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PALAMEDES
Of

Vermoorde onnozelhei t

TREURSPEL.
&Qtnc cajjum lumine lug ent.

t'AMSTERDAM,
Voor Abraham de Wees, opdenMiddeldam, i6fi .

<B E % E C H T
Aen Palamede s begunftelingen .
Ie, totftaet en amptenberoepen, zich pooght te quijten voor het gemeene befte, zet goet en bloet in de
weeghfchale om het gemeene befte: want naerdien
de wegh ter deught, ten opzicht oer boozen, die zich
doorgaens tegens de vroomen en oprechten kanten, fteil
en moeielijck valt, wort die baen van weinigen gezocht,
weiniger bewandelt: hierom munten deughtzame en dappere mannen
boven anderen uit, en worden van de gemeente bemint , enge-eert,
zoo langh zy van haere vaderen envoorjlanderengezont oordeelt. * Hier
tegens kanten zich doorgaens baet- en ftaetzuchtigen , die hun byzonden
nut boven de gemeene welvaert ft ellen, en, om alle hinderpaelenwech
te neemen, den vroomen naem en faem poogen haetelijck en verdacht
temaken; hetwelck, dewijl hun hier toe ftofontbreeckt, niet kan uitgewrocht worden, zonder flincke afwegen van bedrogh engewelt in te
Jlaen. De menfchen , die het meefte deel licht geloovigh en onwetende
zijn, en op menfchen fteunen, of nuts halve, of uitzucht, dien of dezen toegedraegen , laeten zich licht en los misletden van vermomde en
bedriegheltjcke voorgangeren, en noch te lichter , als'er zaecken onder
gemenght worden, die het heilige betreffen, onder welcks momaenzicht booze Heidens [ ick reppe vangeene Chriftenen, ] wonderlijck
hunne perfonaedje hebben ge/peelt, en, ten bederve vanvroome raetsheer enen de wifbeltuurige gemeente, treflijcke wmften geftreecken*
Doch gelijck het de rechtvaerdigheit eigen is verdruckinge te lijden; zoo
ühaeroock, tot eenen trooftelijcken loon, toegeleght, dat haere onnozelheit niet onderdruckt bluft, maer by alle eerlijcke nakomelingen doorbreeckt, in waerde gehouden en geviert wort. Onder d'overoude kan
hier van getuigen de Grieckfche Palamedes, hier op het Nederdmtfche tooneel te voorfchijn gebroght: want nadathyzoofchendigh, onder dexel van het oogh naer den vyant gewent en permingengenooten
te hebben, by hetgemeenevolck in denhaetgebroght, endoor Agamemnon enülyjfes, Uteene onvergoebare fchade en bederf vangeheel GriecA 2
ken-

ken. vermom was, heeft zijn onnozetheit en oj/rechtheit, na bet verdwijnen der logenen en lafteringen, hoe langer hoe meer, terfchande en
verftroyinge zyner vyanden doorgebroken, gelijck de zon, die , na het
verftuivender nevelen en dampen, opklaert, entevoorjchynkomt, als
dit vaers zeght dat de Zeegod
Collctfafquefugat mtbes, folemquereducit.
3^att0/
De wokke n wechjaeght , die va n overal vergaêren ,
En wee r me t zonnefchij n de n Heme l o p doe t klaeren .
Zonder dezen trooft en belooninge zonden de vroomeny die, gdyckpylaeren, deftaefender weerelt, en de burgerlijckegemeenjchap nochjtaende houden, en onderftutten, dickwijl onder den Iaft der aenvechimgeny
voor hetgemeeenebefte uit teftaen, bezwijcken; daerzy nu, hierdoor
gejierckt, noch menighmael de ftormenenonziedersvan het opgerockendegraeuw manhafugh en mei eene wonderbaereJlantvaftigheit uitharden. Sokrates diende van outs tenJpiegelzijner eeuwe: want hyvaU
fchelijck befchuldight, als een die vreemt van deCrieckfche C oden gevoelde , troojle, naer Xenofons getuigenis, zich zelven aldus met Falamedes: Hier beneffen s troof t my Palamedes, die een zelv e doo t
als ic k geftorve n is : want h y befchaf t n u fchoone r lofzange n dan
UlyfTes, di e hem onrechtvaerdigh o m he t leve n broghr . De navolgende tijden zijn hierom niet luttel gehouden in de doorluchtige pennen
der hiftorifchr ijveren, en de trompettender dichter en,uitbreiden van
de gedachtemffe der naemhaftige helden, die door hvnne verworven eer
en onfterfijeken naem enfaem de nakomelingen ter deught aenprickelen,
wanneer zeoverweeg en hoe
Indomitavirtus colitur , & toto Deus
Narrator orbe.
«Dat t0/
Voor «l'onverwonne deught men wieroockgeuren queeckt,
En elck van zulck een' helt en Godt op aerde fpreeckt.
Toen mijn tooneelyver blaeckte om een lofwaerdtgh voorbeeltgeluckigh
ait t.e kiezen , fchootmy ter goeder uure Palamedes in den zin, een man
zoo naemhaftigh by Gr iecken en Latijnen. Diogenes Laertimgttutght f
in So.

in Sokrates Iepen, dat Euripides, die wijze treiirfpeelder, z^nen Palamedes ten tooneele voerende, Athene de moordaedigheit, gepleeght in
het ombrengen van Sokrates.,. • bedecktetyck verweet, geltjck Filofirates,
in Palamedes leven, die zelve verwij i-woorden, doch een weimgh breeder, aldus gedenckt:
Gy hebt, ó Gricckcn, fel geftoort ,
Den zoeten nachtegael vermoort,
Een Zanggodin, i n all's verzocht
En wijs, die geen verdriet aenbrcght.
Gyhebt, geb'intdcecktalremae l
Door d'cnbefchaemde logentael
Eens wreên tyrans, en zijne nuck ,
Bedreven zulck een fchendigh ftuck.
Daer hebt gy een heerlijcke getuigenisgehoort vanPalamedes wijsheit»
levendigh in hetGrieckjch uitgedruckt doordiengoddelijckenb\naemen
titel P A N S O P H O N :^geltjck Xenofon, Sokrates leerling en
tijtgenoot, hier mede overeentlemt, in het vierde boeck dergedenckwaerdige zaeckeny daer Ettthydemus dit töreeckt: Maer heb t g y nie t geh-ort va n Palamede s lampzaligheden , van wie n z y alle roemen ,
dat hy , o m zijn e wijshet t benijt , doo r Ulyfle s omgekome n is ?
De zelve Xenofon zeght, in zijn tiende boeck van de jaght, dat Palamedes , geduurende zijn leven, zijne tijtgenooten inwijsheit verre te
boven gmgk. 's Mans rechtvaerdigheit en onnozelheit blijcken niet min
als zijne voorzightigheit, geltjck wy aireedeaenwezen: en Filofirates,
in Apollomus Tyaneus leven, voert Thejp ion, eenen overfien derfchoolwijzen, in zijn gefpreck van de rechtvaerdigheit, aldus in: Wannee r
ick by m y zelve n overlegge wat Palamcdes voor Troje, e n Sokrates
t'Athene overquam , dan dunck t ray dat d e rechtvaerdighei t by de
menfchen qualijc k onthael t wort : wan t dezeallerrechtvaerdighfte n
zijn me t d e hooghfte onbillijckhei t bejegent , ja alleen o p vermoe den va n fchelmfhicke n omgebroght , toe n me n tegen s rech t hé t
oordeel over hen velde.
Virgiliiis, in het tweedeboeck van zijne Eneade, getuight 'er dit af:
Fando aliquid fiforte taaspervenitadaureis
Belidaque nomen Palamedps, '&inclytafama,
A3
GU-

Gloria: quern f alfafub prodttione Pelajgi
Infontem, infandoindicio, quia bellavetabat
Demifefe neci: nunc caffum lumine lugent.

&at t0/

Miflchien quam u denaem van Belus neef ter ooren,
Vorft Palamedes , wijt befaemt, van rijck tot rijck,
Die, om gedicht verraet, op overfchendigh blijck ,
Onfchuldigh wert ter doot, in 't Grieckfche heir, verwezen,
Om 't afracn van den krijgh: nu wort de helt geprezen ,
En na zijn doot beklaeght.
Niemand kon dan dezen helt met den allerminfienfchijn van eenige boofheit en meinedigheit betichten , veel min aldus met reden over hem roepen:
Vendidit hic auropatriam, domtnumque potentem
Impofuit, fxit leges pretio, at querefixit.

3>atté/

Dees heeft zijn vaderlant om gout en geit verkocht,
Zijn meefters erfrijck aen een' maghtiger gebroght,
Een wet om loon gefmeet, en wederom gebroken.
Wy komen by Ovidius, daer Ajax Ulyjfes dit te kaeuwengeeft:
Vellet ér infelix Palamedes ejfe reliffus ;
Vweret, aut certe lethumJine crimine haberet.
Quem male convièJi nimium memor ijlefur or is
Prodere rem Danaumfnxit, fófumqueprobavit
Crimen, & ojlendit quodjamfrafoderat aurum.

<Datt0/

d'Onzaelge Palameed met recht moght wenfchen m é
Dat noit UlyfTes waer getogen over zee :
Hy zou gewiflelijck op dezen dagh noch leven,
En had, zoo valfch betight den geeft niet opgegeven >
Wicn d'overtuighde en al te wrockende Ithakees
Opdichte 't loos'verraet; en endelijck bewees
't Gedichte fcheïïemftuck, ontdeckende de gaven,
En 't gout, dat hy 'er zelf te vooren liet begraven.

Voor-

ybmvaerNazo hèefi, naer mijn oordeel, dit geeftightepasgebroght,
dewijl dit aerisfchelmjluckeigentkjck tot de herfcheppmg ofverfchuppnee behoort. Viktys Kretenzer , die denTrojaenfchen oorlogh zelf bekleedt , en in Pumfche tatU befchreven heeft, gedenckt in zijn tweede
boeck, beide deze deugden van Palamedes met die woorden: Alzo o is
dees uitnemende e n i n de n lege r aengenaem e ma n , wiens rae t
en vroomhei t noi t vruchteloo s ware n , fchendigh omgebroght ,
toen h y omringh t wa s va n zulcken , dien he t allerminl t betaem de. De Frygiaenfche Dares zeght dat Palamedes door Alexanders
of Paris hant vechtende omgekomen is: maer dit is ongeloofwaerdigh ,
dewijl hy hier in van het gemeene gevoelen afwijekt. Roept men dat
Dares in dien Oorlogh tegenwoordigh was ; wy ftellen'er Diktys tegen: het is ons genoegh dat Dares hem afmaelt wijs, manhaftigh, en
liefiijck', en getvight dat d'Argiven in den leger Palamedes weetenfchap, bïllijckheit , en zachtmoedigheit betreurden. Oockis'erweinigh
aen gelegen dat weinigefchrijvers oneens zijn in de wijze van zijne doot:
dat , naer Paufanias zeggen, Ulyjfes en Diomedes hem verdroncken,
of, 'zoo Diktys aentekent, die beide hem in eenen put Jleentghden.
Wafer van is, Ulyjfes• en Diomedes worden, naer het algemeen gevoelen, voor de fchelmen gehouden, die dezen aenflagh brouwden , verdichten , en uitvoeren : waer by aenmerckens waerdigh is het geene
Diktys niet verzwijght, dat 'er waren, dte wel zeggen dorften hoe
Agamemnon niet onkundigh was van dezen aenflagh, mt liefde ter veltheerfchappye, en om dat de meefie menighte van Palamedes begeerde
geregeert te worden, en ofentlijck uit zeiden dat hem het opperfte gebiet toequam. De zelve Diktys fchrijft elders dat alle Griexfche vorJlen Agamemnon vervloeckten, en van hem afweecken, naer dien hy Apollos Pnejler Chryfus /zijne dochter, by hem mübruickt, weigerde, en oock
dewijl Ulyjfesen Diomedes, nietzonderAgamemnonsraet, Palamedes,
in den heire zoo bemint en gezien, om hals broghten. Nochftaét ons
waer te nemen het gene Dares bybrengt, dat Palamedes, geduurende
het befiant, den vorften verfcheidé reizen aandiende dat Agamemnon met
waerdigh was veldoverjle te weezen. Maer ofyemant zich verwonderde waeronfBomtrmtdezen vader des vadetiandts zoojlilzwijgende voorbyging, die moet weeten dat de Poëet hier tot nootzaecketijck gedwongen was om zfyten dwkndenUlyJfts niet te brantmerchn: waer om Filc[tra-

ïofirates, in Apóllonius leven , met recht zèght, dat Palamedes geënt
grodter vyanden badde danUlyjfes, en.Homerus, dezvijld'eenkemlae*,
gen leide, waer door hy omquam ; en d*ander met waerdtgk achtezijnenlof aen te roeren. Wat onheilfedert om Palamedes doot den Griecken over
den hals qnam , gedenckt Diktys Kretenzer in zijn zefte boeck , Hyginius in zijn 1 16 hooftjiuck, Euripides in zijne Helene, en Elektra,
Seneka, de Latijnfche treurfpeelder, in zijnen Agamemnon: ickzwüge dat Xenofon, in zijn tiende boeck van dejaght ,•' tfitdruckelijckJe Goden, ter wraecke van dezen dooiluchtigenmansdoot., invoert: alzoa
dat de Pelajgen met recht klaegen moghten:
Impiu* ex quo
Tydides s jcdenimfcelerumque inventor Ulyjjis
Fatale agrejjifacrato avelleré templo
Palladium , coejïsfumma cujlodibtts arcis,
Corrupuerefacram effigiem, mambufqne cruentü
Vtrgineas aufiT>iva contingere vittas .Ex illofiuere , ac retrofubiapfa referri
SpesDanaum, fraud vires , averfaDea mens:
Nee dubiis eajïgna dedit Tritonia monfiri*.

<®att0/

Maer feder Tydeus zaet,
En fnoode Ulyiïes, tuc k op alle fchelmeryen,
Beftonden Palla s kerck en heilighdomt'oritwyen,
Daer Trojes heil aen hing, e n ruckten 't uit de kerck >
Toen 't looze moortgeweer deflotwachtviel tefterek,
En zy 't geheilight beelt, d e huif en kuifche banden
Der goddelijckc maeght, me t hun bebloede handen
Aengreepen, va n dien tijt ontzonck den Grieck de moedt,
De voorfpoet keerde hem den neck toe, heel verwoet,
Ons krijgsmaght kreegh een* krack, en entlooze ongevallen,
En dees godin vergramt een' weerzin in ons allen,
Waer van Minerve zelf geen donckre tekens gaf.
Na het omkomen van dezen naemhaftigen helt, befielden Achilles en
Ajax zijne afch en gebeente ter aerde, op dèn oever van Eolie, niet
verre van Troje: wy honden in dit treurfpel zyne uitvaert in Bectie,

inde

in de kerck, daer men by het over out orakel van Themis tè rade ging.
De rede, waeromwy hier d'uytvaert vieren, bejleltons Filoftrates, zeggende dat die van Eolie Palamedes eene kappel en pronckbeelt toewijden, daer efinwooners, op zijn jaergetijde te zamen jchoolende , den
Goden offerhanden, te zijner gedachteniffe toebrqghten, waerom de
Mefopifche treurfpeeier wel terecht in zijne Andromache zingt;
Detijt heeft nimmer wechgenomen
Den naem en 't overfchot der vroomen :
Want n a dat zy zijn overleên
Blinckt hunne deught voor .eder eert.

H

K L I N C K D I C H T .

Et leedt geen zeven jaer, of Palamedes fchaéu
Ging 's nachts de tenten van zijn rechteren doorwaeren,
Die, rijzende verbaeft met opgereze haeren ,
Een fchim vernamen, ftraf mishandelt, blontenblaeu.
De baert hing dick van bloet: de keel ging fchor, en flaeu.
Zy riepen: och, wie komt ons met een toorts vervaeren ?
Hyfprack: ickbcn't , e n lees uw vonnis uit dees blaêren,
Die mijne onnozelheit ten rove gaeftaen 't graeu.
Zy fidderden van fchrick: zy vloden niet maer vloogen,
Dan ginder heen, dan hier, voor' t branden van zijne oogen,
Hy ftaptze na, en liet een bloetvleck waer hy tradt,
Tot dat het fchemerlicht, in 't ooften opgeloocken ,
d'-Angftvalligheit verdreef van 't naer en yflijck fpcocken ,
De vadermoorders vondt van 't knaegen afgemat.
T H E O K R Y T .
Waer is de danckbaerheit te vinden:
V oedt wolven op: voedt honden op,
Op datze u fel verfhnden.
B

IN-

I N H O U D T .
\Alamedès, de'&oëti vanNaupïius , koning vanEulea,
was,
door zijne langduurige en getrouwe dtenjlen, en tiitjleeckende
wijsheit, tot zidck een acnzien en groot achtbaerheit geftegen
'by de Griexe vorften, en koningen gebroeders, dat 'er zonder zipien raet niets be [loeten viert, en de gewichtïghjl'e zaecken op zijne
wackahcit en ervareniheit ruften , maar dewijl hygiftrengenonbtughzaem was , in het i'corftaen van der vorjlen en [leden hoogheit• bantveftcn en gererh'ighedcn , keft hy het zoo naeu niet paffen, of Agamemnon Let zich vcorftaen dat zijn eer en hoogheit door het ge zaghvan dezen man eenigkzins geqiietft , of niet naar den eif eb gevordert wert ,
waer door hy eenen afkeer van hem kreegh , het welk de priefters en
wichelaers, en boven al Kalebas, merekende, zoo pooghdenze dien onhift by Agamemnon te voeden, naerdien zylieden zich in zaecken, den
godtsdienft en het heilighdom betreffende, niet weimghgeraeckt vonden.
Palamedes evenwel het niet nu den koning van My cenen te believen,
in al wat hy , behoudens eer en eedt, vermóght: gelijckhy , onder andere goede dienften, bevorderde dat hem de veltheerjchappy, en het opperfte beleit van den optoght naer Troje met gemeene ftemmenwert
opgedraegen. Sedert geviel het dat Ulyjfes, om van den optoght ontflagen te blijven, en zijne Penelope niet te derven, zich kranckzinnigh vemfde, en het dorreft rant ploeghde, waer overhy van Palamedes [die'lelemaech, des ploegers zoontje in de vore leide > het welckde
vader mijde te qttetzen, ] achterhaelt en ondeckt wert. Ulyjfesfchalckheit aldus ten toon geftelt, zoo nam hy hier uitft ofPalamedes te haeten:
en federt naer Tracie gezonden, om graen voor het leger te haelen, en
ledigh weder ge keert, zoo weit PaUtnedesderwaertgeftiert , die met gelade f chepen afgevaerdight , het heirftysde, en prijs behaelde. Ulyffes wrok toen in eene openbaere vyantjcbaptntberftende, hitfte den ge[fleurden Agamemnon, die nu naer meer gezaghs ofd'opperfte hoogheit
ftont, noch feller op, met hulpe van Kalebas } en andere baet- enftaetzuchtigcn, voorwendende dat d'Eubeer niet anders zocht als de heeren
van Argos te verfchuppen, en Achilles ter veltheerfchappye in te dringen, en te verheffen. Toen nu de vorften en krtjghsoverften, geduurende
het

het be ftant, hier over gedeelt waren, en allerhande achterdocht onder de
lichtgeloovige en domme gemeente uitgefhoit^ het volck geblmtdoekt en
bequaem was om logen voor waerhett, va}fcke voor oprechte munt ete
ontfangen; zoo brouwen Uhjfes en Diomedes, niet zonder kennis des
veltheeren, eenen acnjlagh om, glimpelijck > en onder fchijnvanrechti,
Palamedes van kant te helpen, op deze wijze. Men broght door Ago*
memnon te wege dat Palamedcs van legerplaetfe veranderde. Toe»
Uhjfes des anderen daeghs zekeren fchat van goude penningen haddê
laeten begraven, terjlede daer Palamedes eerjl zijne tentenjpande, zondt
hy eenen Trojaen, zijnen gevangen, met eenen brief, omdicnhtimélijck
aen Palamedes te bejlellen ; maer dees wert by Diomedes, dieephempOrfle, onderfchept, om hals gebrocht, en in den volten krijghsraet ge~
fleipt, en de brief daer gelezen, waerin Priam melde van hetgezpth
den gelt, en hem jleeftot hetvoorgenomenverraet. Het mtefte deeper
vorjten ziende 's vyants bant en zegelring, die kunjligh nagebootji wa^
ven, hielden het verraet voor bekent, temeer, dewijl het volck hier al
eene wijle overgemompelt hadde: eemge heeren twijfelden, eenfge wijlen beter ; en naerd*en het krackeel aengroeide, zeide UUffes-, -men
mofi het met eer gekeven voor dat men het Jluck hadde. onderzocht i erk
de penningen, in den brief gernelt, by den gedachtengeaionden\ jDi^
bejloten, en de begraven fchat opgegi avcn, wert Palamedes in-hechte,
niffe verzekert, zijn? dootvyanden tot rechters ge/lelt, doch ter bpdeNïJlor hier by gevoeght. Toen de rechters over dit vonnis zaten,' qrtartt
Kalebas, gefterekt met het opgehiiflegraeu en de krijghkieden}wien
men deze befchtddighden [na dat d" gemeente zijne doot foemde,'^ o<oer<leverden, die hem, als eenen openbaerien verr.aeiler,, uitleiden ,\cnjtee*
nighden. Oates , de jonger zoon van Nauplius, met rouwe getroffen,
toen zijn broeders ontfchv.ldige doot hem verhaclt rj:as, valt klachtigh
aenNeptuin, denzeegodt , die, het hooft ter golven nitfleeckende, hem
troofl met d'eere , die het Ujck des dapperen belts volgen zal, en hem
voor oogen fielt wat plaegen Griecken en den vadermoordenaeren over
het hooft hangen. Die van'Troje vieren over de doot van hunnen vyant
Palamedes. Het toonel is voor Troje.
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H E T E E R S T E B E D R Y F
Palamedes.

.

Ie zorght, en waeckt, en flaeft,en ploeght , en zwoegt >
en zweet,
Ten oirbaer van het lant een laftigh ampt bekleet,
En waent de menfchen aen zijn vroomheit te verbinden,
Zal zich te jammerlijck i n ' t endt bedroge n vinde n
Van ' t wifpeltuurig h volck , dat , vee l te los va n hooft ,
Genooten dienft vergeet , en ' t erghfte lieff t gelooft .
Wat dorperhei t is dit, onedele gemeente i
Wat bitf e nijt verteer t he t merg h i n uw gebeent e •
Wat dolhei t voer t u aen , dat g y u w heeren hoont ,
En me t zo o valfc h ee n munte uw trouwfte vader s loont i
Oreuckelooze fchaer , tr e voort ui t all e fteden:
Beklaegh, befchuldigh on s ter vierfchaer va n de reden :
Zet u w bewijze n o p , daer geit befcheit e n blijck ,
Op da t rechtvaerdighei t een bitlijck vonnis ftrijck'.
Gy zeght , zoo ras de wraeck de koningklijcke ziele n
T e raed e riep, om 't rijc k va n Troj c t e vernielen,
En floot het eerloos ftuck te rechten me r heur zwaert,
Dat ic k gedaghvaert quam, en ftout e n onvervaer t
Hen ftuite , en dreef, he t Wa s te heftigh opgenome n -,
Men ha d noch tijt o m to t he t uiterfte t e kome n :
Waer by het bleeck ho e ick d e zaeck va n 't heiloo s rijc k
Meer droegh da n onze ftaet, gequetf t doo r ' t ongelijck :

B 3

Maer
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P A L A M E D E S .
Maer zulck een loc befluit valt lickt té wederleggen,
Dewijl dit flot niet volght uit al 't voorgaende zeggen,
Maer eei het tegendeel: want Hat ick liever zagh
Het ongelijck geflecht, b y middel van verdragh,
Is waer, en lovens waert: want wie ontkent wat plaegen
Bell one met zich fleipt , en hoe veel ncderlaegen,
Gevaerlijck voor den (taet, wiens welvaert elck, vol druck,
En angft, ziet hangen in de wecghfchael van 't geïuck.
Dat ick dan noo Fnaem met krïjgh zagh aengegreepen,
Was om der Frygen toorts te keeren van ons fchepen,
En niet het ongelijck in 't velt te zien geflecht
Door Hektors en Achils onzeker lijfgevecht .
Hier by en ruit het niet: men fmijtme voor de fcheencn
Dat ick de koningen van Sparten en Mycenen
Met al de vorften, toen men lande op 's vyants kuft,
Wou fmooren in hun bloet, uit godtvergqten luft ,
Naerdien ick, voordenllaghen' r bloedighodrloghsteken 3
Beval de ganfche vloot terftont in zee te fteecken,
En zelf te fchepe ging. ' t geleeck waf, wift men nier
Dat Agamemnon, 't hooft , dit zelf betafte en riedt,
Die, toen wy 't wijeken der verlege krijghsliên vruchttcn ,
Hun allen trooft en hoop beneemen wou van vlughten >
Elck moedigen totflaen, wanneer de noot hen deé
Aenloopen o p het fpits, of't zwalpen van de zee.
Noch wil men my te lijve, om dat ick, trot s ,• enftouter
Dan andre, eer Ifigeen noch verfde 't bloedigh outer,
Het offre n hinderde , en dit ftuckleide in beraet,
Of juift onnozel bloet, en Agamemnonszaet
De felle Hekaté molt zoenen, en verzaenten,
Dan of men haer een hinde, of wilde geit zou flaghten >
Een lafter dat zich fchaemt: recht of hy veel verbeurt,
Die Kalchas in zijn drift en fchelmfche droome n ftcurt ,
En billijck twijfelt of oit goden en gode/Ten
In 't gruwzaem moorden van geheibghdeprincefïen
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Behaegen tiaemen, juift gelijck der goden tolck
Dees grove logens veilt voor waerheit aen het volck,
Dat voor hem nedervalt, en luft fchept in 't vernielen
En ommebrengen va n zoo veel gedoemde zielen.
Men ftroit om Argos haet te wetten tegens my,
Dat ick befnoeien wil de wettige vooghdy
Der twee gebroederen, en d'opperfte van Griecken
Trecke op Achilles zijde, en pocgh bedeckt hun wiecken
Te korten, waer ick kan, 't welck uitberft mee r en meer,
N u ick met paerden van 't verovert Lesbos keer,
Met flier en rundren , en een hoop geboeide flaven,
Maer 't gout verlochen, om behendigh t'ondergraven
Hun aengegroeit gezagh: dewijl elck, als zijn godt ,
Dien aenbidt, die hem ftreckt tot voordeel en genot.
Doch om dien lafter plaets te geven, achte ick vorften
Al t'edel van gemoedt: en geen rechrfchape borfte n
Gevoelen dit van my, die Menelaus met
Zijn' ouder broeder heb door mijn beleit gezet
Tot hoofden van den toght, met raet der bontgenooten.
Ick droegh hun op 't beleit van Grieckens oorloghs vlooten,
Toen Kalchas op hun fmaelde, en uitfpoogh vier en vlam,
Om datzefproten uk een'goddeloozen ftam.
Dat ick gebrantmerekt wort van lieden, zonder oordeel,
Als een die roof misbruick tóteige baeten voordeel,
En Chirons voefterling zoee k hoogh te zetten: neen,
Ick kan [ Jupijn zy danck] ' t byzonder van 'tgemeen
Voorzichtigh fchiiten, en elck een het zijn befchaffen .
Ick hanthav e ieders recht, en paffe op niemants blaffen.
Elx vrybeit is de mijne: ick weeghze in eene fchael.
"Wie hier uit vreeze zwicht: ick fta3 gelijc k een pael.
Dreight Paiamedes vry te moorden, en te priemen:
Hy blijft de zelve man, al fneedt gy hem aen riemen:
Hydraeghtzich, naer 7.ijn'plicht, gehou , entrou , enkuifch .
Men zoeckc waer men wil, hier legbt d'Eubeêr t'huis.
Voort
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Voort dat ick Theftors zoon beftrafte, en niet wou fchroomen,
Is waer. m y docht 't was ti jt zijn hooverdy te toornen >
N aerdien hy verder dan de kerck en 't outer gaet,
E n ommefnufflen kom t uit ftaetzucht in den raet^
Hy is een vreemdeling, jaee n Trojaen geboren ,
En kent ons zeden niet, en hantveft, dier bezworen,
Noch wat 's lants welvaert eifcht. h y fpitze zijn verftan t
Op 't geen zijn ampt betreft, en kruipe in 't mgewant
Der dieren met zijn* geelt, en ftaereop 's hemels lichten :
Hy lette op vcglezangk , en droomen , en gezichten,
Op godtsfpraeck, en geheim, en hang'er niet wat by
Van't zijne: o f luft hem dit, elck heb zijn oordeel vry.
Maer 't is te fchaemteloos, en ftnjt met al mijn daeden ,
Dat ick ben omgekocht om 't leger te verraeden:
Dat Paris om met my te handlen van dien moort,
Lagh 's nachts met een galey, vol gour gelaêr., aen boort:
Dat ick den oorlogh fchorte, en uitftel na m tien dagen,
Om ons t'ontwapenen, en dan het ftuck te waegen
Metgrooterzekerheit. Apollo, di e uw'troon
En klaeren zetel boude in 't midden van degoón,
Met uwe klaerheit dooft de ftarrelichtelampen,
En van het aerdtrijck vaeght de nevels en de dampen,
Gy ziet in dezen nacht, en voor uw majeftei t
Stuit zulck een fchennis af op mijne onnozelheit.
Dit is mijn loon, die > met my zelven te bezwaeren,
Tot heil der Griecken heb geflaeft zoo vee!e jaeren,
Met wijf heit, raet , endaet'tbouvallighrijckgeftut ,
De ftormenafgeweert, en op mijn borft gefchut ,
Den fchalck , vermomt met fchijn van godtsvrucht en van heilighcit,
Ontdeckt, en Pelops hof en 'r landt herftelt in veiligheit,
U itheemfche ballingen, van have en huis berooft,
Gelockt, gewelkomt , e n in mijnen fchoot geftooft ,
Der fteden kreits vergroot, gefterekt met vafter muuren,
V erplicht, tot Grieckens hulp, gekroonde nagebuuren,
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Met kielen ingefleipt den oogft, dien 't poften las,
Ja daer de naeldc zwijmt geftaen naer vryen pas,
Ulyflfesachterhaelt, he t heir, b y kans vcrlaeten
Doorhongersnoot, gefpijft, geoeffent on s foldaeten,
Achilles gramfchap weer verzoent door mijn beleit,
d' Eilanden en de fteênaen Helles ftrant , ontzeit,
Steenrotfen uirgehoolt, en ftucken lants vergraven,
N u hier een fchans geleght, dan gins gediept een haven,
t'Abyde in doots gévaer mijn moedigheir gebraght,
Daer ick gewont wert, op den aenflagh in den nacht,
En, toen Achilles weeck , als 't naulijx was begonnen,
Noch voorden morgenftont de vefting wert gewonnen:
En, had ick d'ongunft van ons princen nier gevreeft,
Lymes, voor mijn vertreck, wae r in ons maght geweeft.
Maer wat befchuldige ick een wuft en dom gepeupel,
Dat na den voorgang van zijn' heer, gaet recht of kreupel,
Dewijl Laërtes zoon, die op een' grooter bouwt,
My met 's rijx wichelaer al deze moeiten brouwt,
En naer mijn leven ftaet , zijn zinnen weet te fpitfen
Om ' t krijghsvolck tegens my baldadigh op te hitfen.
Zy brullen meer en meer. wae r of ick beft verfchuil ?
Wie blijft, loop t lijfsgevaer: wievlught, die n fchoutmen vuil.
My docht, de n jongften nacht, da t ick, voo r andren radder,
Des fchaeckers burgh beklom, en ftaendeop eene ladder,
Den geeft gaf, dae r ick trots den vyant bezigh hiel,
E n , van een groot ftuck muurs geplet, ter aerde viel.
Toen fchoot ick op, en fchoon geen wyze op ydelheden
Van fpoock cf droomen paft, noch leght my op de leden
Ofd'eene cfd'andre ramp. mij n ftrengedwaelftar oock
Voor Troje, in mijn geboort, zoo vroegh mijne oogen loock
De wichelaers my niet dan ongelucken fpellen :
Doch een manhafte ziel moet dit ter zijden ftellen.
Heer vader, di e my erft den zegen van uw kroon,
Het ga met my zoo 't wil: ick blijf uw echte zoon
C Va
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Van bloet en van gemoedt, en zal u niet ontaerden
In trouwe, en vroomicheit, in 't midden van de zwaerden,
In 't barnen van den nijt en lafteringen, daer
Mijn goede n naem en faem van wort gedruckt zoo zwaer
lek weet waerop ick fteun. mij n ongekreucktgeweeten
Geene ontrouw is bewuft, noch heeft zich oit vergeeten
Aen eenigh fchendigh ftuck. indie n ick hierom ly ,
Zoo waiïch' mijn edel bloet een anders fchelmery.
Rey van Eubeérs. Rey van lthakoizen.
V\7 Y krijghfliên paffen op ons' beurt
' v RontomNeptunusmuuren >
Terwijl de n hemel ftarloos treurt,
En telt de fleipende uuren.
De naere lucht nu fchreit, en zucht.
Hoe lange zal het duuren ?
De middernacht herhaelt haer fcha
Met dicker duifterniffen .
Slaghregens decken Cynthia,
Dies wy haer aenfehijn miffen .
Wiens vroomheit zal met Trojes val
't Begonnen oorlogh fliffen?
R. v . i . d'Fubeërafkomf t za l met dwang
Mars teugelen ten leften,
Doch niet met Trojes ondergang,
En 't ftorten van dees veften:
Maer onvervaert door Hektors zwaert
Den gront met Griecken meften.
R- v . E . Di e zwanger gaen van fchelmery
Ons prins hier me betighten,
Om datze minder zijn als hy,
En niet vooruit en lichten.
Zoo pooght de nijt de deught van fpijt
Veel logens op te dichten.
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R. v. i. Wa t zucht hy in zijn' boezem draeght
Is lang aen hem gebleecken,
Die *t heir op vyants bodem waeght,
En dan van vre wil fpreecken *
Die veinft 'en fluipt , en onderkruipt
Alle opperften der Greken.
R . v. E .
Aen hem, wiens tong van hon igh douw t,
En draeght vergift inwendigh,
Wort eer dees fchalckheit toebetrout,
En wat men acht voor fchendigh }
Die hof, en zael met logentael
Stoffeeren ka n behendigh.
Ons vorft wil op geen ledekant
Mycenes eer befchermen:
Hy ploegh t niet langs onvruchtbacr ftrant,
Op dat hy magh verwarmen
Zijn bedgenoot, die in haer fchoot
Hemkuft, enneemtind'armen .
K. v. i.
Het log geflacht van Ithaka,
Dat achter leght gekroopen,
Is niet zoo vierigh nergens na
Om hopliên op teloopen,
Gelijck uw heer die met zijn fpcer
Komt achter aen gedroopen.
R . v. E . Wat Palamedes durf beftaeii
Dat bleeck, toen hy in 't landen
Het volck hiet in flaghorde ftaen ,
En redde van verbranden
En ftrandensnoot, ons trotfe vloot,
Daer 't leger weeck met fchanden.
x. v. i.
't Is waer, wy kennen 's mans bedrijf:
Het bergen van de kielen
Was 't bergen vanzijn eigen lijf,
C 2
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Daer zoo veel helden vielen j
Daer hy de doodt den rugge booodt,
Met wiecken aen zijn hielen,
s.. v. E. Ho e d'onverbiddelijcke Thra x
Hem leende gunftige ooren
Bleeck, toen hy 't heir vertroofte ftrax
Met maght van graen en koren,
Pat hy 't ii w vorlt ontzeggen dorft ,Als 't leger fcheen verloren.
R. v. i. Ulyfïesdroeg h me n geenontzagh.
Wat was aen hem bedreven ,
Die niet uit Argos fchatkift mag h
Zijn paerde n voeder geven,
Noch aen den difch der grooten k
Gezien, en hoogh verheven ?
R . v. E . H y is te vrede met zijn erf ,
En zijn heer vaders leenen,
Al bet dan hy, di e roemen derf
Oplthaka, vanfteene n
En klippen woeft en groot, wiens oegft
Is flechterdan wy meenen.
K . v. i. Maer waerom ftoft dit volck aldus
Op zijn e erf koningkrijcken ?
Heeft nie t de vader Naupliu s
Voorprincen moeten wijeken,
En tot zijn heil, de vlag» en 't zeil
Voor minder moeten ftnjcken?
R. v. E. ' t Was Nauplius wien s wijzen raet
Veel koninge n verzochten ,
De vorften ftutte , en hunnen ftaet ,
Op veel manhafre toghten >
Toen zy wel eer, van heind en veer t
Gefchencken tot hem broghten.
jt.v.i. Waer'tvreemtdatFalamedesda n
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Ons heirkracht ging verraeden 5
Dewijl hy muilen ftallen kan,
Met fchatten zwaer geladen ,
Gelijckdeftam, dae r hy af quam 3
Geen giften wou verfmaeden ?
R. v. E . Is hy met recht een brantmerck waert,
Die zich vergaept aen gaven,
Zoo brantmerckt eerft den fnoodcn Aert ,
Aertsvyant van de braven,
Die vilt j e n ftroopt, een' ftaet verkoopt,
En 't volck misbruickr, als flaven.
SteilNeritos, volklippen , heef t
N oit woefter dier ontfangen
Als hy, die fchelmfch en onbeleeft
Betrouwt zijn flimmegangen,
Dielieght, e n ftout zijn verf behoudt ,
Schoon hy'r in wort gevangen.
R. v. i. Ulyfles , dieopKalchasfteunt ,
En onsgebrcederheeren,
Zich deze lafter niet bekreunt.
Zijn vroomhcit zal men eeren:
M aer wie den helm voert, als een fchelm ,
Dat zal detijt ons leeren.
R. v. E. Drae l lange , ó blonde Febus , drael,
Schuw eeuwigh onze kimmen :
d'Ondanckbre Grajen niet beftrael,
Die meeren meerverflimmen .
Waer vlieden wy ? wat ICazery
Komt uit den afgront klimmen ?
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Sifyfus. Megeer.
"IT7 Aer ben ick Sifyfus, gemat van op te ftijgen?
* v N u fche p ick weder lucht: nu kan ick adem krijgen
Waerbenick? i n wat nacht? Megcere , di e my jaeght,
Nachtmerri, oud e kol, hoehebtgemygeplaeght ,
Met uw bebloede zweep en peckftock onderwegen ,
Eer ick een' doorgang heb naer 't bovenvolckgekreegen:
Waerbenick? indsndagh , o f in een' blijder nacht,
Dan d'onderaerdfche poel i wae r magh ick dooien ? zacht.
Waer vind ick Hekaté ? waer rlonckeren de Marren ?
Wanfchepfel, die geen grijns behoeft, noch kunt ontwarren
Uw hair, dat gruwzaem krielt van zwarte (langen, zegh,
Waer dwael ick ? op wat fpoor ? waerheen leit ons de wegh ?
My dunckt ick hoor gebas van honden, die ons riecken.
Zwijgt rekels : luiftert: fus . hel p Cerberus, 't zijn Griecken.
Ick ben in Pelopsrijck, o f in mijn outgebiet ,
t' Ephyren, dat gaet wel. momaenzich t hoort gy niet ?
Wy zijn 't Ephyren, daer de menfchen van mijn treken,
En fchellemftucken me t een groot afgrijzen fpreecken ,
En Minos vloecken, als zy hooren dat mijn ftraf
Niet zwaerde r weegt' , al s ' t wight eens fteens,. bergop, berghaf ,
Bezweet te wentelen in onderaerdfche kelders.
Kolryfter, raed e ick recht ? zegh op, of zijn wy elders?
Meg. In Troas ftaenwe , nietinlfthmos, in' t gezicht
Van Ilium, daer nu het Dorifch leger light,
In 't vlacke en open velt, van waer wy korts vernamen
De bleecke fchimmen, die ons treurigh tegen quamen,
Befprenckelt va n veel bloets, gehouwen, en gekapt,
Mishandelt, en mifmaeckt, gezengt, gequetft, gekrabr.
Sif. Wa t 's d'oirzaeck van 't gefchil?Af^.Een vorft,vervoer t va n minne,
Heeft tot zijn bruit gefchaeckt de fchoone konin^inne
Van
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Van Menelaüs, die zoo zeer niet op de deught
Als op de fchoonheit vlamt, en 't bloeifcl van haer jeught,
En hooger die waerdeertals veeier princen leven.
Sif. Ee n flimmer Sifyfus is noch na my gebleven.
Wat uitkomft ftaet ons eens te wachten van 't gevecht ?
Meg. Men zal geèffent zien , entotdengrontgeflecht
't Hof va n Laömedon: en dees benijde vefte >
Als Inachus geflacht die 't krijghsvolck geeft ten befte ,
Dat overwinner noch, den tienden zomer, zal
De Goón verfchricken me t dien yfielijcken val :
Dan zal het overfchot der vlughtige Trojaenen,
Met handen wringen en af biggelende traenen,
Befchelden Paris, die, zoo reuckeloos onkuifch,
Veroorzaeckt het bederf van zijn doorluchrigh huis,
En liever zijne faem, en glorie uit wou widen,
Dan 'sboels aenminnigheit en kittelingen miflen.
Sif. G y enuwzufters, al s hem Venus had verlockt,
Hebt verre een grooter quaet gefponnen en berockt,
Toen gy der Doren vloot de zee gingt overvoeren,
En o m een geile vrpu ganfch Afie beroeren.
Eumenides, wekten , rech t haeftigh overent
Uwflingerflangighair, enbrant , enblaeckt , enfchent ,
Enfchuimbeckt, raeft , enmoort : dae r ziet men't leger krielen:
Daer laed men Charons fchuit, tot zinckens toe, met zielen:
Het i s 'er drock aen 't veer. zo o wraeckgodinnen, voort.
Spoockt door de benden heen: verzadight u met moort,
De meflen zijn 'er opgewet, en fcherp gefleepen.
Befchildert uwgewaet met bloet, en paerfle ftreepen.
Vernift uw tronien met brein, verfc h uitgefpat. '
Ziet toe, gy fneuvelt licht, het is 'er flibbergladt.
Zoo, dochters van de nacht: maer als gy hier met lijeken
De ftroomen hebt gedamt, en d'overzeefche rijeken
Tot pum , eö gruis verplet, en uit hun plaets beweeght.
Den adeldom, en 't puick der vorften uitgeveegh t
•,
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Zal dan de wraeck vernoeght door 't bloet van zoo veel helden,
Het woeden itaecken ? Meg. Neen, dan wil 't Europe gelden.
GyGrajen, huilt : ze t vry uw dootverf, droefenbang:
W y komen om een' wegh tot uwen ondergang
Te baenen, zwanger van voordachte fchellemftucken ,
En hechte n Argos ramp aen Trojes ongelucken.
Stf. Wa t middel is 'er om te roekenen dit quaet ?
Meg. Denfenix , daer hun heil en zegen in beftaet,
T e helpe n aen d'een zijde, op datze met zijn derven
Oock zijn manhaftighejt» en raet, en wijsheit derven,
En vallen overhoop wraeckgierigh van gemoedt,
En voeren burgerkrijgh om zijn onfehukhgh bloet .
Ick zie de vorften al gefpouwen, en verbolgen,
De volcken van een taele elckanderen vervolgen,
Eilanden in 't geweer, het vafte lant in roer.
Hier wort men vlam gewaer: daer hoort men een rumoer
Van fteden tegens fteên , en vlooten regens vlooten.
d'Een ramp uitd'andre waft, wat wordt 'er bloets vergooten:
Eubea loopt 't gedeilt Peloponnefus af ,
En Scyros Ithaka. Theflaelj e licht, tot ftraf
Van Lokre s oorloghsvolck. deKykladvnersflijpe n
Hun fpeer, om onderling elckandren aen te grijpen.
De laftren klimmen op. d'ee n draeght des anders fchult.
Der vorften hove n zijn met gruwlen cpgevult,
Metbloetfchande, overfpel , me t moert, e n vuiligheden.
Men luiftert noch naer recht, naer billijckheit, noch reden.
De koninginnen , en princeflen zijn bykans
Al fchuldigh aen den moort en neêrflagh van haer mans,
En eer- en trouweloos, elc k is om 't felft verwoeder .
De zoon wreeckt 's vaders leet. d e dochter wreeckt haer moeder,
't Vertwyflen aen den (lam en wettige af komft fplif t
Het volck, en voedt den veede, en endeloozen twift ,
En 't woeden, dat zoo lang bcfchreielijck za l duuren,
Tot dat men endlijck zie de ftedenzonder muuren,
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De ftrooraen onbezeilt, de kampen onbeploeght,
En d'onderaertfche Styx bevolleckt, en vernoeght.
Rampzaligh fpoock, gy zijt tot mijnen dienft gekoren
Voor arfdre zielen: ga, en noop uw neef met fporen ,
Wiens fchalckheit hapert, om bedriegelijck en valfch
Den zoon van Nauplius te brengen om den hals.
Hy fluimerc : in zijn' droom en flaepzal hy u hooren,
E n wat uw geeft verdicht, dat vezel hem in d'ooren.
Ga heen, rampzalig h fpoock. Si. Be n ick de befte dan
Dien d'afgront tot dit fnoot bedrijf uitbraken kan ?
Is niemant meer bequaem tot fchelmery gevonden ?
Dit is mijne af komfts tent: ick moet zijn hart doorgronden.
Hy heeft de leus al wech. Megeere , 'tisbefchickt .
Als hy mijn' geeft vernam, toen wert zijn geeft verfchrickt :
Het zweet brack uit van angft: zijn hairen fchichtigh rezen.
Ick heb hem naer zijn' wenfch den kortften wegh gewezen.
Me. Zo o is het reizens tijt. gedoemd e ziel, gafchuü.
Duick in den donckren poel, en noit befcheenen kuil.
De nacht is op zijn droeffte > en Febe.wijckt de fpoocken .
Ulyffes gaept en geeut: gy hebt zijn ruft gebroken.
Daertreethy uit zijn tent. gae p aerdtrijck: zwelghzeheel
En raeu, die gy terftont gebraeckt hebt uit uw keel.
Ulyffes. Diomedes.
"E En dunpe flaepbefchoot noch nauwelijx mijne oogen,
•'-' Of mijn onrufte geeft beguigelt wert bedrogen
Van eenen droom, of fchim, dieme in den droom verfcheen,
Mijn wit begunftighde, en den aenflagh holp bekleên,
En 't ftuck met zulck een lift befteecken en vermommen}
Dat Neftors wijze tong hier tegens moet verftommen.
Het zy dan fchim , of droom , of wat het wezen wil,
Het is geen marrens tijt. mij n lijf knecht, gaalftil
Naer Diomedes tent. zegh , da t ick hem verbeide
Zoo daetlijck hier ter fte. flus toen hy van my fcheide,
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Wert d'aenflagh qpgefchgtfttot wijder overlegh:
Dan was 'er 't een, en dan wat anders inden wegh:
Nu gaet hy gladt, en 't magh een rijpen raet verftrecken:
Doch dick fchijnt ruim in 't eerft, 't geen fcherp valt in 't völtrecken.
Maer d'aenflagh even wel moet eenmael zijn gewaeght.
Mijn vyant ftaet verfuft, en dut, e n is verfaeght.
Hy vint zich radeloos, om zich van kftermonden,
En logenen t'ontflaen, waerme hy wertgefchönden.
Hoe hy zich meer verweert, en naer zijne onfchult tracht,
Hoe 't Iaftren ftereker groeit, h y is, en blijft verdacht .
Het krijghsvolck is gedeelt: d'een looft hem als een' vader,
En d'ander laftert hem, gelijck een lantverraeder.
Het lafteren wint velt, dewijl der Goden tolck
Die vuile fchennis queeckt, en koeftert onder 't volck.
Mijn wraeckluft zal eerlang hem zijnen trots verkeren,
En d'oude leempten ganfeh tot etter uit doen zweeren.
Hy, ziend e dat zijn pleit, enrolleliepnaer'tendt ,
Den veltheergiftren noch quam fmeecken in zijn tent,
En bad, hy wou hem toch zijn gunftige ooren leenen:
Ophaelende wat dienft ons Argos en Mycenen
Ontfingen door zijn zorgh en overtrouvvenplicht.
De koning beet vergramt hem toe in 'taengeztcht:
lek heb gedienftigheên, ick ken 't, door u genooten :
Maer eene ontfangen fpijt my fchendigh heeft verdrooten.
Het hof van Argos zal u morfelen tot gruis,
Of gy zult hen tot ftof verdelgen met hun huis.
Dat dreigen trof hem: doch hy antwoorde onverflagen:
Het hof van Argos heeft zich noit onheufchgedraegen,
Maer met genade altijt zijn vyanden ontmoet
•>
Dies bidde ick dat uw wraeck niet al te hevigh woed'.
Dus fcheide hy, beducht, zoo 't bleeck aen zijn manieren,
Voor Agamemnons wrock, en 't fpits der helbardieren.
Nu 't ga hier me hoe 't wil, 't kan anders niet als wel.
Ick ben het niet alleen, de grootfte zijn in 't fpel.
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Wy hebben op ons zy de weereltlijcke maghten,
En priefterlijcken arm, geftérckt met dommekrachten :
En noodeloos is hy beducht voor veelgevaers s
Die tot zijn voorfpraeck heef t de tong des wichelaers.
Dio. Ic k kom op uw ontbodt, geheimfte vrient, enmacker.
Wat o.nruf t drijft uw ' geeft ? wat houdt uw' zinnen wacker,
In 't midden van den nacht t Ulyf- Noc h Venus poch haer vier,
Maer zaecken van gewighf. d e rechte tijt is hier
Om onzenaenflagh nu terftont in 't werek te (lellen.
Die. Mij n rae t is hier fekleen. Uhf Daerwiliinietmequèllen .
Dio. Ic k kan geen doorging zien, en blijf'er noc h voor ftaen,
Zoo lan g ick niet begrijp hoe dat het toe kan gaen.
Ulyf. Hy brack door's krijgsraets laft zijri tent op giftren morgen ,
En floegh zich elders neer, waerom men kan verborgen,
In d'eerite legerplaets, een zeker wight van gout,
Recht of zijn zorghdien fchat aen d'aerde had vertrout.
Als hy nu wort betighf van zijne ontfange gaven,
Zoo zal den krijgsraet flux dien rijekdorri op doen graven:
Dan fchijnt hy fchuldigh aen hetopgedicht verraet.
Dio. He t heeft niet fchijnsgenoegh. Uhf. Di t komt ons noch te baet:
Ick zal in Priams naem een' brief aen hem doen lchrijven,
Die, meldende van 't gout, hem zoeckt ter daet te ftijven .
Dio. Wi e zal de bode zijn '?•• . Ühf Eenflaefui t Priaemsftadt j
Mijn krijghsgevange.' als gy de ronde doet, zoo vat
Den bode by den hals, en help hem voort om 't leven.
Dan Agamemnon flux den loozen brief gegeven.
Hoe kan d'Eubeèr toch ontworftelen dien ftrick!
Dio. \ I s recht Ulyflès vont: maer als ick overwick',
Het ftuck is vol gevaers: laet dezen raet befterven.
Ulyf Ic k vrees uw blooheit zat de ganfche Zaeclc bederven.
Hoe ftouter aengevat, hoe lichter uitgevoert.
Men waegeflechtsdekans. Dio. Waer'tfchaeckfpel, wae r het boert.
Belt dat men 't wat vértrfec-k: döfijt is niet geboren,
Ulyf. Daer is met famttiekntot nec h tóe meer Verloren,
D 2
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Meer fchade als winftgedaen. Dio. De man heeft grootegunft
By'tvolckenbydenRaet. Ulyf. Vermomde logenkun ft,
Heeft zijn gezagh verkleent door 't lang en ftadigknaegen.
Dio. A l die hem zijn verwant van vrienden, en van maegen ,
Begunftigen zijn zijde, en dreigen ons met wraeck.
Ulyf. Geenmaegh, ofbloetverwantmag h tuige n in zijn zaeck.
Noit man van dreigen ftorf. Dio. Ic k zie hem triomfeeren,
Daer Ajax en Aclul zijn zaeck in 't recht verweeren,
Door 's grijzen N eftors tong. Ulyf D e veltheer draeght de kling.
De veltheer is de ziel en ftuurmanvan 't geding:
's Rechts uitfpraeck ftaet by hem. hy kieft bcquame mannen,
En kipt de rechters uit, die 's legers vierfchaer f pannen.
Dio. Zo o d'aengeklaeghde zicty beroept op 't Grieckfche recht ?
Ulyf ' t Gefchil wor t naer de plaets gewezen, en gefiecht.
Wy ftaen op 's vyants boom. w y kennen hier geen wetten,
Dan die 's veltmaerfchakks mont en lippen zullen zetten.
Zijn wil is wets genoegh•,die fpreeckc, en yeder zwijgh'.
Des oppervorften zwaert is rechter in denkrijgh.
Dio. O f d'oppervorft bezwecck, als d'aendagh waer begonnen ?
Ulyf D e weerelt lijdt geenfins twee fchitterende zonnen -,
Zoo duit geen heerfchappy twee hoofden in een rijck,
Geen vorft zijn wederga, geen koning zijns gelijclc
d'Eubeé'r is te hoogh in mogentheitgeftéegen ,
Enaenzienby'tgemeen: dit' s Agamemnon tegen,
Die heeft wel duizentmael geklopt op zijn rappier,
Gevloeckt by alle Goón , gezworen hoogh en dier,
By zijnen gordels draeck, b y 't krunckelen der (langen ,
Waermê de Gorgon van zijn beucklaer is behangen,
En by den ftafdes rijx , van Muiciber gefmeet,
Dat hy zich wreecken zal van al 't ontfangen leet,
's Eilanders krijghsgezagh niet lang in 't heir gehengen,
Al zou hy d'oppergoón met d'onderaertfche mengen.
Dio. Me t Agamemnons wrock is 't leger niet gepaeit.
Ulyf ' t Is waer, maerdatisvoloneenigheitgezaeit .
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De meefte hoop is blint, om d'oirzaeck van dit wrocken
T e zien met onderfcheit: oock heeft m'er in bétrocken
Het kerckelijck gefchil, de maght van 't wichelhof,
En 't geen den dienft betreft der Goden. deze ftof
Zoo kitligh is van aert, dat aller ley krackeelen,
Dat zucht tot eige baet en ftaethier onder fpeelen:
En alle fchelmery, die Hechts een fchijn geftal t
Van heiligheit ontleent, licht door dien trechter valt.
Men hitft 's volcks harten op tot razerny door 't krijten ,
En d'alderfterckfte paft den zwackften uitte bijten.
Dio. Mae r wacht u, als de tijt de waerheit eens ontdeckt.
Ulyf. A l hebtghe 't heilighdom met vadermoort bevleckt,
Uw zufters fchaemte ontbloot, in 't aenzicht van uw' zwager,
Den blixemdrager zelf gekroont tot horendrager,
Verkracht zijn bedgenoote, en fchencker Ganimeed,
Het wor t niet eens gemerckt, als maer een outerkleet
Die gruwelen bedeckt, het ftreckendan geen zonden.
Dio. E n of de Priefters 't pleit met Palamedes ftonden?
Ulyf- Da t is onmogelijck: want hoe men't went, en keert,
't Schort even Kalchas daer het Agamemnon deert.
Zijn hoogheit is geraeckt, en heiligheit, die ftedes,
Door d'onderkruipingen en lift van Palamedes,
Allengs gemuilbant wort, en van zijn' glans berooft:
En 't was zoo verr' gebroght, dat geen gemytert hooft
Zou fpreecken in den raet, of met de vorften ftemmen - t
Een toom om naer zijn' wenfch de wichelaers te temmen:
Dit fteeckthem in den krop: behalve dat hy fteef
De vorften tegens hem, die zoo godtyyrigh dreef,
Dat elcke Griexe ftadtzou leggen nieuwe drempels,
Om 't noodlot op 't altaer, in Godgewijde tempels,
T e viere n met den reuck van 't gulden wieroock vat;
Een dienft daer 't priefterdom een' koningklijcken fchat ,
En n jcken oogft af maeit. ho e geeftigh zagh men fchaecken
Dentabbert, e n de kap > metonbefchaemdekaecken

D 3

Dreef

jo

P A L A M E D E S .
Dreef Kalchas, naerzijn* wenfch, me t luttel ftemmendoor
't Befluit des tempeliers, en gaf geen reen gehoor.
d'Eubeër heefVzijn kans in Aulis oock verkeecken.
Dacr riep hy: fchoon de vloot door ftorm niet af kan fteecken,
Men magh zoo reuckeloos niet plengen konings bloet.
Men ftell' den neêrflagh uit: miffchien is oock de vloet
Hier mede niet gepaeit: wilt u der joffer jammeren:
Houwt liever af den hals van witgewolde lammeren.
Daerfchon hem 't priefterdom de krijghsliên op het lijf.
Elck vloeckte, en fcholt om't felft. z y kreeten even ftijf :
Het zaet van Nauplius, van Godtsdienft gjfefch verbaftert ,
Viert tempel, nochaltaer : Dian a wort gelaftert.
Verworght den vryen geeft, qf ftort hem van een' rots.
Deesfmaeltopwichlery, endfoomen , ftout e n trots.
Hy twijfelt aert Godtsdienft, en zal het heir verwarren:
H yacht noch voglezang, nochingewant , nochftarren .
Ick rep van geen geheim •: gy Diomedes zaeght
Wat hy te lijden had, om 't redden van de maeght.
T>io. Zij n aengewende vlijt tot Ifigeens verfchooning ,
Te lichter hem in gunft ka n brengen by den koning.
Uhf. 'tBlijfttufïchenuenmy : ' t is Agamemnons aert,
Dat zijn gedachtenis geen weldaetslangbewaert:
Maer'tleet, he m aengedaen '3 en eens. gelede fmartc
Schiet diepe wortelen in zijn wraeckgierigh harte,
Al'tonverzoenelijck. 't was Atreus, die voorheen
By opdraght onderkroop 't out recht der Griexe fteên.
De zoon vlamt op de vrucht van deze perekementen,
En hoopt zijn' laurëntelghop dezen boom teenten :
Maer Palamedes oogh zijn gangen onderfchept,
En is voor hem gereet, en waeckt eer hy zich rept}
Dies raeft 's krijghsvorften wraeck , die om hem te betraepen,
Misbruickt den ouden haet der Griexe legerpaepen,
Bedienaers van de noot, en noit verbeden dwang:
Die doen hem 't koude zweet aflöopen, door 't gedrang.
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Der lafteraeren, en ftaêghliegende on verboden,
Geen mifdaet rcknen 't quaet, 't geen ftreckt tot dienft der Goden:
Doch 't geit ons evenveel, w y doelen naêr on s wit,
Het zy dan flinxof rechts: waerom ick ernftigh bid ,
Dat uwedapperheit dit heldenftuck verzelle .
Dio Ickvintdenaenflaghnut , 'tiswaer , maerdatickftell e
My zelven in gevaer, is overweegens waert.
Ick ben een man in 't velt, om op een moedigh paert,
Datfchuimbeckt, briefcht, en krapt, en ftof worpt met zijn voeten ,
Mijn' vyant, voor de vuift, met zwaert en fpeer t'ontmoeten
•,
Maer'k heb uw'veinzery, Ulyfles, lan g verleert,
Ick ftem het nietemin, dewijl gy 't zoo begeert.
Ulyf. Ay , Diomedes , lae t die zorg aen my bevolen:
Het moet 'er doncker zij n, daer d'Ithakois zal dooien.
T>io. Welaen , ic k ben't getrooft: doch eer wy 't ftuck bcftaen,
Zoo zal het noodigh zijn, ons rijper te beraén,
Op dat men 't fchandelijck te n halve niet laet fteecken.
Vemieu my anderwerf den voorflagh van uw treken.
Ulyf. Tr e met my-in mijn tent, 't zal wel zoo veiligh zijn.
Men handelt van die zaeckbeft achter ons gordijn.
Rey van Teloponnefers en Ithakoizen.

Eurypilm.

IT' Omt lae t ons by de donckre mae n
•**• Eendraghtelijck te n rci e gaen ,
En yvrig h ftoiten dez e beê
Voor ons draeyaenzicht Hekaté:
Datze Atreu s zoonen toc h bewaer' ,
Die, voor on s haertftede, e n 't altaer ,
Zoo ruftigh wacghde n lijf en goct ,
En trooften ' t volc k in tegenfpoét .
Dat gee n verraedcr zich rerftout »
Om ' t flickeren van Priams gout,
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Hen ^overlevren aen den Fryg,
En ons in 't heimelijck bckrijg*:
En fmoor' half doón op doon gehoopt
In 't bloet, dat uit ons wonden loopt -,
En fteeck' , ten fchrick van Giieckenlant,
Door Hektors toorts de vloot in brant •,
En geeve uitheemfche gallen ftof
T e roepen: hier is 't kerreckhof,
Daer Troje, godloos en te droef»
Mycene en al het heir begroef}
Daer ftont Achilles tent wel eer •,
Hierlaghdeveftheeri ginde r veer
Wert dagh op dagh zoo fel geftreên,
Om Menelaüs bruit Heleen 3
Hier lagh de vloot, om dezen hoeck.
Godin, a y keer dien zwaeren vloeck.
Bewaer uw zuivre kercken oock,
Dat elck u tempel pleghtigh fmoock':
Dat al uw reuckwerck opwaert rijs',
Naer d'eenmael ^engenome wijs,
Deneenmael voorgefchreven plicht i
Het zy gy droef ofheller licht .
Begunftigh toch Apolloos zoon,
Den taelman van den oppertroon,
Die zich op Godts geheim verftaet,
En alle tekens gade flaet
•,
Die klaer kan fpellen 'tongezienft ,
En wien de zuivre Godesdicnft ,
De waerheit zoo ter harte gaet,
En achtze een pyler van den ftaet -,
Een py Ier, dae r de ftaetop leunt >
En om deze oorzaeck zich bekreunt
Met 's konings weereltlijcken ftaf,
Al neemt men 't hem zoo qualiickaf.
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Keer van ons alle nieuwicheên.
Bevry voor yleck uwe outerkleên,
En neem de priefters in uw fcherm ,
Die uwe altaren houden warm.
Zy heeft utoegeknickt. n u zing een andre wijs:
Hef aen een nieuwen dans, en geef het nootlot prijs.
O kracht , vanniemantsmaghtt'ontvliên ,
Gewelt j da t tuffchen uwe knicn
Beklemt de diamante fpil,
Daer 't al op draeit naer uwen wil ?
Die hebt van eeuwigheit gezaeit
't Zaet, daer de tijt zijn vrucht af maeit -,
O dwangbeftuurfter va n al 't werek,
Die Goón en menfehen ftelt een perek j
Houvaft en ancker van 't gefticht
Der weerelt, die in tegenwight
De hooftftof houdt $ ó zuil, die zelf
Draeght onbezwaert dat zwaer gewelf,
Met uwen yfren fcepter heerieht,
En blijft'er left, en waert'er eerft -,
Die hemel, aerde , enhelbeftiert ,
En eifcht dat elck uw Godheit viert,
Die op haer beurt de ftarrenriept,
En meerdre en mindre Goden fchiept,
En blijft verfteenight en verfiockt >
En hebt al 't nodigh quaet berockt:
Saturnus, die zijn vader lubt,
De zoute zee met bloet bedrupt,
Een oirzaeck dat 'er Venus quam ,
Methaereonkuifche minnevlam.
Jupijn, ontvonckt door Cypris ftraei ,
Voort walghde van zijneegemael,
Die bleef verfchupt: een fchoone boel»
Of jongen was zijn minnedoel.
E

P A L A M E D E S .
Merkuur wert d'allerflimfte dief,
En Bacchus kreegh dekruicken Üèf ,
En, ftruickelendcnadéndröridc,
Zong heiige vaerzen dat hetklónek.
Mars groeide in bloet en menfehehmoort.
De reuzérót quatn fél aen boort
Den Donderaer, met fmaet en fchimp >
Toenze Offa perite met* Olynfp,
En weer met Ofla Pelion,
Eer haereen ftereker overwon.
Dat Minos bruit, het hitzïgh dier,
Zich liet befpringen vart een'ftier:
Dat d'Afrikaen, zóó wf eet als1 ftërck,
Van menfchenhoofdéri boud e een kèrek,
Zijn kerekgewijde priéfter hadt
Een dootshooft to t zijn wierooekvat -t
En, eer hy noch gebéderi fprack,
Een' menfchen ongeltorfs óntftack ,
En plengde, met een" heiligen: fchijn,
Root menfchen bloet in plaets van wijn:
En offerde den Goontot brant
Halflevend menfchen ingewant }
Terwijl de menfehendarrem flmt
Om 't lijf zijn taeie merrfchenhxiir,
ZijnofFerkleet, e n feeftcièraet,
En zong, enfehreeude , zonde r maet,
Uitperckementj volbloetrootfchrift ,
Verruckt door innerlijcke drift :
En hiet weergalmen opelck vaers
Een' rey van woefte moordenaers,
Wier wapen, zwaert noch kortelas,
Maer kaeckebeen of fchinckel was:
Dat Tantalus, noch vuil bémorfcht
Van verfchen moort, opfehaffen dorf t
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Zijn' eigen zoon op Jovis difch,
Niet by geval gebeurt e»is ;
Gy nootlot nimmergruwlen moe,
Waert d'oirzaeck: u komt d'eere toe.,
Die dubbeltroniJanus flacht,
Van achter grimt, van vore lacht.
Zoo noc h 't verraet fmeult in zijne afch.
Ontdeck het toch uw' priettren ras:
Scherp Argos fabel meer en meer,
En fmijt den Troifchen ftandert neer.
Eur. Ho u o p, gyhebtvoldaen : he t nootlot heeft volkomca
Uw danflen, en gezang genadigh aengenomen.
H E T D E R D
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Diomedes* SchiUwacbt. Agamemnon.
Dio. "L X Ou fchiltwacht , hou « Schil. Wi e dae r ? Dio. Ic k moe t
•*•
den veltheer fpreken.
Schil. Wiezijtge ? meltuw'naem j o f geef het legerteken.
Dio. ' t Is Diomedes zelf. Schil. Koo m weck hem, daerhyleit .
Dio. Grootmeefte r van ons heir, die uwen leger fpreit
Van drooge en dorre blaên, op op, 't is tijt te waecken.
Aga. We l Diomedes, vrient , zeghop , wa t zijn't voo r zaecken?
Wat brengt gy ons by nacht > is Hektor op de been ?
Dio. ' k Heb een Tro jaenfehen fpie denhal s verfch afgefneên .
Als ick de ronde floot, h y is belaft met brieven,
Ick fleipden boofwicht hier. he t zal den vorft believen
Te vorfchen naer 't geheim. Aga. Ko m hou de torts wat dicht,
Op dat ick dezen gaft befchouwe in 't aengezicht.
Dit 's waerlijckeen Trojaen, van kleedinge en van wezen.
Dit 's Priaems zegelrïngk. ic k moet het inhout lezen.
Op mannen, 't is verraet. mij n dienaers, flux gaét heen t
Behalve Palameed, roep t al den raet by een.
Ei

Agamem-
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Agamemnon. Ulyjfes. Viomedes. Nefior. Ajate.
Y die j voo r kroonen gout en vorftelijcke banden ,
Den kopren hellem voert, en met uw dappre handen
Uit ftael van Afien het vier klinckt, fchilden kerft ,
En Sinvoïs met brein en bloet vermengt, en verft,
Hoort toe: wy zullen u de reden gaen verklaeren,
Waerom men buiten tijts den krijghsraet laet vergaêren.
De Frygiaen [di e 'their befpiedende by nacht}
Van Diomedes hant zoo verfch is omgebraght,
Als hy de ronde floot , verbaeft hem quam gemoeten ,
En fleipte doot en warm voor uwer aller voeten,
Daer gy hem leggen ziet, ] was met een brief belaên,
Dicme uit zijn boezem trock , en yemant fchijnt te raên
Tot gruwelijck verraet. me n zal u laten hooren
Het inhoudt van dit bladt, een donder in onze ooren.
Neptunas waerde zoon, die uw grootvaders ftadt
Begunftigt waergy mooght > de letters van dit bladt
Getu igen mijne gun it, waer door ick ben genegen
T e ftreckcn over u mijn' koningklycken zegen.
Dat gy ontfangen hebt het jongft gezonden gout,
Verftont ick uit den fpie, wiens mont gy toebetrout
't Geheimfte van uw harte, ic k heb atree genooten,
De vruchten van 't beftant, voor luttel tijts befloten,
En wacht op 't uiterft vaft. i s ergens gunft te koop
Om gout, zo o fpaer geen munt. ic k Priam leve op hoop.
Daer is 't geheim des briefs, wat dunckt u," Griexe vorften ?
Ülyf- Verdelghze , ÓJuno , toch , di e naer ons leven dorften.
J)io. Ontdeckze , óHekaté , di e naer den ondergang
Van onze tenten ftaen. Nef. Óntdeckdewaterflang ,
Gefcholeh onder't gras. Aj. Saturnus , breng , de waerheit
Ten left e eens aen den dagh. Aga. Wi e twijfelt aen de klaerhctt
Van 't godeloos verraet ? Aj. Ic k twijfel, met verlof.
Die alle treken ken, en fauflen van het hof.
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Aga. NuAjax , gee f gehoor, enfpreecknietongeregelt .
Nef. I s 't koning Priams merck ? Aga. D e brief was toegezegelt
Met 's konings eigen ringk , doch't wapen is mifluckt
In 't zeeglen, en de hant in 't fchrij ven wat gedruckt.
Mistrout gy aen mijn woort> geloof uwe eigene oogen.
Daer vader, lee s den brief. Aj. Ee n dochter van de logen,
Een vondeling van 't hof, een baftert 'van den nijt,
En overjaerden wrock, 't uitbraeckfel van de fpijt.
Nef. Di t zwijmt naerPriams hant, gelijckdedruckvan'twapen.
Aj., Zoopaeitmen'tflechtevolck : zo o leght men kinders flapen,
Maer Ajax nimmermeer. Aga. ' t Zy hoe men dit verfchoon',
De koning Nauplius is godt Neptunus zoon.
Aj. J a Palamedes is't, ic k hou het u ten befte.
Aga. Neptunu s eige ftadtis T rojes hooge vefte:
d' Eubeër draeghtze gunft, met al zijn heiloos zaet.
Aj. J a Palamedes is't, diebroutonsditverraet .
Die boofwicht moet van kant. Ulyf. Befchutons , goed e Goden.
THo. DattreffLaomedon. Aj. Ofee r b y tijtsgevloden.
Dio. Zo o groot een onheil trefïè ons tenten nimmermeer.
Aga. Hie r geit geen Iochenen: wan t hoe men't wende of keer',
't Is Priams tekening, w y twij flennu niet langer,
Of Palamedes gaet van deze boof heit zwanger.
Aj. Di t heeft men lang gezocht, enonder'tvolckgeftroit ,
En nu met dezen brief het fchelmftuck opgetoit .
Nef. Gyheeren , zie t wel toe, ' t zijn zorgelijcke zaecken.
Hy vangt wat wightigs aen, die tot een fchelm zal maecken,
Een' welgeboren vorft, een' man van groot bewint >
Dies wenfchick dat geen wraeck uwe oogen en verblind'.
Men overweeg'de zaeck, en veil' geen onrijp oordeel.
Aga. Waerhoogheitwortgequetft , heeftniemanteenigvoordeel .
Nef. Ofhoogheitisgequetft , da t hangt hier in gefchil.
Aga. Hymerck t de mifdaet licht, diez e anders mereken wil.
Nef Wi e yeöjanthaetigh is zeer h'cht een* brief kan dichten.
Aga. Nabóotfe n hant en merck, onnozelheitbctighten ?
E 3
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Nef Da t is wel eer gebeurt. Aj. Alwaerhetnoitgefchiet ,
Zoodurfmen'tnubeftaen. Aga. Die' t leger heeft befpie t
Met brieven afgereeht, leght hier voor u verflagen,
Aj. Indie n Ky levend waer, men moght hem onderraegen.
Aga. D e doode melt de zaeck, het is een Frygiaen.
Aj. Ee n flaef, "die kortelingin-'t oorlogh werrgevaén.
Aga. Zo o zou men alles wel in twijffel kunnen trecken.
Aj. Zo o zou men alrijt wel des vroomen naem bevlecken.
Aga. Di e man was lang verdacht. Aj, Zowasdevalfchetong i
Des grooten logenaers. Aga. Gy , Ajax , zijttejong ,
Om Agamemnoris moot zoo kort teheeten liegen.
Of kift het u, zoo wil uw zelven niet bedriegen}
Maer dat uw degen paffe op 't koningklijcke ftael.
Aj. Zo o doet hy. Nef Houd t gemack, gyheeren . laetdefehae l
Van warebillijckheit beflechtend'ongelijcken .
Hoe kan een toornigh zwaert een wettigh vonnis ftrijeken !
Wie 't recht heeft op zijn zy dick fneuvclt door het fpits.
Laetreênufcheiden: ' t zwaert is oordeeloos, e n bits.
Het zwaert zy op Dardaens meinedigh zaet verbittert,
Drijf Hektor op de vlught, als 't in zijne oogen fchittert,
En blixemt. Jupiter noch geen der Goón geheng',
Dat d'eene bontgenoot het btoct des anders pleng*,
Het Dorifch leger ryt' zijne eigene ingewanden,
Geweer en wapens meng, verwarre z vaert en handen,
Wat had de vyant ftof te lachen in ons doot i
Hoe zou hy vieren torts in ons gedeelde vloot
Dan flingerenmet maght, en met bebloede fabels
Doorhouwen, voordevuift » onsanckertouw , enkabels ,
En zenden brandende de kielen zeewaert in,
In 't aenzien van de ftadt , en Priams hofgezin!
Verblijft d e zaeck aen my. vertrout mijn zilverhairen,
En gryzen ouderdom, wien veel is wedervacren.
Aga. Alwaer' t mijn eigen bloet, zo o wil ick dat men ftraff'
De dichters van't verraet, Aj. Ic k dat een open graf
Hen
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Henlevendighverzwelg'. Nef Wyftemmen'takesaemen :
Maer waer de boóf heit fchuilt, valtdonckeromteraemen.
Aga. D e godelooze neemt de fcheemring tot zijn wijck.
Nef. Me n ftell'dan't oordee l uit, to t dat het ieder blijck'.
Aga. Ontbeer t dit fchijn en blijck? Nef Hetistetwijfelachtigh .
Aga. Wa t eifchtghy voor bewijs? hoebondigh ? o f hoe krachtigh ?
Nef. Da t klaer en helder licht gelijck de middagh doet.
Aga. H y quetf t he t vaderlant, die booze ftucken voedt.
Nef. Ic k voe geen quaet, maer vrees onfchuldigh bloet te ftorten,
Aga. Gy vreeft niet eens den ftaetdoor flapheitte verkorten,
Nef. D e rechter handelt wijs, die veel quaetdoenders fpaert,
Om een onnoolle ziel te vryen van het zwaert.
Aga. Zo o kan geen rijck beftaén. Nef. Zo o kan het eeuwig duuren.
Gerechtigheit bout ftëên , en koningklijcke muuren}
Daer onrecht en gewelt palaizen ommeruckt.
Van elcken druppel bloets, door onrecht onderdruckt,
Gedoemt door 't fchendigh ttael , ontfpruiten duizend wrocken.
Die berften uit tot wraeck, wiens zwaert eens uitgetrocken
Keert langzae m m zijn fchee. wi e heilig bloet vergiet,
Terght Nemefis. zi e toe, e n roer dees Hydra niet.
't Is licht een hooft gevelt, in reuckeloozen toren :
Maer kunft is 't, groote kunft, den wortel ganfeh te fmooren,
Wanneer de hals, in plaets van een, veel hooiden teelt.
Aga. Mij n oordeel van het uw hierinne niet verfcheelt.
Ick kniel voor Themis troon) mijndaeden dat betuigen,
't Waer razerny het recht uit haet en nijt te buigen.
Ick zal niets wetteloos beftaén door onbefcheit.
W ie tegens 't vaderlant en d'bppermajefteit
Zich zei ven fchandelijck noch eerloos heeft vergreepen,
Die loopt geen lijfegevaer. Aj. Och , ware n noit mij nfchepen
Verzeilt van Salamin zoo verre aen Tenedos.
Aga. Geval t het u , zoo ruck uwe anckertouwen los:
Het fteecktden Grajen niet op tien of twalef kielen.
Ai. Maer toen twee Ajaxen 't ganfeh leger tegenhielen >
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En redden uwe vloot, daer 't al fcheen overmant }
Daer Hektors fackel reexle zeilen ftackaen brant j
Tóen ftackt'er nau genoeg, ho e of dit uit wil vallen ?
Mijn vader Telamon was d'eerfte, die dé wallen
Van Troje zelf beklom, en Herkies (teef met kracht -,
Een van de vijftigh oock, die om de guide vacht,
Door *t klinckende gedruifch der Cyaneefche rotfen,
Naer Kolchos togen, en den Zeevooght gingen troffe n
lek, volgende dén aert van zulck een braven helt,
Heb Helles vloet gekruift, en hier in 't vlacke vek
Mijn tent gefpannen, nam met ernft het leet ter harte
Van Menelaüs, en 't verongelijckte Sparte :
Dit'smijnbezoldingnuj dit's , Ajax , a l uwe eer.
Wat drael ick ? 'k heb verlof: me n guntme dat ick keer'.
Aga. U w vader Telamon > de terger der Trojanen,
Was oirzaéck van veel bloets, en veeier Griecken traenen
-,
Was oirzaéck dat de vloot der Frygen overwocy:
Dat A lexander, in vergoeding van zijn moey',
Mij n broeders bedgenoot, en dierbaer pant vervoerde,
En doordien roof Europe, e n Afie beroerde.
Wat uwe reis belangt, gy ftoft al t'onbedocht,
Als of aen u alleen hing d'overzeefche toght.
Neen, Ajax , ftaeck die n roem, e n wilt het my vergeven,
Om eenen Ajax waer de toght niet nagebleven.
Nef. Gyheeren , wae r toe dient dit onderling verwijt?
Het baertaf keerigheitalsd'cen den andren bijt.
Ick bid den oppervorft hy wil zijn' gramfchap fuflen ,
En niet den oorloghsmoedt van dezen krijghshelt bluffen ,
Wiens braeve daeden volght d'onfterffelijcke nacm .
De mont van yeder een gaet zwanger van zijn' faerri.
Eenvekheer, di e met hoon zijn hopliên loont, na'ctftrijdea,
Ontziet zijn heirkracht niet de zenuw af te fnijden.
Aj. Dae r leght 't vervloeckt geweer} De Goden ftrafFenmy
Indien ick oit hierna het z waert gordc op my nzy.
Geen
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Geen helt behaek hier lof j ho e dapper, hoerechtfchapen ,
Hoe vroom hy zit te paert} da t zich een ander wapen':
lek dien geen dwingelant, noch geen vermeten hooft ,
Dat niets prijswaerdigh acht, dan 't geen zijn harifen looft .
Nef N u Ajax toom den moedt i bewee r uw zaeck met reden.
Aga. W y zijn dit lang gewoon; 'tzijnd'oudeoploopentheden :
Beft dat hy eerft bedaer. Nef ' t Is heftigh gekrackeelt.
Het drucktme de gemoên aldus te zien gedeelt.
Ick wenfehte dat die twill geflecht waer, en bevredight.
Aga. Ickwenfchhetdefgelijx . Nef. Al s ekk het zijn verdedight*
En treckt zijn' ftreng naer maght, is 't by frer ongezien.
Aga. Wa t Agamemnon drijft, moet cerft voov al gefchitri.
Het voeghtde n minderen voor meerder maght te dureken.
Nef. Ee n koning kan zeer licht d'ontfange maght misbruicken.
Aga. Datoordeelftaetaenhem . Nef. Enoockaenzijngemeent ,
Van wie hy zijne maght, en heerlijckheit ontleent.
De koning is om 't volck. d e wijze kan zich voegen.
Naer tijts gelegentheit, en yeder een vernoegen ,
Inzonderheit de ziel van zijn geheimen raet,
De leden van het rijck > en pylers van den ftact.
Ick wenfehtedat men zwichtc, en ongeval verhoede.
Ulyf. Ic k fpreeck 'er zoo veel in > men houd 'et my ten goede:
Dat elck den vorft verfchoone, en quaetvermoeden fchorr'
Zoo lang naer luit des briefs geen gout gevonden wort,
Omtrent de legerplaets van Palamedes tenten.
Men onderzoeck' het ftuck , en ftaeck'dees dreigemencen.
Oio. Die raer gevaltme wel. Aga. Watzeght'erNeftorranf1
Vef. Oprechte munt de proef gewilligh lijden kan,
Zoo zal 't navorfchen oock geen* eerlijck' man befchaemen.
llyf Wi e neemt dien laft op zich? Aga. U beid e zal't betacmen.
Jhf. Hetwacronsaengenaemft , indie n het andrendeên.
4ga. Me n volge m ijn bevel: verricht dit met uw tween.
F
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Kalebas. Eurypilus.
r \ Nfterfelijck e Goon , wier overgroot «vermogen
^ ^ U w priefterfchap befchermt , alsd'appel van uwe oogen,.
Uit uwe ftoelendaelt,. befchaduwt van een wolek,
En hanthaeft uw gemeente, uw eerophoudend volck ,
En waerde fpeelgenoots, die over hunne waeien ,
De zoomen van hun Icleet>. en mantels laeten zwaeien j
Wier langgebaerde kin van hairen hangt vermaft j
Wier winckbraeu en gebaer niet loehent hoe hun paft
Een wetteloze maght, die prat op vorften banden ,
En keizers kroonen treet: wier hoeden breet van randen,
Gebogen van ter zy, voorfpits, e n achter fpits,
Befchaduwen 't gelaet, daer 't liefelijck en bits •
Zich in het ftaetighmengt, tot-ftijving van geboden,.
En tucht van zielen > ó onfterfelijcke Goden ,
Die onze ootmoedigheit gebeurt hebt uit het ftof
Op uwen tempeltroon; ö Goden, u zy lof ,
Datgyuweecrewreeckt, enftraftze , di e vermetel
Opdraegen 't kerekenrecht den weereltlijcken zetel,
T c vaft en zeker flaen op 't flibberighen fteil,
En buigen 't heilighdom ten dienlt van burgerheil.
Dat Palamedes ons nu muilbande, en ten fpat maeck'
t Gezag h des tempeliers „ de zeker heit dar Godsfpraeck :
Dat hy op 't outer nu zijn nieuwe gruwlen zett',
En wuft, en onbefuift onz e outerkleên befmett' .
Nu zal hy leeren wat het inheeft, dus t'ontijde,
Dus ftout , de hant te flaenaen 't priefteriijck gewijde .
Wy ftaen met Goden, in een noitgekrenckt verbonr.
Al wie ons wederfpreeckt, di e wederfpreeckt Godts monr.
W y zijn Godts beelden, zijn gewettighde gezanten,
Beroepen en geftelt tot Jupiters trouwanten
Enftoet, e n draegen zijn licvrey. Wi e raedt zoeckt, gaet
Door onzen mont alleen by Jupiter om raet.
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De wcreltlijcke ftoel , die ons durf tegenwroeten,
Moet nederzijgen, ftaet op wanckelbaere voeten.
Een blixem is ons wenck, een donder yder woort.
Wy zijn de muur om 't rijck, de fleutelsvan ftadts poort,
De fackels om een lant in lichten brant te ftellen.
Wy geven aengeterghtd'uitbraexelen der hellen,
En vloecken vryen toom: en geen Monarch zoo gaeu
Zijn heir brengt op de been, al s wyhetwoeftegraeu .
DaerkomtEurypilus. We l zoon, mij n zinnen hangen
In twijfel, tufTchen vrees, en hartelijck verlangen.
Hoe is het fpel vergaen ? is 't bofchfwiijn eens gejaeght ?
Eur. O eer des priefterdems, men heeft te recht gedaeght
Den vyant onzes naems, zoo ras men Priams gaven
Hadde uit het aerdtrijck, daer zijn tent ftont , opgegraven.
Kal. Mij n hart van blyfchap zwik, e n geeft den geeft meer bots:
Mijn ingewan t fpringt o p, en juight van vreught, nu Godts
ErfVyant is beknelt, i n d'Ithakoïfehe ftricken.
Dit 's nootlot en Godts werck, geen menfchelijck befchicken .
Eur. Mae r of dees fchalcke noch het lijfsgevaer ontfprong ,
Door zijn ervaeren brein, en honighzoetetong ?
Kal. D e zaeck lijdt geen gevaer: wy zullen 't zoo beftellen
Dat zijn dootvyanden, en haters 'c oordeel vellen
-,
Na dat men 't oude, en langvergeten uit den hoeck
Gehaelt hebbe, en wel naeu doorzocht zijn levens boeck,
Van dingen die hem zijn ontfehooten door de jaeren:
En waer de logen geit, daer zal men waerheit fpaeren,
En geven 't valfch een' fchijn van Oprecht, en een verf
Van bloetbadten verraet, va n liên- en Iantbederf.
Zijn vonnis boven aen zal in het voorhooft roeren
Hoe godtloos hy beftont het heilige aen te roeren,
En brack met eenen bant 's rijx bandfen altemael,
Het heir verwörrende met een gedeelde tael,
Verweckendè een gedroght en Hydra van gefchillen,
Van noot, gebeurlijckheit , van moeten, e n van willen,
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En eifchte in ditgefchrey dat Hechts zijn bovenzang.
Alleen zou zijn gehoort, in kerck- en priefterdwang;
Ju wetten fmcdende, waer naer wy outerknechtcn ,
Een hemel fch Godtvry volck, ons zouden moeten rechten.
Hy (leef het onderfcheit van noodighen van nut,..
En ftreckte door gezagh der nieuwigheden ftut y.
Afflaende een wettige verzaemeling van paepen ,.
En brengende om zijn tent vreemt krijgsvolck in hun wapen,
Zelf buiten 's maerfchalcks laft: en duizent dingen meer.
Maer gaenwe binnen: want de raet vergadert weer.
Palamedes.
/ " \ Nacht , wiensdonckerkleet befchaduwtalle.menfchen ,
^ ^ Z o wel die heerlijck zijn, als die om nootdruft wenfehen ,
Wat boosheit decktge toch met dicke duifterheên ?
W at lagen zcecktge met uw fchaduwen te kleèn ?
Men vordertme in den raet: ho e durf ick my betrouwen ?
Het is op my gemunt: daer is wat quaets gebrouwen.
Men mompelt allerleis: men ftroit een vallch gerucht.
Mijn vrienden zijn bezorght: men raedme dat ick vlucht.
Hoe kan een vroom gemoedt, g y kent het, Hemellieden ,
Van geen verraetbewuit,. verftaentot eerloos vlieden ,
Hoe kan een edel hart verzwelgen, dat men zegg':
Die droop voor fchellem deur voor Troje iri 't zwaer belegh,
En dorll zijn zaeck, voor recht gedaghvaert, niet verweeren,
Dewijl hy 't halsrecht,. dat hem dreighde, niet kon keeren.
Neen Palamedcs blijf: ontzi e geen ongeval.
Al fchiet men pylen uit, gedoop t in bittregal,
JSIoch brantmerek door uw vlught, uit ydele vervaernis}
Uw naem en glori niet,. uw zelven tot bezwaernis,
Uw magen tot verwijt, uw vyanden tot vreught:
Maer hef het hooft om hoogh, e n toon dat wacre deught,
Als d'eedle pallemboom , geen laft te draegen weigert,
Entegens 't zwaer gewight dfcrlafteringen fteigert.
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Het on verbreeckbaer recht van 't oude Grieckcnlant,
Ons hantveftboeck, gefchat een dier en heiligh pant,
De guide vryheit, die vaft treurt, enflaetaen'tquijnea ,
Ick reis op reis dus lang hebtegens t'ondermijnen
Der boozen voorgeftreên: ick blij f haer fchutshecr noch,
Envoorfpraecktegenslift, enuitgemaecktbedrogh ,
Zoo lang eendruppel bloets zal uit mijne adren leken;
Zoo lang mijn zuivre tong kan zuivre waerheit fpreecken,
De maght ontbreecktme niet om dit gevaer t'ontvhên,
Jupijns en Peleus zoons my hulp en byftant bién.
Verbinden zich om ftrijt , met hooge en heiige eeden,
T e keercn 's maerfchalcks wrock en ongerechtigheden,
Mijn zuivre onnoozelheit, in fpijt van logentael,
En ziedend heete wraeck, door wapens en door ftael
T e vryen wettelijek: maer als ick 't overweege,
't Is beter dat ick ly, dan mijnen naem en zege
Met burgermoort bevlecke, en om hun onverftant
Grieck tegens Grieck, en ftanderstegen ftanders kant':
't Is beter dat men -een' verdelgc hier op aerde,
Als 't euvel uitwafch' met den Ichitterenden zwaerdc.
Van dat men my verkoor tot aller vorften mont ,
En, alsverdadiger , aenonsgebietverbont,
Met zulck een dieren eedt, vcrftontick, zo o ick't huiden
Hooghnodigh voor den ftaet [ hoe fchendigh zy 't mifduiden ]
En tot verzekering der vorften in 't gemeen,
N och oordeel, dat 't gezagh op 't heilighdom alleen
Den fceptren toebehoort, en vorftelijcke banden,
Geen reuckloos tempelier zijn vingers en zijn handen
Zal fchenden aen dien toom, en teugel, als een recht,
En hoogheit aen 's lanrs ftaetonfcheibaer vaft gehecht,
Het is van aenvangh oock „ by alle bontgenooten,
Eenparigh zoo verftaen, verdadight, enbeflooten i
Zoo drijf ick dan niet nieus of zeldzaems, zoo men 't noemt t
Gelijckd'Aertswichelaer, die' t weefeltsdo m verdoemt,
F3
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Genomen iek wacr ftom $ en liet dien teugel flippen,
Tot wroeging mijner ziele, en fchcnnis mijner lippen,
Zou niet te duchten (hen gewetens fcherpe dwang,
Waer aen geketent is der ftedenondergang ?
Na'et bannen van de deught, het gruwelijck beftorme n
Van racthuis, en van kerck > na'et endeloos hervormen
Van tempel, rempeldicnft, en wat aen 't outer kleeft.
Wat raershee r is zoo jong die dit niet heeft beleeft ?
De kerekers galmen ncch. dekuflens , endezaelc n
Ontbloot van grijzen raet, het roecken van de paelen,
Befchreien hun gewelf, en 't zwaert van bloet befpat.
Hun dolhei f rooekt en fpoockt van d'een in d'andre ftadt.
Het heiligh perekement, met heerlijck wafch bezegelt,
Betuight hun razerny , te woed en ongeregelt.
Vegeeft het my, indien mijn ouderdom vermaft ,
Na zoo getrou een' dienft, u raeckt, en zich ontlaft.
De Goden zullen, tot gerechtigheit bewegen,
Verdruckte waerheit eens hanthaven, als de logen}
Van Schalckacrt ruw gefmeet, gevijlt van Kalchas tong,
Gelijck een vuile damp verdwijnt by out en jong.
Men macckt den velthcer diets, om ons als kafte wannen 3
Als waer men tegens hem met yver ingefpannen;
Schooft nicmant meer dan ick zijne eer gevordert heeft :
Hoewel getrouwe dienft my qua belooning geeft.
't Is waer, ickduldc'tnoit , noc h zal het niet gehengen
Met mijn beftemming, dat men reuckeloos ga mengen
't Byzonder en 't gemeen , 't welck groot verfchil verweckt
Het opperde gezagh•', als hy te velde treckt,
Is met gemeenen raet zijn' feepter opgedraegen >
Niet cm 't byzonder recht der Vorften te belacgen,
En deze maght zoo wijt te trecken, dat'er een
't Byzonder eigendom zou f milten in 't gemeen,
Zich, als een dwinglant, in den hoogen zetel zetten ,
En fchenden de vart oursbezworeGriexe wetten.
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Hoe kan ick fchacmteloos dat onrecht met hem fta«ny
En tegens eer en eedt mijn vaderlant verraên ?
't Bezetten van mijn tent, metgrooter tal van wachten ,
Geen wettigh voedfel geeft tot allerley gedaghten,
Dewijl het is gefchiet door Neftors wijzen raet .
Ick was alree gebroght in veeier hopliên haet:
Men zagh noch hoorde niet dan blixemcn, en donderen :
Men mompelde van moort, bloetftortingen, e n pionderen.
Wat vorft vermagh dit niet ? wat raeckt het yemants kroon ,
Dat ick voorzichtelijck verzeker mijn perfoon f
Dit maeckt geen' (laet in ftaet , gelijckze laftren darren,
Noch ftreckt niet om het heir door tweedracht re verwarren,
Maer eer tot eenigheit; de wijl mijn lijfwachts eedt
N och tegens 't algemeen, noch 's konings hoogheit ftreet.
Dat wy de fchatkift va n 's lants middelen uitputten,
Waer door zich 't weerloos heir niet langer kan befchutten,
Ja loopt geen klein gevaer van droeve nederlaegh,
Ten zy men met Priam zich fchandelijck verdraeg h
•,
Is logen en verziert: 't zou waerheit bet gelijcken,
Waer dit geduit op hen, die eerloos zich verrijcken.
Maer daer en deert het niet, 't is niet zoo zeer om my :
Men pooght den vryen ftaette quetfen door mijn zy.
Men roept tot flaeffchen dienft hetvrygevochten Griccken ,
En treckt bedecktelijck flaghvcrenmt zijn wiecken.
Men gaet de vroomften na , op dat men 't recht verftomm'.
De Godtsdienft ftreckr een grijns: het fchelmftuck gaet voor mom.
Wat arm en byfter is, tot Agamemnons voordeel,
De zaecken hanthacft, nietiüt wetenfchap en oordeel,
Maer puur uit eigebaet. 'tgeraes , ' t gedrang, ' t gewoel
Is om den heiligh niet, maer om den heilgen ftoel.
Ick zal gedaghvaert dan voor Agamemnon treden,
En tegenwoordigh zelfden loozen raet bekleeden ,
En uitftaen met geduit, het zy oock wat het zy.
Kom, lafter s logentael j ic k ken my zelven vry.
Kooni,
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Koom, overjaerd e wrock; koom, langgedreighd e wraecke:
lek fteun op mijn gemoedt, en mijn gerechte zaeckc.
Ick flap mijn' doodt te moet: zy ftreck' 't gemeen tot baet 5
Als ick mijn bloet vergiet, te n offer voor den ftaet.
Palamedes. Agamemnon. Neftor. Diomedes. UlyjJ'es
T Ckben , o p uw ontbodt, beheerfchcr van Mycenen,
-*- En overfte van 't heir, hier in den raet verfcheenen.
Wat onraet fleurt uw ruft, en daghvaert ons by nacht ?
Aga. Gy , Palamedes , waertvanoverlangverdacht ,
En 't quaet vermoeden groeit, al s of gy met de Frygen
Hadiïeimelijckbeftant. Pal. Onnoofle n te betygen
Is kleene kunft, en die geen brave heeren paft,
Dat laftren eifcht bewijs; daer is wat meeraen vaft .
Wy hebben niet gemeens met dat meineedigh Trojen.
Aga. Ho e kom t gy dan berucht ? Pal. Da t vraegt hen die dit ftrojen ,
Tot fchennis mijnes naems. Aga. Gemeenlijc k wil 't zoo gaen ,
Waer yemant wort belaft, daer is een weinigh aen.
Pal. Zo o maeckt de Iaftering dan vroome lieden fchuldigh ?
Aga, Da t volght met: maer 't geroep is nu zoo meenighvuldigh
In aller krijgsliênmont, en zelf in Priams ftadt,
Zoo dat men vaft gelooft hier hapert dit of dat.
Pal. Onzeke r lantgeruch t moet logen zijn of waerheit.
Dat elck 't bedencken fchorte, en wacht op meerder klaerheit.
Aga. D e ftaet en lijdt het niet, het leger loopt gevaer.
Pal. Wa t eifch t dan d'oppervorft, da t ick de waerheit fpaer',
En logentael verdichte, en valfchc ftricken breide ?
Mijne eige ziel verworge, enzoo van 't leven fcheide?
A'ia. Sprccci c waerheit: mel t ons flux wat in dien boezem fteeckt.
i\:l. Ee n vroom en oprecht hart, ee n ziel, diedeughdenqueeckt ,
i: n noit zich krciicken liet door konir.gklijckc giften .
ha. G y zoen van Nauplius, men zal uw woorden ziften .
Bedrieghuw zelven niet, noch hael geen zwaerder ftraf
Uw mildact op den hals: men heeft 'er tijding af.
Heeft
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Heeft Pari s met een glay u niet aen boort gelegen ?
Zietdaer, h y ftaet verftomt: hy heeft'er o p gezwegen:
Hy zet zijn dootverf: hy befterft i n 't aengezicht:
Het quaet geweeten wroeght: het fchellemftuck betigh t
Zijn'eigen meefter. zoo , zo o zal ick't kluwen krijgen:
Wy hebben 't ende alreê: hy ftaethet toe met zwijgen.
Pal. N iets fchellems fta ick toe, noch ben in 't minft be wuft
Van meineedt of verraet, noch in 't gemoedt ontruft
-,
Neen Agamemnon, neen, mae r ftaal heel verwondert
Om dees befchuldiging, die in mijne ooren dondert.
Ick zie gy dingt uit wraeck naer mijn onnozel bloet >
Dat kuntge ftorten , maer 't vryfpreeckcnde gemoedt
Noitblufichen, nee n voorwaer. mijn e onfehuk 't hooft zal heffe»
Ten golve n uit, hoe fel haer lafterbuien treffen .
Is 't om mijn doot gedaen, zoo fpaer deze ydle reen:
Kom koel uw moedt aen my, en lcime daetlijck heen.
Aga. H y maeckt zich zelven t'zocck, ja durfden konin g tergen,
Ontkent 't bekende ftuck , en waent het te verbergen.
Wy moete n ftrengergaen. me n breng' de pijnbanck hier,
En perflT' de waerheit uit met water en met vier:
Het is hardneckigheit. breng t herwaert hairc koorden,
En reckt hem kruisgewijs: hy paft op niemants woorden.
Wy hebben dat wel eer halsftercker hooft verleert.
Pal. Dit' s ftrydigh tegens recht. Aga. Gee n wettigh krijghsrecht keert
Zich aen het burgerrecht, d e vorften, vol en droncken,
Hantvcften n u en dan de Griexe fteden fchoncken.
Hy neemtze, dieze gaf den volcke in eigendom :
't Is heerengift: ee n heer die eifchtze wederom.
Indienze ons dienftigh zijn, wy willen datze fpreecken,
Maer zwijgen, zooze ons 't hooft met tegenftribben brcecken .
Pal. Me n heeft 'er dan vergeefs den oorlogh om gevoert,
Vergeefs 'taenpalend rijck des nabuurs om beroert,
En ydel op geftoft. u w vader in zijn leven
Sprack dickwijl: waer toe 't recht in perekement gefchreven,
G Mo
t
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Met letters, roo t van gout, gefterck t met heerlijck wafch -,
Indien geen burger oit des zellefs vruchten las,
Noch deel had aen 't genot, och , overheerd e Argiven.
Aga. W y ftaen op's vyants boom: mijn willen, mij n believe n
Is aller Griecken wet . ach t iemant mijne ftem
Een' krachteloozen galm , dee s degen geeftze klem .
N u antwoor t op ons vraegh: hier geit geen tegenftreven .
Pal. Ic k ben, hee r koning, u noit antwoort fchuldigh bleven .
Aga. Nurantdenboofwichtaen . gypijnigers , kom t voort.
Wat voer ick woordenftrijt me t dezen fchelm ? hy hoort
Noch luilter t naer mijn reen. me n legg' hem 't vier wat nader.
Daer is niet aen verbeurt al meuvelt de verraeder.
Pal. Gyheeren , zie t voor u: ic k ben in uwe maght :
Gebeurtme leetoffmaet , da t is gewelt en kracht.
Cy mooght met luit gebaer de ruime lucht vervullen:
Maer denckt daer leven 'er, die 't van u eifchen zullen.
Belijdenis, door pij n uit iemants mont geperft ,
W o r t zelde n vaft gelooft, en fchoon gy 't heelt, het berf t
Ten dicken muuren uit . h y overtreet de paelen.
Van billijckheit, die zoo waent iemant t'achterhaelen.
Nef. Indie n het u gevalt, óveltheer, g a met m y ,
O p datw e ons onderling befpreecken, aend'een zy .
Aga. Wa t zegt de vader goeds? Nef. Ic k zal, ógroot e koning,
Van u niet bidden 't geen magh dienen tot verfchoonin g
Vanoproer, ofverraet : ishierdeminftefchult ,
H y draegh' verdiende ftraf , en peenen met gedult:
Maer da t gy geenfins pooght, door pijnigen en recken,
Een mifdaet uit den mont van dezen vorft te trecken,
T o t quetfin g van de grootfte, en van 't byzonder recht
Des vorftelijcken naems , en zoo u zelf bevecht.
Men heeft oock op dit ftuck nu lang genoegh gedrongen.
Miffchien i s 'tgiftighfpogh va n bitfe laftertongen .
Maer is 'er anders yet, men legg" hem dat te laft ,
En gee f zijne onfchulr plaets. Aga. Deboofwichtisalvaft ,
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O roem van Neleus ftam , het fchelmftuck za l ons fcheiden,
W y vonden goet hem dus een weinigh om te leiden:
Macr of hy 't lochnen dorft, al waer hier blijck en fchijn,
Zou dan de pij nbanck niet ons jongde toevlught zijn ?
Nef. 't Geen bli jckt dat fpreeckt van zelf: wie vuil is moet zich fchamen,
Daer vele tekens klaer een zaek beftemmen t'zamen.
Men neem' zoo kort een' weghalsme immer neemen kan.
Aga. Sleip t hier den doodenfpie. wa t dunckt u van dien man.
Pal. He t is een zielloos lijf. Aga. Ditis'tnietdatwevraegen .
Is 't niet de fpie, die nu het leger quam belaegen ?
Pal. 'tWaermooglijck . Aga. ' t Is hy zelf, diedickwij l was gewent
Te fluipen door het heir in Palamedes tent.
Pal. Mij n aengezicht dien menfch met kennis noit aenfchoude
Aga. Uw e oogen zagen hem, toengy hem toebetroude
't Geheim van briefop brief, wannee r hy van Priaem
U fchriften braght , e n groete in 's grijzen konings naem.
Pal. Mij n hair moet, alsMegeer, va n zwarte flangenkrielen - }
Mijn fchim gevoele alleen de plaegh, die alle zielen
In 't onderaerdfche hol van Dis is toegedoemt;
Mijn naem een vloeck zy, waer dees ergens wort genoemt i
Of als Prometheus moetick 't leverpicken lyen ;
Indien ic k kennis heb aen die verraderyen.
Aga. Spae r u meineedigheit, ó boos verraders hart:
Want hoe gy hooger zweert, hoe dieper gy verwart.
Lees zelfden loozen brief van 's konings ring gezegek,
Getekent met zijn hant, en vloeck niet ongeregelt.
Pal. He t fchrijven is Priaem noch Hektor niet verboón,
Noch ftrecktme tot geen vleck. g y weet het, goede Goón,
Zoo verre van bedrogh in uwen troon gezeten,
Hoe onbevleckt ick ben, en zuiver van geweren.
Aga. Nu Diomedes, tuigh. Dio. Wa t eifcht men voor befcheet ?
Aga. Tuig h wat u wedervoer, al s gy de ronde deed.
Dio. ' t Was over middernacht: debleecke ftarrenvielen.
Eerft ging ick ftrandewaertbezichtigen ons kielen;
G 2
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Maer alles was in (lilt: toen namen wy ons padt
Naer Ida, tuflchen 't heir, en tuflchen 's vyants ftadt;
Van derwaert hoorden wy geruifch van iemants voeten,
En hielden ftant , beluft wat of ons zou gemoeten,
Offpoock, o f dier, ofmenfch . ' t gerucht quam nader aen.
Mijn oor begeerigh ving het ritfelen der blaên,
Van 't hfch, en groene kruit, by fchemering ten Iefte
Word ick de ichelm gewaer [ het dien' al 't heir ten befte ]
En roep: wicdacr ? h y zwijght> cnrucktgezwintvoorb y
Ick volgh met blanck geweer, en quers hem in zijn dy,
Envathemnaerdcnkraegh: hyduickt , enofhetGodtgaf ,
Steeck ick den loozen fpic met mijnen dolek den ftrot af.
Hy fneuvel t op het velt, als ick hem dootlijck grief.
Men ruckt zijn boezem op, en vindt 'er dezen brief,
Waer uit de boodfehap blijckt , aen wien hy was gezonden
Aga. To t meerder zekerheit, om alles te doorgronden,
Zoo heeft men nagevorfcht wie deze laegen brout:
Wie fchelms genoten heeft het vyantlijcke gout,
En't loos geheim ontdeckt. Ulyfles, . doe ons open,
En toon ons hoe men pooglit den krijgsraetom te koopen.
Vlyf. Ick bidde onfchuldig my. Aga. Nu toon ons flux den fchat,
Op dat de zaecke blijeke, eer iemant ons bekladd'.
Vhf- Daerzietge , óvorften , ' t gout, tot ons bederf befchoren,
Wiens glans het oogh verblinde, en fchendigh koft bekooren
De lang beproefde trou , tot zulck een gruwzaemheit,
Als in Europe oit droef en deerlijck wiert befchreit :
't Meineedigh Troje voedt met zulck een lockaes wolven ,
En tygers in ons heir, dit heeft men opgedolven,
Daer Palamedes korts zijn leger hadgefpreet .
Och, dat een groote ziel zichzelve dus vergeet!
Aga. H y fchat het gout te hoogh, die 't ydel wecrelts goet fchat,
En inhaelt om een heir te ftellenin een bloetbadt.
Val. Ic k hoor, ickdenck , ic k zie. Jupijng y kent mijn wit,
Zoo doetge, ó Themis, die voor zijne voeten zit,
Wien
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Wiens Godsfpraeck ick bezweer, in deze mijn verkleening,
Datze in Boeotie van mijne oprechte meening
Getuigenifle geef, zo o lang haer Godheit fpreeckt ,
En lang s haer heiige kcrck Cefifus ftroomten leeckt.
Aga. Wyneemen' t voor bekent: ' t verraet is ons gebleecken.
Ga voort in hechtenis, tot dat 'er word' geftreecken
Een vonnis over u. leg h af't meineedigh zwaert.
Legh af. ontwapen t hem: hy is deze eer niet waert.
"Pal. Dit'sopenbaergewelt. Aga. Schei t dezen van de vroomen
Door fcherpe vangenïs. laet niemant by hem koomen,
Op dat hy *t rechte loon naer zijn' verdiende ontfang'.
Nef. Ee n die niet dencken durf is wonder bloode. en bang.
Rey van Ettbeers.
T T E t dun gezaeit geftarnt verfchiet
*-*• Zijn' glans, en gloeit zoo vierigh niet.
De fchaduwe is aen 't o verkenen.
De morgenftar drijft voor zich heenen
De benden van het hemelfch heir.
De voerman van den grooten Beir ,
Op dat hy zijne beurt verwiflel',
Vlught heen met omgekeerden diflel,
De goude Titan rijft al ree
Met blaeuwepaerde n uit der zee,
En fchittert over bofch en duinen,
En Idaes bladerrijcke kruinen.
O wellekoome morgenftont,
Gy voert hem fpelen in den mont
Van endelooze zalighede ,
Die, luftighruftigh , we l te vrede,
Befchouwtal wat natuur ons geeft,
Wat fchoonheit in haer aenfehijn zweeft }
Wat Godlijck wort, door al haer leden,
Van 't diep verwondrenaengebeden.
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Die in een liefelijcke ftreeck ,
By't ruifchen van een klaere beeck,
Zijn lanthuis fticht, e n ackerwoning,
W at is dat een gezegent koning!
Die nimmer vlamt op ydlen lof ,
En zijne luften me t zijn' hof
Bepaelt, e n indrinckt met zijne ooren
Den voglezang, die zich laet hooren,
Daer morgendau , als perlen, leit
By druppels hier en daer gefpreit,
Op roozeb'aden, verfch ontloocken:
Wanneer zich opdoen duizent roken ,
En duizent kleuren, voor het oogh,
Van bloemen, als een regenboogh,
Als Iris bruiloftskleet geweven ,
Een fchildery, vol geeft, e n leven.
Hyplant, hypoot , ofhyverzet ,
Belaegt de voglen met zijn net >
Of overleenende met yver,
Trecktfpartelviflchenuitdenvyver,
Met zijn geboge hangelroe:
Of is hy zulcke fpelen moe ,
Hy fpantzijn paerdc n in, voor'tdaegen ,
En gaet met honden 't knijn belaegen :
Of rijdt, b y klaeren zonnefchijn,
Door wegen, die geltrengelt zijn
Als voormaels der Kretenzen doolhof;
Hier bloeit een afgetuinde koolhof }
Daer lacht een beemt, een klaverwey,
Omcingelt met een' boomenrey.
Men melckt der koeien uiers wacker :
Hier zwoeght en ploeghtmen op den acker,
En ginder hoopt men op 't gewas:
Daer zaeit men boeckweit; ginder vlas:
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Hier groeit en bloeit het weeligh koren,
Omheint met fteeckeligedoren :
Daer fpoeit een fpeeljacht over 't meer:
Hier roockt een dorrep: ginder veer
Wil in 't verfchiet een (lot verflaeuwen,
En hooger op 't geberghte blaeuwen.
Verr' dwaelt hy van dit leven af
Dien d'onruft nagaet tot in 't graf,
Entotdcnavont, va n den morgen,
Geknaeght geplaeght wort van de zorgen ,
De zorgh, die nimmer ruften laet
Den flaefvan eenen vryen ftaet ,
Die tot gemeene beft zal raemen,
Verbinden zoo veel hoofden t'zaemcn;
Hy wort gebeten van den nijt,
Hoe vroom en eerlijck hy zich quijt.
De tabbert, ick beken ' t, is eerlijck,
En 't kuffen deftigh, en raetsheerlijck :
Maer och, wat is 't een laftigh pack!
Wat moeite neftelt onder 't dack,
Daer ieder vlamt op hooger ftoelen ,
En allerley gebreken woelen!
Die ramp vermijt mijn burgerboer.
Hy drinckt uit gout noch parlemoer
Geen akonit, noch fpogh van draecken,
't Welck't hart de ziel doet quijnend braecken.
Oock fchuilt hy voor de ponjaerts vry
Die, achte r een taphTery,
Den man van ftaethet lijf ontzeggen,
En zijne voorfpoet laegen leggen.
Geen vreeze maeckthetn 't leven zuur.
Degunftdesvolx, dat , wifpeltuu r
En wuft, nuftreelt , n u ftcccktzijn heeren,
Hy zonder hartzeer magh ontbeeren.
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H y wor t Van 't bed niet opgeklopt
Half fuizebollend : noch men ftopt
Zijn hant vroeghmorgens niet vol fchriften .
Men za l zijn' ommegang niet ziften .
Zijnhuisgoón niemant s wrock befpiet .
Men mat hem door veel aenfpraex niet ,
Daer hy befchanft zi t met papieren ,
Die door de flacffche zinne n zwieren .
Hy fiddert nie t voor 'spriefters ftem ,
Die al zijn vuilnis vaeght aen hem,
Zijn' lantsheer fchelt zoo bits en fnoode ,
En veinft zic h Godts gezant en bode.
Door zoo veel klippen en gevaers,
Door 't onweer dat de wichelaers
En laftertonge n wecke n ftedes ,
Drijft d'afgeflaefd e Palamedes .
Men ziet's mans fchipbreuck tegemoet .
Ten z y Neptuin zijn wettigh bloet
Verfchoonc, en, aengebeênombyftant ,
Dees zee bezadig met den dry tant.
H E T V I E R D EB
Oates. Ajax.

E D R Y F

r \ Chalci s , die uw ftrant bekleet met pracht van huizen ,
^ ^ E n t'elckens zevenwerf hoort in een etmael bruizen
Euripus pekelfchuim, zoodick, me t zant gemengt ,
Hy u it d' E geefche z ee gewelt van golven brengt ,
De horens ftceckt om hoogh, en kemtuw hoog e muuren,
Den oever van wcèrzyde, e n Aulishavenfchuuren j
O vaderlijck e ftadt , hoe luttel voeltge noch
Hoe Argos wrock en wraeck, en 't Cefaleenfch bedrog h
Mijn' ongeruften geef t afmatten, en vermoeien ;
Hce hoo p en vrees in my nu ebben, nu weer vloeien.
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Och, vade r Nauplius, uwc af komfte is in noot.
Men dingt heur naer den hals. z y worftelt met de doot.
Men toetftde laftermge, énfchouwt he m vroom . m cr u.lC.
Bctight den vroomen, ftelt zijn ' vyant tot zijn' rechter
Hy di e de fchilt van 't recht, de mont der vr yheit is,
Ontbeert zijn' vrydom in een zwaere vangenis.
Hoe kan Ulyfles toch een wettigh vonnis fpreecken ,
Wiens haet niet lievers wenfchte als zich aen hem te wreken,
Van dien tijt dat hy fleipte , in fchijn van dol, het fpoo r
Aen ftrant , toen Palameed het kint leidc in de voor,
Dieshy , zijn halve ziel, Penelop é moft miflen ,
O m , Sparte ten geval, de fchantvleck uit te wiflên,
Van Menelaüs bedde: enfedert, toendeTra x
Hem affloegh zijn verzoeck, en mijnen broeder ftrax
Afvaerdighde met graen, als 't fchier was omgekomen ,
Heeft d'oude wrock allengs in felheit toegenomen:
'k Verzwijgh al 't overigh. wa t Tydcus zoon belangt:
Men weet hoe een foldaet aen Agamemnon hangt,
En van zijn handen vlieght: maer keert voor al, ó Griecken,
Dat toch die razebul, die geen van allen riecken
Noch luchten magh, en pas twee woorden fpellen kan ,
Geenfms te r vieHchaer ga, en over zulck een' man
En zijn manhaftigheit een onrijp oordeel ftamer'.
Die domme wort bereên van onzen vogelraemer.
Therfites buldert uit wat Kalchas denckt of droomt.
d'Onweetenhcit doorgaens is ftout en onbefchroomt.
In 't kort, loftuitery e n baetzucht zien wy heden
En haet , en dommekracht den rechterftoel bekleeden .
Dit fpelt mijn' geeft niets goets, mij n broeder is verraen
De dwinglant fteltde wet: hoe kan dit wel vergaen.
Maer gins komt A jax aen: men kent hem aen zijn fchred e
Hetaenzichtisvolviers. hymort , e n fchijntt'onvrede.
Beft zoeck ick heul aen hem. O zoon van Godt Ju pijn 3
Wat tijding brengt gy ons ? zal heden, onder fchijn
H
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Van recht, mijn broeder dus onnozel (heven moeten.
A\. De noit verdiende fchult zal hy onfchuldigh boeten ,
Tenzyhetwertgefchut. Vat. Watraet ? detijtiskort ,
lek raéd'elobs.' watraet ? Aj~ d e zoon van Peleus wort
Te Lesbo s nu verlet -y het zijn Ulyfles ftreecken.
Men heeft door Atreus zoons met voordacht dit befteecken :
Maer zonder dit, wy twee doorhieuwen met ons ftael
's Gevangens yfren bant y i n fpijt van logentael
Envalfcheit, di e doortrapt dit, naer heur'wenfeh, beftellen,
Het recht van dezen vorft verdrucken , en hem knellen
Door openbaer gewelt. z y willen 'er me voort.
Foey dat nu Atreus zaet de vorften ringeloort,
Een' man van groot gezagh, voor zulck een fnoode vierfchaer
Betrocken, ftervenmoet, zijntyoetftort , dat zoo dierbaer
Gefchat zal werden, als de naklaght komt te fpa ,
Heel Grieckenlant de lucht met droeven weergalm.fla 5
Enjammerlijckgefchal: wannee r de vlechten hangen,
De handen gaen in 't haer, de traenen langs de wangen
Af biggelen bedruckt, het fchelmftuck wor t verfoeit.
Maer dat d'aertswichelaer geveinft hier onder roeit
Met zijn doortrapte tonge, en koeftert onze plaegen,
En baeckert ons bederf, i s fchande te verdraegen;
Dat een verloopen Frygh , ganfeh Griecken tot verdriet,
In zulck een' feilen brant aljuichende oli giet.
Het luftme nu beknopt zijn leven dour te loopen.
Zijn vader Theftor had van kintsbeen af doorkroopen
't Half levende ingewant der dieren, zoohy zey.
Hy noemd e zich een' zoon van Febus, en Aglay,
N am acht op voglezang, o p fpoock, en ydle droomen,
Op drift van Godt en geeft, op 't ruifchen van de boomen
En 's hemel s aengezicht, in 't allernaefte dorp,
't Welck roockte by het leek, omtrent een flingerworp.
Hier queeckt hy Kalchas brein, en leert hem buldren, trappen ,
En droomen mengen in lantnutte weetenfehappen,
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Oock raemerï op een haer de haeren van een dogh',
De korlen yanieen yijgh > de biggen vabcèn zogh,
Eer zy geworpen had, en 't maeckfel van haer jongen.
Hy fpitfte zij n vernuft op dry- en zeven fprongen,
Het wettige gebruick van woorde- en letter kracht
Zeef beekenen gebeent, h y leit den zoon by nacht
Op hemelhoogh geberghte, en darrende inde ftarrèn ;
Geeft diepe raetzels uit, en laet hem kloeck ontwarren
Verwarde vraegen, e n ontftricken knoopen , daer
Een Godtfchalck Arabier, of out Egyptenaer,
Of Indiaenfch Brachman van zweeten zoude, en hijgen.
Hier prachte Kalchas mede, om noodrufrs eifch te krijgen,
En bedelde achter lant, gelijc k hy was gewent,
Tot dat Laokoön, en Panthus in het endt
Hem kruiden in het hof: di t wift hy zoo te fmeecken,
T e vleien met zijn tonge, en naer den mont te fpreecken,
Dat hy gewijt wert tot aerrswichelaer van 't rijek.
Toen blies de ftaethem op. h y zat verguit, gelijc k
Een Godtheit op 't altaer, en die noch korts gaet bedelen.
Regeert de Tempeliers, en ringeloort 's lants edelen.
Die rechtefchijndeught borf t tot booze ftucken uit,
Zagh Godt noch menfehen aen,> fchofreerde ee n jonge bruit,
Dorft ftroien dat geen: ziel voor Minos hoeft te fchroomen,
Voor Cerberus', nochStyx, alMolocken , cndroomen .
Eurypylus bedeckfe al 't overige vuil,
Tot da t zijn meefter, bang, voor ftraf , gelijck een uil,
Van elck verpickt, het hof van Priarn moft begeven.
Toen qua m de balling naeckt in Griecken aengedreyen,
In Agamemnons hpf, en vlamde o p' t out genot,
Vcrhaelde hoe hy' s nachts, door infpraeck van den Godt
Apollo wiertvermaentuitTrojes flote n wallen
Te wijeken, om t'ontvliên de dreigende ongevallen,
Die 't damhuis van Dardaen nu hangen over 't hooft .
Dit nam ons priefterfchap dus in, en 't wert gelooft
H 2
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Van *t volck 5 wae r op de Faem door alle fteénging ftrojen
Hoe Kalchas zagh by nacht<den hoogen burgh van T-rojen
Verweldight, d'oude wacht in \ fluimeren gedoot,
Minervaes kerck van heil en heilighdom ontbloot,
De Sceefche poort berooft van wijlen 's konings aflchen,
Het hof, i n lichten brant, het Griexe zwaert veraflchen }
De ftadt in wijn en flaepverdroncken op haer feeft }
En tot een klaerder blijck, hoc zijn verlichte geeft
De Goden, vyantlijckop Ilium gebeeten,
Zagh waeren. Pallas op de kruin vaii 't flot gezeten ,
Met helm en beucklaer, fchoot en drilde haere lans,
Of ftackde krijghstrompet van tin en hoogen trans.
Der Goden vader, afgefteegen ui t de woleken,
Steef zelf de zenuwen en arm der Griexe volcken,
Dreef al wat Troje haet op d'af komft vanDardaen ,
Den v loecken toegedoemt, met ernft en yver aen.
ZijnwreedeJuno, metdenaengegordendegen,
Bezet de waterpoort, en houdralom de wegen
E n ftraetenveiligh, langs de zee, en waterkant,
Verdaghvaert over luit de krijghsliên van het ftrant.
De vloot gaf drommen uit, den anderen tot byftanr.
Neptunus fchudde vaft met zijnen fcherpen drytanc
d'Aeloudegrontveft, di e zoo diepe wortels fchoot.
De priefterfcliap, verbaeft e n wit beftorven, vloodt
Om trooftnaerd'outers toe , engodtgewijdedrempels :
Maer ydel, en vergeefs, z y vonden alle tempels
Verlaeten vandcGoon „ geen heilighdom in 't koor.
Zy wierceckten tefpa: geen Godtheit gaf gehoor.
Daer fpoockten met haer toorts de wreede Razemyen,
Met flingerflangighhair, men zaghaen alle zyen
De ftadt ren val'gedbemt.. zoo raeckt hy in zijneeer:
Wat Ilium ontnam v ga f hemMycene weer.
De veltheer moft zijn tong met groote koften huuren,
En d'eerfte in Ifigeen zijn huurlmgs wrock bezuuren,
Toen

P A L A M E D E S .
Toen hy, op dat de vloot van- Aulis raeckte in zee ,
Haer overgaf door dwang ten zoen van Hekaté.
Een eerlijek burger, die dit aenzagh met verwonderen,
Molt vlughten, en bedruckt zijn huisgoón noch zien pionderen
Van 't krijghsvolek, heimelijck door Kalchas opgeruir,
Die riep noch dat dees plaegh hem trof door Godts befluit.
De veltheer lochent niet dat Theftors zoon een fchelm is:
En evenwel dewijl hy hem gclijck een helm is,
By dees gelegenheit, misbruickt hy 's wichlaers dienft
En boof heit rot zijn wit: maer zal op 't ongezienft
Dien booswicht, die hem op den hals leght noch verfchoppen,
Gelijck he t kint, na'etfpel, zijn e afgefleurde poppen.
Oat. Mij n broede r heeft den fchalck gekeecken door en door,
Van voetzool tot de kruin, en quam zijn laegen voor,
Tot alle r Griecken heil, en hiel met kracht den teugel,
Tot dat de wichelaer den voet kreegh in den beugel,
En door 's veltm,aerfchalcks heup de fteun der ftegelreep.
N u leert hy 't Dorifch paert heendraven naer zijn zweep,
En wacker iuifteren naer 't pricklen van de fporen:
Nu rijdt hy die hem reedt, en heeft al ree gezworen
By Palamedes doodt, watraet ? d e tijt is kort,
En hoe men langer wacht, hoe'tquaet noch erger wort.
Aj. D e raedelooze neemt het reedtfte tot zijn voordeel,
Niet zoo hy wil, maer magh. zo o Neftor over 't oordeel
Moght zitten , mogelijck viel 't vonnis niet zoo zwaer.
Alwinftgenoegh-, indie n wat tijtsgewonnen waer:
Zooliem de vierfchaer floeghvoor eeuwigh in de boeien.
Achil!es"midlerwijl moght kloeck hier onder roeien,
d'OpIoopenthrifdes vol x verkoelen, 's maerfchalcks haec
Bedaeren. Naupliu s zou fpreecken voor zijn zaet
En eerlten erfgenaem, en zienze eens onder d'oogen,
Die zich behelpen met deze uitgeftroide logen.
Oarcs , 't v( eght u eerft te dingen voor uw bloet.
Kant Agamemnon aen, en grijp hem in 't gemoedr.
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Betuigh hem hoe hetrftrijt met 's rechters ftijienorden.,
Dat een betighte zal van zijnen vyant worden
Veroordeelt: en hou aen, endrijf he t door dat hy
Den zoon van Neleus laet* met d'overige dry
Ter vierfchae r gaen: miffchien za l hy u dit vergunnen
Uit fchaemte, en oock dewijl dry rechters ftemmenkunneR
Vermeeftren 's vierden ftera. di t 's 't naetfce dat ick weet.
O at. le k ga. och , Atreushofenaerti s vee l te w.reet:
Dies ben ick hoopeloos, en vinde my verlaeten.
Aj. Jupij n befcherm e uw broer, enfehenze , di e hem haeten.
Agamemnon. Oates.
d' U Ubeè'r s krijten vaft: wy maecken 't daeglijx grover.
Het moet 'er evenwel nu onder door, of over :
Hier geit geen deinzen: neen, de kans is nu gewaeght.
O at. Gydie , al s hooft van't heir, debijlvan'tlegerdraeght ,
En zijt gebooren tot den troon en'tfcepterzwaeien ,
Wil door u w heufcheit toch ons ongenoegen paeièn.
De rechters fpan nen vaft de vierfchaer: 't valt my Zwaer.
Mijn broeders leven hangt in 't uiterfte gevaer.
Zy, weegen , altemae l op hunnen vyant nydigh,
De zaeck nietnaer den eifdt, mae r draegen zich eenzijdigh.
Schut deze onbillijckheit, eïi toortize doorü w maght.
Aga. G y fpreeckt te1fpa: de zaeck is nu te verr' gebfaght.
De rechters zijn gelot: hy zalze kennen moeten.
Doch vint gy 't goet, men zal de ftrengheitwat verzoeten
Met eene vierde ftem. w y ftellent' aen uw keur.
Vermeerder het getal, e n draegh ons iemant veur. C
beiden,
Oat. DitamptvoeghtNeftor . Aga. Voort , mijnfchiltknaep,zonde r
Zegh Neftor dat hy in het recht den twift help' fcheiden,
Dry ftemmen fterekemet zijn wijsheit, omde maet
Te raemen, als het paft, en zonder gunft j o f haet.
Zy waene n ons dit werek metloof heit t'önderkruipen,
Maer 't is de dootfoïek: 't zijn d'Eubeè'rs lefte ftuipen.
Het
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Het recht is zoo doqrnaeit, en zoo bezet in all's.
Hy raeckt 'er eer niet af, o f 't koft hem zijnen hals.
De fabel moet 'er deur, het zy men 't recht of Krom Houwt :
En cc r d e rechtbanc k zweeg h , ick goo t ee n ton g va n (lo m
gout.
Dat hondcrtooghde hooft, die wachter ben ick moe j
En Argos x^rgus haet, al was 't maer om de koe,
Dio tot den buick toe treet in groene klaverweide.
lek zie het fcherprecht 't z waert al trecken uit de fcheide 5
Den ouden fuffer ban g ftaenfiddren voor den flagh.
Daer leght de gryze kop, 's lants uitgedient gezagh.
Vlyjfes. Nepr. Ther/ites.
Diomedes. ReyvanPetyoneferseh
lihakoizen. Kalebas.
f** Y heeren, die, ten dienft van 't Griex e leger, heden
^•* Om Palamede s zaeck ter vierfchaer zijt getreden,
U allen is bekent het grawelijck verraet,
Gebrouwen tot verderf van 's lants gemeenen ftaet,
En hoe d'Eubeër vorft , uit Nauplius gefprooten ,
Het toegezonde gout meineedigh heeft genoten ,
Van koning Priams fpie, de höpliên omgekocht,
In 't heimelijck, en't heir van langer hant gebroght
In 't uiterfte gevaer van onder Trojes wallen,
Voor 't kriecken van den dagh, te worden overvallen :
Dewijl de mifdaet dan geen fchijn ontbeert, noch blijck,
Ontbreeckt 'er dat men voort een wettigh vonnis ftrijck' ,
En naer 't bedreven ftuck den fchuldigen leer' boeten
Het geen zijn fchult verdient, g y rechters zult dan moeten
Aenwijzen met uw item wat hem te lijden ftaet ,
Die zich vervoeren liet tot zulck een lantverraet.
Dat Nefto r zic h verklare . Nef. Ic k wenfch , dooriuchtfte
heeren,
Dat wy den Griexen ftaet , gewoon te triomfeeren t
In
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In 't recht niet quetfen, maer 't gerecht veel liever heil'
Tot maetigheit dan al teftraf een vonnis veil.
Ther. Watzeghtdegryzeman ? gyfuft , ó oude vader,
Geen ftrengheit is te hardt, he t is een lantverraeder.
Verfchoontge noch een' fchelm, die 't leger heeft verraên f
Betroume 't fcherprecht toe: laet my met hem begaen.
Ick heb al lang gewenfehr'dien booswicht aen te randen,
En, tot elx fchoufpël., he m te villen met mijn tanden.
Ulyf. Thelites, hougemack, e n fpreeck op uwe beurt.
O vader Neftor , dat gy 't leger ongefteurt
En ongewont bewaert, is aller eere waerdigh.
Dit zal gebeuren , zoo \vy heden heel rechtvaerdigh
Den rechterftoel bekleèn , en Themis eere biên,
Geen hoogheit bloet noch (lam verfchoonen noch ontzien:
Want zoo men 't heiligh recht wil kreucken door verfchóoning
En door de vingers zien , die 't outer en de wooning
Uit goutzucht laegen leght, en draegen zich als tolck
En voorfpraeck van dit fluck > gewiftelijck a l 't volck
Zal t'zamenrotten en vergaderen by hoopen ,
En momplen dat men laet de grootfte fchelmen loopen ,
En die hantdadighzijn aen kleene mifdaên hardt
Ter ftraffevordert, en de goe gemeente fardt,
En haer by d'ooren treckt. Vw. Lae t hem zijn fchuitbetalen .
Eer wy op onzen hals al 's legers ongunft haelen.
Ick zie veel zwarigheèn, betrouwme naulijx hier,
En vrees, niet zonder reen, dat duizenthoofdigh dier ,
By dees gejegentheit, en onder Trojes vefte.
Ther. D e vader was; lang kintfch, men hou hem dit ten befte,
W at uitfpraeck hoeft men hier ? hy brengt zijn vonnis me.
Kef. O m 't heil van 't yaderknt, vergunme deze be,
En overweeght of 't niet geraên is den mistrouden
Eu beer eeuwighin.gevahgenistehouden ,
Op dat men 't out geflacht het uiterfte nie t verg',
En zulck een' aenhang niet tot blinde wraeckzucht terg'.
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Hy heeft een' langen fleip van hooghgèbore maegen.
De vade r Nauplius, toen wy in Aulislaegen,
Zich in gedienftigheên nie t Wttel queer, en boodt
Al wat hy bieden moght tot redding van ons vloot,
En Palamedes dienft ging boven elx vermoeden.
Ulyf. Voorgaende deughdcn met een fchellemftuck vergoede n ,
Is Griecken ongewoon, ee n fchandelijcke dae t
Wifcht alle weldaên uit. voorled e vroomheit bact
Geen' menfehe, die van aert verandert, e n verwandelt,
't Oogh naer den vyant went, en heimlijck met hem handelt
Geen ry van out geflaght, noch ftam , noch adeldom
Wort aengezien in't recht, noch buight de wetten krom •
Want raecktc dit in zwang, en was die dagh geboren ,
[ Wat zoud'er tegenftaen ? ] zoo liep de ftaet verloren:
Èn om door kerekers zicht'ontflaen van Palameed,
Dit heeft bedencken 'm , en ftrijdt met onzen eedt,
Die ons zoo dier verbint, naerdien de man moet fterven ,
Die fchult heeft aen verraet, en 't algemeen bederven :
Oock geenen burgh noch huis verzekeren genoegh
Een' heer, van groot gezagh. me n houdt of fpade of vroegh
Om zij n verlofling aen. me n zoeckt de wacht te krencken.
Men houdt al 't vaderlant in onruft, en bedencken.
Men graeft de muuren door, of draeght hem in een kift
Voor boecken uit. menveinft : menhangelt , enmenvifch t
Om torens, e n om graft, en , eer't de wacht kan riecken,
Krijghteen gevangen heer, gelijck een vogel, wiecken,
Zweeft over zee en zant door vrye en ope lucht;
Zoo gaf de Cekroper Dedael zich op de vlught.
Dan van z ij n vangen is, waerin hy zat gefteecken,
Ontbonden, paft zijn leedt enongelijck te wreecken,
Het geen hy t'onrecht droomt dat hem is aengedaen ,
En durfal wat hy denckt uit wederwraeck beftaen.
*k Verzwijgh meer rampen, die den Griecken ftaente zorgen.
Nef. Ontflae t u van die vrees, door vafte en wifie borgen.
I Bio
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Vio. Wa t borgeis mans genoegh? Nef. AchUle s geef zijn woort'j
EnAjax. we l wat'scut ? wi e komt ons hier aen boort?
The. He t is de goegemeente. Nef. O godelo&e treken r
The. Watzeghtgy ? 'tishetvolck , datheeft'erintefpreecken ,
Wat zeght'er't leger toe? ontvouw t uw oordeel, dra .
Zal Palameed de lantverraederftervea? Rey. Ta .
Kal. DatisGodtseigeltem . gyrechters , opentd'ooren .
En (temt met Godts gemeente, of vreeft der Goden toren.
Ulyf. Me n lever' hem den volcke. Vio. Ickftem't . The. Therlite s
Nef. Argivifch e landouw, mijn oogen zien den roock (oock
Nu opgaen voor den brant, en Kalchas ondertuiïchen
Wieght Griecken noch in flaep, in fte van 't vier te bluflchcn,
Dat heimlijck in zijne afch vaft fmeult, ontvonckt, enfmoockt ,
En die uhcên zoude, i$ de ftoockebrant , die't ftoockt ,
En voedt, uit luit tot wraeck, die fchrickelijcke vlammen.
Nu roem t op geene ry van vaderlijcke dammen,
Op hoven, fchoo n van.bouw, nochfteden, trots , van muur.
Men floopt en flechthet al in eene onzalige uur:
Men velt met eenen flagh wat langfaem is geklommen.
Gaet, Griecken, ruc k om vcrr' die zuil der vorftendommen ,
Den Atlas, die 't gebiedt op zijne fchoudren fchraeght ,
En onverwrickbaer zukk een groot gevaerte draeght}
Den helt, die onlangs vryde uw dier verpande fteden.
Gaet, Griecken , fmoor t de ziei van uw gerechtigheden.
Verworghtuw' trouftefl raetipzo o veelongevals.
Ruckt vry beits voorfpraeck fel de tong uit zijnen hals.
Mijn zie l verdwijn© aenhjeht: da t ^ylus mijne beenen
Ontfange ee r ickden valvanGriecken hoor beweenen..
Rey van Eubeérs.
/ "\ Ch , waerom of der Goden onbefcheit
^ •' Befaemde deught hier ruft en vrede ontzeit,
rl n, zonder ftaf, en omzien, dwingt te gaen
Zoo fteileen padt, zoo ongebaende een baen •,
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Door kreupelbofch, door ftreecken , ruigh begroeit s
En onbeitraet, daer ieder ftapvermoek
Een* arbeitzaem' hartvochtig' man, igeteek
Om barrevoetsgefchoeittegaen metselt :
Daer vrou N atuur gezaeit heeft fchenpgefteent ,
Dat zweet uitperft een* berghreus, langgebecnt:
Daer niemanthem de rechte lantftreeckwijft» .
Geen fpits van vleck of ftadtvoor 't oogh verrïjft ?
Zoo zwaenêen' wegh y Tan 's hemels hoogentraos,
Dreef Junoos wrock den baftertzoon haers mans
Geweldigh in. ' t geklatervanhaer zweep
Van kintsbeen af zijn grove.krachten fleep.
Hefteder kint , voor d'eerfte proeve greep
Twee flangen aen, dié 't Voorrte berftè kneep.
De voefter fchept haer dootverf > en ziet ftom
's Kints vuiftje zwart van adderen rontom.
Zijn ftiefmoérraeft , op fchooneAlckmene beus,
Als zy hem ziet van poelflang', leeu w en reus,
VanDiomeed, Bufyr , enftiersgedruifch ,
E n Kakos moórt met zege komen t'huis
-,
En gefpen, tot een wonder van zijne eeuw,
Om zijne borft deflang* e n fleren leeuw v
Geharrenaft, als een uitfrekerrd helt,
Met die hy trots, tèr neder had gevelt.
Wat gruwelijck, watïchrickelijck gedroght,
Van lucht en zee en aerde voortgebroght >
Leght niet gekneuft ? elck looft Alcides deught,
Zoo wijdten zijdtdezo n hetooghverheught .
De Faem 's heks naem voert over alle zeen.
Hy wordt, gelijc k een Godtheit, aengebeên,
Van daer de zon de beide Mooren verfr,
Tot daerze daek, en in de baren fterft .
Maer endtlijck breeckt hy met zijn harde knods
Ter nachtpoorte in dos onderaerdtfchen Godts.
I2
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Der fchimmen wijc k naer boven open lagh :
Elck fprietoogbt, blint geflagen van den dagh.
Hy dondert op van 't noit verlichte fpoor,
Enjaeght, volmoedts , de n zwarten rekel voor,
Viert kcrt en veert de keten met zijn hant,
Waer mede hy dry hoofden leideae n bant.
De zon bezweém: de nacht viel uitgefpreet
Op 't aerdtijckneêr, zoo vlack gelijck een kleet,
Van fchncken vrees, h y drijft de n helhont heen,
En voert dien fchrick dooralle Griexe fteên.
Zoo had de vuift van Herkules geklemt.'
Men zagh nu d'aerde en 't onderaertfebgetemt ,
Als hy z:;n hoeft door 's hemels nave itack,
En onderftut het licht!geilarrcntdack.
Alcides deught genoot difctot haer loon,
Dat hy om hoogh met d'eeuwigheit der Gcón
Verheerlijckt wert, en flaendêt' hooft om lecgh^.
Roock 't wieroock, dat van 't oüter opwaert fteegh.
Alckmenaes zoon, di e zulekeen glorikreeght,
Wat baet het dat gy 't aerdtrijck hebt geveeght
Van ongedierte, en menigen tyran,
En d'oppergoón u bruicken tot hun wan j
Als zedert uw vergoding d'opperhel»
Naer heuren aert, wat gruwzaem is en fel
Heeft aengeteclt , en reckent enckel quaét >
Als onkruit weer vertreet het edel zaet ?
Och, of gy noit van ons gefcheiden waert.
Och 3 had gy toch geftaeckt uw hemelvaert,
Zoo zouden wy niet zuchten naer om hoogh,
Zoo zou geen tracn neèrrollen uit ons oogh.
Zoo zouden wy niet derven d'eerfte vreughr,
N c c h treurigh zien hoe hooghgemelde deught
Dus ovcrvalfch betight wort en bekladt;
Hoe heilis;h bloet 't meincedighzwaert befpat ,
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Hoe d'oppervorft, en aller fchelmen tolck
Dat edel hooft ten roove geeft aen 't volck,
't Welck, opgeruit van 't hof en 's priefters haet,
In zijn bederf met blyfchap weiden gaet.
N u raeft en wpedt d'onweetende gemeent,
De Griexeftaet voorboghtigh overleent:
Flus alsze ontwaeckt, en denckt haer dolheit na,
Komt naberouw en klaegen veel te fpa.
Flus als 's mans deught, na 's logens mift en damp,
Het hooft opfteeckt, en blinckt, als 's hemels lamp,
Zal 's volx gekerm betuigen wie hy was >
Maer al vergeeft bevochtige n zijn afch.
H E T V Y F D EB
E D R Y F.
Bode. Oates. Neptuin.
T 7 Ervloeckt e afgrijflelijcke e n deerelijcke moort,
'
Verfoeilijck fchèllemftuck , waer heeft men oir gehooft
Van zulck een' gruwel ? kan de hemel dit gehengen :
Wie zagh doorluchtigh bloet oit fchandelijcker plengen ?
Oat. Verhae l dees nederlaegh. vertel , va n ftuck tot ftuck ,
Mijq broeders uitgang, en beklaeghlijck ongeluck.
Bod. Zo o fluxde rechters, naveeloverleghs , tenleft e
Hem gaven 's krijghsvolx haet en hevigheit ten befte,
Teegh al de Pelopeefche en Ithakoifche fchaer
Naer'sopperhooftmanstent, e n legerplaetfe, daer
Men Palamedes hiel verzekert, en gevangen ,
En paep Eurypylus hem fterekte , om zijne gangen
Te ftrecken na de doodt getrooft, en wel gemoedt.
En Kalchas fpreeckt hem aen j g y die ons aller bloet
En leven op een' prijs gezet hebt, en u merckelijck
Bezondight, en mifgaen aen 't weerelttijck , en kerckelijck;
De goedige gemeente eifcht billijck u ter ftraff '.
Uw jongfte tijt is hier, dies breeck dit marren af.
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d'Eubeër vorf t ree s o p, van daer hy was gezeten,
Enfprack: ó mannen, di e met onrecht zr/t geboete»
O p mijn e onnoz«lheit, watisdi t voor een wijs,
Dat veertighjaerg e dienft , en zoo veel* flavémijs ,
Met ftorten va n mijn bloet vergolden wort in £endc ?
Zy krecten: lantverraêr, dat Godt Jupijn u fehende:
Gy hebt uw vonnis wech. h y z weegh, en trat voorheen,
d'Aertsofferwichlaer qua m de rechte zy bekleêo,
Eurypylus de flincke, en feheenen zich t'ontfcrpjea.
Een Ccphaleenfch foldaet , droegh voor hem op zijne armen
Het Troifche gout , zoo 't hiet, in eenen beuckelaer.
Zoo ging hy moedigh, en met vceghelijck gebaer ,
Omcingelt en beftuwt va n krijghsliên, en van troffen ,
En zette zijnen tre t naer Idaes hooge boffen .
Een heuvel rijft'er, aen den voet des berghs, die fchuin
Zichj al s een fchouburgh, kromt, va n wiens verheve krui n
En toppunt, als de vloot eerft anckerde in-dees haven>
Eenkerck, dezongewijt , gecier t metnjckegaeven ,
Verftreckreeenbaeckinzee, door' t heel t des Godts, di e korts
Voor d'ocftcr geve l braef ten toon ftont metcep torts,
Wiens goude flonckervlam natuurlijck fcheen te lichten,
En nee r te ftraelen op der menfchen aengezichten .
N u legh t dat fchoo.n gebou gefchonden, en gefloopt.
De heiig e fteenen , hier en ginder opgehoopt.,
d'Aeloudeheerlijckheitbefteenen, en befchreien .
In dees gewijde kerck ging 's krijghsvolckx moetwil weien ,
Enbrande, enblaeekt'etal . d'Aertswichelaerftontftom ,
En loegh om 't pionderen van Febus heilighdom ,
En grenickte , als hy zagh hoe't fchuim der menfchen veiligh
Een fchoufpel maecktevande n Frygiaenfche n heiligh .
Deze eertijts een gewijde en afgekeurde plaets,
N u ee n verfpogen yloeck , na 'et woeden des foldaets,
T e n vadermoor t gedoemt, met gruwelicke woorden ,.
Vaft grimmelt van het volck, dat zwart van allen oorden
Hier
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Hier dringt, eat'zamenfchooit, en Idaes fteilheit leeft
Van menfchea y dae r de bergh een open uitzicht heeft
Op dezen heuveltop, me n ziet ontelbre zielen
In zijn cypreffen, en geboge tacken krielen,
En beven in de blaên. wa t is 'er een gewoel!
Een yeder heeft zijn wit. dees draeght zich ftil en koel
In 't wereltlijck beloop, noch weet wat hy zal wenfchen,
En óm te kijcken volght flechtst' fpoor van andre menfchen :
Die braeckt zijn gal / en fcherp t zijn tong, gelijck een' pijl,
En bootft in 't fpreecken na den priefterlijcken ftijl ,
En fchelt, en is vol viers, en groeit in 's naeften fchennis,
E n wort al heel bereên van y ver, zonder kennis,
En dorft naer edel bloet. ee n ander, ruim zoo flaeu
In tegeny veren, uit vreeze van het graeu,
Zich intoomt, en met rou het treurfpel komt bekijcken 3
En 't voorfpel van 't bederf der Europeefeherijcken .
Een eenigh zwijger weeght de weereït in een fchael,
's Volx razerny belacht, en zucht om 's lyders quael.
De domme menighten haer handen t'zamenklappen ,
Met dat hy, als een leeu, grootmoedigh aen komt ftappena
En klimt den heuvel op, eer dat hem yemant verght.
Hy keert, zoo ras hy-ftaet, naer 't rijzende geberght
Dat ftaetighaengezicht, waermeê hy onbezweecken
Plagh in Mycenens zael voor 't heiligh recht te fpreecken,
En voor den Griexen ftaette dingen met zijn tong.
N ieusgierigh volck, door 's mans vry poft igh wezen, hong
In twijfel, of hy met den hals zijn fchult zou boeten ,
Dan of men door gena het vonnis zou verzoeten.
Qat. Hoe klop t mij n hart! de fchrick mijn aendacht breeckt en ftoort :
Doch vaer gy niet te min met uw vertelling voort.
Bo. Zo o ftaende in 't openbaer, met opgerechten hoofde ,
O mannen, zeght hy, of uw heuf heit noir geloofde
Al 't geen de valfcheit heef t van lantverraet gedicht,
Dat wa s mijn lefte wenfch* * k heb volgens mijnen plicht
Ganfch
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Ganfch vroom, en ongevcinft, en opentlijck gehandelt ,
En fterf een oprecht Grieck, gelijckickhebgewandelt.
U k had hy, als daer op van wederzijden hem
De priefter%-by de Goón verbaden met hun ftem ,
En (leenden overluit. n a 'et fluiten der gebeden
Zoo weeckenze af verbaeft, en gaven zich beneden.
Hy me t zijn dienaers hulp, getrooft , e n wel te moe,
Bereide zich terdoot, e n tot den middel toe,
Ten halven lijve naeckt, in 't uiterft van zijn lijden ,
D jn lij f knecht oorlof gaf, die treurigh trat ter zijden,
Na dezen jongften dienft. dae r (lont de Deught geciert
Met ware onnoozelheit, van 't leelijck ongediert
Begreenen en begrimt. d e gruwclijcke krijgers
Van menfehen nu veraert in luiperden, en tygers,
Van rcedlijckheit ontkleet, bezeten van de Wraeck,
En helfche Razery, beving een grager fmaeck
Naer 't goddelijcke bloet. z y knarften op de tanden.
Men zagh de gramfchap uit hun dreigende oogen brandea,
Die gloeiden vreeflelijck, als gloênden kooien viers:
En nu verkropt van toorne, ontzinnigh, vol getiers,
En vloeckens, als de haet hun krachten had geflepen,
De vadermoordenaers en vloecken fteenengreepen,
En blixemden met maght op dien manhaften vorft .
Ick zagh den eer ftenfteenaffluiten van zijn borft,
Den tweeden van den flaepdes hoofts, en hoorde klincken
Den flaghvan 't beckeneel. terfton t verging hem 't blincken
Van 't eerlijck grijze hair, dat aenzicht van den ftaet
Wert jammerhjck van bloetbefprengkelt, en begaet.
Ivlet zeegh hy zwijmend neer. d e moordenaers des braven
Vaft hagelen, zoo lang tot datze hem begraven,
En fmooren, door 't gewicht van fteenenmeer en meer:
Gel jek Godt Bacchus rey ging razende te keer
Den zoeten harpenaer, die vogels aen koft locken,
En dieren, engeboomt , me t toortfen, fteenen, ftocken,
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En rnorfelden zij n vleefch met allerley geweer:
Zoodanigh was het endt van dezen wijzen heer,
Als 't f%ucke!ooze volck toevliegende, op ging krabbelen
Het bloedigh puin , en om de wreede fteenengrabbelen j
Dees uit nieusgierigheit, en die uit encklen haet,
Op dat zijn dolheit, haet, enmoortluf t wertverzaet .
Veel doopten 'er in 't bloet de vochtbezweete doecken,
En wrongen't uit in wijn, en zoopen'top metvlóecken.
En nooden juichend tot d'onmenfchelijcke feef t
Hunfpitsbroêrs, va n dien Godt, e n zelven tuimclgeeft
Gedreven en geraeckt. d e hemel ftreeleuw zinnen
Met trooft, om door gedult dat onheil t'overwinnen.
Oat. Grootvader , flaeptgena i n zee, opuwenftoel.
Noch voeltge't ongelijck van uwen neve. fpoe l
En wafchhet aerdtrijck weer van d'oudegruwelvlecken.
Uw gramfchapkoft we l eer der bergen kruinen decken,
En, to t uw broeders wraeck, demenfehenenhetve e
f Toen Pyrrhe en haer gemael niet zagh als bare zee 1
Verdrincken, en verdoen: du 't hooft om hoogh gefteken,
En toon uw koel, noch traegh, om ftrafen ftrengte wreecken
U zelven , e n uWJblocts geleden fmaet, e n hoon.
Kom hanthaefuw géflacht, en d'oüde fluierkroon
Van konin g Nauplius, zoo zal elck een bekennen
Dat niemant'öngéftraft he t godlijck zaët magh fchennen.
Nep. My n zoon, die 't broederlijck en deertijck ongeluck
Beklaeght, fchep moedt, en toom en matigh uwen dru ck.
Zijndoot, zo o onverdient, alsftaetenlantbederflijk,
Roept wraek, e n maecktzijn' naem artaertrijekdooronfterflijk .
De dappere Ajax en Achilles blijven ftout
Bewaerders van het lijck, tot dat men namaels houdt
's Mans uitvaert, als zijne afch met tranen wort begooten,
Van Kadmus burgery, de fchreiende Beoten:
Wanneer de toeloop van 't by hem verdadight volck
Zyn' fterflijekheit geleit ter pnderaerdfche kolek,
K. G
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Gewelft met elpenbeen, gedéckt fqc c marmer zere ken,
Daer Thcmis antwoort geeft, e n in haer kerck der.kercken
Het wieroock voorhaer fmoóekt.. dycht aen de voeten van
d'Aenbiddelijcke maeght j me n dezen grooren man
Een gouden pronckbeelt recht, d e Griexe Joffers bringen ,
En fchencken tot dees prael haere afgeftreecke ringen.
Ick zie aireede ftaenden Heiligh, hallef naeckjt,
Vrypoftigh al s een helt, die voor de vryheit waeckt,
Betekent door den hoedt, bewaert zoo zorreghvuldigh
Metd'cenej d'andrehant , ae n Trojes goutonfchuldjgh ,
Hantveften, toebetrout ' t gewijde pereïcement}
En zegels gadeflaet, o p datzeniemantfchend \
d'Eer waerdigé Godin 's mans.deughden fchijnt1 re vieren,
En deckt het grijze hooft met heilige laurieren
•,
Terwijl hem vreeflijcklijf e n leven wort ontzeir,
Van 't grimmigh ongedierte , op zijne onnc^zelheit
[ Gemat van ouderdom en veertighjaerigh wor ftelea]
Als op een vetten roof, me t opgeftee^ke borftelen ,
Met manen verfch gefchud', e n muilen opgeifpart ,
Gebeten, en verhit, zij n fieretrotf heit tart
't Vuurfpuwen vandendraeck, eenconruftzijnereeuwe,
Het huilen van den \volf, het brullen vanden leeuwe,
't Schuimbeckendeeverzwijn, het naer geloei des ftiers.
Het grimmen van den beer, 'tgebriefch des tygerdïers,
En 's luiperts tantgeknars. zo o leeft zijn faem de jaeren
En eeuwen door, in fpijt der vadermoordenaeren;
De Fenix van zijn tijt: en hoe de Ni jt meer baft,
Hoe minder hy vertfeeght, di e altijt hooger waft,
't Is billijck dat zijn roem 3 e n lof ten grave uitzwelle.
Men wijdt hem in Eeoljeeen heilige kapelle ,
Enjaergeiijdighfeeft, e n zet op't hooghaltae r
Zijn gouden beelt, met zang, en defrigh kerekgebaer .
De prrefters, met hun pracht en blinckende gewaeden
Aen't offren, haelen op zijn hcerelijckc daeden.
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Maer groot is 't jammer ï e n befchreüijck 't ongeval,
't Welok omeenyroomezielganfchGrieckentreffen zal ;
Groet is d'elende daer zijn haeters zich in wickelen.
Mijn neef, u w vader, gaet met geile minne prickelen
Der koninginnen en princeflen eenzaem bed,
Wier bruidegoms de'krijgh voor.Troje houdt verlet >
Wier poezeladitigh yleefch doorat langontbeeren weeligh,
De welluft kieft voor fchaemte, ea draeghtzich overfpeeligh ,
En heelt zijn kittelipg, en lonckt, en ftreelt , en kuft >
En onderlingen brant met zoet omhelzen blufcht,
Verfmaet der mannen trou, om 't puick der jongelingen,
d'Oneerelijcke galm van fpeelen danflen zingen
Door 't gulden welffel rolt, en Venus ftroiter zaet,
Om neêrflagh, bloet, en moort, en allerhande quaet,
Om traenen, e n gehuil te maeien, enteoeghftenj
Omvorft, e n vorftendom, en rijeken te verwoeften,
Het dooiende pverfchot met ongerufte ftap
Tefollen, overzee , e n zant^: in ballingfchap,
Zoo verre, en zoo uitheemfch, dat alk volcken gaepen,
Beducht of 't menfehen zijn, of zeker flagh van aepen.
Achilles gramfchap flaghtTherfites met een vuift.
De moort flaet Diomeed voor Troje. ' t water bruift,
En raeckt aen 't zieden, als mijn grimmigheit verbolgen
Haer vinnen van zich fteeckt -, vraerop de ftormenvolgen ,
Die Agamemnon, in het keeren met zijn vloot,
Afeifchen rekenin g van Palamedes doot,
En 't bloet mijns bloetverwapts: en pijnigen 't gewiflen
Des feilen moordenaers, $00, enckle duifterniflen,
Met roode ftraelenviers, en kcorame blixems ziet
Gefpouwen, engeklooft , e n met zijne ooren niet
Als fchorre donders hoort, en yflelijcke flaegen:
En drijft onwetende naer Samos door de vlaegen,
In 'teeuwiglifclwimendgrafvanlkarus, e n looft
Den zal igen Priaem, voor 't hoogh altaer onthooft:
K 2
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Vergeet zijn zegefeeft; e n vangt, i n angft de s levens,
Met zijn gehoor 't gekraeck van (levens tegens ftevens,
Van zyde tegens z y, van kiele tegens kiel.
De vader Nauplius, bedroeft in zijne ziel,
Zal op d'Eubeër kuft de wederkomft der Grcjccken
Zoo ras niet riecken, of hy laet een toorts ontfteecken,
En licht in zee van 't (lot, dat, fteil en hoogh gebout,
Op 's berghs verheve kruin, van wederzy befchout
Een bare zee, wier diepe en holle watren woelen,
d'Eilanden allefins en vaften gront befpoelen .
De ftuurlién van de vloot, verleit door deze toorts,
Zich geven derwaert aen , daerze al te zamen voorts,
In plaetfe van de noot en lijfsgevaer t'ontflippen ,
Vervallen in 't gedruifch der Kaphareefche klippen ,
En 't luidende gehuil van dien verbolgen vloet,
Die ftadigh barnende op de blinde klippen woedt.
Daer houdt gerechte Wraeckd'ontrampeneerdefchepe n
Bezet, door rots en plaet, als van haef hant gegreepen :
Of met een' dijck bewelt van zant, dat hallef drijft,
En, by gebreck van vloet, hu n (loopt, e n ftuckenwrijf t:
Of achter driftigh, voor geftranrop harde kaien:
Of ftootze aen fplinters door den draeiftroom, in het zwaien.
De zeeliên vloecken d'onherbergerlijcke ree,
En haeten 't drooge lant, en roepen om de zee j
Wiens heefche en fchorre keel, door 't naer gehuil der menfchen
[ Dat ydel en vergeefs met kerckbelofré en wenfchen
Mijn gramfchap paeien wil ] wort over 't vlack verdooft.
U lyffes evenwel, en 't prat gekroonde hooft
Ontflippen dit gevaer, gefpaert tot droever treurfpcl;
Daer gener fchipbreuck van het voorfpoock is, en veurfpeL
*k Zie Klytemneftre alree, geveinfdelijck en bly,
Onthaelen haer' gemael, en Argos burgery
Den vorft met volle vreught begroeten , en ontfangen.
De lucht wort nu doorgalmt met fluiten , en gezangen»

PA L A M E D E S
.
De kercken gaen ter feeft. d e koningklijcke zael
Wort ftaetightoegenift met overdaet van prael.
Men recht bancketten aen, hoedanigh, voor hun traenen ,
De jongfte maeltijt was der blijde Frygianen.
Het tafelbeddeblinckt van 't Frygiaenfche paers,
En 's purpers glans verme ert by toorts, en waffekaers.
't Gout van Aflarakus vferzwelght de Griexe wijnen,
En godenleckerny. d e koppen, vo l robijnen,
Het iterffelijck gezicht , en d'oogen fcheemren doen.
't Gout recht'er wildbraet aen, enpaeu, enkallekoen .
Hy leght 'er hoogh en prat, munt uit door zijn cieraeden.
Het armelyne voer, Laomedons gewaeden,
Noch left gedragen aen het lichaem van Priaem.
Zijn bedgenoot bezweert hem by 's verwinners rtaem,
Dat hy zijn vyants prael en purper af wil leggen,
Ter eere van haer kunft. h y laet zich licht gezeggen,
Onkundigh van 't gevaer der ftraxaenftaende doot ,
Om 't hantwerck aen te doen van zijne bedgenoot.
Verfchrickt noch vreefl: niet, nu een balling om zal brengen
Het hooft der koningen > een overfpeelder plengen
Het bloet des echten mans. di t offer ftrcckt ten zoen
Van Ifigeen. d e difch zal zijnen heer zien bloên,
Het roode vocht den wijn befpatten. ' s konings leven
Zal nu door d'eige hant der koninginne (heven.
Het aengetogen kleet verraet den heer > ontzeit
De handen doorgang, hoezyzwoeght , enarrebei t
En luch t zoeckt, d'armen noch het hooft geen open vinden.
Egift, de fuffer, die van min zich liet verblinden,
Stoot Agamemnon in dé,lenden, maer de moedt
Bezwijckt in't wonden, en hetmoortmes keert bebloet
Ten halve wederom. de koning raeckt aen 't worftelen :
En als in 't wilde woudt het bofchzwijn, ruigh van borftelen 3
Gcgreepen van het net, ontvlieden wil met maght,
En uitkomft zoeckt alom, en woelt met domme kracht,
K 3
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Ganfch ydel > nademael de ftrickenen de f uiten
Van *t looze jagersnet door 't woelen dichter flaiten :
Zoo woelt en pooght hy oock bedompelt, om het valfch
En loos gebreit gewaet te rucken van den hals:
Maer in den wijden fchoot en mouwen ingewickelt
Raeckt dieper in 't gevaer, van duizentdoo h geprickelt.
Dedochter van Tyndaer fterckt razende terwijl
Haer boel, en fchiet'er toe, gewapent met een bijl:
En, alsmenaen'taltaer , om'tpleghtighfeefttevieren .
Voor 't flaghtenmet de bijl, eerft merckt den neck der ftierenj
Zoo mïcktze heene en weer met haere wreede vuift.
De wraeck regeert Se bijl. z y neemt het wis en juift.
H y leght'er toe de fchelm. hy leght'er. ' t is gekloncken
^ let dezen dwingelant, wiens wreetheit heeft gedroncken
HetbloetvanGodtNeptuin, zoogratigh , enzoohelfch .
Het hooft hangt aen den hals met eenen fletervels.
H ier vloeit het fchuimend root: daer grijnzen mont en oogen.
Kaflandre, volvanGodt , kom t razende ingevlogen,
Bewijft den lijeke en romp noch d'alleruiterfte eer
M et haeren roozenhoedt. z y gaetze flux te-keer
Met haer bebloede bijl , en deckt den zieleloozen
Al et zijnen fchoonen buit, die vallende de roozen
En frif fche bloemen kreuckt, en verft den elpen ftoel.
Leghdaer, ómoorderes , leghdaer , ó konings boel,
O fchantvleck van mijn bedde, ó peft van zuivre zeden.
Dat is de loon der lang gepleeghde vuiligheden.
Het daetlijck juichend hof, en vrolijcke palais
Geeft nu een' naeren galm, en is vol moortgefchreis.
Elektre zwijmt van fchrick, en, angftig h voor haer moeders
Verwoetheit, berght gezwint d'onnozelheit des broeders
Door Strofius, haer neef. z y zelf ver ftooten , dijt
In 's kerekers duifternis de bloem van haren tijt.
Tot d'overfpeelder haer, om achterdocht te fchouwen,
Gelijck een kntmacght, dwingt een' ackerman te trouwen:
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Zoo Jarig tol; dat de wraeck de moordenaers verraft ,
Die, alsz e in Pallas kerck degroote Goden vafl:
Met blyfehap ofrren, om, Oreftes overlijden,
Befprongen worden, en benartaen alle zijden.
De fmert geeft wapens aen de dochter, endenzoon.
De moedermoort befpat het aengezicht der Goón ,
Die, toornigh , e n verhit, om' t fchendigh kerck ontwyen,
Daghvaerden ftaendevoets de felle Razeryen,
Met biezend flangenhair, e n yflelijck gegrim.
Deneêrflagh knaeght hun hart. d e moederlijcke fchim
Stapt met een fackel hen verwoet na door den tempel.
Zy vlieden voor, e n zien de Vloecken op den drempel,
Zijn aller menfehen vloeck, om zulck een gmwelmoort.
De daecken ftierenzeongehuisveft altijt voort.
Dat leert naer heiligh bloet van Godenkinders dorften,
Tot i n het derde lit. ic k ga den val der vorften,
En koningen voorby. ic k zwijgh hoe Grieckenlant
Veroorzaeckt moort uit moórt, en mengelt brant in brant,
En uitroeit ftammet ftam , geflachten met gedachten,
Door fchennis fchennis boet, verkrachten met verkrachten ,
Aen 't kerekgewyde fchent zijn handen onbefuift ,
En in zijn' boezem wroet: terwyl Ulyffes kruif t
De zeen veel jaeren lang in pekelfchuim gedolven,
Gefmeten herrewaert,; en derwaert met mijn golven,
Gefolt, gerölt , doo r zoet en zuur, tioo r heet en kout,
Geweeckt van 't nat, gebraên van hitte, en zoor van 't zout.
Na dat hy is ontflipt de Kaf&eefche laegen,
De winden hem aen d'ongenadige oevers jaegen
Van 't forfche Tracifch volck, daer Hebrus koude vliet
Zijn water looft > en in d'Egeefche baren giet:
Van derwaert wederom naer d'Africaenfche kuften „
Daer zijn gezelfchap zich ter neer wil flaen, en ruften,,
Verlockt door 't lecker ooft; dan naer Trinakria „
I n t hol van Polifeem, den Cyclops-, dietefpa
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Zijn dronckenfchap beklaeght, om dat hy nu, in *tduicken
En rijzen van de zon , niet langer magh gebruickeh
DenzienelijckenGodt, he t aengebeden licht:
Dan tweemael daer E ooi zijn' zefel heeft gefticht, •
En over buien heerfcht, en breidelt dwarrelwinden r
Dan weer naer Antifaet, zoo hongrigh op verflinden
Van 't raeuwe menfchen vleefch, waer hy 't bekomen kon.
Dan by de toveres, een dochter van de zon,
Die haer verfpieders loos herfcheppen kan in zwijnen,
Den Ithakois verlet driehondert zonnefchijnen ,
Tot datze in 't fcheiden zich met Telegoon vertrooft ,
In wiens fchoonaenfchijn zweeft, en leeft haer boelfchaps krooft.
Van derwaert went hy 't roer naer d'Ocëaenfchebaren ,
En daelt daer onderaerdfche, en dootfe Tchimmen waeren;
Dan wort zijn dwalend fchip aen Circes kuft geftiert,
Daer hy de ftaetfivan Elpenors uitvaert viert:
Van hier langs d'oevers der zoetzingende Sireenen,
Die onder navel vifch ,*• en boven maeghdèn Icheenen
lek zwijgh hoe hy 't gevaer van Scylle, én van Cfiarybd,
Haer'draeiftroom, barning, kolck j e n klip en rots ontftipt,
De rotfen wit van fchuim, en grondelooze gronden,
E n 't battende gehuil de-r blaeuwe en zeegroen honden:
En lantdae r Faëthuis haer vaders kudden hoedt,
Die 't hongrigh fcheepsvolck flaght, welck fmet tFIyfles-boe t
Metfchipbreucke, alshynaeckt , to t berging van zijn leven,
Na negen dagen, b y Kalypfo komt gedreven;
Die, als hy is ontruckt de kaecken van de doot,
Hem zeven jaeren ftooft , en koeftert in haer' fchoot,
En leert den Grieck, metminteftoocken, e n tè letten,
Hoe zacht een minnaer ruft in d'armen der godeften}
Waer by hy eenen zoon en fchoone dochter teelt.
Deze op de moeder treckt, di e is zijn vadersbeelt.
Na dat hy van haer fcheit, en zy 't niet kan ontzeggen,
En zie t Feacie met blyfehap voor zich leggen,
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Ick mijnen drytant rep, en breeck zijn nieuwe kiel.
Daer bierght Leukothoè' zijn half verdroncke ziel.
De ftrant ontfangt hem naeckt. hie r fchuilt hy in de bladen.
De koningklijcke maeght beftelt uit min gewaden
Den naeckten vreemdeling, begaen om Peneloop.
Hy vint zijn bedgenoot ten lefte by een' hoop
Verliefde vryers, die vaft naer heur kuisheit dingen,
Omcingelt, en bezet, en durfze ftout befpringen,
En ftort hen overhoop, en valt, n a lange elent,
In d'armen van zijn lief. mae r voor het dreigement
Der heiige Godfpraeck [di e hem waerfchuwt voor zijn baftert ]
Bevreeft, hy razende de groote Goden luftert ,
fin zich bezijden 's weeghs in eenzaemheit verfteeckt ,
Zoo lang tot Telegoon, door Circes zorgh gequeeckt,
Beluft zijn vader eens t'aenfchouwen, buiten weten,
Hem in zijne adren wont, .met eenen tack, gereeten
Van doornen, aengeteelt uit een venynigh zaet,
Waer aen de boofwicht fterft , en blufcht Neptunus haet.
Oat. Grootvader , vlughtg e uw'zoon, en laet hem in zijn lyen,
Getrooft met woorden, en met fchoone wichleryen,
Enmartghemetuwwraeck? óvader , wa t zal't zijn ?
Het menfchelijckgeflagh t wor t weeligh. op , Jupijn ,
De hemel wort beftormt, beklommen van de boosheit
Der nieuwe reuzen > o p , enblixemhungodloosheit .
Priaem. Hecuba.
T^\ ït ongeluck is hem voor ons te fpa befchoren.
-"-^ Waer dit wat eer gebeurt, noit hadden wy verloren
Zoo veel vermaerde fteên , tot nadeel van 't gemein.
Nu Grieckfche wijsheit loop , en raeskal zonder brein.
't Huis van Aflarakus heeft zellefPelops handen
Den grootften vyan t der Trojanen aen zien randen,
En, onder deckzel van meineedigh lantverraet,
Zoo fchendighdoemen, vaer t nuVel, óGrieckfche ftaet '
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O raedelooz e maght, die in uw degens ftrompelt ,
Droom van geen Troje meer: waeck om niet overrrom
T e worde n , noch verraft van Hektors bloedigh ftael.
Hecu. Di e zegen dout op ons uit 's hemels milde zael.
De Goden tonen zich op heden goedertieren.
Pria. Ic k wil dat hof, e n ftadtop deze tyding vieren.
Rey van Trojacnfche Maeghden.
*~p Rojaenfche wijdberoemd e jeught,
Zingt Pallas lof, en juicht van vreught,
En eert met kerekgebaeren
Haer drempels, enaltaeren.
De feeftelijcke fchaer e danfT',
En fchudd' voor haer den lauwerkrans.
Dat maeghdelijcke pruicken
In groene oly ven duicken:
En 't hair met zilver niet vertuit,
Noch perlefnoer, maer als een bruit
Den witten hals bekleede,
En deck' naer d'oude zede.
Dat A fiente zamen fchool'}
Al die op d'oevers van Paftool
't Gout fcheemren zien, en blincken:
Of die Meander drincken:
Of treên Kayfters boort, die wit
Van langgehalfde zwaenen zit,
Die in de zuivre plafTen ,
Haer blancke pluimen waflen.
Of ' t volck van Sagaris befproeit,
Die d'anckers fchuu rt, en boghtigh vloeit:
Of dat verdreven balling
Noch voeder heeft, noch (tailing
Voor Grieckfche kleppers, en met drack
Moft vlieden, om Achilles juck,
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En heerfchappy te fchouwen
In veilige landouwen:
Eu voor Kaïcus Xanthus koor,
En d'Uiafcheveftenvoo r
Lymes, wiens zwacke muuren
Geen ftormgevaert verduuren.
Weckt heugen galm, en huwt uw keel
Aen luit, en zangerige veel.
Wilt heldre (temmen paeren
Met fpel van wint en fnaeren:
En treckt met Goddelijck geluit
De blijde ziel ten ooren uit:
Gelijck met maetgezangen
Gy Paris gingt ontfangen:
Toen op het water, rey aen rey
Met vreught ontmoete zijn galey,
En welkom hiet van harte
De fchoone bruit van Sparte :
Die Proteus brande met haer min,
En uitblonck, als een Zeegodin:
Zoo Venus quam bepeerek
In 't perlemoer ter weerelt:
En toe n de fchoonheit van Heleen
N iet fterflijx , maer een zonne fchee n ,
Die gierlijck uirgeftreecken ,
Het hooft eerft op komt fteecken:
En in het zilver van den vloet
Haer goude vlechten fchittren doet:
En in 't knftal 't vergulfe l
Ziet fpieglen van haer hulfel.
O dochter van den Dondergodt,
Minerve, gy bewaeckt het flot
Van uw Godsdienftigh Trojen .
De vyanden verftroien:
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En Agamemnon drinckt verwoet
Zijn troufte raetsman s edel bloet.
Het leger durf zyn fpeere n
Nu tegens Argos keeren.
Mycene, van verftant berooft ,
Haer wijsheit s beckeneel doorklooft,
En langs het velt loopt fcharfTen
Met d'uitgetoge harfïen.
Stadts groot ftevyant voor de poort
Leght van z ij n eigen volck vermoort.
Loflofzyu, Godefle ,
O ftrijtbre krygerefle!
Voor a galmt 't vrolijcke gefchrey.
Voor u klinckt ruispijp enfchalmey.
Voor u gehuwde vrouwen,
En joffers feeftdagh houwen :
En met gemengde reien treên
Naer wit al ball, en marmerfteên.
De priefters op uw drempels
Ontfluiten all e tempels:
Zoo flux 't Godinnebeekgenaeckt ,
Dat over Dardans damhuis waeckt,
De fchaeren naer u toghten,
En zijn met loof bevlochten.
Stockoude grijzerts j leven s zat,
Hunn' wenfch deelachtigh, komen mat
Uofferwynen brengen ,
En fidderende plengen.

