'ren daalt
45 Om bei de harten der gelieven aan te prikken,
Dan met hun vleug'len weer te koelen en verkwikken.
Een schilder, die natuur best uitbeeldt, kwijt zich braaf.
Wie zich aan iemand bindt, blijft eeuwig ieders slaaf.
15

29. L e e r a r en voor „te leer ar e n". Ten einde te verhoeden, dat men
bij 't lezen in den waan kwam, alsof hier temet 1 e era a r s geplant
moesten worden, werd in de oorspronkelijke uitgave voorzichtig in een
noot gezet, dat le e rar en hier do c ere (en niet do c en te s) beteekende. —
31, 32. De zin is: „dit beeld is niet naar een prent of ander model gevolgd, maar onmiddellijk naar 't leven". — 32. Stambe e 1 d voor s t a n dbeeld. — 35. Cypris: „Venus". — 36. Wanneer ze ontwaak: dit
vorderde het rijm : de zuiverheid der taal eischte : ontwaak t. — 47, 48. Twee
krachtige en ware regelen, die elken schilder niet genoeg op 't hart mogen
gedrukt worden.
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Op be3tat Tenus,
DOOR

F. DE KONING.
INVIDLE CAPA X.

En brocht, toen lust en kunst in 't renperk t'zamen liepen,
De schaduwe en het licht op doeken en paneel.
't Een steekt op 't ander af. De schaduwen verdiepen.
Het licht verheft zich uit het duister. 't Eene deel
5 Behoeft het andere, het voorste staat in d'oogen
Heel sterk, en 't achterste verschiet voor ons gezicht.
't Gelijken van deez' beide is van een groot vermogen.
De dwerg vergroot den reus, de hut een hoog gesticht.
Dus baart de schilderkunst ook zoons van duisternissen,
Die gaarne in schaduwe verkeeren, als een uil.
Jo
Wie 't leven navolgt, kan versierde schaduw missen,
En als een kind van 't licht gaat in geen scheem'ring schuil.
Hij schildert zonder schim en schaduw. Zoo volgt Koning
De heldere natuur: en vraagt men waar dit blijkt?
15 Bezie dit heerlijk stuk, de levende vertooning
Van Venus, die hier slaapt, en geen schild'rij gelijkt,
Noch verf, maar vleesch en bloed. Jupijn komt neergestegen,
Verslingerd op het schoon van een volschapenheid.
Niet in zijn eigen schijn, maar als een gouden regen.
Heeft Zeuxis kloek penseel de vogels zelfs verleid,
20
Invidiae capax: d. i.: „vatbaar voor nijd", hier: „benijdenswaardig". —
i. Toen lust en kunst in 't renperk t'zamen liepen: deze woorden zijn niet zeer duidelijk en om den rechten zin te vatten, zou men
eerst moeten kunnen bepalen, wat Vondel bedoeld hebbe met het woord
lust. Beteekent het hier „liefhebberij voor de kunst?" „zucht tot de
kunst?" of ook wel geen van beiden? — 7. Versta: „men verkrijgt een gewichtige uitwerking door de tegenstelling der verschillende voorwerpen". —
1 5, 19. Ook hier is mij de zin duister, en zou ik, om dien te begrijpen,
de schilderij moeten zien. Het nederdalen van Jupijn in een g o u den
r e gen kwam in een schilderij van Danae, niet bij een afbeelding van
Venus te pas. — De eenige oplossing, welke ik weet te geven, is, dat
door den uitgever een verkeerde titel aan het gedicht is gegeven, en dat
het tot opschrift voeren moest: op de slapende Dana& De woorden
van vs. 15 en 16. De levende vertooning van Venus, schijnen deze
gissing zelfs in de hand te werken, daar zij meer op de voorstelling van
een persoon, „op Venus gelijkende", dan op een voorstelling van Venus
zelve slaan. — 20. Men verhaalt, dat Zeuxis een druiventros geschilderd
had, waar dc vogels naar kwamen pikken.
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Hier wordt het hoofd der goon door schilderij bedrogen.
Zoo wordt de schilderkunst allengs in top voltogen.

Op btit triomf 554n accOus,"
GESCHILDERD
VOOR DEN HEER

JAKOB FAES
DOOR

FILIPS DE KONING.

DE Godheid van den wijn, op 't voedervat geheven,
ATordt van 't wijngeestendom met wijngerdloof ge[kroond.
De Teel- en Graangodin den Wijngod eere geven.
De Maatzang, Poezij, en Maalkunst, scheppen leven,
5 En geest uit zijne kracht. De forsche Krijgsgod toont,
Hoe veel dit sap vermag, op 't punt van zijnen degen:
Die woest geweld verplet; den tijd de vleugels kort;
Wanneer de bleeke dood ontijdig, door veel wegen,
Het menschelijk geslacht, in blijdschap uitgestort,
Verrast en nedervelt, en 't land bezaait met lijken.
Jo
De Faam roept, spiegelt u, opdat gij wijzer wordt:
De Wijngod hoeft de vlag voor geenen god te strijken.

LV. Ook dit gedicht wend door van Lennep op 1651, door van Vloten
op 1656 met een vraagteeken geplaatst.
21 . Hoe het hoo fd der go 6 n, zelf geschilderd, door een ander deel van
die zelfde schilderij kon bedrogen worden, is meer dan ik begrijpen kan.
2. Wijngeestendom: men zoude de schilderij
—Opdentriomfz.
moeten zien om te weten, wie met deze uitdrukking bedoeld worden: de
Bacchanten, Silenus, Faunus en andere volgers van den Wijngod, waren
geen geesten, en dit woord wordt in de Grieksche en Romeinsche fabelen alleen gebezigd om „verschijningen van afgestorven zielen" aan te
duiden. — Doch bovendien zou 't woord w ijngeest thans eer aan
spiritus vini, dan aan een Genius, daemon vini doen denken. —
3. De Tee 1 g o din: vermoedelijk wordt hier „Venus" bedoeld.

5
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OP DEN PROMETEUS.

Op btu (Prointituo,

LVI

TEN HUIZE VAN DEN E. HEERE

ISAAK JOAN NYS.
NEC FIBRIS REQUIES DATUR ULLA RENATIS.

Rometeus, aan de rots geklonken met een keten,
Wordt van den adelaar gepijnigd en gebeten.
Och of held Herk'les kwame en dien roofvogel schoot.
Want eeuwig sterven is een levendige dood.

p

Op bt Trtbe,
GESCHILDERD DOOR

FILIPS DE KONING.
wereld draagt de vree, tot haar genegen.
D EDegulden
Vree beschenkt ze mild met eenen gulden regen.

e

rijffittnoi
VAN

PAULUS VAN VIANE.Lvil
AAN

JOANNES LUTMA DEN JONGE.
INVENTAS AUT QUI VITAM EXCOLUERE PER ARTES.

k span de snaren van mijn cijter
Op Paulus' drijfkunst die den mijter
Van Uitrecht, en de hooge poort
Des bisdoms eert door zijn geboort:
LVI. Door van Lennep en van Vloten op 1656 gesteld, evenals het
volgende gedichtje.
LVII. Door van Lennep op 1669, door van Vloten op 1662 met een
vraagteeken geplaatst.
N e c fi bris r e q u i e s, cae t.. d. i.: „en aan de weder aangegroeide
vezelen wordt nimmer rust geschonken". Dit wordt Aen. VI, 600 van
Prometheus gezegd, wiens lever dagelijks door een Bier verpikt werd en
telkens weer aangroeide. — Op de Vrede. 1, 2. Ook hier zou men om den
zin recht to vatten, vooral van dat herhaalde adject. gulden, de schilderij
gezien moeten hebben. — De Drijf kunst. Inv enta s a u t q u i, c a e t.: d.i.:
„of zij, die het leven aangenaam maakten door het uitvinden van kunsten".
Zie Aen. VI. 663. — 3, 4. De hooge poort des bisdoms voor de stad
„Utrecht".
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Al werd Viane d'eer geschonken
Met zijnen naam alom te pronken,
Zoo wijd de kunst van hem gewaagt,
Waar 't zilv'ren vat zijn beelden draagt,
Met hamer en pensoen gedreven.
Zoo veel historian, naar 't leven
En zonder schaduwen, gemaald,
Heeft keizer Rudolf nooit betaald.
Naar heur waardij en eisch, neen zeker.
De kunst, die hij in schild, en beker,
En kan, en schaal, en bekken klonk,
Blijft eeuwig even frisch en jonk,
En zet in 't voorhoofd kreuk noch rimpel.
Z'is opgepronkt noch weidsch, maar simpel,
En volgt natuur oprecht en eel.
De schilder mag met zijn penseel
En olieverf den doek stoffeeren;
Hij mag het leven nabootseeren;
De verwen bien geen wederstand:
Zij gaan gewillig aan de hand:
Maar in weerbarstige metalen
Te drijven, beelden uit te halen,
Zoo schoon als 't oog geschapen zag,
Op een pensoen en hamerslag,
Dat wijkt niet voor Apelles' gaven.
Dat heet Vulkanus na te draven,
Die, heusch van Venus aangezocht,
Eneas' wond'ren beuk'laar wrocht,
Waarin August, ten troon geheven,
De Roomsche heerlijkheid zag leven.

9. Pensoen: „graveerstift". 't Fr. poincon. — xx. Zonder schaduwen: dit kan, Of figuurlijk, voor „zonder gebreken", of letterlijk worden
opgevat: immers in gedreven werk kan men geen schaduwen aanbrengen,
als in eene schilderij. — x2. Keizer Rudolf: de Roomsch Keizer Rudolf II,
die in 1602 overleed. Dat hij een minnaar van wetenschappelijke oefeningen,
vooral een sterrenkundige en natuurvorscher was, is bekend; uit deze
regels en uit vs. 4 van 't voorgaande gedichtje schijnt bovendien te volgen,
dat hij er behagen in schepte, zijne kunstverzameling met fraaie stukken
te verrijken. — 14. Hij: t. w. „Paulus van Viane", en niet Keizer Rudolf,
op wien het woord anders, volgens de regels eener goede syntaxis, zoude
slaan. — 15. Klonk voor „dreef". Men lette op de fraaie klanknabootsing
in vs. 14 en 15.— 26. Beelden uit te halen: lees: er uit te halen,
d. i.: „ze voor den dag te brengen". — 28. Op voor „met behulp van". —
30-32. In het Achtste Boek van Eneis lezen wij, hoe Vulkanus, door zijne
echtgenoote daartoe aangezocht, voor Eneas wapens smeedde, en o. a. een
beukelaar, waarin de treffelijke daden zijn nakomelingen gedreven waren. —
33. Waarin: lees: „in de beschrijving waarvan, zooals die door Vergilius
gegeven werd".
36
VONDEL XII.
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Viane, rijk van geest en gunst,
Bezwijkt, in zijne teekenkunst,
En schikkingen, en leest, en leden,
Noch in gewaad, sieraad, en zeden,
Noch hartstocht, geenen Mulciber :
En op 't geleide van deez' ster
Volgt d'eer van Lutma, zoon en vader,
Dien vorst der drijfkunst, niemand nader.
De vader toont zich uitgeleerd,
Als hij uitvindingen schakeert,
En teelt een rijkdom van gedachten,
Dooreengevlochten, daar de krachten
Der geesten op gespannen staan,
Om 's mans versieringen te raän.
Zoo wordt met reden, onder 't zweven,
De naam van Fenix hem gegeven,
Die, scheutvrij voor den bleeken nijd,
Nooit weerga vond in zijnen tijd,
De zoon bezwijkt in geene stukken,
Hij kon de bruiloftsfeest verrukken,
Toen Polsbroeks tafel geen banket,
Zoo heerlijk schafte, als zijn lampet
En bekken, dat elk kuste en eerde.
De groote Zeegod triomfeerde
Op zee, met al de waterpracht
Van 't godendom en zeegeslacht.
Meerminnen zongen op de baren.
De ziel van Paulus schijnt vervaren
In bei de Lutma's. Dit getuigt
Hun geest, waarvoor de kenner buigt.

39. Mulciber: een der namen van Vulkanus. — 41. D'eer van
Lutma voor „de meest roemrijke telgen uit het geslacht van Lutma". —
4 1 , 42. Lees: „niemand volgt den vorst der drijfkunst (Viane) nader, dan zij
doen, die (zoon en vader) het geslacht van Lutma tot eer verstrekken. —
42-50. Vondel wil alleen te kennen geven, dat Lutma's bevallige ordonnantien fijne allegorieen bevatten, die aangename stof opleveren aan het
schrander brein om ze uit te vorschen. Doch, zooals hij zich heeft uitgedrukt, zou men er uit kunnen lezen, dat Lutma's vindingen te ingewikkeld
of te diepzinnig waren om, zelfs door de kloekste vernuften, anders dan
met groote inspanning geraden te worden: en dan ware de lof, althans
naar mijne meening, zoo groot niet. — 55. Polsbroeks tafel: Met P olsb r o e k wordt Jacob de Graaf bedoeld.
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Op btu sebotapotnins
VAN

D'ENGELEGROET.LVIII

G

5

Abriêl omlaag gedaald,

Met den tak Maria zegent,
Daar de Geest de Maagd bejegent,
En van boven haar bestraalt:
Toen ontving ze uit 's hemels troon
Jesus God en 's menschen zoon.

Op btu gebtnaptnitinq
VAN

SINT JAN.
Int Jan uit Priesterlijken stam,
Wijst met den vinger op Gods Lam,
Dat aan 't altaar van 't kruis verheven ,
De zondaars zuivert door zijn bloed.
Geloof, en val het Lam to voet.
Hier springt de bron van 't eeuwig leven.

s

5

LVIII. Evenals het volgende gedicht, door van Lennep geplaatst op 1642,
door van Vloten op 1643, beide met een vraagteeken.
2. Me t d en t a k: t. w. „met den palmtak", zonder welken geen Engel,
althans in schilderijen en op het tooneel, zich fatsoenlijk vertoonen kan.
Vergelijk hier de voorstelling van Machtelt, G9'sbr. v. Amst. vs. 773:
met eenen pallem-tak in haar sneeuwwitte handen.

564 OP DEN LI JKPENNING VAN BARBARA BLOK.

Op bot Aijilconning
VAN

BARBARA BLOK,LIX
DOCHTER VAN

ANTONI BLOK.

B

Arber, hare moeders roem,

Kreeg t' ontijd'lijk 's levens end,
Voor den ingang van de lent.
Zoo verwelkt de rijp een bloem.

Op on qebriti5en
ZILV'REN GEDENKPENNING,Lx
AAN MARIA DE NEUFVILLE VEREERD.
At deez' Maria straal',
Gelijk een star op zee,
En vrij van hertewee,
Haar levens adem haal',
Zich vroom en zedig drage,
Opdat ze God behage.

D

5

LIX. Beiden, zoowel van Lennep als van Vloten plaatsten dit gedicht op
x666.
LX. Van Lennep plaatste dit gedichtje op 1666, van Vloten eveneens ,
doch met een vraagteeken.
2. 0 n t ij d' I ij k : 'tzelfde als „ontijdig". — 4. Zoo verwelkt de rijp
een bloem: het w.w. v e r w elk en wordt nu gewoonlijk alleen onz.
gebezigd. Men zegt van een bloem, dat zij v e r w elk t, niet, dat zij v e rw elk t w ordt: hier echter neemt Vondel het woord bedrijvend, en ik
wil hem het recht daartoe niet betwisten. Het taalgebruik geeft ook heden
nog aan een aantal w.woorden beide vormen. Men denke aan slepen,
breken, leeren, verkleuren, verschieten, smaken, enz. enz., die
zoowel bedr. als onz. gebezigd worden. — Op een gedreven enz. 2. G e 1 ij k
een star op zee: onder de menigvuldige namen, welke aan de Moeder
des Heeren gegeven worden , is ook die van Stella maris, „zeester" ;
waarschijnlijk vertoonde de penning een zoodanige ster, en wordt daarop
in deze regels gezinspeeld.

OP DEN GEDENKPENNING VAN 'T LAM.
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Op ben sebenfiptiming 3cin 1 Agam,"'
DOOR AGNES BLOK AAN EEN AND'RE AGNES VEREERD.

Et Lam des geefsters naam bewaart.
Die wenscht dat Agnes, haar genan,
Naar 't zuiver Lam des hemels aard',
En volg, zoo naarstig als zij kan,
Het spoor van 't Lam, dat God behaagt.
De hemel zeeg'ne deze maagd.

H

Op ben gebtnaptitning
VAN

PARIS' OORDEEL,LXII
AAN

IDA BLOK.
oordeel leert op Ide,
pAris'
Daar hij reuk'loos vonnis velt,
Dat men wulpsche wellust vliede,
5

Eer en wijsheid hooger stelt
Dan een blik van minnevonken.
Troje is dus in d'asch verzonken.

LXI. Door van Lennep op 1666, door van Vloten op 1665 met een
vraagteeken gesteld.
LXII. Door van Lennep op 1666, door van Vloten op 1666 met een
vraagteeken gesteid.
i. Des geefsters: en niet der gee fs t e r , zooals velen heden ten
dage zouden schrijven. — Op den gedenkpenning van Paris' oordeel.
1-3. Men moge het oordeel, door Paris geveld, in zooverre berispen,
omdat hij zich liet omkoopen, of aithans verleiden door de belofte, hem.
gedaan ; doch zijn vonnis op zichzelf was rechtvaardig, en de hier gep redikte zedeleer valt bezijden. Had de appel, waarover het geschil liep, tot
opschrift gehad : „aan de waardigste", dan zou hier de les hebben kunnen
te pas komen, dat eer en wijsheid hooger te achten zijn dan schoonheid ;
doch hij was alleen geroepen om te beslissen, wie de schoonste was,
en handelde dus volkomen naar plicht, toen hij den appel aan de Godin
der schoonheid, aan de ,,sehoone bij uitnemendheid", toewees. — 4. Stelt:
hier vorderde niet enkel de taal, maar ook de duidelijkheid, dat het w.w.
in den conjunct. gesteid werd. — 6. D u s : d. i. : „ten gevolge van het
gebeurde".

RAADSEL.
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Elukkig is Sint Lukas Kalf.

Het deelt de vrucht met Neeltje half,
Wanneer ze speelt en kwinkeleert,
En 't Kalf het kalverdeuntje leert
Nahupp'len, op haar trant en maat.
Hoewel het zelden stille staat,
Het heeft stilstaande dingen lief:
Banketten, dischgerecht, en brief,
Limoen, citroen en glas en schaal,
Sieraad, en overdaad en praal,
En wat het los, en met verloop
Verzuimt, ziet sling'ren overhoop.
Hoe min geschikt, te laag te hoog,
Hoe schooner in het kalveroog;
Maar als het op een klaren dag
In eenig landschap weiden mag,
En grazen, tot den buik in 't gras,
Wat is dit Kalf dan wel te pas!
Hoe graaft, hoe groeit het welig dier!
Bij wijlen komt een schuw Pluvier
Gesprongen uit de groene wei:
Dan gaat dit jeugdig paar ten rei.
Want zoo ik 't kalveraartje ken
Het leeft in 't leven van de pen
En veder, daar 't Pluvier op zweeft,
Dan op, dan neer, en trekken weeft,
Waarvoor de meesterschrijver suft,
En van beschaamdheid staat verbluft.

LXIII. Over den schilder Willem Kalif is in den laatsten tijd eenig licht
opgegaan. Toch zijn die berichten nog schaarsch en tegenstrijdig. Hij gaf
op, in September 1553, 3o jaar oud te zijn en in Juni 1661, 39 jaar; Kalif
was een leerling van Hendrick Gerritsz. Pot en beoefende, ofschoon voornamelijk stillevenschilder, toch ook andere genres. Zie Oud-Holland V-VIII
en IX passim.
Van een huwelijk met Neeltje Pluvier is tot heden niets bekend.
Door beide uitgevers op 1663 gebracht.
i. Sint Lukas K al f: Vondel noemt den Bruigom hier het kalf van
Sin t-Luk as, omdat deze, als de patroon der schilders vereerd werd.
-2.
Het deelt de vrucht met Neeltje half: dit wil waarschijnlijk
alleen zeggen: „hij deelt met Neeltje al wat over en weder met de kunst
verdiend wordt". — 11-14. Lees: „en allerlei dingen, die, door achteloosheid, verzuim of tijdsverloop, overhoop zijn geraakt; hoe meer in de war
en door elkander, hoe mooier".

RAADSEL.
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Nu raad eens om, al lacht ge wit,
Wat Kalf, , wat V eld-Pluvier is dit ?

Stroifitb.
E Manuel
is nu geboren,
Zoo lang geleen
5

10

15

20

Den vaderen beloofd te voren,
Eer hij verscheen.
Toen Gabriel de Maagd ontvouwde
In haar gebedecel
De boodschap, die hem God betrouwde,
Een Goddelijk bevel;
Aanhoorde deze bloem der Joodschap
De maar, en stond
Verbaasd voor zulk een blijde boodschap
Uit 's Engels mond.
Emanuel is nu geboren,
Zoo lang geleen
Den vaderen beloofd te voren,
Eer hij verscheen.
Gods dienstmaagd eene poos verslagen,
En voor dit wonder stil,
Bestemde straks het hoog behagen
Ootmoedig met haar wil.
De kracht des alderhoogsten daalde
Uit 's hemels poort :
Hier op vernam deze overstraalde
Het eeuwig Woord

29. Al lacht ge wit: wit lachen is een uitdrukking, nog zeer in
zwang, doch niet overal en bij ieder in dezelfde beteekenis, dewijl de een
er een lach van tevredenheid, de ander een verraderlijken lach mede wil
aangeduid hebben. Intusschen een soortgelijk verschil van opvatting heeft
ook met g I i m- of griml a c h en plaats. Dit laatste nu is meer een lachen
met de lippen , bij het w i t of w i tj es lachen vertoonen zich de witte
tanden of tandjes. — Kerstlied. 6. In haar gebedecel: vergel. de Opdr.
aan de H. Maagd, vs. 62. — 9. Aanhoorde: 't voorz. a a n in a a nhoor en werd nog in Vondels dagen meestal als onafscheidbaar aangemerkt, en nog wordt in Vlaanderen meermalen „ik aanhoo r", voor „i k
hoor aan", gezegd en geschreven. — i i. V o o r: in den zin van o v e r. —
23. D e z e overs tr a a 1 d e: deze en soortgelijke uitdrukkingen verdienen
geene navolging. Men kan, in gezonde taal, niet zeggen, dat iemand
overstraald is, zonder er bij te voegen, w a a r m e d e. Hier moet verstaan worden : „met kr a c h t".
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KERSTLIED.
Emanuel is nu geboren,
Zoo lang geleen
Den vaderen beloofd te voren,
Eer hij verscheen.
Het Woord viel, als de dauw bij droppen
Op een wit lelieblad
En ongerepte rozeknoppen,
In 't zuiver maagdevat.
De Godheid troost den heilverlanger:
Want Josephs bruid,
Uit Jesses stam, ging sedert zwanger
Van Davids spruit.
Emanuel is nu geboren,
Zoo lang geleen
Den vaderen beloofd te voren,
Eer hij verscheen.
Maria, maagd en teffens moeder,
Baart haren lieven Zoon,
Der volken Heiland en Behoeder,
Op Koning Davids troon.
Zijn rijk, bepaald van grens noch muren,
Zal al de kracht
Der aardsche Koningen verduren
Door zijne macht.
Emanuel is nu geboren,
Zoo lang geleen
Den vaderen beloofd te voren,
Eer hij verscheen.
Het licht van 't licht ontbeert zijn luister.
Een Engels blijde stem
De Herders wekt, en wijst bij duister
Naar 't arme Bethlehem.
Al d'Eng'len eer den Hoogsten wenschen,
Het aardrijk vree,
Een goeden wil aan alle menschen
Van stee tot stee.
Emanuel is nu geboren,
Zoo lang geleen

29, 3o. Als de dauw bij droppen op een wit lelieblad: zie
53. Het licht van 't licht ontbeert
zijn luister: Vondel wil vermoedelijk zeggen, dat Christus (het licht, uit
L icht geboren) zijn hemelsche luister thans ontbreekt; doch de uitdrukking ontbeert ook licht en luister.
Opdr. aan de H. Maagd,vs.68. —

KERSTLIED.
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Den vaderen beloofd te voren,
Eer hij verscheen.
Drie Koningen den Heer der Heeren,
In Davids oude stad,
Aanbidden, en met wierook eeren
En mirre en gouden schat
En Simeon, van God gedreven,
Omhelst Gods kroost.
Hij vaart bier op naar 't ander leven
In God getroost.

A ofpng
DER

GEESTELI JKE MAAGDEN.
OP DE WI JZE :

Het daget nit den oosten.

Aat ons de wereld haten,
En 's werelds slavernij,
En kiezen van drie staten
Den besten staat van drij,
Den staat van 't maagdeleven,
Hoog verheven.

L
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Dit 's geen gebod van boven,
Maar 's Heilands wijze raad,
Een raad met recht te loven,
Al lijdt de maagd veel smaad
Bij traag verlichte blinden
Trouwgezinden.
Wij willen hierom 't huwen
Niet last'ren en versmaftn,
Noch 't echtbed leeren schuwen
Wie trouwt heeft wel gedaan.
Wie 't wereldsdom wil bouwen
Mag vrij trouwen.

65. Drie Koningen: zie het aangeteekende Opdr. aan de H. Maagd,
vs. 85. — Lofzang der Geestelijke Maagden. 3. Van drie stat en: t. w.
„maagd, vrouw en moeder". — i6. Wie trouwt heeft wel gedaan:
zie i Cor. VII: 9, 28.
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LOFZANG DER GEESTELIJKE MAAGDEN.
Wij moeten in 't hanteeren
Van allerlei metaal
Elk naar zijn deugd waardeeren,
Goud, zilver, tin, en staal.
Het goud blijft hoogst in waarde
Hier op d'aarde.
Maria, die geruster
Aandachtig zit voor God,
Kiest, wijzer dan haar zuster,
Het allerbeste lot,
Ter goeder tijd verkoren,
Nooit verloren.
De wereldsche, beslommerd
Als Marta of en aan,
Met huiszorg zich bekommert:
Gods dienstmaagd is belaftn
Naar 's bruidegoms behagen
Zich te dragen.

Zoo wint het kuisch onthouden
Der maagden d'eerste kroon,
Veel hooger dan getrouwden
40Gezeten op den troon,
Gelijk de maagd en moeder
Van elks hoeder.
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't Is weinigen gegeven,
Van hart en zin besneen,
Dien kruisberg op te streven,
En door de wolken heen
Aartseng'len, die God kennen,
Naar te rennen.
Twee ongelijke deelen,
De ziel verknocht aan 't vleisch,
Bezwaarlijk Gods bevelen
Voltrekken naar den eisch.
Wie flauw en stukwijs strijen
Schaars bedijen.
Dit eischt geen mensch ten halve,
Maar ziel en lichaam heel,
Wie met genadezalve
Wordt overstort wint veel
Gena, gelijk de telgen
Dauw inzwelgen.

6o
25-33. Zie Lukas X : 38-42.

LOFZANG DER GEESTELIJKE MAAGDEN.
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Dan bloeien ze, en verjeugden,
En winnen daag'lijks aan
In oefeninge en deugden,
Gelijk de boomen staan
In zegenrijke luchten,
Rijk van vruchten.
De wereld, zoo vergangbaar,
Den leenheer nauw'lijks geeft
Een appel, al t'ondankbaar:
De maagd, die zuiver leeft,
Schenkt wortel, boom, en bladen,
Zwaar geladen.
Zij schenkt hem boom, en enten,
En teffens al 't gewas,
De hoofdsom, en de renten,
Al d'inkomst, en de kas,
En, om het al to vatten,
Acht geen schatten.
Die d'enge poort indringen
Treën rijk in armoe voor,
Bezitten alle dingen.
Dus leiden d'ouden 't spoor,
Van maagden nagetreden,
Rein van zeden.
De maagden zijn Gods kerken,
De kuischheid toegewijd.
Zij off'ren al haar werken,
Van aardsche zorg bevrijd,
Den bruigom, daar ze aan hangen,
Met verlangen.
Tot hem stijgt van beneden
Naar 't hemelsch eng'lekoor
De wierook der gebeden,
Het gansche leven door.
Hij let op hare klachten
En gedachten.
Gelijk ze klaarder lichten,
In waarde van dien staat,

6i. Verjeugden: 'tzelfde waarvoor men thans v erj eugdigen zegt.
Versta: „zijn rijk in hun armoede en bezitten" enz. — 85. De—8o,i.
maagden zijn Gods kerken: toespeling op i Corinth. III: i6, 17.
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LOFZANG DER GEESTELIJKE MAAGDEN.
Zoo moeten ze ook meer stichten,
In woorden werk en daad,
Of 't geeft haar scha, geen voordeel,
In Gods oordeel.

100

Te bros en wispelturig
Is wereldsch schijngeluk:
Deez' bruiloft juicht gedurig,
Getroost in nood en druk,
En hoopt op 's hemels feesten
Bij Gods geesten.

I05

Daar zet de Heer der heeren
De bruid omhoog te prijk,
Opdat hij haar mag eeren
In 't eeuwigdurend rijk,
En kronen zijn getrouwe,
Vrij van rouwe.

II0

fit f 4 c 6 t exiv
E Turken, 't is schande,
Europe bestrijen,
Te water te lande.
Wie zal ons bevrijen?
Zij trekken vast henen
Den stroom op naar Weenen.
De Keizer sta vast.
0 Christen vrijheid, gij zijt in last.

D

5

J6ctriefirefler."v

G

Een scherper zwaard doorsnijdt zoo 't moeders hart,

Dan daar ze hoort haar kind, het kruislam, blaten :
Mijn God, mijn God. Sterft God, van God verlaten?
Lijdt God van God? gevoelt de Godheid smart?

LXIV. Door van Lennep en van Vloten op 1639 geplaatst.
LXV. Van dit gedicht heeft nog een handschrift bestaan, (zie OudHolland II, bl. 306), doch dat is verloren gegaan.
Door van Lennep gesteld op 1643 en door van Vloten in hetzelfde jaar
met een vraagteeken.

HARTEBREKER.
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Emanuel, God zelf, Gods eenig zoon ,
En God van God, van top tot teen vol wonden,
Verwacht den slag, van 's Vaders hand gebonden,
Verwacht den slag des doods, en ziet hem schoon.

Een Engel daalt ten troost van Isaks ziel.
Io D'aartsvader slachtte een ram, op Gods behagen,
Gebrand op 't hout, van Isak zelf gedragen.
Een Engel kwam, die Abrams slagzwaard hiel:
Maar Jesus geeft den allerjongsten snik,
Gelaafd met galle en edik, toen hem dorstte,
15 Aan 't heilig hout, dat zijne schouder torste
Dit sterven geeft Nature een krak, en schrik.

20

Hoe waant ge is nu de moeder zelf te moe,
Die dicht bij 't kruis nog stand houdt in Gods lijden?
Zag Simeon dit zwaard haar hart doorsnijden,
Wat liefde dreef heur naar den doodsberg toe?
Zoo bitter staat de Godheid Adams beet,
En elks vergrijp: nog hoort men d'Eng'len wenschen:
0 God, verschijn ten troost ten zoen der menschen:
Verschijn in 't vleesch, geverfd in bloed, en zweet.

25

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

35.estar44i.L.,,
Aar kraait de haan. De dag genaakt.
Och Peter, schrei. Waarom verzaakt
Gij God? zoek God met rouw te paaien,
Zoolang gij 's nachts de haan hoort kraaien.

D

LXVI. Door van Lennep en van Vloten op 1643 geplaatst.
Vondel spelt hier han egekraai en niet hanengekraai, mijns inziens
te recht: er is hier geen sprake van „gekraai van hanen", zoo min als
in appelboom van een „boom v an appelen", in hoefstal van een
„stal van hoeven", in pa a r d e d e k van een „dek van paarden", in
8. En ziet hem schoon: de oudeuitgaveheeft: en zit hem schoon,
wat klinkklare onzin was. Volgens mijne verbetering zou de uitdrukking
kunnen beteekenen: „hij ziet (den dood) schoon (alreeds) genaken", of kan
s cho on worden opgenomen als adject. bij h em (de do o d) behoorende. -9. D a alt moest d a al de wezen, om de imperfecta, die volgen.
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OP D'AFBEELDINGEN EENIGER KONINGEN.

Op b'cifihtfbingen
EENIGER

KONINGEN VAN FRANKRIJK.Lxvil
OP HET RAADHUIS TE ARLES.

y

W olk het Kapitool verrijkt met Keizersbeelden,
Zoo weet de wereld dat zij boog voor 't krijgsgeweer.
Aureel, het Fransche Room, bootst Rome na in weelden,
En siert met Koningen het hof, uit lust tot eer,
5 't Was eer geen wonder, dat oud Rome triomfeerde,
Het Fransche Rome geen triomfen zelf ontbeerde.

U

Uit het Latijn vertaald.

fan 2)01 Ooostbegot Our
PIETER DE GRAEF,LXVIII
Vrijheer van Zuidpolsbroek,
OP DEN OORSPRONG VAN HET GESLACHT DER GRAVEN.

D

E naam en bijnaam geeft het leven aan den braven

Die Griete Pieter Beernts den ring op trouwe schonk,
Een vrouw die met haar schild vereerde d'oude Graven,
Dewijl Heer Eggerts glans en wapen hier in blonk.

brie v e t a s c h van een „tasch van brieven", enz. enz. In al deze en
soortgelijke samenstellingen, waar het eerste deel des woords niet in
genit. noch in plural. staat, komt geen n te pas, tenzij welluidendheidshalve,
wanneer er een klinker of een h volgt, als in r e u z enarm, held enhar t.
LXVII. Door van Lennep gesteld op het jaar 1662, door van Vloten
omstreeks 1662 met een vraagteeken.
LXVIII.Bijzonderheden omtrent Pieter de Graef vindt men in het deel X
dezer uitgave, blz. 148.
3. A u r e el voor Arles. — "Ian Pieter de Graef. 1. Volgens een noot,
door Vondel onder dezen regel geplaatst, was de brave hier bedoeld
Pieter de Graeff, die in 1512 trouwde met Griete Pieter Beerents.
Griete Pieter Bee r n t s: niet minder dan vier personen komen
-2.
onder den naam van Bar end of B e r end op de regeeringslijsten voor:
waaronder een Berend Berends, die in 1509 Raad werd en wellicht de
vader was van Griete. — 3. Versta: „een vrouw, die door P. de Graeff te
huwen aan de familie de Graeff eer bewees, omdat zij van aanzienlijke
afkomst was". — 4. He er Egg erts glans. Vondel voegt hier in een
noot bij: „Willem Eggert, Heer van Purmerend, en grondsteenlegger der
kerke van Sinte Katrine t'Amsterdam",

AAN DEN HEER PIETER DE GRAEF.
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5 Dit huw'lijk teelde Jan, die Amstels Raad bewaarde,
In 't recht des Schependoms. Uit hem kwam Diedrik voort,
Uw grootvadrs vader, die met jonkvrouw Agnes paarde,
Een zuiv're spruit van Nek, standvastig bij haar woord.
Hij werd een lid des Raads, en eerde als burgervader,
Des Burgemeesters stoel, tot heil der burgerij:
10
Doch 't ambtloos leven en gerustheid lag hem nader
Aan 't hart, dan eergenot en lust tot heerschappij.
Zoo tuigt 's mans deugd, besteed aan ouderlooze weezen.
Dus wordt der Stammen deugd de telgen aangeprezen.

fan btu Ooogebteen iiteihouD3
JAKOBA BIKKER,Lxix
Vrijvrouw van Zuidpolsbroek,
OP DEN OORSPRONG VAN HET GESLACHT DER BIKKEREN.

Eer Roemer Arent van den Anxter zag men treden,
Als Burgemeester, voor drie eeuwen, ruim geteld,
Om 's Burgemeesters stoel op 't oud Stadhuis to kleeden.
Hij voerd' een rooden balk met eere in 't gouden veld,
5 De perkementen zelfs getuigen van dit zegel,
Gelijk de witte balk van Henrik Willems Boel
In 't groene veld getuigt hoe hij der vaad'ren regel
En 't recht des Schependoms bewaarde op Amstels stoel.

H

LXIX. Bijzonderheden omtrent Jacoba Bicker vindt men in het deel X
dezer uitgaaf, blz. 148.
Door van Lennep en van Vloten wordt dit gedicht op 1662 gebracht;
waarschijnlijk dagteekent het van 166o, omdat haar portret een pendant
is van dat van haren man en het bijschrift op diens afbeelding reeds in
den Hollandschen Parnas (166o) gedrukt werd.
5. Jan. Vondel teekent hierbij aan: „Jan Pietersz. de Graaf 1542". Hij
werd namelijk in gemeld jaar Lid van den Raad, in 't volgende Schepen. —
6. Di e d r ik: „Diedrik de Graaf, 1578 Burgemeester". Aant. van Vondel.
—7,8.AgnesvaNk:dochtrnPievaNk,d
1581
Burgemeester werd. — Aan Jakoba Bihker. I. Ro emer Arent van den
A nxter: In de oude uitgave staat naast dezen regel het jaartal 1356
genoemd; bij Wagenaar komt de hier genoemde eerst in 1357 als Burgemeester op de Regeeringslijst voor. Verscheidene leden van dat sedert
uitgestorven geslacht bekleedden Regeeringsposten. — 6. Hen r i k W i 1lems Boe 1: in 136o Schepen geworden, welk jaartal ook in de oude
uitgave nevens dezen regel staat uitgedrukt. — 6, 7. De witte balk v an
Henrik Willems Boel in 't groene veld: dat het wapen der
Boelen of Bo e 1 e n s z en zoo was als het bier beschreven wordt, is ten
overvloede gebleken uit een hoogst merkwaardige genealogische tafel, in
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AAN MEVROUW JAKOBA BIKKER.
Zoo bloeide 't oud geslacht van Bikker, niet vergeten
Van zwaard- en spilzij, lang eer Keizer Maxmiljaan
Heer Andries Boel beschonk met eene gouden keten,
Om 't goud hem mild vereerd van zulk een onderdaan ,
Waar door de schildkroon op Stads wapen kwam te brommen,
Aldus rust Bikkers huis op zulke twee kolommen.

q(ctit 3 tiffrou53
IDA BL OCK Pc
31.

Onkvrouw Ida, stil van aard,
Slijt haar jaren ongepaard,
En wil ergens in een hoekje
Liever met het stomme boekje
LXX. Ida Block was de zuster van Agnes Block, Vondels bekende
vriendin; zij was 26 Juli 1632 geboren en overleed den i iden Juli 1693,

j

groot folio, behoorende aan het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap te
Amsterdam. Aan 't hoofd dier lijst prijken Cornelis Hendriksz. Loen en
Elizabeth Boelensz., (dochter van den beroemden Ridder Boelensz., van
Wien meermalen in dit werk gesproken is), die in 1529 zich in den echt
vereenigden, en van wie (als uit de tafel verder blijkt) schier alle zoo
Amsterdamsche als Hoornsche regeeringsfamilien van vaders of moeders
zijde zijn afgestamd. De kinderen, uit gemelden echt gesproten, namen,
ter instandhouding der gedachtenis van hun doorluchtigen grootvader, den
naam van Boelensz. bij den hunnen aan, ja zelfs vindt men er op de lijst,
die zich alleen Boelensz. schrijven en den naam van Loen hebben laten
varen. Aan de omstandigheid nu, dat de hier bedoelden wel den naam,
maar niet altijd het wapen van Boelens overnamen, is het te wijten, dat
tot nog kort geleden aan laatstgenoemd geslacht wel eens een verkeerd
wapen werd toegeschreven. Veel tot die verwarring brachten onder anderen
de wapens bij van even zoovele Burgemeesters, die alle drie den naam
van Boelens voerden, en welke wapens ieder nog kan zien prijken op de
glazen der Oude Kerk te Amsterdam, zijnde als volgt:
2de rij, 3de glas. KLAAS BOELENS. 1582.... Gekwartileerd Loen en Boelens.
Loen, lazuur met een hoofdeloozen leeuw.
Boelens, sinopel met een zilveren faas.
3de rij, 3de glas. JACOB BOELENS. 1595 .... Loen vol.
2de rij, 7de glas. JAN KLAASZ. BOELENS.
MERENS . . . . 1587 .. Merens en Boelens in 5 fazen vereenigd, 1.4 sabel
2.5 sinopel, 3 zilver met de meerlen.
Uit de aangehaalde regels zoowel als uit den geheelen inhoud dezer
beide bijschriften, blijkt wederom, hoe grondig onze dichter met de geschiedenis der Amsterdamsche familien tot in de kleinste bijzonderheden
bekend was, en hoe weinig hij de aantijging verdient van Melchior Fokkens,
als had hij — omdat hij een poeet was — vrijheid gevonden, daaromtrent
het een of 't ander te verzinnen. — 10-12. Uit deze regels blijkt, dat de
gissing, betreffende de aanleiding tot het beschenken van Andries Boelens
met de ridderlijke waardigheid, werkelijk overeenstemde met de geschiedenis
of althans met de overlevering, zooals zij bij 's mans nakomelingen bestond
en aan Vondel bekend was geworden.

AAN JOFFOUW IDA BLOCK.
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Eenzaam spreken, stil en vrij,
Dan zich onder slavernij
Van het huwelijk begeven.
Zij wint rust die zoo kan Leven.

5

Tan be Woont en g(rretr."'
K zag een hoogen berg neerhangen op twee stroomen,
van overdwars met gouden zonnetoomen,
I Bestraald
Daar 's lands Rodaan voorbij van boven nederschiet,
En d'Arrar langzaam langs de groene kanten vliet.

Op rapt.

0

5

Borgtocht van 't verbond, 't verdriete u niet, maar spoed
Te lande, of met den riem te water, door den vloed,
Daar ons Garumne met veel bochten heen komt ruischen,
Om in de bare zee met vollen stroom te bruisen,
Of daar de kromme weg rondom loopt, en u leidt
Naar Blavie, altijd trots ten oorelog bereid.
Uit het Latijn van Ausonius.

volgens de opgaven op een gedenkpenning ter barer eere geslagen. Ida
bleef niet altijd „ongepaard", want 5 September 1684 ondertrouwde zij I
blijkens de inschrijving in het Puiboek , met Jacob Linnich, weduwnaar
van Catarina Jacobs de Vries.
LXXI. Dit gedicht, evenals alle op bl. 578 tot 584 volgende , worden
door Van Lennep zonder nadere opgaaf op 1662 geplaatst. Van Vloten zet
er voorzichtigheidshalve in zijn inhoudsopgaaf een vraagteeken achter, doch
plaatst ze ook omstreeks dien tijd.
1. 0 b o r g to c h t van 't v e r b o n d: bij een eerste lezing zou men denken, dat hier de stad zelve wordt aangesproken, wat echter uit de slotregels blijkt het geval niet te zijn. Van welly verbond bier gesproken
wordt, of wie als borg daarvoor naar Bla ye gevoerd moest worden, zou
misschien uit het oorspronkelijke kunnen opgemaakt worden, doch is mij
onbekend. — 6. B la vi e: 't Lat. Bj a vi u m, voor B 1 a y e.
VONDEL XII.

37
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OP BORDEAUX.

0

orbattx.LXXII

G

Odd'looze stoutheid, ik vervloeke u, nademaal,
0 vaderland, ik niet gedacht heb in 't verhaal
Uw schoone wijngerden, en stroom, en brave helden
En oversten, en raad, wel waardig om te melden,
5 Als ik die kleene stad gedenke, of uw gebied
Niet eens merkwaardig waar : en schamen wij 't ons niet. &c.

Op bt 7.13aitatf it Pointe,
GENOEMD

DIANA.

0

5

Stroomgod van de stad, gezond door 's waters aard ,
Springader van den Celt, den goden lief en waard,
In ongelijke spraak. d'Apoon met zijn geklater,
Noch Nemausus is niet doorluchtiger van water,
Ook vloeit Timavus niet zoo helder naar de zee.

LXXII. Het bovenstaande is een vertaling van den aanhef van een lofdicht, bij AusoNIus te vinden onder zijn Clarae Urbe s, en getiteld de
Burdigala XIII.
i. Godd'looze stoutheid: een latere uitgave heeft stomheid, in
plaats van stoutheid, wat geen redelijken zin kon opleveren. 't Lat. heeft:
Impia jam dudum condemno silentia.
5. Als ik die kleene stad gedenke: 't Lat. heeft:
Quasi conscius urbis
Exiguae,

d. i.: „alsof ik u voor een klein stadje hield". De tekst van Vondel schijnt
ook hier verdorven. — Op de Waterwel. Op de Wat e r w el: hier moet
ik gelooven, dat Vondel niet de uitgave van AusoMus gebezigd heeft,
welke ik geraadpleegd heb, t. w. die van 1631 bij W. Blaeu te Amsterdam,
maar eene andere: immers hoe hij anders aan 't woord NISMES komt, is
mij onbekend. De Latijnsche verzen toch, welke hier vertaald zijn, komen
voor in 't hierboven genoemd lofdicht de Burdigala, en daarin wordt van
geen Diana, maar van Divona, een Keltische godin, gesproken. —
4, 5. De N e m a us us is mij als rivier niet bekend, des te beter de
T im a v u s, die in het Adriatische Meer vloeit en van welken de oude
dichters herhaaldelijk gewag maken.

OP NARBONNE.

or

G
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au,6o.t.LXXIII

I J zult dat strijdb're en trotsch Narbonne niet vergeten,

Een heel wijdstrekkend rijk, in 't groote land bezeten.
Zij hield veel troepen met haar wetten onderdaan,
Daar zich Savoje buigt, en neigt naar den Sequaan,
5 En d'Alpes toppen hem van Italjanen scheiden,
En 't Pyreneesche sneeuw hem van d'Iberen leiden,
En de Rodaan met kracht ruischt in 't Lemansche meer,
En de Cebenner loopt naar d'Aquitanen neer,
Tot daar de Belgen al vanouds Teutates eeren,
10 Zoo ver reikt Narbo toe. Gij Gallen hebt de Heeren
Van Rome, en hun voogdij te voren lang ontzien.
Uit het Latijn van Ausonius.

Op it Oottfoust.'
'k Z
Al nimmermeer Tholoze ons voedsters naam verzwijgen,
Zoo wijd omsingeld met een muur, heel hoog in 't stijgen.
Garumne, een schoone stroom, loopt langs de vesten heen.
z'Is volkrijk: want zij paalt tot aan de Pyreneen,
5 En 't Cebennijsch gebergt, met pijnboombosch behangen,
Van Aquitaners en Iberen dicht omvangen:
En schoon zij uit vier steen veel duizend mannen schudt,
Noch wordt ze nimmermeer van burgers uitgeput:
Want zij in haren schoot bedekt al die ze baarde.

LXXIII. Het bovenstaande is eene vertaling der eerste elf regels van 't
gedicht de Narbone, mede onder de Clarae Ur b es te vinden.
LXXIV. AusoN. Clar. Urb. XL Hier is het geheele lofdicht vertaald,
ofschoon de laatste regel zijn rijm mist.
1. 0 n s v o edsters naam: vermoedelijk was Ausonius te Toulouse
onderwezen en noemt hij daarom die stad zijn v o e dst e r. — 3. G a r umn e:
de Garonne. — 5. 't Ceb en ij n s c h gebergt: de „Cevennes", zooals men
die thans gemeenlijk neemt. — 7. S ch o on zij uit vier ste en veel
d u i z end mannen s c h u d t: dat zegt het Lat. niet, waar wij lezen:
Quae modo quadruplices ex se quum effuderit

urbes ,

d. i.: „die, ofschoon zij vier steden uit haren schoot schudde", of „vier
steden bevolkte".

OP ARLES.
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ts Lxxv
ree
or qi
Tweederlei Aureel, komt voort met uwen staat.
Het strijb're Narbo en het rijk en machtig Weenen
Bewoont u met een yolk uit d'Alpen eerst verschenen.
Uw steenen brug verstrekt een wijde en effen straat,
5 Terwijl de Rodanus bruist door de bogen henen,
En gij koophandel met de Roomsche wereld drijft,

0

N

U wensch ik u heel klaar t'ontdekken en t'ontvouwen
Hoe Cenoman de stad vernoemde en op hielp bouwen.
Lemanus, d'oude stad, was eertijds wijd vermaard,
En volkrijk met een macht van burgerij bewaard.
5 De Vorst der Gaulen heeft haar met dien naam geteekend,
Lemanus, die zich nog van Paris afkomst rekent.
Uit het Latijn vertaald.

Op

bt 5ottber6eire 6rug,
GENOEMD

PONT DU GARD.
-`1\1' vrij wat meer is 't dat deez' kunstenaar en held
E
Den lof van 't werk veracht, en zijnen naam niet meldt.
0 wond're werkman, schoon het groot is dat gij wrocht,
Nog meer verbaast me 't werk, van u nog niet bedocht.
Uit het Latijn van T. Beza.
LXXV. Zie AUSON. Clarae Urbes : de Arelate VII.
i. T w e e d e r lei A u r eel: de Aureliaansche weg, die te Rome begon,
eindigde wel te Arles; doch dit was nog geen reden, om die stad A ur eel
te noemen. Wat het bijgevoegde tweed erlei betreft, de uitiegging daarvan vrage men aan Ausonius, die insgelijks schrijft:
Pande , duplex Arelate, tuos blanda hospita portus.
2. We e nen: niet de hoofdstad van Oostenrijk, maar Vi enne, in Dauphin é. — 6. Deze regel vindt wederom zijn tegenrijm evenmin als de
slotregel der drie vorige bijschriften; terwijl Vondel heeft nagelaten, de
twee laatste verzen van Ausonius te vertalen. — Op Mans. 2. C eno m an:
de Latijnsche schrijvers noemen de stad Cenomanurn, waarvan misschien
de overlevering herkomstig is, als ware zij door zekeren Cenoman gebouwd. — 3. Lem anus: dit is eenvoudig een Latijnsche vertolking van
Le Mans. — Op de wonderbare brug. De wonderbare brug: men weet,
dat deze brug, tusschen Avignon en Nismes gelegen, een werk is van de
Romeinen. — 4. 't W e r k, van u nog niet bedocht: niet zeer duidelijk;
het Latijn zou hier de beteekenis kunnen ophelderen voor hem, Wien het
gelukt de plaats bij Beza te vinden.

OP MARSEILLE.
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Op parotiere.
I J bouwen eenen muur, ter eere van dien dag,
Daar 't Middellandsche meir zijn schuim op breken mag.
Het zal een stad zijn, tot gerief der zuider stranden
En volken over zee, die hier to scheep belanden,
5 Een zeestad Mars genoemd naar dezen dag alleen.
Voor 't Fransche krijgsvolk, dat zoo moedig heeft gestreen.
Deez' stad werd sedert tot een Keizersstad verheven,
De naam Marseille haar ten prijs en lof gegeven,
Alsof men zei: deez' stad voert haren naam van Mars.
UT de Franciade van Hierre.

W

Op b'a6bijt grin gi. ribius
BUITEN CLERMONT.

D

5

It oude hof werd eerst van Austrimon gesticht,

Die t'Avignon ontstak het eerste Bisschops licht:
Maar heer Illidius, die elk als heilig eerde,
De vierde nazaat, die de Schaapskooi wijs regeerde,
Volbouwde het in top, toen Clodoveus 't rijk
Van Gallie betoomde, en d'eerste tot een wijk
Der volken werd gedoopt, en op de vont gewasschen.
Uit het Latijn vertaald.

9. Van Mars: zoo zou de Lat. naam Marsilla en niet Ma ssili a moeten zijn. — Op d' abdije enz. i. A us t r i mon: S. Austrimonius was een
der eerste geloofsverkondigers in Gallic, waar hij de rij opende der Bisschoppen van Clermont. — 3. Illidius: de heilige Illidius of Allyrus was
de vierde Bisschop van Clermont. Hij overleed in 385.
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Op bt ediebtrij
VAN

DE MAAGD VAN VAUCOULEUR,
JOHANNA D' ARC,
Verloster van Frankrijk, tot Orleans.

D

5

E Maagd keert weder, stom van sprake voor den Gal,

Gelukkig daar haar beeld. De Godheid zelf beval
Het beeld aan 't vaderland, dat kwam 't den Franschen
[bieden.
0 Koning Henrik, groet het beeld, en troost der lieden.
Een and're maagd kwam neergedaald op uw gebeen.
Zij houdt de weegschaal, en verrijkt het rijk met een,
Opdat ze d'ijzeren in een gouden tijd verkeere.
Uit het Latin vertaald:

Op ben oteb
ROELANDT,
WELEER TE BLAYE BEGRAVEN.
UIT HET LATIJN VERTAALD.

G

I J zoekt uw vaderland , en laat ons in geklag.

Gij woont in 't heerlijk hof, wij in een droeven dag.
Maar gij, belevende de twee en veertig jaren,
Vlucht d'aarde, en, vroom van aard, gaat in de starren varen.

1. D e Ma agd: hier: „de beeltenis der maagd", die als zoodanig „stom
van sprake" is. — 2. D a ar: vermoedelijk „bij de Gallen" of op een plaats,
waar vroeger, in een onvertaald gebleven brok van het gedicht, over gesproken is. — 4. Het be el d, en troost: een bij Vondel niet ongewone
vorm voor „het beeld, dat tot troost verstrekt". — 5. Een and're maagd:
Astrea, die, volgens de fabelleer, in de „gouden" eeuw geheerscht had.
den held Roelandt. Den held Roelant: de beroemde Paladijn, van
—Op
wien de dichters zoo veel en de geschiedenis zoo weinig verhaalt, en die
onder Karel den Grooten bij Roncevalles zou gesneuveld zijn. — Uit het
La t ijn: waarschijnlijk geldt het bier een grafschrift, waarvan de maker
onbekend is.
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BI JSCHRIFT.

4E4qt,
ONDER ' T UURWERK VAN 'T PALEIS TE PARIJS.

nil kunstwerk, dat juist de twalef uren scheidt,
Ons tot gerechtigheid en stut der wetten leidt.

Op Ott 3inntOttra
VAN

LODEWIJK DEN XII,
Koning van Frankrijk,
TE BLOIS OP ' T SLOT TE ZIEN.

Lhier ter stede, daar de koning Luidewijk
Geboren werd, aanvaardt hij ook den staf van 't rijk.
Gelukkig was de dag, die 't konings licht zag rijzen,
Een Prins die Frankrijk past, en eeuwiglijk zal prijzen.
Uit het Latijn vertaald.

A

Ztr gebact3itnits
VAN

HENRIK DEN III,
Koning van Frankrijk,
OP ' T SLOT TE BLOIS, NA ' T OMBRENGEN DER GUISARDS,
UITGEHOUWEN.

Henrik , uwe deugd rust hier op hoogge-eerd,

O Dat gij bederven kunt, doch niemands scha begeert.
Uit het Latijn vartaald.

4. En eeuwiglijk zal prijzen: wie moet hier prijzen, de Prins of
Frankrijk? — Er diende noodwendig to staan: „en d i e n het eeuwig zal
prijzen". — Ter gedachtenis ens. N a 't ombreng en der Guisards:
liever: „na 't ombrengen van Hendrik van Lotharingen, Hertog van Guise".
Deze toch was het, die op last des konings werd vermoord.

OP DE ZALFFLESCH TE MARMOUSTIER.
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Op at 3afffEtscO it Parntouditr.
En Engel zalfde den op 't veld gewonden Marten.
E De groote Henrik durft elk met deez' gifte tarten.
1-,
Zit het Latijn vertaald.

Toor bt fiCtpte fan g. pariOct.
TE TARASCON.

Martha, zijt gegroet, die Christus spijsde in vrede.
O Hij
zij uw dischgenoot, en d'onze op mijne bede.

Op at gm:to:mime; etitistrOctittot
IN ZEKERE KERK TE TOULOUSE.

Ndien men telt een tal tot acht toe achtereen,
Deez' plaats verdooft de rest door haar geheiligd been:
Want vier paar lichamen van heiligen deez' drempels
Versieren, tot een eer van Gods gewijde tempels.

i

ANDER.
Oorziet vrij al wat d'een en d'and're wereld heeft,
Li Deez' plaats in heiligheid ver boven and're zweeft.

D

Mar m o us ti e r: verbastering van ma ius m ona s t eri urn, in 't Fr.
Mam o us tier een rijke abdij, nabij Tours, en door S. Maarten gesticht.
2. G eheiligd b e en voor ,,geheiligd gebeente",
—Opdegramtnsz.
of „beenderen van heiligen".
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gait mijn Our
DEN DROST VAN MUIDEN.

G

IJ die als kastelein van d'Amsterdamsche vesten
De Voorsteen trouw bewaakt, wij bidden, neemt ten
Dat buiten onze schuld van uw treurspelig end
[besten
Mij Morpheus heden heeft een schrik in 't brein geprent :
5 En zoo een droeve droom is oorzaak van verblijen
Zoo moet u zulks tot vreugd, en zegening gedijen :
Gelijk men zegt een lijk, een doodkist vallen uit
Op grijzen ouderdom, op tortsen op een bruid.
Ik zal u slecht en recht het naar gezicht vertogen,
10 En niet na dichters kunst oppronken deze logen,
Opdat men niet en waan 't is wakende versierd,
't Geen waarlijk in de slaap mij is door 't hoofd gezwierd.
Ik sluimerde als de zon alree was aan 't verhoogen,
En zag een wreed schavot oprijzen voor mijn oogen
15
Heel dicht, en toefde vast, geprangd door bangen nood
Om u, die zoo men zei bezuren most de dood.
Ten lesten kwaam dij daar, mijn Heer u niet wilt belgen,
Ik was begeerig om uw reden te verzwelgen,
En drong vast dichter aan. Gij zaagt eens ginds en hier,
20
En spraakt niet veel, maar braaf: POUR VIVRE IL FAUT MOURIR.
Doen toog dij 't wambuis uit, en eer wij 't nauw'lijks zagen
Zoo lag uw lijf ter neer daar 't hoofd was afgeslagen,
En weder aangezet. Ik wenschte menigmaal
Te hebben meer met u geijverd in ons taal.
i. Kastelein van d'Amsterdamsche vesten: het gemis van een
komma zou hier allicht den lezer in den waan brengen, dat Hooft werd
voorgesteld als kastelein niet van M u i d en maar van Amster dam.
Doch men leze: „Gij, die als kastelein, de voorstad van Amsterdam bewaakt. Muiden werd toen, gelijk nog heden, beschouwd als eene der buiten-vestingen, gebouwd om Amsterdam te verdedigen, of desnoods in te
toomen. Hierop zinspelen de regelen, welke Leycester aan Bax als parool
medegaf, toen hij hem gelastte, Muiden te bezetten:
Siet dat ghy wel bewaert
Den toom van 't groote paert.

7, 8. Va II en uit op: d. i.: „beduiden, hebben ten gevolge". 't Is de nog
gewone volksmeening, volgens welke men de droombeelden, om de juiste
voorbeduiding te vinden, zou moeten verwisselen voor het tegengestelde:
zoo zegt men, als ge van iemand, als dood of stervende droomt, dan beduidt dit zijn fang leven. — 21. Wam bays: „wambuis". Zie Uitl. Woordenb.
op HOOFT, KIL. en BILDERD. Gesl. in v. — 23, 24. Ik wenschte menigmaal te hebben meer met u geijverd in ons taal: dat is echte
droomstijl. In den droom bekommert Vondel er zich heel weinig over, of
Hooft onthoofd is, wel, dat hij Been taalstudie met hem kan voortzetten.
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25 Een was er op 't tooneel die zich ter neder strekte,
En 't versch geplengde bloed met zijne tonge lekte.
Ik twijfelde of hij 't dede uit wreedheids onbescheed,
Of dat hij lekker was op 't bloed van ons Poeet.
Een trad er voor het yolk met wezen en gebaren
30 Uitbeeldende degeen die voormaals is gevaren
Na d' Indiaansche kust, als Heerscher van 't gemeen,
Deez' roemde uw vrome dood, uw lest gesproken reën
Herhaalde hij menigvoud. Uw uitgang scheen mij heerlijk
Gelijk te wezen 't end des geens, die trotsch en eerlijk,
En jong van jaren viel, beklaagd met druk en rouw,
35
Als hij Florensen weer in vrijheid stellen wou.
Ook zag ik in 't verschiet vele heere zich verzellen
Getabbaard bezig om meer vonnissen te vellen.
Mijn leven was vol angst, mijn lust smolt als de sneeuw.
40Ik dacht och goede God wat leven wij een Eeuw.
Hier heb dij 't beeld des drooms. Heer Drost, God wil u sparen,
En reken uwen tijd zoo lang als Nestors jaren,
Opdat uw zangeres 't hoogdraven van haar stijl
Doe treffen ons gemoed gelijk een schutters pijl.
U. E. A. Verplichte.
I. V. VONDELEN.

Op b' 4f6tegbinge
VAN JONKVROUW

CORNELIA SPIEGEL.LXXVI

Ornelia, voorzien van pijl en bogen,
Li Treft harten in de bosschen : en terwijl
Zij jaagt en rent, doorschiet ze met een pijl
LXXVI. Waarschijnlijk doelde dit gedichtje op de dochter van den burgemeester Hendrick Dircksz. Spiegel, die 7 Juli 1667 ondertrouwde, oud 28
jaren, met Elbert Dell. Zij werd dus omstreeks 1639 geboren en in verband met de wijze van voorstelling, bij dit portret toegepast, behoort het
tot den tijd van Govert Flinck, Ferdinand Bol en Nicolaes Macs, waarschijnlijk omstreeks 166o en 1667.
25. Toone el: hier voor „schavot". — 29-31. Hier kan niemand anders
dan Reael bedoeld worden; — 't geen alzoo een bewijs oplevert, dat het
gedicht na diens terugkomst uit de Oost moet zijn gemaakt. — 34-36. Het
valt moeilijk te gissen welken jonkman Vondel bedoelt; want: „noit stadt
onderwaardiger aan scheuringen en oproeren dan Florence eertyds", zegt
HOOFT in zijn Rampsaaligheden der verheffinge van den huize Mcdicis.
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Den jong'ling, uit den spiegel van haar oogen,
Daar schuilt de min en mikt met boog en schicht.
Zooveel vermag haar vriendelijk gezicht.
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jn be panboret
VAN

JAN SIX.
I N deze Italiaansche Braaf
Regeert de kunst, natuur is slaaf.

Op b'aftittEbingt
VAN DEN WELEDELEN HEERE

******* VAN BURGERSDIJCK,LXXVII
Raad en Pensionaris te Leiden.
HIE TIBI ERUNT ARTES.

D
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Us leeft de vader, die den stoel der wijsheid eerde,

Nog heden in den zoon, een zenuw van den staat,
Zoo dikwijl Burgersdijck het burgerrecht verweerde
Scheen zelf Justiniaan te spreken in den raad.
De sleutels staan vergeefs en pralen in het wapen,
Zoo trouw en wijs beleid het poortslot niet bewaart.
Het raadhuis mag gerust op zijne zorgen slapen,
Als hij ter dagvaart naar het hof der Staten vaart.
Gelijkenissen van het lichaam zijn bederflijk.
De verwen van de ziel, gedurig en onsterflijk.

LXXVII. Het doelt op den Pensionaris Mr. Pieter Burgersdijck, den zoon
van den Leidschen hoogleeraar Franco Pieter Burgersdijck. Hij werd
omstreeks 1623 te Leiden geboren, en in 1663 benoemd tot Pensionaris,
was van 167o-1689 curator der Leidsche Hoogeschool en stond zelfs eenmaal op het drietal voor Raadpensionaris. Hij overleed 13 October 1689.
Het portret, hier door Vondel bezongen, berust nu in het Stedelijk Museum
te Leiden en dagteekent waarschijnlijk uit de periode 166o tot 167o.

588 OP D' AFBEELDINGE VAN CLAES VAN DAELEN.

Op b'af6ttebingt
VAN

MR. CLAES VAN DAELEN,LXXVIII

z

Chirurgijn binnen Amsterdam.

Oo leert van Daelen, met een kennis begenadigd,
Die geen krijgs reedschap zoekt, dat lichamen beschadigt,
Maar hullepmiddelen, tot 's lichaams beste en nut.
De heelkunst, die den mensch geneest, en 't leven stut,
5 Omhelst hij, en herstelt ontstelde ledematen.
Dat beeldt hem beter uit dan alle koop'ren platen.

Vergeten Gedichten.
Tier uitersit.L.
I.

D

E dood is algemeen, wie is er ooit gebleven?

Hoe arm, hoe rijk van schat, elk loopt haar in 't gemoet,
D'een is zij bitter gal, den and'ren honig-zoet,
Wel hem die sterven leert en zoekt een beter leven.
II.
5 't Verstorven graan verrijst, 't en blijft niet weg gescholen,
Zoo'n doet de mensch ook niet, diens lichaam van den dotin
Van nieuws bezield, verschijnt voor God en 's menschen Zoon,
Die 't vierschaar zelf bekleedt, en 't vonnis is bevolen.
LXXVIII. Claes van Dalen was in 1613 te Rotterdam geboren, maar
vestigde zich later te Amsterdam, waar hij 23 Januari 1656 zijn poortereed
deed. Den 8 Maart van hetzelfde jaar legde hij zijn proef voor het Amsterdamsche Chirurgijngilde af. Waarschijnlijk dagteekent het gedicht van
omstreeks 1665 of wel later.
LXXIX. Door van Lennep werden deze gedichtjes op 162o geplaatst,
door van Vloten op 1616-2o.
8. Die 't vierschaar enz. en 't vonnis: de fout tegen den eisch
der constructie, die hier bestaat (aangezien die niet tegelijk bij b e k le e d
en is b e volen kan behooren en alzoo niet tevens iste en 3de n. v. kan
zijn), is in de latere uitgave hersteld door de verandering van den regel in :
Die zelf de vierschaar spant , dien 't vonnis is bevolen.

VIER UITERSTE.
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III.
Wee ! wee der boozen rot ! hoe wild de ziel doorsnijden
10 Des geens die als een bok ten slinker zijde staat :
Als Christus dond'ren zal met een vergramd gelaat,
Vermaledijde gaat, gaat gij vermaledijden.
IV.
0 driemaal witten dag ! welzalig die mag hooren
Aan Christi rechterhand die liefelijke stem :
15 Komt hier en erft u Kroon in 't Nieuw Jeruzalem,
Gebenedijde komt, komt hier mijn uitverkoren.

1
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fan 3 u64e.'"

Ubal, geen versierde Apollen,
Leerde ons ziel op noten rollen
En zijn galm, niet minder fraai,
Dan der Heem'len ommezwaai,
En de fiksche dans der Starren
5
Die, niet wetende van warren,
Eeuwig houden haren tred
Van den Schepper haar gezet.
Sedert hoorde men krakeelen
IO
Om den pais schalmeien, veelen
Onder menschelijk geluid.
's Hemels Eng'len keken uit
Om te luist'ren, van wat tongen
Hunnen galm werd nagezongen,
Nagespeeld met zulk een gunst.
15
Jubal, vader van de kunst,
Tot vermaak en troost geboren,
Al zoo lang gij 's menschen ooren
LXXX. Volgens den „Tafel" zijn de boven afgedrukte regels „woorden
van d'heer Justus vande Vondel". Voor zoover mij bekend is, komen zij
nergens elders voor, doch op gezag van deze mededeeling moeten zij aan
den dichter worden toegeschreven.

LI

io. D es g e en s: is later verbeterd in: „van hem". — T e n: beter te r,
als in de latere uitgaven. — 12. Deze schoone regel, waar de herhaling bij
omzetting dubbele kracht aan geeft, is niet verbeterd door de verandering
in de latere uitgaven:
Vervloekten gaat nu been om 't eeuwig wee te laden.

13. Witten dag voor „blijde dag", dies albo notanda lapillo, als
de Latijnen zouden zeggen. — x6. G e b en e d ij de k o m t: is later veranderd
in: „gezegenden komt hier".

'T LOF VAN JUBAL.
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Streelt met zulk een nutten vond
Van des werelds morgenstond
Zal men in verscheiden talen
Uwen naam in top ophalen
En met een verheugden geest
Jaarlijks vieren uwe feest.
Dat de galm het na koom bauwen,
Looft dan Jubal, zonder flauwen,
Schenkt den wijn, met blij gelaat,
Jubal vond de maat,
Die wij met ons kelen meten
Bij den Rijnschen wijn gezeten.
Jubal vond het zangrig tal,
Het gemengelde geschal,
Vond het rijzen en het dalen
Van 't geluid der Nachtegalen,
Die hem roemen, rei bij rei,
Voor en na, en in de Mei.
Is de zangkunst schoon en heerlijk,
Ja zelf Godd'lijk: 't is dan eerlijk
Dat men Jubals eer bewaar:
Zingt dan Jubal eens in 't jaar.

Op be 3Reit fituri3orsitn,""'
DE DOOD,
EN EENIGE HONDERD

DOODS-HOOFDEN,
konstig van een Beiersche Non, op een karse-steentje gesneden.
TOT AMSTERDAM TEN HUIZE VAN JAN PIETERSZ. VAN DEN EECKHOUDT.

H
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ier ziet zich d'arend blind: hoe kon

De Beiersche gewijde Non
Haar groot vernuft zoo rijk ontvouwen,
En zoo godvruchtig, in het kleen
Begrijp van dezen Krieke-steen
Ons leeren alles to mistrouwen,

LXXXI. Zoowel van Lennep als van Vloten plaatsten dit gedicht op 1647.
5. Kriek est een: kriek is synoniem met k ers, ofschoon het in 't gebruik meer voor een bepaalde, min gezochte soort genomen wordt.

OP DE ZEVEN KEURVORSTEN.
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Om 'twelk de kloot der mane draait.
Terwijl de kloeke klooster-konst bezaait
Het veld des steens met bekkeneelen,
Met uur-glas, doods-hoofd, bleeke dood,
En 't Zeven Keurtal, uit wiens schoot
De Duitschen zien hun Keizers telen?
Hoe slaat der Vorsten glorie af,
Na dien de heerschappij op 't graf
En kerk-hof bouwt haar hooge tronen.
De dood beschimpt hier onvervaard,
Rijks-appel, Mijter, Scepter, Zwaard,
En armelijne voer en kronen.
0 Karse-steentje kleen en kloek,
Gij leert mij meer dan menig boek.

Citrus
AAN

DEN RIJ N.Lxxxll
VOYSE : Pas que seal je m'en voy.

At ik, door Goden gunst,
Bestort was met de kunst
Der zoete Podzij,
Musa, denk vrij,
Dat ik van geen gemeene stof,
Een proefstuk doen zou van uw lof.

D

5

Neptunus, al u pronk

Der trotsche golven zonk,
Door pennerooverij,
Ten dienst van mij:
10
Ja tot behoef van meerder veer,
Dreigd' ik wel al dat vliegt, ter neer.
LXXXII. Het is niet zeker of dit gedicht werkelijk van Vondel is.
Door Brandt werd het onder de „Dude Rymen" gerangschikt. Van Lennep
stelt het op 1625.
--7, 8. Kloot.... klo e k e.... klo oster: deze herhaling der aanvangletters
schijnt wel met opzet te zijn geschied. — I I, 12. Versta: „de zeven Keurvorsten, die een Keizer kiezen voor 't Duitsche Rijk". De uitdrukking u it
hun schoot is niet gelukkig, daar zij al licht tot de verkeerde opvatting
zou Leiden, dat de Keurvorsten een Keizer „uit hun midden" moesten
kiezen. — 18. V o'er voor v o ering, „bekleedsel". — Tityrus ens. 2. B estort klinkt nederiger dan „overstort". — I I, 12. De zin is: „ik schoot al
de vogels dood om mij genoegzaam van schrijfpennen te voorzien".
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TITYRUS AAN DEN RIJN.
De grijns van 's werelds rond,
Ik met mijn dicht ontbond,
En al de mommerij,
Most aan d'een zij:
Het Recht, door hullep van Jupijn,
Zou blinken als een zonneschijn.
Gij kweeksels van Megeer,
Betradt den stoel nooit meer;
Die voor de ware schrift,
Braakt gal, en gift.
Hoe wou ik, met een aardigheid,
Besnoeien u hoovaardigheid!
Die rompen, vol van zucht
Des staats, en niet van tucht,
Die zetten ik tot spot,
Voor mensch en God.
Gij papen, voeders van het kwaad,
Zoudt dansen op een ander maat.
'k Gaf, door mijn kloek verstand,
Den scepter in hun hand,
Die door een valschen schijn,
Verbannen zijn:
En zou dan met mijn veer dit stof
Weer vegen van de kussens of.
Alecto, niet een ziel
U meer tot lot geviel:
De mensch gij niet meer zoudt,
Door gift of goud,
Al kwaamt gij kollen met u drién,
Tot bloed verstorten weer gebien.

Dan zou de gulden tijd,
Vergiftigd, door de nijd,
Der vromen aller kop
45
Doen beuren op :
13-16. „Ik zou met mijn dicht der wereld het mom, het masker afrukken". — 19 volgg. Hier worden de Contra-Remonstrantsche Predikanten
bedoeld. — 25. Rompen voor de personen zelve : want het blijkt niet,
dat hij hen zonder hoofd ten toon wilde stellen. — 25, 26. Z u c h t des
staats: verkeerdelijk voor „staatszucht", dat niet „zucht van, maar na a r
den Staat, naar het bestier" beteekent. — 32. In hun hand: „in de
hand der Remonstrantsgezinden". — 41. Met u d r ien: de drie Furien
of Razernijen. — 45-48. Gedwongen constructie: 't zou ook, al kwam er
nog zoo'n gulden tijd, den vromen, wier hoo fd in 't z an d gesmeten
ligt, nog al bezwaarlijk vallen, den k op weder op t e b e u r e n. Het „vergiftigd door de nijd" behoort ook wel n i e t bij „gulden tijden".

TITYRUS AAN DEN RIJN.
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Die nu door dienst gedaan aan 't land,
Haar hoofd gesmeten leit in 't nand.
Maar laas ! mijn trotsche pen
Maar enkel pochen ken :
Mijn roem, op hartenleed !
Is waan van weet:
Voor Podzij, o zware smart!
Vindt niet in mij als 't goede hart.

50

55
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Dus wil ik niet een pluim
Tot scha van 't zoute schuim.
Gedreigde vogels, kom
Al om en om :
Vlieg veilig weer met zoet gewemel,
Tusschen 't aardrijk en den Hemel.

Op bot floor'rtit actrbaroot"""'
DOOR DE BEWINDHEEREN DER OOSTINDISCHE MAATSCHAPPIJE

PANTAGOULE, PRINSE VAN MAKAZAR
TOEGEZONDEN.
Ot eer van Hollands Waterleeuw
Herschept de Kunst de koperen eeuw',
Een ronde daar een kloeke vrouw,
Een Pallas, wel in spinnen zou.
Dien Aardkloot zendt 't Oostindisch Huis
Den grooten Pantagoule thuis,
Wiens aldoorsnuffelende brein
Een gansche wereld valt te klein.
Men wensche dat zijn scepter wass',
Bereike d' eene en d' andere As,
En eer het slijten van den tijd
Dit koper dan ons vriendschap slijt'.

T
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LXXXIII. Door van Lennep en van Vloten op 1647 gesteld.
5o. P o c hen: „zwetsen, zinledige woorden praten". —52. Waan van
w eet: voor „waan van kennis, geen wezenlijke wetenschap". — Op den
koop'ren enz. 3. Een r on de voor „een r o n d t e", als wij zouden zeggen, of
eigenlijk voor: „een ronde omvang"; — 't woord is gelijk van vorming als
oude voor „ouderdom". — 3, 4. Versta: „ruim genoeg, om eenspinnendevrouw
van kloeke gestalte te bevatten". — 7, 8. De zin is: „het doorzoeken van
al wat de wereld belangrijks oplevert zou Beene te zware studie wezen
voor het veel omvattende brein van Pantagoule". — I i. En eer: lees: „en
dat eer". — 12. O n s vriendschap: Vondel spreekt hier uit naam der
Oost-Indische Maatschappij.
VONDEL XII.
38
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ZACHARIAS' LOFZANG.

ZacOctrietts' Poh
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Ooft den God van Gods verkoren :
Want hij heeft zijn yolk bezocht,
Alle stammen vrij gekocht,
Hen verlost, verhief den horen
Der behoudenis ten toon
In het stamhuis van zijn zoon
David, d' eer van Jesses kroon.
God heeft waarlijk niet vergeten
Wat hij, aller stammen hoofd,
Voor vele eeuwen hun beloofd
Door zijn heilige Profeten,
Dat hij, van 's erfvijands macht
En dit hatelijk geslacht
Ons verlossen zou met kracht:
Om te toonen zijn genade
Aan d' Aartsvaders, naar 't verbond
Hun gezworen met zijn mond,
En be-eedigd, dat hij spade
Zich zou schenken, als hij kwam,
Aan de telgen en den stam
Van den vader Abraham :
Opdat wij verlost en veilig
Voor der vijanden bedwang
Hem, ons gansche leven lang,
Dienen mochten vroom en heilig,
Zoon, men zal u wijd en breed,
Alszins noemen Gods profeet,
Die Gods weg baant, waar gij treedt :

LXXXIV. Door van Lennep op 1642, door van Vloten op hetzelfde jaar
met een vraagteeken geplaatst.
4. V er hie f: het imperf. doet hier een min gunstige werking, nadat in
den vorigen zin het perf. was gebezigd, en is oorzaak, dat deze regels bij
de eerste lezing iets duisters hebben. — 4, 5. D en hor en der b eh oud en is: 't woord ho or n heeft in deze en dergelijke spreekwijzen dezelfde
beteekenis als die van „kroon". De myter of tiara der Oostersche Vorsten
was in de gedaante van een boom gebogen: en het „verheffen van een
hoorn" is alzoo synoniem met het: „om hoog steken van een kroon". —
18. Spa de: om 't rijm: de zin had hier gevorderd: „te zijner tijd", of een
dergelijke uitdrukking.

ZACHARIAS' LOFZANG.
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Om zijn yolk met voile kennis
Voor te lichten klaar en wis,
leder tot vergiffenis
Van zijn misdaad, zonde en schennis,
Een vergiff'nis , ons bereid
Door de hoogste majesteit,
Zwanger van bermhertigheid.
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Deze zond om ons te troosten
Hem van boven, uit den trans
Van den hemel, met een glans,
40Als een zon van 't heldere oosten,
Om te lichten wat in nood
Zit beschaduwd, naakt en bloot,
Van de nare en droeve Dood.
Hij bestiert ons wank'le trede
Die lang dwaalde heen en weer
Twijfelmoedig keer op keer,
Op den weg van rust en vrede.

45

Op
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It is de wijze mond die menig met verwond'ren

Hoord' onder 't groot geschut van Nassouws leger dond'ren.
Een, die voor 't Vaderland te sterven was bereid,
Werd hatelijk vervolgd en 't vrije Land ontzeid.
LXXXV. Van Lennep stelt dit gedicht op 1625, van Vloten met een
dubbel vraagteeken omstreeks dien tijd.
I, 2. Uytenbogaert had meermalen in zijn hoedanigheid als hofprediker
den Prins naar 't leger vergezeld.
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Publius Ovidius Nazo's Herscheppinge
Inleiding
Loofwerk aan Diedrik Buisero
Ovidius aan de Nijdigen
Voorrede
Het leven van P. Ovidius Nazo
Het eerste boek
Het tweede boek
Het derde boek
Het vierde boek
Het vijfde boek
Het zesde boek
Het zevende boek
Het achtste boek
Het negende boek
Het tiende boek
Het elfde boek
Het twaalfde boek
Het dertiende boek
Het veertiende boek
Het vijftiende boek
Ter bruilofte van M. le Blon en W. E. Hellerus (Februari (1671)
Ter goede gedachtenisse van wijlen Elizabet Syen (Augustus 1671)
Opschrift van eenige dichten, gezonden aan K. le Blon (1671)
Op den lof van den IJstroom (1671)
Op Joannes Antonides van der Goes 0670
Op het inheiligen van Franciskus de Borgia (1671)
Behouden reis aan Johan Bergh (1672)
Ter eeuwige gedachtenisse van Joan de Wit (Augustus 1672)
Op d'afbeeldinge van Mr. Joan de Wit
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INHOUD VAN HET TWAALFDE DEEL.
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Op d'afbeeldinge van den heer Joan de Wit (1672)
Op den heer Kornelis de Wit (1672)
Op de doorluchtige zege van Groningen (Augustus 1672)
Op 't veroveren van Koevorden (1672)
Ter staatsie van Joanna Blezen (21 October 1672)
Op de nieuwe Heeregraft, geschilderd door Geeraert Berkheide (20
October 1672)
Op de verkoopinge der Italiaansche schilderijen, ten huize van
G. Uylenburgh (23 Februari 1673)
Op Josephus Duyselius (Juli 1673)
Lijkklacht over Henricus Blessius (April 1673)
Grafschrift van Joan de Liefde (Augustus 1673)
Anders (Augustus 1673)
Op den onderadmiraal Joan de Liefde (Augustus 1673)
Op het verjaren van Peter de Wolf (1673)
Op den heer Joan Blaeu (December 1673)
Ter bruilofte van Sybrant de Flines en Agnes Blok (9 Sept. 1674)
Ter zelver bruiloft (9 September 1674)
Op de draaiinge van het hoofd, verweerd door Joan Antoni Goezenaer
(Juni 1674)
Grafschrift op zichzelven (1679?)
Ongedagteekende gedichten.
Aan den weledelen heer Geeraert Bikker
Eerstelingen des priesterdoms van den E. heere Joannes Akerboom
Doedensz
Inwijdinge van Franciscus de Wit
Ter staatsie van Heleene Blezen
Maagdepalm voor Margarita Krulis
Op den E. heere Lambert Reinst
Op den heer Michiel le Blon
Op d'afbeeldinge van Petrarcha, staande bij Laura
Op dokter Samuel Koster
Op mijne afbeeldinge voor Filips de Koning
Op Bartholomeus Abba
Op Paulus van Viane, door Joannes Lutma den jonge geschilderd
Op d'af beeldinge van den ouden Lutma
Op mevrouw Aleidis Bikker van Zwieten
Ter bruilofte van Nathanael Bur en S. Beauchamp
Ter bruilofte van Franciscus van Imstenraedt en Sofia Katharina Wichems
Grafschrift voor Willem den Over winner
Grafschrift voor den zeekapitein Joost Verschuur
Op N. Kraneveldt
Grafschrift voor Machtelt, dochter van Balduinus den Goeden
Op Maria Elisabeth Blaeu
Op de vertaling van de Gelijke Tweelingen
Op d'afbeeldinge van Uitrecht, geteekend door Herman Zachtleven
Op Poictiers
Op Tours
Van Narbonne
Dezelve van dezelve stad
Op de boekkamer van S. K.
Op het nederstormen der steenen galerije in Hofvliet
Op het omstorten van de naalde op den kant van de brug to Blois
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Op het wapenhuis te Parijs
552
Bijschrift voor 't koninklijke Vogelhuis te Fontainebleau 552
Op het ontvangen van Moses' wet, in de kamer der heeren Schepenen 552
Op de gelukkige regeeringe van Leiden
Op d'afkomste van Lambertus Reinst en Alida Bikkers van Swieten 5554
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Op d'afbeeldinge van Maria van Outshoren
555
De slapende Venus van Filips de Koning
556
Op dezelve Venus
558
Op den triomf van Bacchus
559
Op den Prometeus
56o
Op de Vrede, geschilderd door F. de Koning
56o
De Drijfkunst van Paulus van Viane
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Op den gedenkpenning van d'Engelegroet
563
Op den gedenkpenning van Sint Jan
563
Op den lijkpenning van Barbara Blok
564
Op een gedreven zilv'ren gedenkpenning, aan Maria de Neufville vereerd 5_4
A
565
Op den gedenkpenning van 't Lam
565
Op den gedenkpenning van Paris' oordeel
566
Raadsel
567
Kerstlied
569
Lofzang der geestelijke Maagden
Klachte
572
Hartebreker
572
Hanegekraai
573
Op d'afbeeldingen eeniger koningen van Frankrijk
574
Aan den heer Pieter de Graef, op den oorsprong van het geslacht
der Graven
574
Aan mevrouw Jakoba Bikker, op den oorsprong van het geslacht der
Bikkeren
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576
Aan joffrouw Ida Block
Van de Rhosne en Arrar
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Op d'abdije van St. Illidius buiten Clermont
582
Op de schilderij van de Maagd van Vaucouleur, Johanna d'Arc
582
Op den held Roelandt
Bijschrift, onder 't uurwerk van 't Paleis te Parijs
583
Op het zinnebeeld van Lodewijk den XII, te Blois
583
583
Ter gedachtenis van Henrik den III
Op de zalfflesch te Marmoustier
584
Voor de kapel van St. Martha te Tarascon
584
584
Op de geraamtens eeniger lichamen in zekere kerk te Toulouse
Ander
584
Aan mijn heer den Drost van Muiden
585
Op d'afbeeldinge van Cornelia Spiegel
586
In de Pandora van Jan Six
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Op d'afbeeldinge van Pieter Burgersdijck
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Op d'afbeeldinge van Mr. Claes van Daelen
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Vergeten gedichten.
Biz.

Vier Uiterste
't Lof van Jubal
Op de zeven Keurvorsten, de Dood, en eenige honderd Doodshoofden
Tityrus aan den Rijn
Op den koop'ren aardkloot.
Zacharias' lofzang
Op Johan Utenboogaart
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