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KLINCKERT.
> T E n lee d geen fevenjaer,o f Palatnede s fchaeui
-*- &y nacht, de tenten ging der Rechteren doorwaeren r
Die rcfen op verbaeft met opgerefene hayren ,
En fagen dacr een* fchim mil handelt blond en blaeu.
Sijn baetd hing dick van bloed: zyn' keel was fchor, en flaeu;
Wi« komt ons, riepen fy, in 't duy fterdus vervaeren *.
By toorolicht, fprack hy> ick uw' ftraflees uyt dees' blaeren •
Di« mijne omoolelheydt ten toove gaeft aen 't graeu*
Sy zidderden van fchrick, fy vlooden niet» fy vloogen ,
Dan ginder, dan weer hier, voor 't branden ayner oogcre,
Hy flapte hen na, en liet een' bloedvleck wacr hy crad;
Tot dat de fchemering des dageraeds ontloocken,
D'Angftvalligheyd verdree f van 't naer, en yfPlijck fpoocken*
En VOnd de Vaderbeuls door 't knaegew afgemat.
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VOOR-REDE.
Ie tot ftaet, en ampten beroepen wefende,
yvert voor he t gemeen befte, fet goed ea
bloed in de weeghfchael o m ber ghemeen
befte: want vermits de wegh ter deughde,
in fekere aenfien, fteyl en inoeyelijck valt ,
word hy van weynighen gheiocht, vee! min
bewandelt: overfuJcx muntte n deughde lijcke perfonagie n voo r ander e uyt, en worden van de ghemeente gelieft, en als aengebeden, foo lang de felve van hare vooghden, en vaderen gezond oordeelt. Tegen s de fulcke
kanten fich alty d di e hun byfonder boven het ghemeen welvaren ftellen, eu om alle hinderpalen wech te nemen, trachten by alle middelen der vromen naem, en faem haetelijck t e
maecken: het welck dan, overmits hier toe ftofontbreeckt ,
niet kan gefchieden, al s met flincxfcheafwegen, to t geweld
en valfcheyd, loch en bedrogh ia te (ken. D e menfchen die
de meeftendeel onervaeren zyn, en op menfchen fteunen , of
nutshalven, of om zucht die zy den dezen of dien toedragen,
of uyt licht betrouwen, laten fich lichtelijc k raifleyden van
geveynfde, en bedriegelijcke voorgangers, en noch lichter
alflèr zaecken onder gemengt worden die 't heylige betreffen }
onder welck momaenficht de boofe Heydenen(ick roer geene
Chriftenen) wouderlijck hunn e perfonagie hebben gefpeelt ,
en tot nadeel van de vroome raedfmannen, ende de lichtgeloovige, enwilpelturigh e gemeente , treffelijckewinftenge ftreecken. Evenwe l ghelijck het der rechtvaerdigheyd , als
eygen i s verdrucking t e lyden : alzoo is haer oock als eenen
trooftelijcken loo n by geleyd , dat har e onnoozelheyd uiet
onderdrnckt blijf t : maer by alle eerlijcke nakomelinghe n
doorbreeckt, en i n waerden ghehoude n end e geviert word.
Onder d e overoude kan hier van ghetuyghendeGriecxfch e
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Falamedes * dien wy op het Neerlandfc h toonnee l brengen:
want na dat hy zo fchendigh, onder het deckfel van met den
vyand gehandelt , en penninghen ghenooten te hebben , by
't gemeene volck hatelijck gemaeckt , en door Agamrmnoa
en Vlyflès, to t een e ouherhaelij> ke fchade , e u beder f van
gants Grieckenland vermoord was, zoo heeft zyne onnoofelheyd, en oprechtigheyd, na het verdwijnen der logenca, en
lafteringen hoe langs hoe meer, tot fchaode en verttroyinghe
zyner beulen, en moordenaren, door gebroken j even ais de
zonne, dewelcke, na het verftuy ven der nevelen en dampen,
wederom opklaert, en te voorfebijn komt ; gelijck dit veerfken feyd,dat de Zee-god
ColleUafquefugat nubes,fikmque reducit.
Dat is:
Verjaegt de woleken, die fich dick te faero' vergaren,
E D wee r met zonnefchijn den Hemel op doet klaren.

En fonder defen trooft en belooniuge fouden de vrome (die als
pylaren noch de weereldfche (laten,en gefclligheyd der menfchen ftaende houden, en onderfchoren) dickwils ender hunnen laft, en inde aenvechtingen ,die fy voor het gemeen befte
lyden.befwijcken j daer fy nu hier door geftert kt zynde,poch
meenighmael de ftormen, en omverren manhaftigh , en met
eene wonderbare ftandvaftigheyduytft-enj gelijc k w y hier
van een voorbeeld hebben aen den geduldigen Socrates -,die
befchu'dight, ende ter dood veroordeelt wefende,om dat hy
vreemd vande Griexfche Goden ge voelde.fic h,na Xenophons
getuygenis, met Palamedes aldus troofte en fterekte : n*g$e-

ftvêêtTai J^ err \M. é UctXetfjtri<f[fig . o t^^Tr^tjaias 'tfici"nHvrysuf.
tU pep t{fft vuo vcihv *«eZ\/*f wpa j mpix.ïrcci 'oSvosius "$a.<$\ivku$
"ibnKTeimtr©* CUOTSV. Da
t is te leggen :

Daer
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Daer heneffens vertreofi my Vdame des, die eenegelijc%e doodeejttrven isa/sicih want Jtytiu fcboondre lofgangen verf (baft ah wtffès ,
die hem onrechtvaerdeltjc{pm bet leven krocht.

Overfulcx i s bet gemeene befte niet weynig geboudenin
de gefchichtfchryvers, poëten, en redenaers,cfie de beroemde nelde n hebbe n onfterffelijck gemaeckt , door hunne gefchriften, fonder de welcke zoo vermaerde, en lofielijcke daden , me t den grave, en eene eeuwige vergetelheyd, fouden
overftolpt blyven: daer nu hunne geheugenis en glorie, noch
veele dapper e manne n uytlevert , e n hen te r deughdeaen prickelt, wanneer fy overwegen, hoe
Jndomita virtus cotitur, & toto Deus

Narratur orbe. zo o veel gezeyd :
Voor d'ongetemde deughd men wieroockreucken queeckt,
En van lbo groot een' God de gantfche weereld fpreeckt.
Als mijne treurzangere s toghtigh was om yet wat treffe lijcx te rymen.fo heeftfe Palaraedes uytgepickt, een'man die
by Griecxfclie,en Latijnfche fchrijvers lb o hoogh gheroemt
word. Diogenes Laertius ghetuygt in het leven van Socrates
dat Euripides* die wijfe dichter, e n Goddelijcke treurfpeel der, fijnen Palamede s o p he t tonneelbrenghende, di e van
Athenen hunne moordadicheyd, gbepleeght in het ombrengen van Socrates, bedecktelijck aldus verweten heeft :
'EK&HT'CK&wt vdw

wiéietQov liw XJ\JÏI «Kyviwrct* cud\fut uScar.

Philoftrates, die het leven van Palamedes befchreven heeft ,
edenét mede in zynen Ulyflèsdelèlve woorden>en voegt'er

it volgende noch b y : K& on wetfévTis *vfy üira iïetyiï,édvcudn
fï.éyv,
Ttwm fyd<ri«v, Het welck e w y in rijm aldu s aen ee n

fchaeckelen:
Ghy hebt, o Griecxfchefchaer! verftoort
Pen foeten Nachtegael vermoort;
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Een'Sanggodin, in all's verzocht,
En wijs, die geen verdriet aenbrocht:
En hebt geblinddoeckt altemael,
Door d'onbefchaemde logentael
Eens wre.ênTy rans vol bitterheyd,
Bedreven zoo vervloeckt een feyt.
Daerhebtghy ee n trefielijckgetuyghenisgehoor t va n dezes
vorften wijsheyd, heerlijck uytgedruckt door dien Goddelijcken bynaem P A N S O P H O N: gelijc k Xenophon, die Socrates leerling, en tydgenoor geweeft is, hier mede overeeoftemt in' t vierde boeck der gedenc"kweerdige zaecken, daer
hy Euthydemis doet fpreecken dez e woorden : Maer hebtghy
niet gehoort van Palamedes rampfaligheden f dienfè altemael roemen
dat hy om fijnervijfheydbenijd» door 'Vlyjfèsomgel^men is D e zelv e
Xenophon in zijn 10. hoeck van de jacht zeyd: dat Falarnedcs
doen h y leefd e zijn e rydgenooten in wijsheyd verre te boven
ging. Syn e rechtvaerdigheyd eode onnoozelheyd blijek t niet
minder als zijne voorfichtighcyd: gelijck wy aireede hebben
aengewezen; en Philoftrates in het leven van ApoIloniusTyaneus doet Thefpion, een Overfte der Schoohophiften, in zyn
gefprake va n de rechtvaerdighey d aldu s (preken : Alsukjy
my [elven overkgge hetgeen Palamedes voor Trojen: ende Socrates te
Athcnen overgekomen is \oo duncJ^t my dat de rechtvaerdigheydby de
menjehen qualifc\onthaelt nord roant defe die de alderrechtvaerdigb*
fie waren, \ijn met de hooghfte onbiïïijckheyd bejegent, ja alleen op vermoeden van boofe feyten omgebroebt, affmen buy tenrecht het oordeel
over hen velde.
Virgilius in zyn tweede boeck van !£neas getuygter dit af ,
Fando aliquidfiforte tuaspervvnit adaureis
Belidie nomen Palamedis, £# mclytafama
Gloria: quemfal(a[ubproditione Pelafi
Jnfintem, infando indigo, quia bel la vetabat»
Demijère-neci; nunc cajfum lumJtie lugent» Da
t is:
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Dat is:
Soo mooghlick koudsgewyfe u yet ter ooreo quam
Van Palamced, gcteelt uy tKoningli Belus (tam,
Beroemt van naem en faem, die fonder fchuld möft fneven,
En onder fchijn van 't loos verraed by hem bedreven,
O p 't overfcheudigh blijck ter grouwelijcke dood
Van Griecken werdgedoemt, mitshy den krygh verbood;
Nu dees voor 's Hemels licht geloocken heeft zyne oogen
Betreurt de Grieck zijn lijck, ce fpa met rouw bewogen.
Wy komen tot Ovidius, daer Ajax Vlyflès dit te kaeuwen
geeft:
Veïlet tfwfèlixTahmedes ejfe reliBtu;
Viveret out carte lethum finecriminebaberet.
Quem male conviBi nimium metnor ifiefurorü
Frodere rem Danaumfinxit,fiBumque probavit
Crimen }<£ oftendit quodjamprafoderat aurum.
Dat is:
D'onfaelge Palameed met recht mocht wenfchen mee
©at noyt Vlyflès waer getogen aver Zee.}
Hy fou gewtflèlijck op defen dagh noch leven,
Of had zoo valfch betight den geeft niet opgegeven;
Wien d'overtuyghde.en al te wrockende Ithakees
Opdichte 't loos verraed; en endelijck bewees
't Gedichte fchellem-ftu*k: ontdedkende de gaven,
En 't goud dat hy'er feit'te vooren had doen graven.
Voorwaer na mijn oordeel he^ft Nafo dit geeftigh in zyne
transformatie te pas gebrocht, overmits dit aertsfchelmftuck
eygentlicktotde herlchepping e of verlchoppinge behoort.
DidysCretenlêrdiedenTrojaenlchen oorlog h (elf bekleed,
en ia de Funiiche-taelebefchxeven -heeft * ghedenckt rn zyn
A tweed
e
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tweede boec k beyd e defe deughden van Palamedes met dèfe
woorden: Alfoo is die uytnemende en in den leger aeagenamen man,
wiens raed nocht: vromigheyt noyt vrttcbteloosgemeftwaren, fikendig omgebracht, als)iybecingelt was vanjuhkedie het aïderminfibetaemae. Dat d e Phrygiaenfche Dare s fèyd, da t Palamede s
door de hand van Alexander of Paris vechtende omgekomen
is,verdient geen geloof, overmits hy hierin van het gemeene
gevoelen afwijckt. Roeptme n dat Dares in den krijgh tegenwoordigh is geweeft i wy ftellender Dicïys tegen. Het is ons
genoegt)dat Dares hem afmaelt, wijs, manhaftighten liefiijcJ^:
en dat hy getuygt dat de Argiven in den leger Palamedes wetenfchap, Mlijckheyt, lachtmoedigheydt, en goedheyd betreurden. Daer is oo€k weynig aehgelegen,of weynige fchryvers meer verfchillen inde maniere zyner doodz.Dat na Panfanias leggen Ulyflès en Diomedes hem verdroneken; offoo
Diclys aentekenr, dat die twee hem in eenen put fteenigden.
Ymmers watter van is, Ulyflès en Diomedes worden na het
algemeen ghevoelen voor de fchelmen gehouden , diedefe n
aenflagh ghebrouwen hebben : waer by aenmercken s waerdighls het geen Didys getuygt, datter waren die lèydemdar
Agamemnon niet onkundig h wa s van dele n aenflagh, uyt
liefde die h y hadd e tot he t Veldheerfehap j eno m da t he t
meeftedeetvanPalamedesbegeerdegheregeerttewelen, en
opentlijckuyt feyden,dat hem het opperfte gebied toequam.
De felve Di&ys fchrijft elders : dat alle de Griecxfche Vortten Agamemnon vervloeckten, en van hem afweecken, om
dat hy Apollos Priefter Chryfe s zyne Dochter, die hy wellufts halven mil bruyekte, weygerde, en oock om dat Ulyflès
ea Diomedes,niet fonder zynen raed>let hier op,hadden vermoord Palamedes ,,die inde n heyr zoo bemind, e n aenghenaem was. Ooc k ftaet ons<wae r t e neme n he t gee n Dares
getuygt, dat Palamedes, terwijl het beftand was, tien Vorftenmeer»
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roeermaels aendiende , dac Agamemnon niet waerdigli was
Veld-overfte t e welen . Mae r ofyemandt iich verwonderde
wacrom Homerus defen Vader des Vaderlands zo ftilfwygende voorby gegacn is, die fal weten dat de Poec't hier toe nootzakclyck gedrongen was, om zynen dooiende Vlyflcs niet te
'brandmereken: waerom Philoftrates in het leven van Apollo•nius wel te recht zeyd: dat Palamede s geene grootere vyan den gehad heeft als Vlyüès.en Homerus: vermits die hem lagen leyde, waer door hy gefteenigt is j maer dees niet weerdig
geacht heeft, met eenen woorde zynen lof aen te roeren. Wat
onheyl den Grieckcn, om en zedertPalamedes dood o ver-gekomen is, gedenck t Dictys Cretenfe r i n zyn zede Boeck ,
Hyginius in zyn 116 hoofdftuck, Euripides in zyne Helene en
Eleftra: Seneca de latynfch e Treurfpeelder i n zynen Agamemnon; lek gefwyge dat Xenophon, in zyn tiende Boeck
van de jaght, uytdruckelijck de Goden tot wreeckers van defes mans dood maeckt; alzo dat de Pelafgen met recht klagen
mochten:
Impiusexquo
7ydides,fidenimfeelerumqueinventureVlyJps
Fatale agrejjifacrato aveuere templo
Palladium, cafisfumnue cufiodibus arcü,
Corripuere facrameffigiem, manibufque cruentè
Virgineas auJiDwa ctntingere vittas:
Exillo fittere,acretrofublapfa referri
Spet Danaum,fra8a vires, averfa Dene mens
Nee duhiis eajigna dedit Tritonia monjlrü.
Dat is:
Maer zedertTydeus zoon die Goddeloos beftond,
Met d'Ithakois, een tuck op fchelmeryen vond,
't Palladium, befcheert tot heyl of ongelucken,
Wt Tiojens Godgewyde, en heylge kerek te rucken;
Az
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Na datfe op 't opperfte geklommen van den borgh,
De wachters hieuweo neer, en dorften fonder zorgh
Aengrijpen 't heyligh beeld, en met bloedvetwige handen
Aenroeren Pallas pruyck, e n maeghdelijcke bandeni
Van doen af is vervloeyt aller Argiven moed,
En d'hoop die feegh, en ging te rugh door tegenfpoed.
Hunn' maghr gebroken is, en 's Outers gunft geweecken ;
Minerve gaf hier van geen twijffelachtigh teecken.
Na da t dees treffelijcke man fo fchendigh van de Grieckcn
vermoord was, zoo hebben Achilles en Ajax zyn lichaem ter
aerde gedaen.op den oever van JEolien, niet verre van Trojen.
Wy hebbë in dit treurfpel fyne uytvaertgehouden inBoeotien»
in die kerckdaer het wydberoemde,en overoude orakel of de
Godfpraeck wa s der Godeflè Themis, ae n wiens voeten wy
hem een gouden pronkbeeld rechten: dan dit falmen de poetifche vryheyd toegevé.alfo Philoftrates fey t.dat die van/Eolien
hem eene Kapelle heyligden, en een beeld toewyde, na de geftaltenis eene s manhaftigen, en grootmoedigen mans, wiende
inwoonders daer ontrent, op fekere dagen des jaers te famen
fchoolende,Offerhanden toebrachten : zo dat de Mofopifche
treurfpeelder wel te recht fingtin zyne Andromache
Ov TBI Ml-J*»*? *}«9»»

Arffat iqaifSrai
Xf«®> if' ift-ni
Kaj ton o ) Xa/tiri-

Dat is :

De tijd en beeft neyt wegbgenomtn
Den naem, m 't overschot der vromen:
Want na datjy iyn over leen
Soo blinckt.hunri deugbdvooryedereen.
Maer wy vallen mogelijck den Lefer verdrietig met al te lang
eene Voor-rede, en ft ggen noch om kort te maken, dat indien
den letterkundighen hier in yet vreemds of ongerymts voorkoomt,
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fcoomt, die fal weten dat wy ons daer in gedragen nebben nae
hec lettcrkunftigh befluyt, daer van wettelijck t'Amftelredam
by eeoige Dichters gemaeót: en wat de fpelling belangt, alfo
ons befluyt daer van niet en rept, en dit in elcx vryheyd ftaet,
foo hebben wy meeft den gemeenen fleurgevolgt, uy tgefeyd
in weynighe dingen, overmits wy tot noch toe noy t ons felven
daer in hebben konnen voldoen, oock achtende datter Co veel
niet aen gelegen is, als, met verlof, zich fommige wel inbeelden. I n Vranckrijck hebben eenigegeeftende ipelling willen
hervormen, en juyft fchryven gelijckmen fpreeckt, dan fy fijn
niet gevolght geworden vande treffelijckfle fchr y vers, die ongetwijffelt gewichtig e reden daer toe gehad hebben: en foumen hier af yet fekers befluyten (b walt van noode datter een
tweede Cadmus verrees die meer letters vond,en het AB verrijdere : wy moeften voor eerft de Grieckfche Eta,en de Deenfche oe invoeren, daer tegens mogtmen eenige letters verwerpen. Mae r help Hercules, foo voortgaende, foumen het eene
volck teghèhs het ander op de been helpen. Wat fou hier uyt
een letterftrijd ontftaen , veel bloedige r als oyt het gevecht
was vande Centauren: En Luciaen had treffelijcke ttof om dit
pley t te befchry ven j ick fwyge datter licht eene fcheuringe te
verwachten ftondtuflehen poëten en poëten, tot nadeel van 't
gemeen lichaem der dichteren: inlonderheyd alsmen Co regelrecht tegens malkanderen aenliep,gelijk by exempel gefchied
in 't gefchil van de Z die by fommighe lbo veel doet als duplex
Sigma, het welck fy meenen met de Griecxfche letterkuult te
konnen verdedigen, dat andere rond uyt lochenen, roepende;
of het fchoon met die letter by de Griecken fogelegen is,datfenochtaos by ons niet meergeld als een fachtel. verfterekende dit voorftel me t d e fchrifte n van Koomhert en Spiegel
Maer hola! 't is langh genoegh om de geytenwol getwift, laet
ons liever hooren wat Palamedes te feggen heeft.
A3
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Alamedes, de zoon van Nauplius Koning van
Euboea, was door zyne langduurighe en ghetrouwe diende, e n fonderfinghe wijfheydt ,
en voorJkhtigheyd, in fulck ee n aenlien en
groot achtbaerhey d gekome n by de GriecxTche Vorften, cnde de Koningen gebroeders,
datter fonder zynen raed niet werd beflooten, ja datmen de
ghewichtighfte faecke n o p zyne wackerheyd , enervaerentheyd liet aeukornen, en heruiten. Mae r alfoo hy geftreog en
.onbuyghclijck was, in 't voorftaen wan derVotften, en fteden
hooglieden, handveiten, en gerechtigheden, zo kon hy 't fa
naeu niet micken, of Agamemnon liet fichduncken dat zyne
eer door dcfen manof eenighfios gequetft, of niet na belioorenghevortlertwerd , waer door hyeenea afkeer va n hem
kreegh: het welde de Priefters, en Wichelaers, en infonderheyd Calches , ghewaer wordende, fochte n die n onluftb y
Agamemnon te voeden, alfoo fylieden fich, in faken die den
Godfdienft, en hunne hoogheyd, en heyligheyd betroffen ,
niet wcynigh gequetft hielden. Palamede s eveuwel liet niet
na den Myceenfchen Konin g te begunftighen i n al het geen
wat hy behoudens eer en eed vermoght: gelijck h y dan boneffens andere goede dienften bevorderde, dat hem het opperde beleyd des Trojaenfchen toght s werd opghedraghen,
en met gemeene (temmen Veldheer gemaeckt. Zeder t gheviel 't dat Vlyflès (o m vande n optogh t ontflaghen t e zyn ,
nochte de tegenwoordigheyd zyner gemaelinne Penelope te
derven) Gch zot veynfende, deftrandploeghdej wae r óver
hy achterhael t werdt van Palamedes, die Telemaech, des
ploegers zoontjen, in de voore leyde, het welck de Vader ver»
rovende t e quetfen, fooi s de fchalckheyd daerdoo r openfeaer geworde n i waer uyt Vlyflès van dien tyd af, medeoor faeck na m om hem te haten. Namael s als Vlyflès oa Thracien
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cien ghefooden was, om graeo voor 't Leger te halen, en ledigt* weder keerde, werd Palamedes derwaerts gefehickt, die
met gheladen Schepen afgeveerdighf, en het heyr fpijfende
prijs inleyde. Hie r door is Vlyflès wrock i n eene doodlijcke
vyandfchap verandert, en heeft om fichte wreken, den ghefteurden Agamemnon (die nu of na meerder ghefagh, of nae
dopperfte hooghey d ftond) noch wyders, foo door fich felven, als door Calcnes en andere, mifleyd en opgehitft: voorgevende dat d'Eubeër niet anders-voor had als de Argolifche
Heeren te verfchoppen.en Achillis tot de eer van 't Veldheerfchap te verheffen, en in te dringen. N a dat nu door defe oneenigheyd, geduerende het beftand, de Vorften en hoplieden
hier over gedeelt waren, en allerley achterdencken onder het
Ifchtgeloovigh volck was uyrgeftroyt, en de domme gemeente gheblintdoeckt, e n bequae m ghemaeckt om logeu voor
waerheyd, en valfchefvoor oprechte munte te onrfangen, zo
brouwen Vlyflès,enDiomedes, met kennifledes Veldheers,
eenen-aenïlagh, om glimpelij ck, en onder fchijn van recht,
Palamedes van kantte helpen, hét welck aldus toeging: men
bracht door Agamemnon te wege, dat Palamedes van Icgerplaets verwifleldc. ' s Anderendaeghs daer na, als Vlyflès fekeren fchat van goude penninghen begraven had, ter ftede
daer Palamedes eerft zyne tenten fpande, zond hy eencn Trojaen, zyneo gevangen, met eenen brief, om dien-heymelijck
re bcftéïlen aen Palamedes, maer de bode wert by Diomedes,
dicopheropaftefOnderfchept,om halsgebrogt , endein vollen Krygsracd ghefleept, daer de Brief gelefen werd; waer in
Priam vermelde van het gefonden geld, en hem (teef tot het
voorgenomen verraed. He t meeftendeel der Vorftfen, tiende
's vyands hand en zegelring (die konftigh naghebootft waren)
hielden het verraedvoorwaerachtigh, temeer , alfo o fulck e
geruchten lang onder het volck gemompelt hadden: eenighe
tu ij .
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tuïjffelden: eeoige wiftcn beter * en alfo hier over twift rew',
zeydc Vlyfles, men zoude fulcx niet eer geloof gheven, voor
datmeu het ftuckhadde uagevorfcht, en de penninge n daer
de brief af vermelde, by den verdachten gevonden. Di t werd
zo befloten, en de fchat ontdeckt zynde, werd Palamedes in
hechtenis verfekert. Syne doodvyanden ftetdemenover hem
tot rechters, doch ter bede werd Neftorhun, om welftaens
wille, noch toegevoegt. Al s zy nu vaft over 't oordeel befich
waren, quam Calches, vergezelfchapt met het by hem opgeftoockte graeu , ende de Krijgflieden.,den wekken men defen
befchuldighden (na dat de gemeente zyne dood geftemt had)
overleverde, die hem als eenen openbaren verraeder uytleyden, en Iteecighden. Oates.de jonger zoon van Nauplius met
rou ghetroffen, door't verhael van het deerlij ck ombrengen
zyns broeders, valt klaghtfgh aen Neptuyn den zeegod: die,
het hoo/c ten golven uytfteeckende, hem vertrooft met d e
eere die het onfchuldige lijck volgen zal, en voor oogen fteld
wat plagen en ongelucken Grieckenland> en den vadermoordenaren over 'f hoofd hangen. Die van Trojen vieren over de
dood van hunnen vyand Palamedes. He t tonneel is in en buyten het Griecxfche leger, voor en om Trojen.
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Ie forge, en waeckt, en flaeft,en draeft , en
ploegt, en fweet,
En tot's Landt s oorbaer vaft een Iaftig h
ampt betreed,
En waent de menfche n aen fyn' vroomhey d
te verbinden; (vinden
,
Die fal fichjammerlijck in't end' bedrogen
Van * t wifpelturigh volck j dat veel te los van hoofd ,
Cenooten dienft vergeet, en leyde r 'tquaed gelooft.
Wat dorperheyd is dit, onedele gemeente;
Wat bitfe nyd verteer t het merch in u w gebeent e j
Wat dolheydtu vervoert? datghyuwe Heeren hoont,
En met zoo valfch een munt uw' troutft e Vaders loont ?
Koomt reuckeloofe fchaer, treed voorts, ick ben t e vred e
Te dingen,om'r gefchil, ter vierfchaer van d e rede;
Doet vr y u ftuckendaer; brengt van o w feggen blijck j
Opdat rechtvaerdigheyd een biilick vonnis ltrijck.
B Ch
y
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Ghy feght, als na de wraeck,ora Trojen om te keeren,
Onledigh hiel den raed der Koningen en Heeren;
Dat ick gedaghvacrt quaró, én fchoon zy altemael
Bclloten 'teerloos teyt te rechten met het ftaelj
Noch zeyde ick: 't was by hen te heftigh opgenomen,
En datmen tijds gcnoegh zou tot het uytterft' komen.
Waer uytmen vaten moght, dat ick 't meyneedigh rijc k
Meer gunft toedroegh als ons,gequetft doo r 't ongelijck j .
Ick antwoord: het befluyt is licht om wederleggen,
Vermits dit geenfins volght uyt het voorgaende zeggen i
Maer eer het tegendeel: want dat ick liever zagh
De zaeck in vree beflccht, by middel van verdragh,
Is waer en lovensweerd: en wie ontkend watplaegen ,
Beltone met fich fleept, met droeve nederlagen,
Gevaerlijck voor 't gemeen j wiens welvaert men met druck»
En angft (iet hangen in de weeghfchael van 't geluck.
Dat ick Friaem dan noó met krijgh zagh aengegrepen,
Was om der Phrygen trots te weeren van ons' fchepen;
Was om Achilles niet met He&or onverveert
Te worft'Ien doen om 't ramp, of hun, of ons befcheert.
Hier by en ruft 'et niet, men (mijt my voor de fchenen,
Dat ick de Koningen van Sparten, en Mycenen,
Met al de Vorften, als wy zetten onzen voet
•,
Op Dardans bodem.wou verfmooren in hun bloed
Om dat ick, alfmen had gegeven 't bloedigh teecken,
De vloot, noch verfch geland, van d'oevers af deê fteecken,
En hielme binnen boords, 't geleeck wat, wiftme niet
Dat dit door enckel laft des Veld-Heers waer gefchiet j
Die, als wy 't aerfelen der bange Krijghflien vruchten ,
Hun allen trooft, en hoop benemen wou van vluchten,
En moedigen tot (laen, waoneer de nood hen deê
Aenloopen op het fpits, of 't fwalpen van de Zee.
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Noch vvilmen my te lijve, om dat ick drieft, en ftouter
Als ander, eer Iphigeen noch verwde 't bloedigh outer,
Het offer marren dede, en 't ftuckleyde in beraed j
Ofj uy ftonnoozel bloed, en Agamemnons zaed,
De grimmige Hecate moft paeyen, en verzachten >
Dan offaaenhaer een Hinde, of teere Geyt zou flachtcn?
Een' faecke die fighfchaemt, recht of hy yet verbeurt,
Die Chalches in zyn' waen, en fchelmze droomen ftcurt.
En daer aen twijfel flaet; of Goden en Godeflèn,
In 't grouzaem moorden van geheylighde Princeflèn
Behagen namen oyt j gelijck der Goden tolck
Dees grove logens veylt voor waerheyd aen het volck;
Dat voor hem nedervalt, en feeft maeckt van 't vernielen,
En 't ommebrengen van zoo veel' gedoemde zielen.
Men ftroytom 's Veldheers haet te fcharpen tegens my i
Dat ick befnoeyen wil de wettige vooghdy
Der twee gebroederen, ea d'opperfte der Griecken
Treek op Achilles zijde, en tracht bedeckthunn* wiecken
Te korten, waer ick mach; 't welck uytbarft langs hoe meer,
Midts ick met hengften van 't verovert Lef bos keer,
Met Hooren-beeften, en een' hoop geboeyde (laven j
Maer 't goud verlochen,om behendigh t'ondergraven
Het fteunfelhunner macht j dewijl elck, als zyn' God,
Dien aenbid,die hem ftreckttot voordeel, en genot.
Dan om die latter plaets te geven, ick de Vorften
Hou t'edel van gemoed j en geen' doorluchte borften
Gevoelen dit van my, die Menelaus, met
Syn' oudren Broeder, heb gemerekt, en uytgefet
Tot hoofden van den toght, als 't veelen heeft verdrooten,
En droegh hun op 't beleyd van ons' beroemde vlooten j
Doen Chalches op hen fmaelde, en uytfpoogh vier en vlam,
Om datfe daelden van zoo Goddeloos een' itara.
B x Dat
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Dat ick gebrandmerckt wort met lbo een onrijp oordeel,
Als die den roof mif bruyck tot een byfonder voordeel,
En Chirons voefterling foeck voor te trecken: neen,
Ickkan,endanck'tden Goon, 't byfonder van 't gemeen
Voorfichtigh fchiften,en elckeenne t zy n verfchaffen :
Ick handhaef yeders recht, en pas op niernands blaffen .
Elcx. vryheyd is de mijn': die weegn ick in een' fchael:
Wie hier uyt vreefe dèyft, ick fta gelijck een pael,
Dreygt Palamedês vry te moorden, en te priemen >
Hy blyft de felve man, al fneed ghy hem aen riemen:
En draegt fich na zyn plich t getrou, oprecht, en kuyfch:
Men foecke hem waer men wil, hier leyt d'Eubceër t'huys.
Voorts dat ick Theftors zoon fovaeck heb doorgenomen:
't Is waer, my docht't was tyd fijnehoovaerd te betoomeo:
Om dat hy verder als de Kerck en 't Outer gaet ,
En fnuff'le n komt , uyt baer, en ftaetfucht in den raed.
Hy is een vreemdeling, ja een Trojaen geboren ,
Noch kent de feden niet die tot ons land behaoren;.
Noch wat ons welvaert eyfcht. H y wette zyn verftand
In 't geen zyn ampt betreft, en krtrype in 't ingewand
Der dieren met zyn' geeft, en ftaere op 's /Zemels lichten:
Hy lette op voglenzang, op droomen, en gefichten,
Op Godfpraeck, e n geheym, en hang'er niet wat by
Van't zyn, of luft ethenr, etck hebb' zyn oordeel vry.
Maer't is tefchandebos, en ftrijd met al mijn daden»
Dat ic k bei* omgekocht, om 't leger te verraden:
I>at Paris, om met my te hand len van die moord,
Lagh 's nachts met een Galey, met goud gelaen, aen boord;
Dat iekde n oorlogh fchorfte, en uy tftel nam tien dagen»
Om ons t ontwapenen, en dan het ftuck te wagen,
Met meerdr e fekerheyd. Apoll o die uw' troon,
Eu zetel hebt geteut in' t midden van de Goon,
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En liiet uw' klaerheyt blufcht de Goddelijcke lampen,
En van het aertrijck veeght de nevelen, en dampen:
Ghy fiet in defe nacht, en voor nw' Majefteyt ,
Der fulcker fchennis ftuyt op mijne onnooielheyd»
Dits mijn' befolding dan, voor dat ick met befwaeren
Tot der Argiven heyl geflaeft he b foo veel jaeren:
Met wijf heyd, raed,en daed 't bouvalligh rijck geftut :
De ftorraen afgeweert, en op mij n' borft gefchut:
(heyd;•
Dê boef vermomt met fchijn van Godfvrucht en van heyligOntdeckt, en Pelops hof, en 't Land herftelt in veyligheyd;
Wtheemfche ballingen van Have, en huys berooft,
Gelockt,gewellekomt, en in mijn' fchoot geftooft :
Vergroot der fteden kreyts, en ommeloop der muuren:
Tot Grieckens hulp verplicht gekroonde nagebuuren:
Met kielen ingefleept den oegft die 't ooften las:
Ia daer de naelde fwijmr, geftaen na vryen pas:
Vlyflês achterhaert: het heyr, als 't fcheen verlaten,
Door hongers nood, gefpi jft: geoeffent ons foldaten:
Dedeughtdes Feleaens verftaelt metkloeckbeleyd :
D'eylanden, en de fteén, aen Helles ftrand, ontfeyd:
5teenrotfen uytgehoolt, en ftuckenlands vergraven:
Nu hier een fchans geleyd, dan gins gediept eene haven:
t'Abyde in doodsgevaer mijavromigheyd gebracht :
Daer ick gewond werd op den aenflagh in der nacht r
Daer doen Achrlles weeck, als 't naulijcx was begonnen,
Noch voorden morgenftondde veftkig werd gewonnen:
Ea had ick d ongnnft van ons Princen niet gevreeft ,
Lyrnes voor mijn vertreckverovert waer geweeft.
Maer wat befchuldig ick een wuft, en dom'gepeupel,
Dat naden voortgang van zynHeergaet recht , of kreupel;
Daer doch Laërtes zoon, die op een grootren bout,
My met' s rijcx wichelaer, al dele moey ten brout y
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'En na mijn leven ftaet,en gaet zijn' finnenfpitfen,
Om 't Krijghfvolck tegens my dolkoppigh op te hitfen,
Sy brullen langs hoe meer. Wae r of ick beft verfchuyl?
Wie blijft die lijd gevaer: wie vlught dien fchoutmen vuyl.
My docht, den jongften nacht.dat ick voor andre radder,
Beklom des fchaeckers burgh,en vechtende opeen ladder
Opgaf den Geeft, daer ick den vyand befigh hiel,
En met een groot ftuckmuurs geplet ter aerde viel;
Doen fchoot ick op, en fchoon ick niet op d'ydelheden
Van fpock,of droomen pas, noch leyd my op de leden
Of d'eene ofd'andre ramp, mijn' ftrengedwaelftar oock
Voorlangte Troje in 't veld mijn beyde oogappels loock.
De wichelaers my niet alsongelucken fpellenj
Doch een manhafte ziel moet dit ter zyden ftellen.
Heer Vader, die my erft den (êgen van uw* Kroon,
Het ga met my zoo 't wil; ick blijf uw echte Soon
Van bloed,en van gemoed, en zal u niet ontaerden
In vrooimgheyd, in trou, in't midden van de fwaerden,
In 't midden van de nijd, en lafteringen: daer
Mijn goede naem,en faem me word bedruckt zoo fwaer.
Ick weet waer op ick fteun,mijn ongekreuckt geweten
En is niet qnaeds bewuft, noch heeft fighnoy t vergeten
Aen eenigh fchendigh feyt j en zoo ick daerom ly,
Soo wafch mijn edel bloed eens anders fchelmery.
REY va n EVBEERS. RE Y va n ITHAKOISEN.
V Vy Krijflien paffen op ons beurt
Rondom Nepttinus muuren$
Terwijl den Hemel ftarloostreurt,
En telt de flependeuuren.
De naere lucht au fchreyt en fu cht.

Hoe
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Hoe lange zal het duuren ?
De middernacht herhaelt haer fcha
Met dick're duyfteroiflèn:
Slaghregens decken Cynthia,
Dies wy haer aenfchijn miffèn.
Wiens vroomheyd fal,met Trojens val,
't Begonnen Oorlogh fliflèn.
R.V. I.
d'Eubceè'r afkomft zal met dwang
Mars teugelen ten leden:
Maer niet met Trc jeos ondergang,
En' t ftortenvan dees' veften ;
Maer met defe Aerd, door He&ors fwaerd,
Van lijcken vet te metten.
R.V.E. Di e fwanger gaen van guytery
Ons' Prins hier me betighten:
Om datze minder zyn als hy,
En niet voor uyt en lichten.
Dus tracht de nijd zyn' faem van fpijt,
Veel' logèns op te dichten.
R.V.I. Wa
t lucht hy in zyn' boezem draeght
Is vaeck aen hem gebleecken:
Die 't heyr op 's vyaods bodem waeght,
En dan van vree wil fpreecken:
Die veynft, en fluypt,en onderkruypt
AI dbpperfte der Griecken.
R. V.E. Ae n hem, wiens tong van Nectar dout.
En draeght vergift inwendigh,
Word eer dees'fchalckheyd toevertrout^
En watmen acht voor fchendigh:
Die hof, en zael, met logentael
Stofferen kan behendigh.
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Ons vorft foeck t op geen ledekant
Mycenen te befcharmen :
Hy ploeght niet aen donvruchtbre ftrand ,
Opdat hy magh verwarmen
Sijn'bedgenoot: die in haer' fchoot
Hem kult, en neemt in darmen.
R. V. I,
Het log gedacht van Ithaca,
Dat achter feyd gekroopen,
Is niet zoo vierigh nergens na,
Om hopliên op te loopen >
Gelijck uw Heer, die met zyn Ipee r
Koomt achter aen gedroopen.
R. V. E. ^ a t Palarriede s derf beftaen
Dat bleeck, doen hy in' t landen
Het volckdede in flaghoorden ftaen ,
En redde van verbranden,
En ftrandens nood, ons' trotfe Vloot,
Als 't leger weeck met fchanden .
c s
R , v. I.
I waer, wy kennen' s mans bedrijf,
Het bergen vaude kielen,
Was 't bergen van zyn eygen lijf,
Doen zoo veele helden vielen:
Doen hy de dood den rugge bood,
Met wiecken aen zyne hielen.
R.V.E. HoedonverbiddelijckeTrac
x
Hem leende gunftige ooren
Bleeck, doenny 't heyr vertroofte ftracx
Met eraen, en weeldigh kooren :
Daerny 't uw' Vorft, ontfeggen dorft ,
Doen 't leger fcheen verlooren.
R.V.L Ulyflè
s droeghmen geen onriagh,
Wat was aen hem bedreven;
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Die niet uyt Argos fchatkift magh
Syn' paerden voeder geven:
Nocht aen den difch des Veldheers is
Gefien en hoogh verheven.
R»V.E. H
y is te vrede met zyn erf,
En zyn Heer Vaders leenen,
Al bet als hy, die roemen derf
Op Ithaca van fteenen,
En klippen woeft, en groot, wiens óegft
Is Hechter als wy meenen.
R.V.I. Mae
r waerom ftoftdit volck aldus
Opzyne erf-Kooinckrijcken >
Heeft niet de Vader Nauplius
Voor Princen moeten wijeken >
En tot zyn heyhde vlagh, en 't zeyl
Voormindre moeten ftrijeken?
R.V.E, ' t Was Nauplius wiens wijf heyd vaeck
Veel' Koningen verfochten ,,
En hiel met alle Vorften fpraeck,
Op veel' manhafte toghten $
Doen zy wel eer, van heynd en veer,
Geichencken tot hem brochten.
r 't vremt dat Palamedes dan
R. V.I. Wae
Onfè heyrkraght ging verraden ?
Vermids hy muylen ltallen kan
Met fchatten fwaer geladen $
Gelijck de ftamdaer hy af quam,
Geen giften koft verfmaden.
R.V.E. Verdien t hy een brandteecken, die
Tot onzes ftaetsvei kleenen,
lek meelt verrijekt met giften fie:
Meickt dezen niet, maer genen:
C Wien
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Wiens goudfucbt boos, eaCoddeloos ,
Vind zyns gelijck' niet eeoen.
Steyl Neritos vol klippen heeft
Noy twoefter dier ontfangen
AIs hy, die fchelms en onbeleefc
Betrout zyo' flimmegangen r
Die liegt, en ftoutzyn'verw behout *
Schoon by'r in word gevangen.
R.V.I*
Vlyflèsdie op Calches fteunt,
En ons' gebroederheeren,,
Sich deze lafter niet bekreunt:
Syn' vroomheyd falmen eeren;
Maev wie den helm, voert als een fchelra,
Dat fal de tydt ons leeren.
R. V. E. Drae l lange, o blonde Phorbus! drael,
Schou eeuwigh onze kimmen t
D'ondanckbre Grajen niet beftrael,
Die langs hoe meer verflimmen.
Waer vlieden wy? watrafery
Koomt uyt den afgrond klimmend
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TT7 Aer ben ick S IS Y P H VS, gemat van op te ftygen>
** Nu fchep ick weder locht, nu kan ick adem krygen.
Waer ben ick ? ia wat nacht ? Megeere die my jaeght,
Nachtmerri, oude Kol, hoe hebt ghy ons geplaeght,
Met uw' bebloede fweep en peckftock onderwegen,
Eer ick een' doorgang heb, na'et boven voick gekregeu.
Waer ben ick? in den dagh, of in een' blydre nacht,
Als d'onderaerdfche poel? waer magh ick dooien ? facht.
Waer vind ick Hecate ? waerflonckeren de ftarren?
Wanfchepfel, die geen'grijns behoeft, noch kunt ontwarren
Vw' pruyck: die groulijck krielt van fwarte (langen, fegh
Waer dwael ick ? op wat fpoor ? waer leyd ons deze wegh ?
My dunckt ick hoor geblaf van honden, die ons riecken.
Swygt rekels, luyftert. fus , help Cerberus! 't zyn Grieckeu.
Ick ben in Pelops rijck, of in mijn oud gebied,
t'Ephyren,dat gaet wel. Momaenficht hoort ghy 't niet?
W y zy n t'Ephyren: daer de menfchen van mijn' treken*
En boeveftucken.met een groot afgryzen fpreecken,
En Minos vloecken, als zy hooren dat mijn' ftraf
Niet fwaerder weegt, als 't wight eens fteeosberg op berg af
Te went'len, nat van fweet,in d'onderaerdfche kelders.
Kolryfter rade ick recht ? fegh op, of zijn wy elders.
ME. I
n Troas ftaenwe, niet in llthmos: in 't gelicht
Van Ilium,daer nu het Dorifch Leger light»
In 't Vlacke, en open veld t van waer wy korts vernamen
Vie bleecke fchimmen, die ons treurigh tegen ^uamen,
C a Be
-
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Befprenckelt va n veel bloeds, gehouwen,en gekapt,
Mif handelt, en mifmaeckt,gefengt, gequetft,gekrabt .
SI.
Wat 'sdoorzaeck va n 'tgefchil> M É. Ee n Vorft , doot
geyle minne,
Heeft tot zyn boel gefcfiaeckt de Bruyt,en Kontngtnne
Van Menelaüs: die zoo zeer niet op de deughd
Als op de fchoonheyd vlamt, en 't bloey fel haerer jeughd,
En hooger die waerdeert als veeier Princen leven.
SI*
Een flimmerSifyphus is noch na my gebleven,
Wat uytkomft of ons ftaet te wachten van 't gevecht £
M E> Me
n zal geëfient fien, en tot den grond geflecht
't Hof van Laömedon, en dees' benyde vetten:
Als Inachus geflacht, die 't Krygfvofck geef t ten beften:,
Dat overwinner noch, den tienden fomer, zat
D e Goonverfchrickenmetzooyflèlijckeeu ' val .
Dan fal het overfchot der vluchtige Trojaenen,
Met handen wringen, en afbiggelende tranen ,
Befchelden Paris: die, zoo fchandeloos, onkuyfch,
Veroorzaeckt heeft 't bederfvan zyn doorluchtigh bays,
En liever had zyn' faem, en glory uyt te wiflèn,
Als boels aenminnigheyd, en kitteling te miflen.
SI. Gh
y en uw'zufters.als hem Venus had verlockt,
Hebt verre een grooter daed gefponnen, en berockt,
Als ghy der Doren vloot de Zee gingt oveT voeren,
En om een' lichte vrou gants Afien beroeren,
Eumenides, welaen, recht yligh over end
Vw flingerflangighhayr.en brand , en blaackt,en fchend ,
En (chuymbeckt,raelt,eii moord :daer fietmen 't Leger krielen;
Daer Iaedmen Charons fchiryt, tot fiockens toe, met zielen j.
Het iflèr drock aen 't Veer. zo o wreeckereflen, voort,
Spoockt door de benden heen, verzadight u met moord,
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De meflèn zynder op gewet, en fcharp gefiepen,
Öefchildert uw' gewaed met bloed, en paerflc ftrepen»
Bevleckt pw aeogeficht met breyn verfch uytgefpat .
Siet toe, ghy fnevelt licht, het iflèr flipperglad.
Soo Dochters van de nacht, maer als ghy hier met lijeken
De ftroomen hebt gedamt. en d'overzeefche rij eken
Tot puyn, en gruys verplet, en uyt hunn' plaets beweeght,
Den adeldom, en 'tpuyck der Vrorften uytgeveeght:
Sal dan de wraeck vernoeght,door 't bloed zoo veeier helden,
Met woeden ftaecken? ME. Neen , dan wilt Europe gelden,
Ghy Grajen huylt, en grayt, uw' doodvarw fet. word bang.
Wy koomen, om den wegh tot uwen ondergang
Te baenen, fwaoger van voordachte fchellemftucken ,
En hechten Argos ramp aen Trojens ongelucken.
Wat middel iflèr om te roekenen dit quaed ?
Den Phoenix, daer hun heyi en fegen in beftaet ,Te helpen aen d'een' zy'i opdatze met zyn fterven
Oock zyn' manhaftigheyd, en raed, en wijf heyd derven ,
En vallen over hoop, wraeckgierigh van gemoed,
En voeren Borger-krijgh om zyn oufchuldrgh bloed .
Ick fiede Vorften al gelpouwen, en verbolgen,
De volcken van een' ftanimalkanderen vervolgen j
D'eylandenin't geweer,en 't vafte land in roer.
Hier wordmen vlam gewaer,daer hoortmen een rumoer
Van fteden tegens fteên,van vlooten tegens vlooten.
Deen' ramp uyt d'aodrc waft, wat wordter bloeds vergoten.
Eubcea loopt 't gedeylt Peloponnelus af ,
Van Scyros Ithaca. Theflalie n tot ftraf
Van Locres Rrijgfvolck licht , d e Cyclades die flypen
Hunn' fpeerroiB'oaderling malkandre n aen te gryper»
De Tonden klimmen op, d'een draeght des anders ichukl,
Der Vorften hoven zynmet grouwelen vervult.
C'3 M
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Met bk>edfchande, overlpeI,met moord, met vuyligheden.
Men toyftertnoch' na recht, na billickheyd, noch' reden.
De Koninginnen, en Prtnceflèn zyn bykans
AU' fchuldigh aen de moord,en neerllagh haerer mans:
En eer en trouweloos, elc k is om 't feerft verwoeder.
De zoon den Vader wreeckt.de dochter wreeft haer' moeder,
't Vcrtwyflen aen de ftam.enwettige afkomft fplift
Het volck, en voed den veede, enendcloofeo twift,
En 't woeden: dat zoo lang befchreyelijck zal duureo,
Tot datmen fietki 't end de ftedenzonder muuren,
De ftroomenonbezeylt, de kampen onbeploeght»
En d'onderaerdlché Styx bevotIeckt,en vernoeght.
Rampfaligh fpoock, ghy zijt tot mijn behulp verkooren
Voor andre zielen: gaeu noop uwe neef met fpooren:
Wiens fchalckheyd hapert, om bedriegelijck, en valfch,
Den Soon van Nauplius te brengen om den hals.
Hy fluymert:inzya' droom en flaepzal hy u hooren,
En wat uw geeft erdicht, dat vezel hem in d'ooren;
Ga heen rampfaligh fpoock. SI . Be n ick de befte dan
Dien d'afgrond tot dit fnood bedrijf uytbraecken kan ?
Is niemand bet bequaem tot fchelmery gevonden ?
Dit is mijne afkomfts tent, ick moet zijn hert doorgronden.
Hy heeft de leus al wech. Megeer e 't is befchickt.
Als hy mijn'geeft vernam, doen was zijn geeft verfchrickt;
Sijn fweet brack uyt van angft, zijne hayren fchielijck refenj
Ick heb hem na zijn wenfch den kortften wegh gewefen.
j^l £# So
o is het reyzens tyd, gedoemd e ziel ga fchuyl j
Duyck in den donckren poel, en noy tbefc henen kuy 1.
De nacht is op zijn droeftte, en Phcebe wijckt de fpoocken.
Vlyflèsgaept en geeut: ghy hebt zijn' ruft gebroken j
Daer treed hy uyt zijn' tent. gae p aertrijck,en al heel
Verfwelgtfe, die ghy thans gebraeckt hebt uyt uw' keel.

PALAMEDES,
ULYSSES. LYFKNECHT. DIOMEDES .
E E n dunne flaepbefchootnoch nauwelycx mijne oogen,
• ^ O f mijn onrufte geeft door 't guychelen werd bedrogen
isens drooms, of door een fchim, dieme' inde droó verfcheê,
En droegh mijn' aenflagh gunft, en holpme' t feyt bekleen,
En 't ftuckmet fulck een' lift befteecken, en vermommen:
Dat Neftors wyfe tong daer tegens moet verftommen.
Het fy dan fchim, of droom, ofwat het wefen wil,
't En is geen mariens tyd. mijn Lyf-knecht, ga al ltil
Na Diomedes tent. fegh,datickhemverbeyd e
Soo datelijck hier ter ftee,doen thans hy van my fcheyde»
Werd d aenflagh opgefehort tot wyder overlegh,
Als nu zoo waflèr' t een, dan 't ander inden wegh;
Nu duncktme gaet hy glad, en 't magh een raed verftrecken»
Doch vaeckfcni jnt ruym in t eerft, t geen fcharpvalt int vol»
Maer d aêflagh nieremin moeteéraael fijngewaegt.(treckê.
Mijn vyand ftaetverfuft, en dut, en is vertfaegt:
Hy vfnd filchraedèloos, om van detaftermonden ,
En togens ficht'ontflaen: waer mede hy word gefchondèn.
Te meer hy fichverweert, en na zijne onfchuld tracht,
Te meer het taftren groeyt. h y is, en blyft verdacht.
Het Krygfvokkis gedeelt: deen looft hem als een' Vader,
En d'ander hem veripuwt, en fcheld VOOT Landverrader.
By defe fwarigheyt koomt, dat der Goden tolck
De lafterlogen queeckt, en koeftert onder 't volck.
Mijn' wraeckhift fal eer lang hem zynen trots verkeren*
En d'oude lémten gantstot etter uyt doen fweerenr
Hy., fiendedatzyn pleyt, en rolle liep-na'tend,
Den Veldheer giftren nóchquamfmeecken in zijn tent,
En bad, hy wilde hem doch zijn' gunftige ooreu leenen:
Ophactende wat dienft dat Argos, en Mycenen,
Ont-
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Ontfangen hadden eer, door zyo getrouwen plicht;
De Koning beet hem toe, vergram tin 't aengeficht;
lek hebgedienftigheen.ick ke n 't door u genooten j
Maer eeae ontfange fpijt my fchendigh heeft verdrooten.
D'Atryden zullen u vermorfelen tot gruys,
Of ghy zult hen tot ftofverdelgen met hun huys.
Dit dreygement hem trof, hy antwoorde al verflagen j
Mycenen heeft fichoyt beleefdelijck gedragen ,
En met genade altijd zyn' vyanden ontmoet j
Dies bidde ick, dat uw toorn niet al te hevigh woed.
Dus fcheyde hy,maer beducht,zo 't bleeck aen zyn' manieren
Voor Agamemnons grim, en 't fpits der Helbaerdieren.
Nu 't gader mede hoe't wil, !t kan anders niet als wel,
Ick ben het niet alleen,de grootfte zyn in 't fpel.
Wy hebben op ons' fy' de weereldlijcke machten,
En geeftelijcken arm gefterekt met domme krachten $
En waer toe zal hy zyn beducht voor veel gevaers,
Die tot zyn voorfpraeck heeft de tong des wichelaers.
DIO. Ic
k koom op uw ontbod, geheymfte vriend, en macker,
Wat onruft dryft uw' geeft ? wat houd uw' finnenwacker,
Dus in de middernagt? V L. Noch Venus, noch haer vyer j
Maer (aecken van gewicht, de rechte tyd is hier,
Om onzen aenflagh zoo terftond in 't werek te ftellen.
DIO. Mij
n raed is hier te kleyn. V L. Daer wilt u niet me quellen.
DIO. Ic
k kan geen* doorgang fien. ick blijf'er noch voor ftaen:
Soo lang ick niet begrijp hoe dat het toe kangaen.
VLVS. H y brack uyt's veldheerslaft zyn'tent op giftren morgen,
En floegh fichelders neer: zoo datmen kan verborgen,
Indeerfte leger-plaets,een feker wight van goud?
Recht of zyn' forge dat aen 't aerdrijck had vertrour.
Als hy nu word betight van zijne ontfange gaVen »
Soo zal de Kryghsraed flucxdien rijekdom op doen graven j
Waer
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Waer door hy fchuldigh word aen't opgeleyde quaed.
* E n heef t niet fchijnsgenoeg. VL. Di t komt ons noch te
lek fal inPriams naem een' brief aen hem doen fchryvê,(baet.
Die meldende van' t goud, hem foeckt ter daed te ftyven.
D I O. Wi
e fal de bode zijn ? U L Y. Maer een Trojaens Uaevoen»
Die mijn gevangen is. gh y fult de ronde doen,
En paden op den fpie, en helpen hem om 't leven,
En vindende den brief» die Agamemnon geven.
Hoe kan d Eubeër doch ontworftelen delen ftrick?
D I O. '
t Is recht Ulyflès vond: maer als ick't ernftigh wick ^
Het ftuckis vol gevaers. lae t delen raed befterven.
ULYS. /c k vreefe uw' bloodigheyd die fal defaeck verderven.
Hoe ftouteraengevat, hoe Üchter uytgevoert.
De kans moet lijn gewaegt. DL Waer t fchaeckfpel,waer het
Beft datmen 't wat vertreck. de tyd is niet geboren, (boer t
ULYS. Dae r is met fammelen tot noch toe meer verloren
Meer fchade als winft gedaen. DI.De man heeft groote ganft
By 't volck, en by den raed. UL* Bedeckte logenkunft,
Die beeftfè vry gedunt door 't lang, en ftadighknaegen.
DI O. A
l die hem fijnverwant van vrienden, en van magen, i
Sijn' fijdegunftigh fijnea dreygen ons met wraeck.
VLY.S. Geen ' maege, of bloedverwant magh tuygenin fijn'faeckj
Van dreygen niemand fterft. Dl. Achillis vroom in fey ten,
En Ajax lal fijnrecht ten uyterften bepleyten,
Door's gryfen Neftors tong. ULY.Ditacht ick heel gering,
De veldheer is de fiel,en ftuermanvan 't geding,
's Rechts uytfpraeck ftaetby hem. hy kieft bequame mannen
En kipt de rechters uyt, die d'heylige vierfchaer fpannen.
D I O. ^°
° daengeklaeghde fichberoept op 't Griexlche recht >
c
VLYS.
Gelchil word na de plaets gevonnift, en beflecht.
Wy ftaenop' s vyands boom, wy kennen hier geen' wetten,
AU die des veldheers mond en lippen fullen fetcen.
D «Sij
u
D I O»
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•Sijo wil is wets genoegh, die fpreecke, een yder Iwijg,
Des oppervorften fwaerd is rechter iuden krijgh.
D I O. O
f d'oppervorft befweeck, als d' aenflagh was begonnen ?
UJLYS. D e wereld geenfins lyd twee fchitterende Tonnen:
Soo duld geen heerfchappye twe e hoofden in een rijck,
Geen vorft fijn' wederga: geen koning fijns gelijck.
d'Eubeer is te hoogh in mogentheyd geftegen ,
En aenfien by 't gemeen: dits Agamemnon tegen:
Die heeft wel duyféndmael geklopt op fijnrappier.
Gevlqeckt by all de Goon , gefwooren hoogh en dier
By fynes gordels draeck, by 'tkrunckelen derflangen ,.
Waermé de Gorgonis fijnsbeuckelaers behangen >
En by den ftaffijnsrijcx van Mulciber gelmeed:
Dat hy fichwreeckenfal van't aengedaene leet:
Dat d'ey lander niet lang fijnMajefteyt fa l benglen:
Al fou hy d'oppergoon met d'onderaerdfche mengleni
et
D I O'. ^
Agamemnon s wrock is 't leger niet gepaey t.
TJr Y S , t

Is waer, maer dat is voloneenighcyd gefaeyt .

De meeften hoop is blind, om d'oorfaeck van dit wrocken
T e fien met onderfcheyd: oock heeftmer in betrocken
't Verfchilvankerckenplight, demagh t van 't geeftlijckhof »
En 't geen den dienft betref t der Goden: defe ftof
Soodanigh is van aerd,dat allerley' krackeelen,
Dat fueht tot eyge baet, en ftaet hier onder fpeelen:
En aller fchelmery, die ilechrs ecnfchijn geftal t
Vanhayligheydt ontleent, licht door dien trechter val.
Men hitft 's volcx harten op tot dolligheyd door kryten.
En d'alderfterckfte paf t den fwackften uy t te byten.
D10»- Mae
r wacht u, ats de tyd de waerheyt eens ontdeckt.
ULYS. A l hebtge't hayligdom met vadermoord bevleckt:
Uw'fuitersfchaemte ontbloot , in 'taenficht van uw' fwager:
Ia felf den blixem drigh gekroont tot hoorendrager:
Ver-

PALAMEDES.

Verkraght fijneeegemael, en fchencker Ganimeed:
Ten word niet eens geraerckt, als maer een outerkleed
Die grouwelen bedeckt, ten ftreckendan geen' Tonden.
DI O. E n of de priefters 'c pley t met Palamedes ftonden?
ULYS» Da t is onmooghelijck: want hoeraent wend* of keert»
't Schort even Cliches daer, daer 't Agamemnon deert.
Sijne hoogheyd is geraeckt, en bayligheyd: die ftedes »
Midts d oüderkruypingen, en lift van Palamedes,
Allencxgemuylbandword, en van fijn'giants berooft:
En 't was fooveer gebragt, dat geen gemyterd hoofd
Sou fpreecken in den raed, of met de vorften (temmen:
Een toom om na fijn'wenfeh de wichelaers te temmen.
Dit.leyt hem inden krop. behalven dat hy fteef
De vorften tegens hem, die lbo Godyvrigh dreef,
Dat yeder Griexfche ftadfou leggen nieuwe drempels,
Om 't noodlot op 't outaer, in Godgewijde tempels,
Te vieren, met den reuck van't gulden wieroockvat:
Dienft daer de priefterfchap een koningli jeken fchat,
En rijeken oegft afmaeyt. ho e geeftigh laghmen fchaeckea
Den tabbaerd met de kap ? met onbefchaemde kaecken
Dreef Calches na fijnwenfeh, met lutt'Ie ftemmendoor
't Befluyt der tempeliers, en gaf geen reen gehoor.
d\Eubeër heeft 'et oock in Aulis heel verpeutert.
Daer feyde hy fchoon de vloot door ftorm,enonweer leutert,
Men magh fooreuckeloos niet plengen konings bloed:
Men ftelden neerflagh uyt: miflehien fal oock de vloed
Hier meê niet fijngepaeyt: wilt u der jonffer jamren:
Hackt liever af den hals van wit gewolde lamren.
Daer fchond hem 't priefterdom de kri jgflien op het lijf.
£lckvloeckte, en fchold om 't feerft. T y kreten even ftijf ;
Het faed van Nauplius van Godfdienft is verbaftert:
't Viert tempel noch autaer.: Diana word gelaftert:
D^
Ver-
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Vcrworght den vryen geeft: of ftorthem van een* rots:
Dees fmaelt op wichlery, en droomen. d " infpraeck Gods
Hy gants in twijffel treckt, hy (al het hey rverwarren .•
Hy acht noch' vogeliangh, noch' ingewand, noch' ftarrenv
lek rep van geen geheym. gh y Diomedes faegt
Wat hy telyden had, om 't redden van de maeghd.
js * Qt Sync
aengewende vlyt tot Iphigeens verfchooningh >
Te lichter hem in gunft kan brengen by den Koningh.
VLYS.
* Blijft tuflehen my en u .*' t is Agamemnons aerd,
Dat fijn'gedachtenis geen weldaedlang bewaert:
Maer 't aengedaeneleet, en d'eens gelede fmarte,
Schiet diepe wortelen in fijnwraeckeierigh. harte,
Al t'onverfbenelijck. ' t was Atreus cue voor heen
By opdracht onderkroop 't oud recht der Griecxfche fteên.
De föon vlamt op de vrucht van defè parekementen,
En hoopt fijn'buren telg op defèn boom te enten r
Maer Palamedes oogh fijn'gangen onderfchept,
E n is voor hem gereet, en waeckt eer hy fich rept:

Dies raeft 's Krijgfvorften wraeck : die om hem tebetraepen>
Milbruyckt den ouden baet der Griecxfche legerpaepen,
Bedienaers van de noodden noyt verbeden dwang ?
Die doen hem 't koude fweet afloopen, door 't gedrang
Der lafteraeren,en ftaeghliegende overboden,
Geen' mifdaed reecknen 't qnaed,'tgeen ftrecktten dienft der
Doch' t geit ons even veek w y doelen naer ons wit, (Goden.
Het f y dan flincxof rechts, waeromickernftighbid ,
Dat uwe dapperheyd dit heldenftuck verfelk .
D I O» I c k vindden aenflagh goed, 't is waer, maer dat ick ftelle
My leh'en in gevaer, is overwegens waerd.
Ick ben een man in 't veld, om op een moedigh paerdi (voetê*,
Dat fchuymbeckt, briefcht, en krapt, en ftofwerpt met fijn
Mijn' vyand voor de vuyft, met fweerd en,fpeer,tontmoeten :
Maer
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Maer'khebuw* veynfery, Ulyflès, lang verleert:
lek ftem het niettemin, dewijl ghy 't foo begeert.
VLYS. Laet Diomedes flechtsdie forgh aen my bevolen.
Het moet'er doncker fijndaer d Ith&kois fal dolen.
D l O . Welaen,ickbea'tgetrooft : docheerwy'tftuckbeftaen ,
Soo fal t hooghnoodigh lijn ons wyders te beraen:
Op datmeu 'tYchandelijck ten halven niet laet fteecken.
Vernieu my anderwerf den voor flaghuwer treken.
VLYS. Tr e met my in mijn' tent, 't fal wel fooveyligh fijn ,
Men handelt van die faek beft achter de Gordijn.
HETvanPELOPONNESEHSen ITHAK^OISEN.
E U R I P I L U S ,
IT Oomt laet ons by de donckre raaen
* »£éndraghtelijck ten reye gaen,
En ftortenyvrigh dele beê

Voor ons drye aenficht Hecaté ?

Datfe Atrens foonen doch bewaer:
Die vooronf haerdltede , en 'toutaer,
Soo ruftigh waeghden lijf en goed >
En trooften 't volck in tegenijpoed.
Dat geen verrader Zich verftout,
Om't mekeren van't Trojaenfche goud ,
Hen t'overlevren aen den Prygh,
En ons in' t heymelijck bekrygh.
En fmoor half doon op doon gehoopt
In' t bloed dat uyt ons' wonden loopt:
En fteeckttot fchrick van Grieckenland,
Door Hectors toorts de Vloot aen brand:
En geef uytheemfchen gatten ftof
Tefeggen: hieristKerreck-hof ,
D *
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Daer Troje door Godloofen boef
Mycenen met haer' maght begroef:
Daer ftond Achilles tent wel eer:
Hier Agamcmnons: ginder veer
Werd dagh op dagh foo fel geftreen ,
Ora Meiielaiis bruyt Heleen:
Hierlagh de vloot op ctefen hoeck.
Keer, O Godeflè, fulck een* vloeck.
Bewaer Godin uw' kerckenoock,
Op datme' u tempel plegbtigh fmoock :
Opdatureuckwerckopwaertsrijs',
Na d eenmael aengenoine wijs,
Na d'eenmael voorgeschreven plicht:
't Sy dat ghy droefof heller licht.
Begunftighdoch A polios foon ,
Den taelman van den oppertroon :
Die fich op Gods geheym verftaet>
En alle teeckens gade flaet.
Die vaeckkanlpellen 't ongefienft z
En wien de fuyvre Godefdienf t
«Sbo diep en fwaer ter herten gaet ,
En achtfe een pyler van den ftaet :
Een pyler daer de ftaet op leunt:
En om defe oorfaeck figh bekreunt
Vaeckmetden wereldhjcken ftaf :
Al oeemtmen 't hem foo quali jck af.
Weer van ons alle nieuwigheen.
Bevry voor vleckuwe outerkleen,
EÜ neem depriefters in uw' fcbarm >
Die uwe altaeren houden warm.
s
E V R.
y heeft u toegeknickt. n u wend u tot de nood;

S

Heft aen een nieuwen dans, en nweckchaer' Godheyd groot.
Okraghc
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R E Y. O
kracht die niet en fyt t'ontvlien:
Geweld dat tuflchen uwe knien
Beklemt de diamanten fpil :
Daer 't al op draeyt na uwen wil.
Die hebt van eeuwicheyd gefaey t
't Saed, daer de tyd fijn*vrucht af maeyt.
O dwangbeftuurfte r va n al' t werck,
Die Goon en menfchen fteld een-perck*
Hou vaft en ancker van 't geftich t
Der weereld, die in tegenwicht
d'Hoofdftoffen houd . o fuyï, die lêlf
Draeght onbefwaert dat fwaer gewelf.
O die met y feren fcepter heerfcht ,
En blyfter laeft, en waert 'er eerit:
Die Hemel, Aerd, en Hel beftiert,•
En maeckt dat elckuw' Godheyd viert,
Die op haer' beurt de ftarren riept,
En raeerdre en mindre Goden fchiept».
En blijft verlteenigh t en verftockt ,
En hebt al 't noodlijck quaedberockt .
^aturnus fijnenvader lubt,
E n t pekelfchuy m met bloed bedrupt;
Eene oorfaeck datter Venus quam >
Met haere onkuyfche minnevlam.
Jupijn ontvonckt door Cypris ftrael ,
Voorts walghde van fijneeegemael
Die bleef verfchopt, en al fijn' feeft
Was hoer, of jongen, of een beeft .
Mercuur werd d alderflimfte dief ,
En Bacchus kreegh de kruycken lief,
Eu ftruyckelendena den dronck,
Song haylge veerfen dat het klonck.
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Mars groeyde ia bloed en menfchen moord»
Dat Reuièn quaraen fel aen boord
Den Donderaer, mee fmaec en fchimp:
Doenfe Ofla parften met Olymp,
En weer met Ofla Pelion:
Eer hen een ftarekeroverwon:
Dat Minos Bruy t, het geyle dier,
«Sich liet befpringen van een' «Stier:
Dat d'Africaen'fo wreed als fterek ,
Van menfchen hoofden boude een' kerek:
En dat fijnTempelpriefter had,
Een Doodshooft tot een wieioock vat:
En» eer hy noch gebeden fprack,
£en' menfchen ongeltoorts ontftack:
En plengde» met een' heylgen fchijn»
Paers menfchen bloed, in plaets van wijn.
En offerde, den Goon tot brand
Halflevend' menfchen ingewand:
Terwijl een menfchen darrem fluyt>
Om't lijf fijn' taeye menfchen huyt,
Sim offerkleed, en feeftcieraet:
£n long, en fchreeude fonder maet,
Wt parekement vol bloedrood fchrift:
Verruckt door innerÜjcke drift:
En deé weergalmen op elck vaers
£en' rey van woefte moordenaers:
Wier wapen, fwaerd noch, kortelas,
Maer kaeckebeen of fcbinckel was:
Dat Tantalus noch vuyl bemorfcht
Van verfche moord, opfehaffen dorft
Het vleefch fijnsSoons op Jovis difch;
Niet by geval gebeurt en is:

Maer
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Maer onontworftelbaer befcheer !
Ghy lèlf waert d'oorfaeck> u koomtd'eer:
Die dobbeltrony Janus flacht ,
Die achter grijnft, van vooren lacht.
Soo noch' t verraed fmeult in zy ne alch,
Ontdeckt fulcx doch uw' prieftren ras:
Scharp Argos fabel langs hoe meer:
£n Priams ftanderswerp ter neer.
EVR. Hou
d op ghy hebt voldaen. het nootlot heeft volkomen
Uw' danflen, en gefang goetgunftigh aengenomen.

DE D E R D
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DIOMEDES. SCHILDWACHT .
AGAMEMNON.
DI O. t l O u fchildwachthou ! SCHI.Wie daer? DIO. /ck moet
**
den Veldheer fpreken.
S C H I . Wi e zytge?meld uw' naera,of geef t' gewoonlijck teecken.
D i o. '
t IsDiomedes felf. SCHI . Koom weck hem daer hy leyd.
D I O . Groo
t meefter van ons heyr, die uwen leger fpreyd
Van drooge en dorre blaen: op op, 't is tyd te waecken.
AG A. We
l Diomedes vriend, fêgn op, wat zyn 't voor faecken ?
Wat brengt ghy ons by nacht: is He&or op de been ?
DIO. k
Heb een Trojaenfchen fpie den hals verfch afgefneen,
Als ick de ronde dede. h y is belaft met brieven.
Ick fleepden boofwicht hier. he t fal den Vorft believen
Te vorlchen nae 't geheym. A G A. Koom hou de toorts wat
dicht,
Op dat ick defen gaft befchou in 't aengeficht.
E '
tl>
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'tis waerlijck eeaTrojaenvan Weeding en van wezen.
Dit 's Priaras zegelring, ick moet het inhoud Iefen.
Op mannen, 't is verraed. mijn' dienaers flucxgaec heen >
Behalven Palameed, roept al den raed by eent.
A G A M E M N O N , VLYSSES . D I O M E D E S .
N E S T O R . AIAX .
f » H y di e Voor kroonengoud,en vorftelijcke banden,
^ N u voert den kopren helm» en met uw' dappere handen
Van 't Afiaenfche ftaelde voncken ftoyven doet,
En Simoïs vermengt, en verwf met breyn en bloed:
Ick zal u voorts de reen, en oorfaeck gaen verklaeren,
Waerom men t'öntyds dus den krijghFraed'deéVvergaren.
De Phrygiaen, die't heyr verfpiedende by nacht,
Van Diomedes hand zoo verfch is omgebracht.
(Als hy de ronde doende hem quam verbaeft ontmoeten,
En fleeptehem dood en warm voor uwer aller voeten:
Daer ghy hem liggen fiet)was met een' Brief belaen,
Dieme' uyt zyn boefem trock en yemand fchijnt te raen
Tot grouwelijck verraed. ic k zal u laten hooreft
Met inhoud van dit blad, 'twelck vremd klin&ra mijnooren.
Neptunus waerde zoon, die uw grootvaders ftad
Begunftight waer ghy mooght: de letters van dit blad
Betuygen myne jonlt, waer dóór ick ben genegen
Te ftreckenoverumrjn' koninglijcken zegen,
Dat ghy ontfangeu hebr't jongft toegefonden goud
lek uyt den fpie verftond: wiens mond ghy toevertrout
'rGeheymnis van u hart. ic k heb alree genooten
De vruchten van 't beftand voor luttel tyds befloofen,
En wacht op 't uyterft vaft. is ergens gunft te koop
Om goud, zoo fpaer geen' munt, ic k Priam leve op hoop'
Daer
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Daer is 'tgeheym des briefs, watduncktti Griecxfche vorftê?
VL YS.Verdelgf e o luno doch! die naer ons leven dorften.
DIO. Ontdeckf
e o Hecate! die naer den ondergang
Van onze tenten ftaen. NES . Ontdec k de waterflang
Die fchuylt in 't groene gras. A I. Saturnu s breng de waerheyd
Ten letten eens in't licht. A GA. Wi e twijfelt aen de klaerheyd
Van 't goddeloos verraed > AI. Ick twijfel met verlof,
Die alle trecken ken, en fauflèn van het hof.
AGA. N
u Ajax geef gehoor, en wees niet ongeregelt.
NES. I
s 't koning Priams merek? A G A. D e brie f was toegezegélt
Met 'skonings eygen ring: doch 't wapen is mifluckt
In 't zeeglen, en zyne hand in 't fchrijven wat gedruckt.
Miftrout ghy aen mijn woord, geloof uwe eygeoe oogen.
Daer vader lees den brief. Al . Een' dochter van de logen,
Ben vondeling van 'thof, een bafterd van den nyd'
En overjaerden wrock.'t uytbraeexfel van de fpyt.
NES. '
t Schrift fwijm t na Priams hand, zoo doet de druck van 't
waepen.
AJAX. S ° paey tme 't flechtevolck: zoo leydmen kinders flapen,
Maer Ajax nimmermeer. AG A/tSyhoemen 'tiluk verlchoon,
De koning Nauplius is God Neptuaus zoon.
AJAX. l a Palamedes is 't ick houd 'et u teu beften.
AGA. Neptunu
s eyge ftadzyn Trojens hooge vetten:
Die draeght d'Eubeèr gunft, zoo doet zyn.heyloos zaed.
AJAX. l a Palamedes is 't, die brout ons dit verraed,
Die boofwicht moet van kan. VLY.Befchut ons goede goden.
D ' O. Da
t tref Laomedon. A I. Of eer in tyds gevloden.
D 1 0 . Da
t ongeluck en zy ons nimmermeer befcht-ert.
AG A. Hie
r geld geen lochenen, 't zy hoemcu 't wend of keert,
E 2
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11 s Priams teeckcning. w y twyfflen nu niet langer,
Of Palamedes gaet van defe boofheyd fwanger .
A J AX. Da e heefeme'n lang gefocht, en onder 't volck geftroyt.
En nu met defen brief net fchelmftuck opgetoyt .
NES.
Ghy heeren (let wel toe,' tfijn forgelijcke iaecken»
Hy vang wat wightigs aen, die tot een fchelm fal maecken,
Een' wel geboren vorft, een man van groot bewint:
Dies wenfeh ick dat geen' wraeck uwe oogen en verblind'.
Het ftuckmet reden wiekt, en velt geen onrijp oordeel.
AGA.
I* 1 " d'hooghey d word gequetft, heeft nieman d eenigh
voordeel.
N£S. O
f d'hoogheyd is gequetft dat hangt hier in gefchil.
AGA. H
y merekt de miidaed licht, diefe anders mereken wil.
NES. Di
e yemand hatigh is feer licht een' brief kan dichten.
AGA. Nabootfe
n hant en merek» d'onnoofelheyd betighten ?
NES. l^a
t is wel eer gebeurt. A I. Alwaer het noyt gefchied'
Soo derfmen 't nu beftaen. AGA. Die 't leger heeft verfpied>
Met brieven afgerecht, hier voor u leyd verflagen.
A J AX. Indien hy levend waer men mocht hem ondervragen.
AGA. D
e doode meld de laeck, het is een Phrygiaen.
A JAX» Een fl*ef> die korteling in 't oorloogh werd gevaen,
AGA.
«So foumen alles wel in twyfFel konnen trecken.
A J AX. Z o ibumen altijd wel des vroomen naem bevlecken.
AGA. Di
e meufch was lang verdacht. Al.Zo was de valfche tong
Des grooten togenaers. AGA . Ghy Ajax zyt te jong,
Om Agamemnons mond lbo kort te heeten liegen.
Of luft' et u, zo wilt u felven niet bedrieghen:
Maer dat uw degen paflèop'tkoninglijcke ftael,
AJAX. Zo o doet hy. N E S . Hou d gemack ghy heeren. Iaetd e
fchael
Van waere billickheyd beflechten d'ongelijcken.
Hoe kan uw hevigh fwaert een wettigh vonnis ftrijeken.
DieY
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Die 't recht heeft op zyn' fy vaeck fneuvelt door het fpits,
Befadight breyn u fchey': die rechter is te bits.
Het mes zy opDardans meyneedigh zaed verbittert:
Dryf He&or op de vlucht, als 't blixemende fchitter t
In d'appel zijner oogh, veel eer dan 'c God geheng'
Dat d'eene bondgenoot het bloed des anders pleng',
En 't Dorifch leger ryt zyns zellefsingewanden,
Syn wapenen vermeng, verwarr' zyn rechterhanden.
Wat had de vyand ftofte lachen iu ons' dood.
Hoe zou hy vier en torts in ons gedeelde vloot
Dan flingerenmet maght, en met bebloede fabels
't Gedraeyde kennep gaen doorhouwen van ons kabels,
En zenden brandende de kielen zeewaert in :
In 't aenfien van de ftad,en Priaems hofgefin.
't Gefchil aen my verblijft, vertrou t mijn' filverhayren ,
En grauwen ouderdom, di e veel is wedervaren.
AG A. A
l waer 't mijn eygen bloed zoo wil ick datmen ftraf
De fttchtersvan 't verraed. AI. lek dat een open graf
Henlevendigh verfwelgh. NES . W y ftemmeot' all' te faemen;
Maer waer de boofheyd fchuylt fchijnt doncker om te ramen.
AGA. D
e goddeloos die neemt de fcheemring tot zyn wyek.
NES. Me
n fteü'dant' oordeel uyt tot dat het yeder blijek.
AGA. Ontbeer
t dit fchijn en blijek ? NES. Het is te twyfTelachtigh.
AGA. Wa
t eyfcht ghy voor bewijs ? hoe bondig > of hoe krachtig?
NES. Da
t klaer en helder licht gelijck de middagh doet.
AGA. H
y quetft 't gemeene beft die booze fey ten voed.
NES. Ic
k voe nietquaeds,maer vrees ontfchuldig bloed re ftortea
AGA. Gh
y vreeft niet eens den ftaetdoor flapheyd te verkorten.
NES. D
e rechter handelt wijs,die veel quaeddoenders fpaert,
Om eene onnoofle ziel te vryen van het fwaerd.
E 3
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o kan geen rijk beftaen. NES. So kan het eeuwi gh duwen
Gerechtigheyd die bout de koninglijcke muuren;
Daer onrecht en geweld palayfen ommeruckt i
Van elcken df uppel bloeds des geens dieme' onderdruckt,
En doemt door 't fchendigh ftaei,ontfpruytê duyfend wrocke,
Die barften uyt tot wraeck; wiens fweerd eens uytgetrocken
Keert langzaem in zyn' fchee. die hayligh bloed vergiet
Terght Nemefis. fie toe, en roer deze Hydra niet.
't Is licht een hoofd gevelt in reuckeloozen tooren;
Maer konft is 't, let hier op, den wortel gants te fmooren,
Wanneer den hals in plaets van een veele hoofden teelt.
AG A. Mij
n oordeel van het uw hier inne niet ver-fcheelt,
lek kniel voor Themis throon, mijn' daeden darbetuygen.
't Waer dolligheyd het recht uyt haet en nyd te buygen.
I ck zal niet wetteloos beftaen door onbefcheyd.
Wie tegens't algemeen, en doppermajefteyt
-Sich zelven fchandelijck, nocht eerloos heeft vergrepen»
Die loopt geen lijfsgevaer. AI . Och waren noyt mijn fchepen
Verzeylt van Salamin in d'haven Tenedos.
AG A. Gevalte
t u zoo maeck uwe anckertouwen los.
Ten fteeckt den Grajen niet op tien of twalef kielen.
A TAX. Maer doen twee Ajaxen 't gants leger tegenhielen,
En redden uwe vloot: daer 't al fcheen overmant,
Daer He&ors fackel ree de zeylen ftackaen brand;
Doen ftackternau genoegh. ho e of dit uyt wil vallen ?
Mijn vader Telamon was d'eerfte die de wallen
Van Trojeneer beklom, en Hercles fteef met kracht:
Een van de vy ftigh oock, die om de guide vacht,
Door 't klinckende gedruys der Cyaneefche rotzen,
Na Colchos togen, en denzeevooghd gingen trotzenj
lek volgende den aerd van een' zoo braven held,
Heb Helles vloed gekruyft, en hier in 't vlacke veld
Gefpan-
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Gefpaonen myoe cent, eanam het leet ter harten
Van Menelaus,ea't verongelijckte Sparteo j
Dits mijn befolding nu, dits Ajax a! uwe eer
-,
Wat drael ick,'k heb verlof,men guntme dat ick keer.
AGA. V
w vader Telamon, de terger der Trojaenen;
Was oorzaeck van veel bloeds,en veeier Griecken traenen,
Was oorzaeck dat de vloot der Phrygen overwoey j
Dat Alexander in vergoeding zyner moey,
Mijn broeders bedgenoot, en dierbaer pand vervoerde,
En door zijn' roof Europe, en Alien beroerde.
Wat uwe reys belangt, ghyftoft al t'onbedochr,
Als of aen u alleen hing d'overzeefche toght.
Neen, Ajax, ftaeckdien roem, en wiltet my vergeven,
Om eenen Ajax waer de toght niet nagebleven.
NES. Gh
y Heeren waer toe dient dit onderling verwij t?
Bet baertafkeerigheyd als d'een den andren bijt.
Ick bid den oppervorft hy wil zyn' gramfchap lullen,
En niet den oorlooghsmoed van dezen kryghsheld' bluften :
Wiens braeve daeden volght onfterffelijcke naem.
De mond eens yegelijcx gaet fwanger van zijn' faera.
Een veldheer die met hoon zyne hoplien loont na'et tb yen,
Sijn eygen heyrkracht gaetde féenwen ftuckenfnyen.
AJAX. Dae r leyd 't vervloeckt geweer, de Goden ftrarfenmy
Indien ick immer gord den degen op myo zy'.
Geen held behaelt hier lof, hoe dapper, hoe rechtfchapen,
Hoe vroom hy fit te paert. da t ficheen ande r wapen.
Ick dien geen dwingeland» nocht geen vermetel hoofd:
Dat niets - prijswaercigh acht als 't geen fijneharflèn looft.
NES. N
u Ajax toomden moed, beweer uw' zaeck met reden.A(J A. W
y zyn dit lang gewent, 't zyn d'oude korfelheden,
Beft darhy eerft bedaer. N E S. 't Is heftigh gekrackeelt,
Het drucktme de gemoên te zien aldus verdeelt,
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En wenfchte dat die twift beflecht waer en bevredight.
k wenfch het defgelijcx. N E S. Al s elck het zyn verdedight,
En treckt zyn ftrengna maght, is 't wilt en ongefien.
A AG. Wa
t Agamemnon drijft dat moet voor al gefchien.
't Betaemt den minderen voor meerdre macht te duyeken.
NES. Ee
n Koning kan zeer licht d'ontfange maght mif bruyeken.
AGA. Da
t oordeelftaetaen hem. N E S . Enooc k aenzyn'ge meent,
Van wie hy zyne maght, en heerlijckheyd ontleent.
De Koning is om 't volck wijs die ligh weet te toegen
Na 's tyds gelegentheyd, en yeder kan vernoegen ?
Infonderheyd die zyn van zyn' geheymen raea,
En leden van het rijck, en pylers van den ftaet.
Vwe hooogheyd alle ramp, en ongeluck verhoede.
VLYS. Ic k fpreker zoo veel in, men houd 'et my te goede:
Dat elck den vorft verfchoone, en quaed vermoeden fchort,
Soo lang na luyd des briefs geen goud gevonden word
Ontrent de legerplaets van Palamedes renten.
Men onderfoecke het ftuck»en ftaeck'dees dreygementen.
DIO.
Die raed my wel gevalt. AGA . WatzeydterNeftorvan >
NES. Oprecht
e munt de proef gewilligh lyden kan,
Soo fal 't navorfchen oock geen eerlijck man befchaemen.
VLYS. Wi e neemt dien laft op ligh > AGA. V beyde fal 't betamen.
VLYS. He t waer ons aengenaemft, indien het andre deên,
t ghy mijn bevel: Verricht dit met u tween.
AGA. Volbreng

AGA. Ic

CAL-
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CALCHES. E U R I P I L U &
/"YNfterfFelijcke Goón , wier overgroot vermogen
^ ^ Uw ' priefterfchap befchermt, als d'appel uwer oogen:
Die uyt uw' ftoelen daelt, beweven me t een' wolck,
En handhaeft uw' gemeent, uw eer ophoudend volckf*
En waerde fpeelgenoots: die over hunne waeyen
Deibomen van hun kleed, en mantels laten fweyen .*
Wier langgebaerde kin vanhayren hangt vermaf t
Wier winckbrau en gebaer niet lochent,hoe hun paft
Een wetteloofe maght: die prat op vorftenbanden ,
En keyfers kroonen treed: wier hoeden breed van randen,
Gebogen van ter ly, voor fpits en achter fpits ,
Befchaduwen 't gelaet, daer 't lieffelijck, e n bits
Sich in het ftaetigh menght, tot ftyving van geboden r
Enfielentuchtiging ^ontfterfFelijck e Goden ,.
Die onfe demoed hebt geheven uyt het ftof
Op uwen terapeltroon: o Goden, u fy lof ,
Dat ghy uwe eere wreeckt, en ftraftfe dievermeteï
Opdraegen 't kerckenrecht den weereldlijcken fetel :
Die al te fêker ftaen op 't flibberigh en fteyl ,
Enfchroeven't heylighdomte n dienft van burgerheyl.'
Dat Palamedes ons nu muylbande»en tot fpo t maeck
't Gefagh der tempeliers, de fèkerheydder Godfpraeck :
Dat hy op 't outer nu fijn nieuwe grouwelen fet ,
En wuft, e n onbefuyft onf e outerkleên befmet .
I>Ju fal hy leeren wat bet in heeft du s t'ontyde
Sijn' vingeren te flaenaen 't priefterlijck gewyde .
Wy ftaen met Goden in ontbreeckelijck verbond.
Al wie ons wederfpreeckt, die wederfpreeckt God s me nd«
Wy fijnafdruckfels Gods, onfterflijckbeyds gefanten .
Wy fijn gehult, gefalft tot Iupiters trawanten,
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En voeren fijn'levrey, en maecken fijnen ftoet,
En door onte hayligheyd men Godheyd fpreeckcn moet.
Wat weereldijcke macht onsftout derf tegenwroeten,
Diens fêtelfijght,en ftaet op waggelende voeten.
Ons wencken blicxems fijn,en donders yeder woort.
Wyfijn een muur om 't rijck, defleutels vanftadspoort .
De fackels om een land in lichten brand te ftellen.
Gezart wy geven aen d uy tbraecxfelen der Hellen,
En vloecken vryen toom: en geen Afonarchfoo gaeu
Sijn heyr brengt op de been, als wy het woeftegraeu.
Daer komt Eurypilus. welfc>on , mijn' finnenhangen
In twy fieltuflchen vrees, en harteliick verlangen.
Hoe is het fpel vergaen ? is 't bofchfwij n eens gejaegt >
E V R. O
eer des priefterdora s, men heeft te recht gedaeght,
Den vyand onfes naems: nadatmen opgegraven
Hadde in fijn'legertent d ontiauge Troilche gaeven.
CAL. Mij n hart van blyfchap fwelt, en geeft den geeft meer bots:
Mijn ingewand ontfpringt nu eens die vyand Gods
Ten letten is betrapt door d' Ithakoifche ftricken.
Het noodlot dit beftuurt, geen menfchelijck befchicken .
E V R. Mae
r of die fchalcke noch dit lijfsgevaer ontfprong ,
Door fijnervaeren breyn, en flibbergladdetong >
Q&Lt De/aeckenlydgeen'laft
. wyfullen'tfbobeftelle n
Dat fijndood vyanden, en haeters 't oordeel vellen:
Ka datmen't oude, en langverceten uytden hoeck
Gehaelt heeft, endoorfochtwel naeu fijnslevens boeck.
Van dingen die hem fijnontfchoten dooi de iaeren:
En waer de logen geld, daer falmen waérheya ipaeren:
En geven't valfcheen fchijn van oprecht, en een' verf
Van bloedbad, van verraed, van lien en landbederf.
Sijn vonnis boven aen lal in het voorhoofd voeren:
Hoe dat hy drie ftbeftond het haylige aen te roeren,
En
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En brack met eenen band 's rijcx banden altemael;
Het heyr verwarrende met een' gedeelde tael:
Befwangrendeeen gedroght , en Hydra van gefchillen,
Van nood, gebeurlijckheyd, vanmoeten,en van willen:
En eyfchte in dit gefchrey, dat flechts fijn bovenlang
Alleen Ibu fijngehoort, door kerck, en priefter dwang:
Ia wetten gevende, waer nadat d'outerknechten ,
•Een hemelfch Godvryvolck, fich fouden moeten rechten :
En fteefhet ondericheyd van noodigb, en van nut :
En ftreckte door gefagh der nieuwigheden ftut :
Afflaende een wettige veriameling van Paepen:
En brengende om fijn' tent vreemd krijgfvolck i n de wapen,
Self buy ten' s veldheers laft: en duyfent dingen meer.
Maer gaenwe binnen, want de raed vergadert weer.
P A L A M E D E S.
f~\ Nacht , wiens doncker kleedbefchaduwt all e menfcheii *
^•s Soo weidie heerlijck fijn, als die om noodruftwenfchen j
Wat boosheyt decktghe doch metdicke duyfternis,
Wiens laegen ofbedrogh uw' naerheyd gunftigh is ?
Men vordertme in den raed, hoe derf ick my vertrouwen.
Het is op my gemunt, daer is wat quaeds gebrouwen.
Men mompelt allerleyds: men ftroyt een valfch gerucht .
Mijn vriende n fijqbeforght, menraedmeda t ickvlught .
Hoe kan een vroom gemoed, ghy kentet Hemellieden,
Dat niets en is bewuft, verftaen tot eerloos vlieden !
Hoe kan een edel hart verlwelgen, datmenfegg':
Die droop voor fchellem door voor Trojen in 't belegh,
Noch' dorft gedaghvaer t niet fijn' faeck voorrecht bepleyten:
Vermits hy was berucht van fchandelijcke fe y ten.
V2
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"Neen Palamedes, blijf, en hou noch liever ftal:
Al fchietmen pylen uyt gedoopt in bittre gal,
Soo brandnierckdoor uw' vlucht, uyt ydele vervaernis,
De glori niet uws naems, u felven tot befwaernis,
Uw'magen tot verwijt, uw' vyanden tot vreughd':
Maer beur uw voorhoofd op, en toon dat waere deughd',
Als d'eedle pallemboom, geen laft te draegen weygert,
En tegens' t fwaer gewight der lafteringen fteygert.
Het onverbreeckelijck recht van 'toude Grieckenland,
d' Handveften oyt gelchat een dier en hayligh pand,
De guide vryheyd, die vaft treurt, en flaetaen't quynen,
lek rey saen rey s dus lang, heb tegens 't ondermynén
Der boofen voorgeftreên: ick blijf haer fchutsheer noch,
En voorfpraeck tegens lift, en uytgemaeckt bedrogh,
So lang een' druppelbloeds lal uyt mijn' aders leecken:
Soo lang mijn' fuyvre tong kan fuyvere waerheyd fpreecken.
De maght ontbreecktme niet om dit gevaer t'ontgaen.
Jnpijns manhafte foon, fijnneef de Peleaen
Erbiedenfigh om ftrijd,met hoogeen haylige eeden,
Tekeeren's veldheers grim en ongerechtigheden.
En mijn' onnofelheyd, infpijtvanlogentael .
En fiedendheete wraeck, door waepenen en ftael
Te vrijen wettelijck: maer als ick 't overwege,
't 's beter dat ick lij, dan dat ick mijne fêge
Met burgermoord bevleck, en om hun onverftand
Grieck tegens Grieck, en ftandaérstegen ftandaerskant:
*t Is beter datme' een' fielverdelge van der Aerde,
Als 't euveluytwafch met den fchitterenden fwaerde.
Van datmen my verkoor tot aller vorften mond»
En als verdediger, aen ons gebied verbond.,
Metdiergefworen eên, verltondick, fo ick 't huyden
Hóognoodighyoor den ftaet[hoe (chendigh fy 't milduyden]
En
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En tot verfekeringder vorften ixi 't gemeen,
Noch oordeel: dat 't gelag op 't hayGgdom alleen
Den fcepter toebehoort, en vorftelijcke banden:
En dat geen tempelier lijn' vingers en fijnehanden
Sal fchenden aen dien toom, en teugel: als een recht
En hoogheydaen' s landsftaet onfcheydbaet vaf t gehecht.
Het is van aenvang oock by alle bontgenooten
üenpaerigh lbo verftaen, verdedight, en beflooten:
Soo drijfick da n niet nieus, of feldfaerns, foomen 't noemt:
Aiaer 't priefterdom, dat (lincx het weereldlijck verdoemt.
Genomen ick waer ftora,en liet dien teugel flippen :
Tot wroeging myner fiele,en fchennis myner lippen:
.Jou niet te duchten ftaengewetens fcharpe dwang,
Waer aen gekoppelt is der ftedenondergane >
Na 'et bannen van de deughd, na 'et grouwelijck beftormen
Van raedhuys* en vankerck: na'et endeloos hervormen
Van tempel* tempeldienft, en wat aen 't outer kleeft.
Wat raedsheer is ib jong die 't niet en heeft beleeft ?
De kercke galmen noch. d e kuflèns, en de faelen
Ontbloot van gryfen raed: het roocken van de palen,
Befchreyen hun geweld, en 't fwaert van bloed beipat.
Hunn dolligheyddi e fpoockt en roockt van ftadopftad .
Het hayligh parckement, met heerlijck was befegelt.
Betuyght nunn' rafery, te woeft, en ongeregelt.
Vergevet my, indien mijn' vroomigheyd gezart,
Naloogetroueen'dienft, uw ' feeren raeckt te hard.
De Goden fullen tot gerechtigheyd bewogen
De klaere waerheyd eens doe» blincken, als de logen
Van d'Ithakois gefmeed, van Calches tonggevijlt,
Gelijck een damp verftuyft, e n als een roock verijlt.
Men maeckt den veldheer diets, om ous als kaf te wannen»
Als waermen tegens hem met y ver ingefpannen ;
F 3
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Daer niemand bet als ick fijneeere gevordert heeft:
Hoewel getrouwe dienft my quae' belooning geeft,
't Is waer ickdulde't noyt, noch' lal het niet gehengen
Met mijn' beftemming, datm' onordentlijckga mengen
'tByfonder en 't gemeen, 't welck groot gelchil verweckt.
Het opperfte gewgh, als hy te velde treckt,
Is mef gemeenen raed fijn'fcepter opgedragen:
Niet om 't befonder recht der vorftente belaegen,
En defe maght foo wijd te ftrecken,datter een
't Byfonder eygendom fou fmelten in 't gemeen,
En als een dwingeland fichinden-fetel letten,
En lenenden de van ouds belworen Griecxfche wetten.
Hoe kan ick fchaemteloos dat onrecht met hem ftaen,
En tegens eer en eed mijn vaderland verraen ?
't Beletten myner tent, met meerder tal van wachten,
Geen wettigh voedfel geeft tot allerley' gedachten:
Vermits het is gefchied door Ajax wijlen raed.
Ick was alreegebrogt in veeier hoplien haet:
Men fagh nocht hoorde niet als blïxemen, en dondren:
Men mompelde van moord , bloedftprtingen, en plondren.
Wat vorft vermagh dit niet? wat raeckt hetyemands kroon,
Dat ick voorlïchtighlijck verlèker mijn perloon ?
Dit roaecktgeen' ftaetin ftaet,geli jek fy laftren darren,
Noch' ftrecktniet om het heyr Hoor tweedragt te verwarren:
Maer wel toteenigheyd, dewyl mijnlyfwachts eed
Noch* tegens 't algemeen, noch' 'skonings hoogheyd ftreed.
Dat wy de fchatkift van 's lands middelen uytputten,
Waer door ficht' weerloos heyr niet langer kan belchutten >
Ia loopt geen kleyn gevaer van droeve nederlaegh,
Teniy men met Priaem fichfchandelijck verdraegh:
Is logen en verfiert. ' t fou waerheyd bet gehjeken,
Waer dit geftroy tom hen die eerloos fichverrijeken.
Maer
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Maerdaer en deert het niet. ' t is niet foofeer om my.
Men tracht den vryen ftaette quetièn door mijn' fy.
Men roept tot flaeffchendienil het vrygevochteu Griecken.
En treckt bedeckteliick flaghveerenuyt fijn'wiecken.
Men gaet de vroomue na, op datmen 't recht verftonu
De Godsdienft ftreckteen grijns, en 't fchelmftuck gaet voor
mom.
Wat kael is eenberoyt tot Agamemnons voordeel
De faecken handhaert, niet uyt wetenfchap en oordeel:
Maer puur uyt cygebaet. ' t geraes, 't gedrang, 't gewoel
Is om den Hayligh niet, maer om den hayligen ftoel.
lek lal gedaghvaert dan voor Agamemnon treden,
Entegenwoordigh felfdenioofèn rae d bekleeden,
Eu uytftaen met geduld, het fy oock wat het fy.
Koom lafters logentael, ickken my felven vry.
Koom overjaerde wrock, koom lang gedreygde wraecke.
Ick lt'-un op mijn gemoed, en op mijn goede faecke.
Ick ftapmijn' dood te moet: fy ftreck 't gemeen tot baet»
Als ick mijn bloed vergiet ten offer voor denftaet.
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T Ckbenopuwontbod.beheerfche r vanMycenen ,
*• E n overfte van 't heyr, hierin den raed verfcheenen.
Wat onraeddrijft u op, en daghvaert ensby nacht?
AGA. Gh
y Palamedes waert van overlangh verdacht,
E n t quaed vermoeden groeyt, als of ghy met de Phrygen
Hadheymelijckverftand. P A d'Onnoofletebetyge n
Was oyt geringe kunft, en lotte kinderklap:
Daer 't overtuygen is eene hoogre wetenfchap.
Wy hebben niet gemeens metckt meyneedigh Trojen .
Hoe
A G A.
k ° o r a t g n v dan berucht? P A. Dat vraeght hen die dit
ftroyea.
Tot fchenni s myne s naems. A G A . Gemeenlyc k wilt lbo
gaen,
Waer yemand word belaft, daer is een weynigh aen.
P A L. So
o maeckt de laftering dan vroome luydenfchuldigh ?
AGA.
Dat volght niet: mae r 't geroep is nu foo meuigh vuldigh
In aller krygflien mond; en felfs in Priams ftad:
Soo datmen vaft gelooft daer hapert dit of dat.
p^ T
Onfêker landgerucht moet logen fyn of waerheyd.
Dat elc k 't bedencke n fchorte,e n wach t op meerdreklaerheyd,
A G A. D e ftaet en lyd het niet, het leger loopt gevaer.
P A L. Wa
t eyfch t dan d'oppervorft, dat ick dé waerheyd Ipaer,.
En logentael verdicht, en valièhe ftricken breyde,
Myne eyge fielverworg, en foo van hier verlcheyde >
A G A . Spreec
k waerheyd , mel d on s flucx wa t i n dien boezem
fteeckt.
p XL, .Ee
n vroom en oprech t hart dat waere deughden queeckc,
Dat
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Dat ooyt en was gekrenckt door konincklijcke giften.
AGA. « Ghy zooa van Nauplius men zal uw' woorden fiften,
V fel ven oietbedriegh, nochc hael geen' fwaerdre ftraf
Vw' mifdaed opden hals: men heefter tyding af.
Heeft Paris met een g'lay u niet aen boord gelegen >
Siet daer, hy ftaetverftomt: hy heefter op gefwegen:
Hy zet zijn' doodverw: hy befterft in 't aengeficht:
Het quaed geweten wroeght: het fchellemftuck betigh c
Sytf eygen meefter. zoo , zoo zal ick't kluwen krijgen,
Wy hebben 't end alree: hy ftaetettoe met fwijgen.
PAL* Nie
t fchellems ftaick toe, noch ben in 't minft bewuft
Van meyneed of verraet, nocht innerlijck ontruft .
Neen Agamemnon, neen: maer ben al heel verwondert
Om dees' befchuldigingh.die ia mijn ooren dondert.
Ick merck uw' valfcheyt dingt na mijn onnoozel bloedj
Dat mooghtge ftorten,maer't vryfprekende gemoed
Vytbluflchen nimmermeer, cnyn e onfchuld 't hoofd zal heffen
Ten golven uyt,of fchoonhaerlafterbuyen treffen .
Is 't om mijn' dood gedaen,zoo fpaer deze ydle reen,
Koom koel uw' moed aen my, en leydme daetlijck heen*
v maec
AGA. **
kt fichzelven 't foeck, ja derfden Koning tergen»
Ontkend 't bekende feyt,en waentet te verbergen.
Wy moeten ftrengergaen, voorts brengt de pynbanck hier,
En parft de waerheyd uy tmet water en met vier;
Het is hardneckigheyt. breng t herwaerts hay re koorden,
En reckt hem kruysgewys. hy paft op niemands woorden.
Wy hebben dat wel eer halfterckere verleert.
PAL* Datsftrydightegensrecht
. AGA . Geenoorlooghsvorf t
fich keer t
Aen yemands recht of wet. d e Vorften vol en droncken
D'Handveften nu en dan de Griecxfche ftedenfchoncken:
GH
y
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Hy necmtze dicze gafden volcke in eygendom j
't Is heereo gift, een heet die eyfchtze wederom.
Indienze ons dienftighzyn,wy willen datze fpreecken j
Maer fwygen, zooze ons 't hooft met tegenftribbcn breedten.
PAL* Me
n heefter dan vergeefs vaeck oorloogh om gevoert $
Vergeefs 't aenpaelend rijck zyns nabuurs om beroert,
En ydel opgeftoft. u w vader in- zyn [even
Sprack dickwils: waer toe 't recht in parckementgefchreven.
Met letters rood van goud, geftarckt met heerlijck wafch :
Wanneer geen burger oyt des fellers vruchten las,
Nocht deel had aen 't genot, oc h overheerde Argiven!
AG A. W
y ftaenop 's vyands boóm,mijn willen, mijn believen ,
Is aller Griecken wet. ach t yemand mijne ftem
Een' krachteloofen galm, mijn degen geeftfe klem»
Naantwoord op ons vraegh. hie r geld geen tegenftreven.
PAL. le
k ben, heer Koning,u noytantwoord fchuldigh bleven.
AGA. Voort
s rand den boofwicht aen. gypynigerskoom t voort,
Wat voer ick woordenftrijd met defen fchelm, hy hoort
Nocht luyftert na mijn' reên.voorts legt hem 't vier wat nader,
Daer is niet aen verbeurt al fneuvelt de verrader.
PAL» Gh
y heeren liet voor u, ick beo in uwe maght:
Gébeurtme leed of fmart,dat is geweld en kraght.
Ghy mooght met fuy gebaer de ruyme locht vervullen s
Maer denckt daer levendër die 't van u eyflehen fullen.
Bëlydenis door pijn uyt yemands mond geparft,
Word felden vaft gelooft, en fchoon ghy 't heelt, het barft
Ten dicken muuren uy t. h y overtreed de paelen
Van biüijckheyd, die zoo waend yemand t'achterhaelen.
NES. Indie
n het u gevalt, o veldheer, ga met my,
Op datwe ons ondêrlingh befpreecken aen d'een* (y*.
AGA. Wa
t fëyd de vader goeds > N E. Ick fal grootmagtig koning
Van u niet bidden 't geen magh dienen tot verfchoooiog
Van
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Van meyneed, of verraed: is hier de mtnfte fchuld,
Hy draegh verdiendeftraf, en peenen met geduld;
Maer dat ghy niet en tracht, door pynigen en recken,
Een' mifdaed oytden mond van dezen vorft te trecken,
Tot quetfiogh van degrootfte, en van 't byfonder recht
Des vorftelijcken naems, en zoo u zelf bevecht.
Men heeft oock op dit ftucknu lang geooegh gedrongen.
MifTchien is't giftigh fpogh van bitze laftertongen;
Maer iflèr anders yet, men legge hem dat te laft,
En geefzyne onfchuld plaets. A G. De booswicht die is vaft,
O roem van Neleus ftam,het fchelmftuck zal ons fchcyden.
Wy vonden 't goed hem zoo een weynigh om te leydenj
Maer of hy't loochnen dorft, al waerder blyck en ichijn,
Sou dan de pynbanck niet ons' jongfte toevlucht zyn >
NES. '
t Geen blijckt dat fpreeckt van zelf: wie vuy 1 is moet fich
Daer vele teeckenen een'zaeck beftemmê t'zamen.(fchamen*.
Men neem zoo kort een' wegh alsme' immer nemen kan.
AGA. Sleep
t hier den dooden fpie. wa t dunckt u van dien man ?
PAL. He
t is een zielloos lijf. AG. Dat is 't niet datwe vraegen.
Is 't niet de fpie die vaeck het leger quam belaegen >
PAL. '
t Waer mooglijck. AG . 't Is hy zelf, die dicwils was gewent
Te daycken in de fchaeu van Palamedes tent*
PAL. Mij
n aengefichtdien menfch met kennis noyt aenfchoude.
AGA* Vw
e oogen zagen hem,doen ghy hem toevertrouda
't Geheym van briefaen brief: of alshy van Priaem
V fchrinen brachte,en groete in 'sgrijzen kouings naem.
PAL. Mij
n hayr moet ais Megeer van (warte flaogenkrielen;
Mijn' fchimme naemaek draege alleen,'t geen alle zielen,
In onderaerdfchea poel van Dis is toegedoemt j
Mijn naem die zy een vloeck waer dat hy word genoemt;
Of als Prometheus moet ick 't leverpicken lyen
•,
Indien ick kennis heb aen dees verraderyen.
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AG A. Spae
r uw meyneedigheyd, o boos venaders hart»
Hoe dat ghy hocger fweert, hoe dieper ghy verwart.
Lees zelt den looien brief van 's Konings ringgezegelc,
Geteeckentmetzyne hand, en vloeck niet ongeregelt.
PAL. He
t fchryven is Priam noch He&or niet verboón,
Noch ftreckt my tot geen' vleck. gh y kentet goede Goón,
Die veer zij cv an 't bedrogh in uwen troon gezeten,
Hoe zuy ver dat ick ben, en hayligh van geweten.
AG A N
u Diomedes tuygh. D 1. Wat eyfchtmen voor befcheed?
AG A. Tuy
g wat a wedervoer als ghy de ronde deed.
DIO. '
t \V as over middernacht, de bleecke ftarren vielen.
Eerft ging ick ftrandewaert*befichtigen ons' kielen i
Maer alles was in (tilt:doen namen wy ons pad
Na Ida, tuffchen 't heyr,en tuffchen ' s vyands ftad :
Van derwaerts hoorden wy'tgeruyfch va n yemands voeten»
En hielden ftal, beluft wat of ons zoude ontmoeten j
Of fpoock, of dier, of menfch. ' t gerucht quam nader aetfc
Mijn oor begeerigh ving hetritfelen der blaên,
Vau 't lifch»en 't groene kruyd. b y fcheemerfchaeu ten IefteB
Soo worde ick hem gewaer,het dien den Grieck ten beften,
En roep: wie daer> hy fwyght, en rockt gefwind voorby .
lek volgh met blanck geweer, en quets hem inzyn'dy,
En vat hem na den kraegh j hy duyekt, en, of het God ga£
In 'tduyeken ick den fpie fteeck botteling den ftrot afj
Met fneuvelt op het veld de fchelra en loofe dief
Ken ruck t zyn' boezem op, en vindter defen brief:
Waer uyt de boodfehap blijckt, en wien hy was gefonden»
AG A. To
t meerdre fekerheyd,om alles te doorgronden ,
Soo heeftmen nagevorfcht wie deze laegen brout:
Wie fchelms genoten heeft het vyandlijckegoud,
En 't loos geheym ontdeckr. Vlyflè s doe ons open,
En toon waerme' men tracht den Kryghsraed om te koopen.
lek
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k bidde ontfchuldight my. A GA. Voort s open ons den
fchar,
Op dat de zaecke blijeke, eer yemand ons beklad.
a e r et e
VLYS. D
fi g » ° Vorften, 't goud tot ons bederf befchoren;
Wiens glans het oogh verblinde, en fcheudigh koft bekore n
De vaeckbeproefde trou, tot zoo vervloeckt een fey t,
Als oyt is in Euroop bejammert en befchreyd j
't Meyneedigh Troje voed met fulck een lockaes wolven,
En tygers in ons heyr. di t heeftenen opgedolven
Daer Palamedes korts zyn leger had gefpreed.
Ach Y dat een grootze zie! (ich zelve dus vergeet.
AG A. X
e huogh hy 't goed waerdeert, die 't ydel weerelds goed
fchat
Als waerdigh om een heyr te ftel'en in een Woedbad.
PAL. Ickhoor,ickdenck,ickHe
. lu^ijngh y kent mijn wit,
Soo deedghe, o Thcmis, oyt, die voor zyu' voeteu fit :
Wiens Godfpraeck ick beAveer in defe mijn verkleening ,
Datfe in Boeotien van inyne oprechte meening
Getuygeniflë geeft r zoo lang haer Godheyt fpreeckt ,
En langs haere heylge kerek Chephifus itroomt en leèckr.
AGA. W
y neemen 't voor bekend, ' t verraed is onsgebleecken.
Ga voorts in hechtenis, tot datter word geftreecken
Een vonnis over 't fèyt. leg h af't meyneedigh fweerd .
Ontwapent hem terftond, wat draelt ghy ? ick begeer 't.
P AL. Dit
s openbaer geweld. A G A. Scheyd defèn van de vroomen
Door fcharpe vangenis. laet niemant by hem koomen,
Tot dat hy 't rechte loon na zyn' verdienfte ontfaug .
NES. Ee
n die niet dencken derfis wonder bloode, en bang.
G3
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A Lrce het dungefaeyt geftarnt
** Verflaeot, en niet foo vyerigh barnt.
D e fchaduwe is aen 't overleenen.
De nacht het opgeeft, voo r fich heeoen
De morgenftar drijft 's hemels hayr.
De voerman van den grooten beyr,
Op dat hy zijne beurt verwiflel,
Die vlught met omgekeerde diflèï.
De gooide Titan rijft alree
Met blaeuwe paerden uyt der zee,
En fchittert over bofch enduynen,
En Idaes blaederrijcke kruynen.
O wellekoom e morgenftond!
Ghy voert hem fpelen in den mond
Van endeloofe falighede,
Die ruftigh luftigh, wel te vrede,
Befchout wat ons nature geeft;
Wat fchoonheyd in haer aenfehijn fweeft j
Wat Godlijck word, door alle haer' leden ,
Van 't diep verwondren aengebeden.
Die in een liefelijckeftreeck .
By 't ruyflchen van een'filverbeeck
Sijn landhuys fticht,enhoerfche wooningj
Wat is dat een gefegent Koningl
Die niet en vlamt op ydel lof,
En zijne luften met zyn' hof
Vernoeght, en indrinckt met zyue ooren
Den vooglenfang, die fichlaet hooren,
Als duchtentdou langworpigh leyd
By druppels bier en daer gefpieyd -

t
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Op roozebladen verfch ontloockeo:
Wanneer fichopdoenduy fend roocken,
En duyzend kleuren, voor het oogh,
Van bloemen: als een regenboogh,
Als Iris bruylofskleed geweven t
Een fchildery die fwijrat na 'et leven,
Hy plant, hy poot, of hy verfet:
Belaegt de voglen met zy nnet -.
Ofoverlenende met y ver,
De fpartelvifch treckt uytden vyver,
Met zyn' gebogene hangelroe;
Of is hy zulcke fpelen moe,
Hy fpand zyn paerden in voor 't daegen,
En gaet met honden 't knyn belaegen:
Of rijd by klaeren zonnefchijn
Door wegen diegeftrengelt zyn
Als voormaels der Cretenfen doolhof.
Hier bloeyt een afgetuynde koolhof j
Daer lacht een' beemd' een klaverwey,
Omcingelt met een boomenrey;
Men leeghtde koeyen uyerswacker;
Hier fwoeght en ploeghtmen op den acker,
En ginder hooptmen op 't gewas:
Daer faeytmen boeckweyt: ginder vlas;
Hier groeyt en bloeyt het weeldigh kooren»
Omheynt met fteeckeligedooren j
Daer fpoey teen fpeeljaght over 't meer y
Hier roockt een dorrep: ginder veer
Een flot wil in 't verfchiet verflaeuwen,
En hooger op 'tgeberghte btaeuwen.
Veer dwaelt hy van dit leven af,
Diendooruft nagaet, tot in 't graf$
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Die tot den avond van den morgeo
Geknaeghrgeplaeght word vandeaorgen,
Van zorge, die ütet ruften laet,
Die flaetword vaneen' vryen ftaet,
En tot gemeene beft fal raemcn,
En brengen zoo veele hoofden t'zaemen.
Hy word ghebeten van de nijd,
Hoe vroom en eerlijck hy fichquijt»
De tabberd.ick beken 't, is eerlijck,
En 't kuilen defcigh en raedsheerlijck:
Maer och wat is 't een Iaftigh pack:
Wat moey te neftelt onder 'tdack,
Daer yeder vlamt üa hoogre ftoelen,
En allerley'gebreken woelen.
Die ramp vermijd mijn burgerboer.
Hy drincktuytgoud noch parlemoer,
Geen Achooirh, nocht fpoch van draecken:
't Welck 't hart de ziel doet quynend braecken.
Oock fchuyit hy voor de poegnerts vry,
Die, achter de tapiflèry,
Den man van ftaethet lijfontfêggen,
En zyne voorfpoed laegen leggen.
Geen' vreeze maeckt hem 't leven fuur.
De gunft des volcx dat wilpeltunr,
En wuft nu ftroockt,nu fteecktzyne Heeren,
Hy fonder hertzeer magh ontbeeren.
Van 't bedde hy niet wort opgeklopt
Half fuyzeboüend: nocht men ftopt
Syne hand vroeghmorghens niet vol fchriften,
Men zal zyn' ommegang niet liften.
Mijne huysgoon niemands wrock beipied.
Men made hem door veel aenfpraecx niet;

Noch'
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Noch'fit befchanft in zijn' pampieren,
Die door de flaeffchezinnen fwieren.
Hy ziddert niet voor 's Priefters ftem,
Die al zijn' vuylnis veeght aen hem,
En fcheld zijn' landsheer voor een' bengel,
En veynft zich Gods gefant en Engel.
Door foo veel' klippen en gevaers,
Door 't onweer, dat de wichelaers
Met laftertongen wecken ftedes,
Drijft d'afgefloofde Palamedes.
Sijn' fchipbreuck zietmen te gemoet:
Ten zy Neptuyn zijn wetttgh bloed
Verfchoone, en, aengebeên om byftand,
De zee befadigh mee den dry tand,
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E

J. V .

VONDELENS

DE V I E R D E H A N D E L
O A T E & AJAX .

,

/"\ Chalces ! di e de ftrand bekleed me tprael van huyfen:
^ E n t'elckens fevenwerf hoordin een etmaelbruyfen
Euripius pekelfchuy m, (b vaeck met fand vermengt»
Hy uyt diEgeefche zee geweld van golven brengt,
En fteeckt fijnehoornen op, en koomt uwe hooge rmiuren >
En Aulis haven diep, en weerfijds doevers fchuuren:
O vaderlijcke ftad1 hoe luttel voeltge noch,
Hoe Argos wrock, en wraeck, en 't Cephaleens bedrogh
Mijn' ongeruften geeft afmatten, en vermoeyen:
Hoe vrees en hoop in my na ebben, nu weer vloeyen.
Ach vader Nauplius! uweafkomftisinnood .
A/endingthem naden hals. hyworfteltraetdedood :
Men toetft de laftering, men ichout hem vroom, en echter
Men gaet hem na, enfteldfijn' vyand tot fijnrechter.
Hy die de tong, de mond, en (child der vryheyd is,
Siya vrydom nu ontbeert, in (Vaere vangenis.
Hoe kan Ulyflès doch een wcttigh vonnis (preecken >
Wiens hae c nie t lever s wenfehte^sfichaen hem te wreec*
ken,
Van zedert dat hy (leepte uytfinnich 't ploegefpoor
Aen ftrand, doen Palameed het kind leyd in de voor:
Waer door hy fijnebmyt Penelope mod miflèn,
Om, ^parten te geval, de fchandvkek nyt te willen
Van Menelaüs bed, e n namaels als de Thrax
Hem affloeg fijnverfoeck, en mijnen broeder ftracx
Afveerdighde met graen, doen 't fchier was omghekomen >
Heeft doudetrrock ajlcncx io felheyd toegenomen;
Meer
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Meer faecken ick verfwijgh. watTydeusfoonbelangt ,
Dats een foldaet, die cants acn Agamemnon hangt,
En van fijnehanden vlïeght. mae r weert voor al,o Grieckenf
Datdochderafebol, dien niemand qualijck riecken,
Of luchten magh, en (charp twee woorden (pellen kan,
Ter vierfchaer niet en ga, nocht over (iilckeen ma n ,
Mocht over fijnedaên een onrijp oordcel ftamer.*
Si in* domheyd wordbereen vanonièn vogelraemer:
Tberfites buldert uyt wat Catches denckt ofdroomt:
d'Onwctentheyddie maeckt hem ftout»en onbefchroomt.
Kortom, loftuytery, enbaetfucht fienwy heden,
En loshoofds domme kracht den rechterftoel bekleeden:
Dit wichelt my niet goeds, mij n broeder is verraen:
^ïjne haeters meefters fijn. hoeof dit wil vergaen ?
Maer (ie ick herwaerts niet den grooten Ajax treden ?
Sijn aenficht is vol vyers: hy mort, en fchi jdt t'onvreden:
Beft (beek ick heul aen hem. O (bone van Iupjjn (
Wat tydinghbrengt ghyons ? (al beden, ondérfchijn
Van recht, d onnofelheyd mijns broeders fneuvlen moeten >
AJAX» D e noytverdiende peen, en ftrafte(al hy boeten,
't En fy het wort gefchut. O A. Wat (al ick beft beftaen *
*kBen raedeloos, wat raed ? A J. Mijn neef de Feleaen
T e Lelbos word verlet: 't zijn d' Ithakoifche treken;
Men heeft met voordacht door d' Atryden dit befteecken:
Maer fonder dat, wy twee doorhieuwen met ons ftael
's Gevangens banden, (elfs in fpyt van logentael,
£n valicheyd, die doortrapt dit na haer' wenfeh befchicken,
En 's Vorften braeve (iel, en wackerheyd verft rieken
Met openbaer geweld, f y willender me voort.
Foey, dat d#,s Atreus (aed de vorften ringeloort.
Foey, dat fo groot een man voor fulc een fnoode vierfchaer
Betrockeu» plengt fijnbloed: dat naderhand (bodierbaer
H a Sa

j
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Sal worden gewaerdeert, als 't klaegen is te laet,
En Grieckenland de lucht met droeven weergalm flaet
Van klachten, en gehuyl; wanneer de vlechten hangen,
En handen gaen in 't hayr: de tranen langs haer' wangeu
A f biggelen bedruckt, en 't fchelmftuck word verfoeyt.
Jl/aer dat d'aertswichelaer geveynft hieronder roeyt,
Met fijndoortrapte tong, en koeftert onl e plaegen-,
En baeckert ons bederf: dat " s fonde te verdragen:
Dat in foo fel een' brand hy voedende oly giet:
Dat een verloopen Phrijgh gants Griecken doet verdriet
Het luftme ditmael eens fijnleven te doorloopen
«Sijn vader Theftor hiet: wiens harflèn had doorkroopen
't Half levende ingewand der dieren, foo hy fèy,
En noemde ficheen fbon van Phoebus, en Agley,
En lette op vogle fang, op fpoock, en ydle droomen,
Op drift van God, en geeft, op't ruyflche n van de boomen,
En's hemels aengeficht, in 't atdernaefte dorp,
't Welckroockteby hetleck, ontrent een' flingerworp.
Hier queeckte hy Calche s breyn , en leerd e hem deftig h
klappen.
En grollen mengen in land nutte wetenfchappen:
En raemen op een hayr, na d hay ren van een' dogh,
De korlen van een' vijgh, de biggen van een fögh,
Die ron d e n fwange r gingh , na'e t maecxfe l van haer jongen:
En oeffende fijn'geeft op drie, op feven (prongen,
- £n 't wettelijck gebruyck van woord en letterkracht,
Seef, becken, en gebeent. vaeck leyde hy hem by nacht
Op Idaes hooge kruyn, en ftaerendein de ftarren»
Gaf diepe raedfels uy t, en liet fijn'foon ontwarren
Verwarde vraegen, en ontftricken knoopen, daer
Een Godfchalck Arabier» of oud ^gyptenaer,
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OfIndiaens Branmao omfweeten foade, en hyeen.
Hier prachte Calches meê, om noodtdufts eyfch te krygen,
En bedelde achter land, geli jck hy was gewent:
T o t dat Laocoön'en Panthus hein in't end
Verworven gunlt by' t hof: di t wift hy foo te fineecken,
Door ydel lof, en door 't opproncken der gebreecken,
Dat hy verkoren werd aertfwichelaer van' t rijck :
Doen blies hem hoorvaerd op: doen achte hy fichgeli jck
Een' T/ayligh van 't outaer: en die foo korts ging beedlen,
Hoonde alle tempeliers, en bengelde 's lands eedlen.
Sijn trotfheydborf t terfton t tot boofe ftucken uyt:
Door gaylheyd hy ontmaegde een' ftreng verloofde bruyt,
Den bruygom te geval: dit tuygt de gryfe N eftor.
Den fchimme n vloeckte hy toe fijn'ouden vader Theftor .
Eens ander s bedgenoot, al teerloos van gemoed,
Tot fchennis hy verfocht, en maekte haer kuyfchey d vroet,
Dat niemand Minos heeft noch t Cerberus te vruchten,
Dat Styx en Acheronfijn moolocken, en kluchten,
Eurypilus bedeckte het overige vuyl
Sijns meefters, tot foo langhy bloo, gelijck een uyt
Van yeder een verpickt mott Ilium begeven.
Doen quam hy al beroyt in Grieckenland gedreve n
Aen Agamemnon* hof, en vlamde op 't oud genot:
Wtgevende: ho e h y ' s nacht s door infpraeck van den God
Apollo was vermaent uyt Trojens flot en wallen
T e vlieden, om t'ontgaen dedreygende ongevallen,
Die 't ftamhuysvan Dardaen nu hingen over 't hoofd.
Dit na m ons Priefterfchap foo in, en t werd geloofd
Van ' t volck. d e faem ging voorts door alle iteden ftroyen
Hoe Calches had gefien den hoogen burgh van Troje»
Verweldight, en de wacht in 't fluymeren gedood,
En van't Palladium Minervaeskerck ontbloot :
H }
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!• V .

VOHDELENS

De Sceefche poort berooft van wylen Koniogs aflchen:
'c PaUavs met vlam omringt, en 't Griecxfche fwaerd verrafDe ftad, van wijn en flaepbedolven op haef feeft;
(fcben
la tot waerteecken noch, hoe fijnontwolckte geeft
De vyandtijcke Goon op Ilium gebeten
«Sagh waeren. Palla s op de kruyn van flotge(êten,
Met helmen beuckelaer, vaft drilde haer* taeyelans,
En fchudde haer PIuym.BelIoon die blies van 's toorens trans,
En ftackhaer moordtrompet. d e vader heet ontfteecken
Door wraeck felfd armen fteef,en fenuwen der Greecken:
Verfchafte hun moed, en dreef de Goon op den Dardaen ,
En op fijnwapenen met kraght en y ver aen.
Si jn* wreede Iono, met den aengeeorden degen >
De iSceefche poort belette, en hielalfins de wegen»
En toepaenveyligh , langs de zeeën waterkant,
En riepmet heefcbe keel de Krijgflien van de ftrand.
De vloot gaf drommels uytden anderen tot byftand.
Neptuyn die fchudde vaft, met fijnergaffel dryetand,
's Aitiurs oude grondveft, die fb diepe wortels fchoot.
De Priefterfchap verbaeft, en al beftorven vlood
Om trooft na d'outers toe, na Godgewijde drempels Ï
Maer al vergeefs, heJaes, fy vonden alle Tempt Is
Verlaten van de Goon, van haylighdom, het koor:
Sywieroocktenteipa: geen'Godheydgafgehoor ^
Daer fpoockten met haer toorts de wreede Raferyen»
Met flingerflangighhayr. men fagh aen alle fyen
De ftadten val gedoemt, foo raeckte hy in fijneeer:
Wat llium ontnam dat gaf hem Argos weer.
De veldheer moft fijn'tong tot grootekoften huuren,
En fèlffijn' wreedheyd en moordadigheyd befuuren
In Aulis aldereerlt: doen op der Vorfconbeê
En dwang hy Iphigeen moft heylgen Hecaté.
Een

P A L A M E D E S.

Een burger die 't niif haeghde, en aenfagh met verwondren
Moft vluchten, en bedruckt fijnhuyfgoon noch lien plonderc
Door Krijgflien, heymelijckby Calcnesopgeruyt:
Die lêy noch dat dees' ftrafontftond door Gods befluyt.
d'Atrydcn weten 't wel dat Theftors foon een fchelra is,
En evenwel, vermits hy hun een ftaelenhelm is
By deesjjelegentheyd, mifbruyckenfe fijn'dienft,
En boofheydtot hun wit: maer op het ongefienft
Soo fullenle den boef en boofwight eens verfchoppen»
Gelijck de kinders doen hunne afgefleurde poppen.
O A T.
^*JD broed er nee ^ c *^en boef gekeecken door en door»
Van voetfooi tot de kruyn, en quam fijn'laegen voor
Tot der Argiven heyl» en hiel met kracht den teugel,
Tot hy den eencn voet arghliftigh in den beugel,
£11 door des veldheers heup kreegh fteunvan ftegelreep.
Nu doet hy 't Dorifch ros eens draven na fijn fweep,
En luyftren wonder gaeu na 'et pricklen fijnerfpooren:
Nu rijd hy die hem reê, en heeft alree gefworen
By Palamedes dood. watraed ? d e tijd is kort.
Enhoeraen langer draett, hoe'tquaed noch arger word
A TAX.
E*e raedelooleneemt het reedite tot fijnvoordeel,
J
Nie
t 1b hy wit, maer magh. fbNefto r over't oordeel
Moght fitten,mogelijck viel 't vonnis niet fo fwaer.
't Was winft genoegh, indieu wat tyds gewonnen waer;
So hem de vierfchaer fioegbin endeloofè boeyen*
Achilles midlertyd diekofter onder roeyen:
d'Oplopentheyd des volex moght koelen: ' s veldheers haet
Verlichten .* Nauplius foufpreecken voor fijnfaed,
En wettige erfgenaem» en tredenfe onder oogen,
Die willens wetens dus uytftroyendefelogep.
Oates't voeght u beft tedingen voor uw bloed»
Ga Agamemjiofi aen, en grijp bemin 't gemoed;
Betuygh
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Betuygh hem hoe het ftrijdtmet aller rechten orden,
Dat yemand, wie 't oock zy, lal van zijn' vyand worden
Veroordeelt: en verfoeck ernfthaftelijck, dat hy
Gedoogh dat Nelus foon, met d'overige dry
Ter vierfchaer ga: miflehien felhy 't uw' beé vergunnen
Wt fchaemtc,en oock om dat feer licht drye rechters kunnen
Vermeeftreu '$ vierden ftem. dits 't naeftc dat ick weet.
O A T. Ic k fpoey my binnen, oc h d'Atrijden zijn te wreed:
Dies ben ick hopeloos, en vrees een droevigh ende.
AIAX. Iupij n uw' broeder vrye, en al zyne haeters fchende.
AGAMEMNON.

OATES. LYFKNECHT

.

TYEubeërs kryten vaft: wy maecken 't langs hoe grover.
•'-'Het moeter evenwel nu onder door, of over.
Hier geld geen aerfelen. d e kans is al gewaeght.
O A T. Gh y die als oppervorft de bijl van 't leger draeght,
En zijt geboren tot het Staf en Scepterfwaeyen;
Wilt door uwe heufheyd doch ons onbenoegen paeyen.
De Rechters fpannen vaft de rechtbanck, en te gaer
Mijn' broeder dreygen met het uyterfte gevaer
Van 't leven, en van ouds op hunnen vyand nydigh,
En haetigh, draegen fichin 't oordeel te partydigh.
Schut defe onbillijckheyd, en weertfe door uw' maght.
A G A. Gh y fpreeckt te fpa. d « faeck is nu te veer gebraght»
De Rechters zijn gelot. h y falfe erkennen moeten j
Maer vind ghy 't goed, men fal 't geen ftcengfchijnc wat ver foeten
Met noch een' vierde ftem. wy ftelten't aen uw' keur.
Kies die u beft gevalt, en draeg ons yemand veur. fbeyde a
O A T . D^amp
t voeght Neftor beft. A G. Mijn l*jf knecht fonder

Segh Neftor aeoj dat hy in 't recht den twift help fcheyden,
En
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En voeg by d'andre dry fijnwijsheyd» datter niet
Onbillijcx in dit ftuck uyt toorne, en fucht gefchied.
Sy waenen ons het werck met liften t'onderkruypen.
Maer 't is de doodfnack, 't fijndEubeërs laefte ftuypen,
Defaeck is foo doornaeyt, en lo befet in all s,
Hy raeckter eer niet af 't en koft hem fijnenhals.
De kling die moeter deur, het iy men 't recht of krom (chout
Ia ee r d e rechtbauc k lweeghic k goo t een ton g van ftora
goud:
Dat honderdoogigh hoofd, die wachter ben ick moe,
En Argos Argus haet, alwaer 't maer om de koe,
Die tot den buyck toe treed in friflche klaverweyde.
Ickfie, ic k fieden beul 't fwaerd trecken uyt der fcheyde:
Den ouden hondlvod vaft ftaenfidderen voor den flagh:
Daer leyd de grijfen kop,' s Lands uytgedient gefagh.
ULYSSES. N E S T O R . T H E R S I T E S .
DIOMEDES.
J&Tvan PELOPONNESEJ^SenJTHJ^piSEN.
CALCHES.
XJLYS. r* Mj Heeren diete gaer op Agamemnons heeten,
**•* Om Palamedes faeckter vierfchaer fijtgefeten,
U allen is bekend het grouweli jck verraed,
Gebrouwen tot verderf vanden gemeenen ftaet;
Eu hoe d Eubeër vorft, uyt Nauplius geforooten,
Het toegefonden goud meyneedigh heeft genooten
Van Koning Priams fpie, en liftigh omgekocht
Veele hoplien, en (o t heyr al meer en meer gebrogt
In 't uytterfte gevaer, van onder Trojens wallen,
Voor 't krieckcu van dea Uagh, te worden overvallen.
I
Dewijl
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Dewijl de mifda'ed dan fo klaer en helder blijckt,
Ontbreeckter datter voorts een wettigh vonnis ftrijckt.
En na 'etbegangenftuck den fchuldigen doe boeten
Sijn' welverdiende ftraf. ghy rechters fult dan moeten
Aenwijfen met uw' ftem, wat hem word opgeleyd,
Die fich bewegen liet tot fo vervloeckt een feyt
Dat Neftor fich verklaer. N E S . Ick wens genadige Heeren >
Datwy door 't oordeelen nocht quetfen, noch verfeeren
Den ichoon gebloeyden ftaet: mae r datmen liever hel
Tot matigheyd, als al te ftrengeen vonnis vel.
THER. Wa t feyd de grijfe man ? ghy fuft, o oude vader.
Geen' ftrengheydis te hard. ne t is een landverrader,
Een overgevenichelm : vindfulckeen by u heul?
Laet my er meê begaen> en heylightme to t beul.
Ick heb voor lang gewenfcht den boofwicht ae n te randen,
En tot elcx fchoufpelhem t e villen met mijn' tanden.
ULIS. Therfite
s ho u gemack, en Ipreeck op uwe beurt.
Ghy vader Neftor, dat ghy 't leger niet gefteur t
Wilt hebben nochtjgequetft, islo f en pnjfens waerdigh :
Datacht ick, fal gefchien, indien wy heel rechtvaerdigh
Af handlen defe faeck, en laeten 't recht gefchien,
En niemands bloed, nocht ftam, nocht mogentheyd ontfien r
Want fooge defe ftraf wikfwacken door verfchooning,
En door de vingers fien, die 't outer en de wooning
Wt goudfucht heeft belaeght, en dragen u als tolck
Van fulck een fchendigh ftuck : gewiflelijck he t volck
Sal t'famen rotten, en vergaeren in veele hoopen,
En morren: datmen laet de grootfte fchelmen loopen >
En die handdadigh fijnaen kleenefonden, hard
Ter ftrafTevoorcfert, en de goe gemeente zart,
£n als by d'ooren treckt. het krijgfvolck fal ons hoonen >
En roepen: dat wy fijnaenfieoders van perfoonen:

Of
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OF dat wy 't met hem ftaen die fulcke netten breyd.
D l O . Dae
r dient wel op gelet, he t geen Ulyflès fey d
Is niet dan al te waer, Jaet dees fijn' fchuld betaeleu,
Eet datwe op onfen hals der hoplien ongunft haelen.
Ick fieveel' fwaerigheen, en vind my albevreeft,
En ducht niet fonder reen dat duyfendhooftigh beeft ,
By dees" gelegentheyd,en onder Tro jens veften.
THER. ^ e va der die word kindfeh me n houd et hem ten beften ,
' Wat uytfpraeck hoeftmen hier? hy brengt fijn vonnis me.
m rne
N E S . *-*
y ^ v a n * Vaderlandverguntmedefebeê*:
£n by u felven proeft, en overweeght mijn feggen:
O f t ongeraden waer d'Eubeër vorft te leggen
In eeuwige hechtenis, op datmen niet en maeck
.Sijn overoud gedacht verblind door heete wraeck.
Hy heeft een lang e fleepvan hooghgeboren magen.
Sijn Vader Naupïius, als wy in Aulis lagen,
Sich ingedienftigheen niet weynigh queet, en bood
Al wat hy bieden moght tot reddingh van de vloot,
En Palamedes dienft ging boven elcx vermoeden.
WiS. Voorgaend
e deughde n met een fchelmftuck t e vergoeden
' Is Griecken ongewent, een' fchandelijcke daed
Wifcht alle weldaên uyt. voorled e vroomheyd baet
Geen' menfche, die van aerd verwiflèlt, en verwandele,
Sich aen 't gemeen vergrijpt, en met de vyand handelt.
Uocht reecx van oud gedacht, nocht ftam,nocht adeldom ,
En word hier aengefien, noch' buyght de wetten krom:
Want raeckte dit in fwang, en waer diedagh geboren,
Wat fouder tegen s ftaen,fo liep de ftaet verloren.
Eu om in hechtenis te brengen Palameed:
't Heeft veelbedenckens in, en ftrijd niet onfen eed:
Voor eerft, dieons verbind, dat uilck een menich moet ftcrDie fchuld heeft aen verraed, en 't algemeen bederven. (Ven .
12
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Daer n a (6 kan geen' plaets verfekeren genoegh
Een' v.orfteli jck perfbon: me n tracht of fpade of vroeg h
Naer fijn' verlofling, en men foeck de wacht te ki encken:
A/en houd dit vaderland in onraft e n bedencken:
Men graeft de mueren door, of draeght hem in een kif t
Voor boecken uyt: me n veynft, men hangelt, en men vifcht
Om toorens, en om gracht: o f eermen het kan riecken
Krijght een gevangen heer, gelijck een vogel, wiecken >
En over zee en zand fweeft hee n door dope lucht:
Als de Cecropifche Dedael fich gaf ter vlnght :
En van fijnvangenis, waer in hy lat verfteecken ,
Ontbonden, paft fijn leet eriongelijckwreecken ,
Het geen hy waent en droomt cat fichis aeugedaen:
En derf al wathydenckt aengrijpenenbeftaen .
Meer dingen ick verfwijgh di e ftonden te befbrgen.
N E S . Ontfl
a u van die vrees, door vafte en wiflè borgen.
D I O. Wa
t borge is mans ghenoegh ? N E S . Achilles geeft fijn
woord,
EnAjax. welwatsdit . wi e komt ons hier aen boord?
THER. Hetisdegoegemeen t N E S . oGoddeloofetreken !
THER. Wa t feght ghy > 't is het volckdat heefter i n te Ipreeckeo.'
Wat feyter 't leger toe ? koomt geeft uw oordeel dra.
Sal Palameed de landverrader fterven ? R E Y. Ja .
C A L . Da
t is de ftemmeGodts, ghy Rechters neyght uwe ooren>
En ftemt met uw' gemeent, of vreeft der Goden tooren.
ULIS. Me
n lever hem den volcke. DI O. Ick ftemt. T H . Ther fites ooc k
N E S . Argivifch
e landou, mijne oogen fienden roock
Opgaen van uwen brand> en Calches ondertuflchen
Die wieght het volck in flaep, en niemand tracht te bïuflcheo
Het vier, dat in fijneafch vaft fmeult en heymelijck iinoockt
En die u hoeden fou,die is het» die dit ftoockt ,
EB
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En uy tbefondren wrock geeft voedfe l defe vlammen,
Roemt op geen lang e ry van oude vadrenftammcn,
Op hoven fchoon van bou, nocht fteden trots van muur;
Men Hoopt men flecht et al op defe onfalige uur:
Men velt gefwind ter neer, wat langiaem is geklommen.
Gaet Griecken ruckt om veer die fuyl der vorftendommen,
Den Athlas, die 't gebied met fijne fchouders fchraeght ,
En onverwickelijck dat groot gevaertedraeght :
Die onlangs heeft gevryt uw' cüerverpande fteden.
Gaet Griecken, fmoort de ziel van uw' gerechtigheden;
Verworght uw' trouften raed in lbo veeSongevaïs:
Uw' vryheyds voorlpraeck ruckt de tong uy t fijnen hals.
Mijne ziele fmelte aen lucht, en Pylus myne beenen
Ontfange,eer dat ick hoor der Griecken val beweenen»
REY VA N EUBEERS

,

A Ch ! waer toe of der Goden onbefcheyd
** Befaemdedeughde hier ruft en vree ontfeyd:
EÜ fonder ftaf, en aerfelen doet gaen
So fteyl een pad, (6 wilde en woefte een' baen:
Door kreupelbofch, door weghen ruygh begroey t,
En onbeftraet: daer elcke ftap vermoeyt
Een' arbeydfaenï hardvochtigh ' mant geteelt
Om barrevoet s geichoeyt te gaen met eelt:
Daer vrou natuur gefaey t heeft fcharp gefteent »
Dat fweeten doet felts reufen langgebeent:
Daerme eenfaem dwaek: daetffonder fpoo r of pad»
Voor 't ooghgeen fpit s verrijft va n vleck of ftad,
«Soo Iwaereenwegh, van's Hemels hoogen trans,
Dreef Junoos wrock den baftaerdfoon haer s mans
I3
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Geweldigh in: 't eeklater van haer' fwee p
Van kmdfbeen af fijn'grove krachten fleep.
Voor deerde proelt wicht met fijn hantjes gree p
Twee flangenaen> die t flncx te barften kneep:
De voefter fchepte haer' doodverw, en ftgh ftom
's Kinds vuyftjens fwart van adders om en om.
«Sijn' ftiefmoer ftaegh raeft op Alcmenebeus:
Als fy hem fietvan Hydra, Leeu, en Reus,
Van Diomeed, Bufyr, en Stier, en Beer,
En Kakos moord met zege komen weer:
En gefpen, tot verwondring fijner eeu,
Om fijneborft de flang, en fleren Leeu;
Geharrenaft, overgeleecken held,
Met die hy vreefde, en moedigh had gevelt.
Wat grouwelijck watfehrickelijckgedrogh t
Luchr, Zee, en Aerde in 't licht te voorfchijn brogt i"
Dat leyd gekneuft» elc k Herculesdaedenprijft ,
Waer Phoebus glans vergulds Aerdbodems lijft.
De Faem fijnroem voert over alle zeen.
Siju Godheyd word kerckpleghtigh aengebeen:
Van daer de Son de beyde Mooren verft ,
Tot daerfè daelt, en in de baeren fterft.
A/aer endelijck fo breeckt hy met fijn' knods
Ter poorten in des onderaerdlchenGods:
Der fchimmen rijck na boven open lagh:
t Spriet ooghter al geflagen van den dagh.
\ r an derwaerts hy opdondert onverfaeeht ,
En voor fichheen den fwarten rekel jaeght:
Viert, kort, en vlyd de keten met fijnhand,
Waer mede hy fors den dryekop leyde aen band.
Met fweem de Son, en 't licht ontfonck fijn' fiel,
En als een kleed de nacht op t Aerdrijck viel,
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Van fchrick en vrees, h y dreef de n grouwel voor,
En voerde hem foo de Griecxfche fteden door.
«So had de vuyft van Hercules geklemt.
Men fagh nu aerde en onderaerdlch getemt >
Als hy fijnhoofd door 's Hemels nave ftack,
En onderfchoordehet licht geftarrent dack.
Alcides deughd genoot dit tot haer' loon,
Dat hy om hoögh met deeuwigheyd der Goon
Omtoogen werd: en flaende t hoofd om leegh
Roock 't wieroock, dat». an d' outers opwaerts fteegh.
Alcmenaesfoon,diefulckeen' glonkreegh t >
Wat baetet dat ghy 't Aerdrijck hebt geveeght
Van ongediert, van menigen tyran,
En dat de Goon ubruyckten tot hunn' wan ?
Als zedert uw' vergoding d'Opperhel,
Na ouden aerd, wat groufaem is, en fel,
Weer heeft geteelt, en rockent enckel quaed:
Als 't onkruyd weer vertreed het edel faed ?
Och! of ghy noyt van ons gefcheyden waert.
Och! had ghy doch geftaeckt uwe Hemelvaert:
.So fou ons' borft niet fuchteu na om hoogh:
Noch' tranendou neerbigglen uyt ons oogh.
«So fouden wy niet derven d'oude vreughd:
Noch' treurigh fien,hoe d'hooghgemelde deughd
«So overvalfchbetight word, en beklad :
Hoe 't heyligh bloed 't meyneedigh fweerd befpat :
Hoe d'oppervorft, e n aller ^uy ten tolck,
Dat edelbreyu tenroove geer t aen 't volck:
't Welckopgeruyt, door vorft en priefterhaet ,
In fijnbederf met blijfchap weye n gaet.
Nu raeft en woed d'onwetende ghemeent ,J
En onle ftaet voorboghtigh overleent j
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Thans alime ontwaeckt,enflaetfijn dolheydga .
Koomt naberou, en klaegen veel te (pa
'Thaos als 's mans deughd na logens mift en damp
Opbeurt het hoofd,en blinckt ais s Hemels lamp.
Dan fal "t gehuyl betuygen wie hy was:
Maer te vergeefs bevochtigen fijnafch.

DE V Y F D E H A N D E L

.

BODE. O A T E S . N E P T U Y N .
\T Ervloeckte , afgryflèlijcke, en deerelijcke moord.
* Verfoeylijck fchelmftuck, waer heeft men oyt gehoort
Van fulckeen' grouwel? ka n den Hemel dat gehengen!
Wie fagh doorluchtigh bloed oytfchandelijcker plengen?
Ö A T. ^* e necrlaegh ons verhael: vertel van ftucktoe ftuck
Mijn broeders uytgang, enbeklaeghlijck ongeluck.
BODE. So flucxde rechters na veel overlegs ten letten
Hem gaven 's Krijgsvolcx grim, en hevigheyd ten beftea#
Teegfi al de Pelopeefche, en Ithakoifche fchaer
Na 's opperhoofdmans tent, enlegerplaetfè, daer
Men Palamedes hiel verfekert, en gevangen,
En paep F.urypilus hem fterekte,om fijne gangen
Te ftreckenna dedood getrooft, en wel gemoed.
Met fo fpreeckt Calches: ghy die onfer aller bloed
En leven op een' prijs gefet hebt, en u merckelijck
Befondight, en mifgaen aen 't weereldlijck, en t kercklijck:
De goedige gemeent die vordert u tot ftraf :
Uw jongfte tijd is hier,dw> breeckt dit marren af.

dEu.
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d'Euboeër vorft die rees van daer hy was gefeten >
En fprack : o mannen die verhit fijt en gebeten
Op mijne onnoofelheyd> wat is dit voor een' wijs' >
Dat veertighjaerge dienft, en foo veel flavernijs ,
Met ftortineevan bloed vergolden word in 't ende ?
Sy kreten: tantverraer, Jupijn uw' meyneedfchende:
Ghyhebt u vonnis wech. h y fweegh, en trad voor heen.
«Sijn' rechte fijdequam d'Aertfwicnelaer bekleen,
De flinckeEurypilus, en fchenen ficht'erbarmen.
Een Cephaleenkh foldaet recht voor hem op fijnearmen
't Quanfuy s meyneedig h Gou d droeg h i n een ' beuckelaer.
Soo ging hy moedigh, en met voegelijck gebaer:
Bedrommelt, en beftuwt van Krijjplien, en van troflèn >
En vorderde fijn'trednaldaes hooge bollen.
Een heuvel ryfteraen den voet desberghs, die fchuyn
Groeyt als een fchoutooneel: van wiens verheven kruya
En toppunt, als de vloot werp 't ancker in defe haven,
Een' kerck de Son gewijt, geciert met rijcke'gaven,
Yerftreckt een' baeck in zee: vermits de God, die korts
Voor d'oofter gevel braef te prijck ftondmet een' torts:
Wiens goude flonkervlamnatuurlijck fcheen te lichten »
En dagh te fenden op der menfchen aengefichten.
Nu leyd dat fchoon gebou gefchonden, en ontfloopt»
End haylge fteenenhier en ginder opgehoopt,
De voorigeheerlijckheydbefteenen, e n befchreyeq.
Ons' krijghfvolcx moedwil in die Godenprael ging weyen,
En brande, en blaeckt'et al. d'aertfwichelae r ftond ftom,
Enloegh om 't pionderen van Phebus heyligdom,
En grenickt e > als hy fagh, hoe 't fchuym der menfchen vayligh,
Eepfchoufpelmaeckte van den Phrygiaenfchen Hayligb.
K Def
e
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Defe eertyds een' gewyde en afgekeurde plaets,
Nu een verfpogen vloeck, na et woeden des foldacts
Ten vadermoord gedoerat, met grouwelijck e woorden >
Vaft grimmelt van het vokk,dat fwart van allen oorden
Hier dringt, en t' Éamenfchoolt, en Idaes fteylheyd leeft
Van mentenen» daer de Bergh een openuytncht heeft
Op defen heuveltop: ontaUijckheyd van fieled
In fijn Cypreflên , en geboge tacken krielen,
En beven in de blaên. Wa t iflèr een gewoel \
Een yder heeft fijn wit t dees draeght Gch ftil, en koel
In 't weerekttijckbeloop,noch' weet wat hy fal wenfehen,
Enomtekijcken volgh t flechtst fpoorvanandremenfehen :
Die braeckt fijn' gal, en fcharpt fijn tong gelijck een pyl,
En bootft i n 't fpreecken naden priefterlijcken ftyl ,
En feheld, en is vol viers,en groeyt m' s naeften fchennis,
En word al heel bereen van y ver fonder kennis,
En dorft na 'et edel bloed: een ander ruy mfo flaeu
In tegenyveren, uyt vreeiè van het graeu y
Sich intoomt, en met rouhet treurfpclkomcbekijeken >
En 't voorfpel tot bederf der £uropeefche rijekea :
£en eenighfwi jger weeght de wereld in een fchael,
's Volcx iotterny belacht, en treurt om s lydens quael.
De domme menighten haere handen tfasnen klappen,
Met dat hy als een Leeu grootmoedigh aen komt ftappen ,
En klimt den heuvel op, eerdathemyemandverght ;
En ftaendcop 't opperfte, roe 't ryfende geberght
Dat ftaetigh aenficht wend, waer meê hy onbefweecken
Plagh in Mycenens- fael voor' t hayligh recht te fpreecken r
En voor den Griecxfchen ftaet te dingen met fijn' tong.
Het nieufgier volck, door 's mans * rypoftigh wefen , hong
In twi jffel, of hy met den hals fijn' fchul d fou boeten,
Dan olmen door genade het vonnis fou rerfoeten .
Mijn
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Mijn borft die k!opt,en fchrick myne aendacht breeckt,en
Doch vaerghy niet te min met uw' vertelling voort, (ftoort:
BODE. &>ftaendei n topenbaer , metopgerechten hoofde ,
O mannen, ièyd hy, of uwe heusheyd noy t geloofde
A l t geend e valfcheyd heeft van landverraederdicht,
Dat was mijns harten weufch. 'khe b volgens mynenplicht
Gants vroom, en ongeveynft, en opentlijck gehandelt,
EB fterf een onrecht Grieck, gelijck ick heb gewandelt.
Uyt had hy, als daer op van wederfydcn hem
De Priefters by de Goon verbaden met hunn' ftem>
En fteendenoverluyd.na et fluytender gebeden
Soo weeekenfe af verbaeft, en.gavenfich beneden.
Hy met fijndienaershulp, getroofben wel te moe,
Bereydefich ter dood, en tot de middel toe,
Ten halven ly ve naeckt, in 't uytterft van fijnlyden,
Sijn' lijf knecht oorlof gaf, die treurigh trad ter fyden »
Nadalderjongftendienft. dae r ftondde Deughd gecierf
Metwaereonnoofelheyd, vaa 'tledijckongediert
Begrenen en begrimt. deBeeftelijck e krygers
Van menfchen nu veraerd in Luyperden, en Tygers,
Van reedlijckheyd ontkleed, beleten van de wraeck,
En leltte Raiery, beving een graeger imaeck
Na'et Goddelijckebloed. ty knarfte n op de tanden.
De gramfchap faghmen uyt h<inn' dreygendeoogen branden:
Die gloeyden vreeflèli;ck, gelijck als kooien viers:
En nu verkropt van toorne, ontfint, en vol getiers,
En vloeckens, ats den haet hunn' klaghten had geflepen,
De grouweli jcke beuls, en duyvels fteenengrepen ,
En blixeraden met maght öbdefcn vroomen.vorft.
ickfagh den eerften fteenamuyten van fijn'borft:
Den tweeden van den flaepfijnshoofds, en hoorde klincken
Den flaghvan 't beckeneel. terfton d verging hem 't blinckeu
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Van 't eerlijck filvethayr. dat achtbaere gelaet
Werd jammerlijck van bloetbefprenckert, e n begaet.
Met feegh hy fwijmend neer . d e Godvergete boeven
Die hagelden foo lang, tot datfe hem gants begroeven,
En fmoorden door ' t gewight v«n fteenen meeren meer.
Gelijck als Bacchus rey ging raefende tekeer
Den foeten Harpenaer, die vogelen koft locken,
En dieren> en 't geboomt, met tortfen fteenen ftocken :
En morfelden fijn vleefch met allerley geweer:
Soodanigh was net end van defen wi jfen Heer:
Als't reuckeloofe volcktoevliegende, o p gingkrabblen
Het bloedigh puyn, en om de wreede fteenen grabblen:
Dees uy t nieuigierighêyd, en die uy t encklen haet,
Op dat fijndolngheyd, en moordluft werd verfaed.
Veel dooptender in 't bloed de vochtbefweete doecken,
En wrongen' t uy t in wij n, en foopen' t op met vloecken,
En nooden iuychend tot d'onmenlchelijcke feef t
Hunn fpitsbroers , van dien God,en felventuymelgeef t
Gedreven en geraeckt. De n Hemel ftroock uw' (innen
Met trooft, om door geduld dat onheylte verwinnen.
Grootvader legtge dood in d'afgrond, noch' gevoelt
O A T.
Uw' Godheyd 't ongelijck uws naeneefs. koo m en lpoelt,
En wafch het aerdrijck weer van d'oude grouwel vlecken.
Uw' gramfchap koft wel eer der bergen kruynen decken >
En tot uw broeders wraeck, demenfehen en het ve e
[Doen Pyrrhe en haer gemael niet fagh als baere zee]
Verdrencken, en verdoen: uw hoofd nu op wilt fteecken
En toon uw log noch' traegh, om ftraf en ftreng tewreecken
U lelven , en uws bloeds geleden lmaed, en hoon.
Koom banthaef uw geflaght, en d'oude fluyerkroon
Van Koning Nauplius: op datter door u oordeel
Kochblijck#datGodenfaed heef t boven andre voordeel.
Mijn
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N E P . Mij n foon, die 't broederli jck en deerli jck ongeluck
Befteent, fche p moed, en toom, en matigh uwen druck.
Sijn* dood fo on verdient, als ftaet, en landbederflijck ,
Roept wraeck, en maeckt fijn naeln roemruchtbaer, enonfterflijck.
DedappereAjax en Achilles blyven ftout
Bewaerders van het lijck, totdatmen namaels houd
Sijne uytvaert, als fijneafch met traenen word begooten,
Van Cadmus borgery, defchreyendeBceoten :
Wanneer de toeloop van 't by hem verdedieht volck
«Sijn fterflijckheyd verfelt ter onderaerdfche kolck,
Verwelft met elpenbeen, verdeckt met marmorfarcken :
Daer Themis antwoord geeft, en in haer kerck der kercken
Het wierooc k voor haer fmoockt. digh t aen de voeten van
d'Aenbedelijcke maeghd, men delen grooten man
Een goudepronckbeel d recht. DeGriecxfcbelonfTersbrin gen,
En leenen tot dees' prael haere afgeftreecke ringen.
Aireede fiei«k ftaen den Haylighhallef naeckt,
Vrypoftigh als een held, die voor de vryheyd waeckt:
Beteeckentdoor den hoed, bewaert foo forrighvuldigh
Met d'eene: d'andre hand» acn Trojens goud onfehuldigh,
d Handveften, toevertrou t 't gewijde parekement,
En fegels gade flaet,op datfe niemand fchend.
d Eerwaerdige Godes 's mans deughden ichijnt te vieren,
En deckt fijn' gryfen kop met haylige laurieren :
Terwijl hem vreeflijck lij f en leven word ontfeyd
Van 't grimmigh ongediert: op fijne onnoofèlheyd
[Gemat van ouderdom en veertighjaerigh worftlen ]
Als op een' vetten roof met opgefteecke borftlen ,
Met manen verfch gefchud, en muyIen opgefpart >
Gebeten, en verbit. fijn fieremoed die tart
Kj'
t Vier-
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't Vierfpouwen va n denDraeck, eene onruft zyner eeuwe,
Het huylen van den Wolf, het bruHen van den Leeuwe,
't Schuymbeckende £verfwijn, het naer geloey des Stiers,
Het gry-fen van€en Beer, 't gebriefcheens Tygerdiers ,
En's Luypert s tautgeknars. too leeft lijn' faem de jaren
En eenwen door in $ yt der Vadermoorcfenaeren;
Die Phoenix fijner tijd e n hoe de nyd meer baft,
Hce minder hy vertfaeght, hoe hooker dat hy waft.
't Is billijckdat fijn roem, en loften grave uyt fwelle.
iEolien hem wyd, en haylight een Kapelle,
£n jaergetydigh feeft: e n fet op t hoogh outaer
<Syn' beeltenis met iang , en deftigh kerckgebaer.
De Priefters met hunn pracht, en blinckende gewaeden
Hem offrende, haelen opfijne heerclijckedaeden j
Maer groot is't jammer, en befchreyiijek't ongeval,
J
t Welckomeen vrooraefiel gants Griecken treffen lal*:
Groot is d ellende daer fijnehaeters fichin wickelen
Mijn neef uw Vader gaet met geyleminnepricklen
Der Koninginnen, en Princeflèn eenfaem bed :
Wier Bruydegoms de Krijgh voorTrojea houd verlet:
Wierpoefelachtighvleefcn, door'tlang h ontbeeren, weeligh,
De welluf t Heft voo r fchaemt , en draegh t fich overfpee En heelt fijn' kitteling, en lonckt, en ft-eelt, en kuft;
En onderlingen brand met foet omhelfen blufcht :
Veifmaed der mannen trou, om 't puyck der jongelingen.
d'Oneerelijcke galm van fpeleu, danfièn, fingen ,
Door 't gulden welffel rolt : en Venusftroy ter 't faed
Om neerflagh, bloed, en moord, en allerhande quaed,
Om tranen, en gehuyl temaeyen, en reoegden:

Om vorft, en vorftendom; en njekeu te vctwoeften;
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En 't dooiende overfchot, met twyfeligc ftap ,
Te fènden over zee, en fand in ballingfchap,
So verre.en fo uy theemfcb,dat nieufgier ' t volck komt gapé",
En dut of't menfche n fijn, offêker flagh van aepen.
Achillis gramfchap flaght Therffces met een' vuyft.
De moord flaet Diomeéd voor Trojen. ' t water bruyft >
En raecktaen'tfieden, al s mijn grimmighey d verbolgen
Haer vinne n van fich fteeekr : waer op de ftormen volgen,
Die Agamemnon in het keeren met fijn vloot
Afey fehen rekening van Palamedes dood,
En 't bloed mijns bloedverwants: en pynigen 't gewiflên
Des feilen moordenaers: die enckle duyfterniflen ,
Met roode ftraelenviers, en kromme blixems liet
Gefpouwen> e n doorklooft .• en met fijne ooren niet
Als fchorre donders hoort, en yfTelijckeflagen :
En drijfr onwetende na Samoa door de vlaegen >
I n t eeuwig h fchoyraend graf van Icarus en looft
Den faligen Priaem voor 't hoogh outaer onthoofd :
Vergeeftfijn' fc^efeeft : en vangt, vol fchricx en bevens,
Met fijn gehoor 't gekraeck van ftevens tegens ftevens ,
Van fyde tegens fy, fcheepskieten tegens kiel.
Des vaders Nauplius met fmarc verkropte fiel,
Die op d Eubeer kuft 't weerkeeren van de Greecken
Alree geroken heeft, een' fackeldoet ontfteecken ,
En licht in zee van 't flot : dat fteyl, en hooghgebont y
Op 's bergs verhevc kruyn, van wederfyds befchout ,
Een' baer e Zee: wier diepe, en holle watren woelen,
d'Eylanden allefins, en vatten grond befpoelen.
De ftuurlienvan de vloot, verlockt door dele toorts,
Sich geven derwaerts aen: daerfeal te faemen voorts,
In plaerie van de nood, en lijfsgevaer t'ontflippen ,
Vervallen in t gedruys der Caphareefche klippen *
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En't Iuydende gehuyl van foo verbolgen vloed,
Die ftadigh barnt, en op de blinde klippen woed.
Daer houd gerechte wraeck d ontrampeneerde Ichepen
Verlet, door 't fcha'rp gefteent* als van haere hand gegrepen:
Of met een' dijck bewelt van fand, dat hallef dry i t,
En door gebreck van vloed hen Hoopt, en ftucken wryft,
Of achter driftigh, voo r geftrand op harde kayen :
Of ftootfê aên fplinters door den d raeyftroom, in het fwayen.
De fchippers vloeckend'onherbergelijcke ree ,
En haeten 't drooge land,en roepen om de zee:
Wiens heefche, en fchorre keel, door 't naer gehuyl der menfchen
[Dat ydel en vergeefs met bedeloft, en wenfehen
Mijn' gramfchappaeyenwil] word over 't vlack verdooft.
Ulyflès evenwel, en 't wrongkroondraegende Hoof d
Ontflippen dit gevaer, gefpaert tot leyder treurfpel:
Daer gene r fchipbreuc k vantvoorfpoockfêlis , en'tveur fpel.
'k Sie Clytemneftre alreegeveynfdelijckenbly ,
Onthaelen haer* gemael: en Argos borgery
Haer' vorft me t waere vreughd begroeten, en ontfangen.
De lucht geflagen word met üuyten, en gefangen.
De Kercken eaen ter feeft. d e Koninglijcke lael
Wordftaetign toegeruft , met overdaed van prael.
Banckettea rechtmen aen, hoedanigh voor hunn' traenen
De jongfte maeltijd was der blyde Phrygiaenen.
Het tatelbedde blinckt van 't lUafche paers,
Eri 's purpers glans vermeert by toorts, en waflèkaers.
't Goud van Aflaracus \erfwelght d e Griecxfche wynen,
En Goden leckerny. d e koppen vol robynen
Het fterffelijck geficht, en d'oogen fcheemren doen.
't Goud reent er wildbraed aen» en Paeu, enKallekoen.
Hy
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Hy fclfleydhoogh, en prat, en munt dcor fijn cicraeücn
Voor andren uyt, met bonte en fpicklige gewaeden,
Endraeght aen't lijf d e pracht, en kleeding van Priaem.
Sijneeegemaelbefweerthemby'svervvinnaers naein ,
Dat hy 't vercierfeldoch fijns vyands af wil leggen,
Voor betre wiflelingh: licht is hy te gefeggen ,
Om 'thandwerck aen tedoen der lieve bedgenoot:
Onkundigh van 't gevaer der korts aenftaende dood.
Verfchrickt noch ziddert niet. ee n balling om fal brengen
Den Vorft der Koningen: een overfpeelder plengen ,
En (pillen 't bloed eens mans. fijn' flachting fal gefchien.
Het jongfte difchgerecht fijn' Heer fal bloeden fien:
Het roode vocht den wijn befpatten: 's Konings leven
Van Argos Koningin ter neerlaegh word gegeven.
Het aengetogen kleed dat wey gerd en onticyd
«Syne handen doorgang: dies hy fwoeeht en arrebeyd
En lucht foeckt: maer vergeefs, d e fchooten ruym van vouEn fonder opening fijnhooft befloten houwen. ('wen
,
De fuffert gantfc h verwijft he m in de lenden fteeckt :
Maer overmits de moed in 't quetfên hem ontbreeckt,
Het mes ten halven keert» d e Vorft begint te worltlen:
En als intwildewoud hetbofchfivy n ruyg h van borftlen:
Gegrepen van het ned, nochtans t'ontvlieden tracht,
En alfins uytkomft foeckt, en woed met domme kraght,
Gants ydel en vergeefs: vermits het vol verfchricken,
Door 't woelen enger maeckt de loofe jaegerftricken :
Soo woelt en tracht hy oock bedompelt, om het valfch,
En blindgeweven kleed te worpen van den hals:
En in den wyden fchoot, e n ployen ingewickelt
Alom fijnvyant foeckt, ancxtvalligh aengeprickelt.
De dochter van Tyndaer al woende, en ralend ftracx
Verfelt den gruwelmoord »gewapent met eenc acx:
LE
n
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Enalfmenaen't outacr , oppleghtigeofferfeefte n
Voor't flaghte met , derbyleeritmer&den nec k der bceften,
En iheren, alfoo mickffe, en Wiekt haer' felle vnyft
Dan ginder,dan weej4iier, en neemt 'et wis en juyft.
Hyleydtertoe, delchelm : wech heeft hy't. ' t is geklonckeu
Met defêu dwingeland: wien s wreedheyd heeft gedroncke n
't Neptuniaenfche bloed foo greetigh, en fo hellch.
't Hoofd quael i jck afgehackt hanght aen een lapken vels.
Hier vloey t he t fchnymènd roo d daer grijnfen mond en ooCaffandra, vo l van God, ter faelkomt ingevloogen . (gen»
En met haer roofenhoe d den hjcke d uyttei fte eer
Bewijft, en kranft den romp. i y gaerie fhicx te keer
Metd acxe warm vau bloed, en dcckt den fieleloofen
Met fijn geroofden buyt: die vallende de roofen,
En friflche bloemen kreuckt,en verwt den M armorvloer.
Ecg, roept de moorderes, leg daer, o Konings hoer !
O ichandvleck van mijn bed ! o kancker van goe' feden 1
Dat hebdy voor uw lang h gepleeghde vuyligheden.
Het daetlijck juychendehof, en vrolijcke Paleys
Geeft nu een' naeren galm, en is volmoordgefchrcys.
Ele&ra fwijm t vanfchrick : e n anextigh voor haer moeders
Verwoedheyd, bergt gefwind d'nnoofeïheyd des broeders,
Door Phocius den Oom: fy felve in duyfterheyd ,
En vangenis bemuurt, een treurigh leven leyd:
Totd'overfpeelder haer , otn achterdocht tefchonwen ,
Doet met eene" ackerman als een' boerinne trouwen:
Ter tyd toe dat de wraeckde moordenaers verraft:
Die, alffe in Pallas kerck de greote Goden vaft
Met blydfchap offren, om Oreftes overlyden ,
Befprongen worden, en benart van alle fyden.
De fmart geeft wapenen aen Dochter, en aen Soon.
De moedermoord befpat het aengeficht der GOOD :
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Die toornigh, en verhit, om 't fchendigh kerck ontwyeu,
Daghvaerden ftaende voets de felle Ralèryen,
Met biefend flangenhayr,en y flèlijck gegrim.
De neerflagh knaeght hun 't hart. d e moederlijcke fchira *
Gewapeut met een' torts, hen naeftapt door den tempel.
Sy v lieden voor, en fiende Vloecken op den drempel:
Sijn aller raenfchenvloeck, omfulckeen' grouwelmoord :
De daecken ftierenfe ongehuyf veft altyd voort.
Dat leert naeheyligh bloed van Godenkinders dorfte n
Tot ii \ het derde lit. ic k ga den val der Vorlten,
Bn Koningen vporby. ick fwijeh hoe Grieckenland
Veroorfaeckt moord uyt moord, en mengelt brand in brand,
Enuytroyt ftammetftam, gedachte n met gedachten.
Door fchennis lebennis boet, verkrachten met verkrachten:
En aen 't gewydedaet fijn vingers onbefuyft :
En in fijn' tx>eiemwroet: terwijlUlyflès kruyf t
De Zeen veel jaeren lang van 't pekelfchuym bedolven .
Gefmeten herrewaerts,en derwaerts met mijn' golven:
Gefblt gerolt , door foet en fuur, door heet en kout:
Geweeckt van t nat: gebraen van hit, en foor van' t fout .
Na dat hy is ontdipt de Caphareefche laegen,
De winden hem aen d onherberglijcke oever s jaegen,
Van tforfl è Thracie r volck: daer Hebrus koude vliet
Sijn water looft, en in d' iEgeefche baeren giet:
Van derwaerts wederom pa d'Africaenfche kuiten:,
Daer fijn gefelfchap fich ter neer wil flaen,en ruften ,
Vervloekt door 't lecker oeft: dan nae Trinacria,
In 't hol van Polipheem, den Cyclops: die te fpa
Sijn' dronckenfehap beklaeght ,• om dat hy nu in 't duyeken,
En 't ryfen van de zon eenoogigh niet magh bruyeken
Den fienelijeken God, en 't aengebeden licht:
Dan tweemaeldaer ^ool fijn fetel heeft geftich: :
L 2
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En over buyen lieerfcht, en breydelt dwarrelwinden:
Dan weer na Antiphaet,oyt hongriehom verflinde n
Het rauw e menfehen vleefch, waer hy *t bekomen kon:
Dan by de toveres, een' dochter van de fon,
Die haer verfpieders fiucx herfchejppen ka n in (wyneu >
En d Ithakois verlet drie hondert fonnefchynen:
Tot datfe in"t fcheydê fich met Telegoon vertrooft. (krooft ,
In wiens fchoon aenfehij n fweeft , e n leeft hae r boelichaps
Van derwaerts wend hy 't roer na d' Oceaenfchc baeren y
En daelt daer onderaerdfche, e n dootfe fchimmenwaeren :
Dan wederom fijnfchip aen Cieces oorden ftiert »
Daer met lijekftacy hy Elpenoors uytvaert viert.
Van hier langs d'oevers der foetfingende Sirenen:
Die onder navelvifch, en boven maeghden fcheenen.
Ick fwijgh hoeh y 't gevaer van Scylfe. en van Charybd ,
Haer draeyftroom» barning , kolck > en woeft gefteente ont De rotfen wit van fchuym»en grondeloofe afgronden» (flipt, .
En 't blaffende gehuy l der blaeuwe, en zeegroene honden :
En land daer Phaëtufe haer vaders beeftcn hoed:
Die' t hongerig fcheepsvolck flagt, wiens fbnde Ulyflès boet
Met fchipbreuck, als hy naeckt tot beroing vanfijn leven,
Na nege n dagen by Caïypfo komt gedreven :
Die als hy is ontruckt de kaecken van de dood,
Hem feven jaren ftoofr,en koefter t ki haer fehoot T
En leert den Grieck»met min te ftoocken, en te lelïèn,
Hoe foet dbmhelfing is, en byflaep der Godeflèn :
Ter tijd toe datle eeii' foon, en fehoone Dochter teelt:
Defeop de moeder treckt^die is fijnsVaders beeld.
Na dat hy van haer fcheyd, en fy 't niet kan ontièggen,
En fiet Phaeacicn metblyfehap voor fichleggen,
lek mynen dryetand rep, en breeck fijn nieuwe kiel.
Leucothoë die bergt fijnehalf verfoope fiel.
De
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De ftrand ontfangt hem naeckt. hier lchuyk hy in de bladen.
De Koninglijcke maeghd medoogende, gewaeden
Verfchaft den vreemdeling, begaen om Peneloop,
Hy vind fijneegemael ten laetften met een' hoop
Verliefde vryers, die vaft ua haer kuy fcheyd dingen,
Becingelt, en omheynt, en koomtfe ftout befpringeii ,
En ftort hen overhoop, en valt naelanghe ellend
In darmen fijnerbruyd. mae r voor het dreygemeut
Der heylge Godfpraec k [diehe m waerfchoutvoor fijn' baBevreeft, ontfinnigh hy de groote Goden laftert,
(fterdj
En fichbefyden 's weeghs in eenfaemheyd verfteeckt :
Ter tyd toe Telegoon» door Circes fbrgh gequeeckt,
Beluft t' aenfchouwen eens het aengeficht fijns vaders
Hem onbekend verwond, en doodlijck quetft in d aders,
Met een vergiftige, en daer toe belcheerde doorn :
Waeraen debooïwichtfterft, e n blufcht Neptunus toorn.
O A T. Grootvade r vluchtgeuw' foon,en laetge hem in dit lyeu
Getrooft me t woordenden met fchoone Propheeyen ,
En martghe met uw' wraeck. O Vader: wat fal t fijn?
Het menfchelij ck geflaght word weeligh. o p Jupij n \
Den Hemel word beftormt, beklommen van deboosheyd
Der nieuwe Reufên, op, enblixem hunn' Godloosheyd.
PRIAEM.

HECUBA.

T"\ Itongeluck is hem voor ons te fpa befchoorcn ,
Waer dit wat eer gebeurt, uoyt hadden wy verloore»
«Soo veel beroemd e fteèn, tot nadee l van 't geraeyn.
Nu Griecslche wijfheyd loop , en raeskal forder brcyn .
't Huys van Afiaracus heeft felve Pelops handen
Den grootften vyan d der Trojaenen aen fien ran Jen ,
En onder 't decxlêlvan meyneedigh landverraed
Soo fchendigh doemen, vaert nu wel,o Griecxfchen ftaet t.
I, 3
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O raedelóofe maghc, die in uw' degens ftrompelt,
Droomt van ghee n Trojen meer: waeektomnietoverom Te worden, noch verraft van Hectors fchittrigh ftael, (pel t
HEC V. Di e legen dout op ons uyt' s Hemels milde fael.
De Goden toonen fichop heden goedertieren.
PRI. Ic
k wil dat Hof, e n Stad opdele tyding vieren.
REY VA N T R O J A E N S C H E MAEGDEN .
TT Rojaenfche wijdberoémde jenghd >
*** «Singht Pallas tof, en juycht'van vreughd,
En eert met Kerck gebaeren
Haer'drempels en outaeren.
De feeftelijcke Ichaere danff*;
En fchudd voor haer den lauwerkrans.
Dat maeghdelijcke prnycken
In groene oly ven duycken:
En 'thayrmet filverniet vertnyt,
Nocht' Paerlefnoer, maerals een' bruyt
Den witten hals bekleede >
En deck' na doude lede.
Dat Alien te famen fchool' .'t Sy die op d'oevers van Paélool
't Goud Icheemren fien,enblinckea:
Of die Meander drincken:
Of treen Cayfters boord, die wit
Van langgehalsde Iwaenen lit,
Die in ae fuy vreplaflèn,
Haer' blancke pluymen waflèn:
't Sy 't volck van Sagaris befproeyt,
Die d'Auckers fchuurt, en boghtigh vloeyt:
't Sy 't geen verdreven balling
Nocht voeder heeft, nocht ftalling

Voor
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Voor Griecxfche kleppers, en metdruck
Vlood henvaërts, om Achilles juck,
Eu heerfchappy te fchouwen
I n vey lige landouwen:
En voor Caïcus Xanthus koor,
End lliafch e vellen voor
Lymes: wiens fwacke mnuren
Geen ftormen en verduuren.
Weckt heylgen galm, en huwt uw' keel
Aen luyt, en fangerige veel.
Wilt heldre (temmen naere n
Wet fpe l van winden fiweren:
En tret kt met Geddelijck geluyd
Deblydefiel re n oorcn uyt :
Gelijck mer m netbelangen
Ghy Paris ginght oiufangen :
Doen op het wa< er rev aen rey,
Metvreughdontmoei^fijP. galey ,
En welkom hiet van harten
Defchoonebruydvar, Sparteii ;
Die Proteus brande met haer" min >
En uytblonck als een' Zeegodin:
Soo Venus quambepeerelt
In 't Parlemoer ter weereld .*
Endoen de fchoonheyt van Heleen
Niet fterflijck, maereen fonn e fcheen :
Die cierlijckuytgeftreecken ,
Het hoold eerft op komt fteecken:
En in het filvervan den vloed
Haer goudepruyck e fchittren doet :
En in tkrifta l t vergulfe l
Sietfpieglen va n haer hulfel.

O doch"
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O dochte r van den Dondergod,
Minerve, gay bewaeckt het flot
Van uw GodfdienftighTrojen .
D evyanden verftroyen :
En Agamemnon fuypt verwoed
Si\n troufle raedfmans edel bloed.
Het leger gaet fijn' fpeeren
Nu tegen s Argos keeren.
itfycenen van verftant beroofd ,
Haer wijsheyts bcckeneel doorklooft :
En langs het veld loopt fcharfle n
Met d uytgetogene harden.
Stadts grootfte vyan d voor de poort
Leyd van fijn eygen volck vermoord.
Lof lofzyuGodeflè ,
O ftrijtbrekrygereflè !
Voor u galmt 't vrolijcke gefchrey ,
Voor u klinckt ruyfbijp en fchalmey.
Voor u gehuwde vrouwen,
En jouffers feeftdagh houwen :
En met vermengde reyen treeo
Na wit Albaft, en Marmorfteen .
De Priefters op uw' drempels
Ontfluyten alle Tempels:
Soo flucx' t Goddtnnebeeld geaaeckt
Dat over Dardans ftambuys waeckt.
De fchaeren na u tochten >
En lijn met loof bevlochten.
Stockoude gryfèrts levens lat >
Hunn' wenfch deelachtigh, komen mat
U ofFerwyne n brengen»
En fidderende plengen.
F I N I S .

