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Een woord vooraf
Toen ik afstudeerde, heb ik als onderwerp voor een scriptie het gedicht De luctuosa Frisiae
occiduae orientalisque et totius pene Belgii inundatione, anno M.D.LXX. Calend. Novemb.
etc…. van Nanning van Foreest gekozen. Van het één komt het ander en zo ligt er hier een
uitgave voor u met vertaling en commentaar van het grootste deel van het werk van Jan van
Foreest, een achterneef van Nanning.
Prof. dr. J. Brouwers en prof. dr. M. van der Poel hebben er op aangedrongen dat ik mijn
vrijetijdsbesteding in een proefschrift om zou zetten; ik wil hen hierbij van harte danken voor
de vele nuttige opmerkingen die zij gemaakt hebben bij het doorlezen van de verschillende
versies van mijn werk (gezien de omvang ervan een hele klus!). Voorts gaat mijn dank uit
naar prof. dr. D. Sacré en dr. J. Bloemendal voor hun vele goede suggesties en nuttige op-en
aanmerkingen. Prof. A. Lardinois en drs. F. Overduin hebben de Griekse vertaling en het
commentaar erbij kritisch bekeken en drs. B. Breij heeft de samenvatting in het Engels
omgezet; ook aan hen mijn hartelijke dank. Mevrouw T. Hesen wil ik bedanken voor het
geduld waarmee ze heel wat karweitjes die met dit proefschrift verband houden, heeft
opgeknapt.
Mijn man heeft mij zeer gestimuleerd, eerst al om weer te gaan studeren en vervolgens om
nog verder te gaan ('zo blijf je mooi van de straat'). Vele malen hebben wij samen gebogen
gezeten over een moeilijke passage in het werk van 'mijn Jan'; ook heeft hij mij veel
huishoudelijk werk uit handen genomen om mij tijd te geven voor mijn werk. Ik ben hem daar
heel dankbaar voor.
Mijn grootste dank echter gaat uit naar mijn moeder, die er voor gezorgd heeft dat ik op een
uitstekende middelbare school terecht ben gekomen. Zij had geen opleiding genoten en
daarom moest zij nog op latere leeftijd in een corsettenfabriek rafels knippen om in ons
onderhoud te kunnen voorzien. Om mij een dergelijk lot te besparen, wilde zij dat ik zou
'leren', hoewel vrijwel iedereen in haar omgeving haar dat afraadde. Zij heeft vanzelfsprekend
het verschijnen van dit proefschrift niet meer mee kunnen maken.
Aan haar, aan mijn man, mijn kinderen en mijn kleinkinderen draag ik dit proefschrift op.
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1. Inleiding
Hoewel de neolatijnse dichter Jan van Foreest (1586-1651) - of Foreestius, zoals ik hem in het
vervolg zal noemen; hij noemt zichzelf zo aan het einde van de opdracht in zijn eerst
gepubliceerde werk Idyllia sive Heroës 1 - een vrij uitgebreid oeuvre op zijn naam heeft staan,
is daar in de loop der eeuwen weinig aandacht aan besteed; het is, op zijn Aeneis-supplement
na, niet vertaald en nauwelijks becommentarieerd. In 1889 heeft Nicolaas Beets een artikel
aan hem gewijd om hem, zoals hij zelf zegt, uit de vergetelheid te halen, maar dat heeft niet
het beoogde resultaat gehad. Er is een artikel van D.H. Smit over de correspondentie tussen
Foreestius en Johan van Heemskerck verschenen, terwijl H. Bots in 1971 en 1976 brieven van
Foreestius aan resp. Descartes en Christina van Zweden uitgegeven heeft. Aan het Aeneissupplement is wel aandacht besteed; het is in 1973 heruitgegeven en van commentaar voorzien
door P.G. Schmidt, terwijl H.L. Oertel het onlangs (2001) in het Duits vertaald heeft. Het valt
op, dat P. Hofman Peerlkamp Foreestius niet vermeldt in zijn De vita, doctrina et facultate
poëtica Nederlandorum qui carmina latina posuerunt; hij maakte zeker geen slechtere
gedichten dan vele anderen, die wèl genoemd worden.
Foreestius studeerde letteren en later ook rechten, welke studie hij nodig had voor de bestuurlijke carrière die hem voor ogen stond. Hij werd bestuurder op stedelijk en later op
provinciaal niveau en had daarnaast nog zitting in de besturen van de West-Indische
Compagnie en de polders Heerhugowaard en Schermer. Hij was dus een druk bezet man, die
desondanks naast zijn ‘gewone’ werkzaamheden de tijd vond om zich aan het dichterschap te
wijden en een vrij groot oeuvre te scheppen als ontspanning, in zijn vrije tijd (‘in ludum et
recreationem ingenii mei’, zoals hij aan koningin Christina van Zweden schreef). Na zijn eerste,
ambitieuze, bundel Griekse gedichten Idyllia sive Heroës zou Foreestius het Grieks laten liggen
en verder in het Latijn dichten. Zijn werk wordt nu politiek getint en propagandistisch van aard
en geeft blijk van een grote vaderlandsliefde en trouw aan Oranje en het gereformeerde
geloof. Pas op latere leeftijd zal hij, met het Aeneis-supplement, de tijd weer vinden voor
zuiver literaire arbeid.
Het zou te betreuren zijn geweest, als het werk van een zo veelzijdig mens, dat tevens een
voorbeeld bij uitstek van literaire activiteit naast een veeleisende carrière is, vrijwel geheel in
het vergeetboek zou zijn geraakt.
1.1 Korte levensbeschrijving.
Foreestius werd op 9 oktober 1586 te Alkmaar geboren als lid van het adellijke geslacht Van
Foreest. Hij was de enige zoon van Jacob van Foreest, zoon van Dirk van Foreest, en Maria,
dochter van Adriaan van Egmond van den Nyenburgh. Deze Dirk was een broer van Pieter van
Foreest (de vader van de beroemde arts Pieter van Foreest) en van Nanning van Foreest, die
enig dichtwerk en proza in het Latijn op zijn naam heeft staan (zie hiervoor het commentaar bij
1

Later noemde de dichter zich Forestus, maar ik gebruik de naam 'Foreestius' om hem te onderscheiden van zijn
oudoom Nanning, die ik al eerder Forestus genoemd heb (De Vries 1998).
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HR 70). Jan doorliep de Latijnse school (te Hoorn, zoals staat in een brief aan zijn vader; FA
41), en gaf al vroeg blijk van zijn belangstelling voor de dichtkunst. In een elegie, die hij zijn
vader toestuurde, zegt hij: ‘Jam dudum cupio patri componere carmen, / Ut noscat, noster quis
sit in arte stylus’. (Al lang koester ik de wens, voor mijn vader een gedicht te schrijven, zodat
hij kan zien hoe mijn dichtkunst is.).
Op 1 maart 1600, op dertienjarige leeftijd dus, werd hij ingeschreven aan de universiteit te
Leiden als student aan de artes-faculteit (Du Rieu I,57). Het literaire klimaat in Leiden was heel
gunstig. De beroemde filoloog Josephus Justus Scaliger was sinds 1593 aan de universiteit
verbonden; Bonaventura Vulcanius doceerde er Grieks; Janus Dousa had er een kring van
geletterden om zich heen verzameld, het 'Gezelschap', dat, zoals blijkt uit een paar gedichten
van zijn hand, in 1578 en 1579 regelmatig bijeenkwam ten huize van Jan van Hout2. Het was de
eerste Nederlandse renaissancekring. Wie er precies toe behoorden, is niet bekend; Dousa
noemt slechts Lipsius en Van Hout. Ook mensen als Dominicus Baudius, Jan de Groot (de
vader van Hugo), Janus Gruterus en Hendrik Laurenszoon Spiegel hebben er waarschijnlijk
deel van uitgemaakt, evenals de Engelse diplomaat Daniel Rogers, die contact legde tussen
Dousa en Sir Philip Sidney; deze laatste had in Engeland een kring geletterden om zich heen en
stond in contact met George Buchanan, wiens werk in de Nederlanden zeer bewonderd werd
(Van Dorsten 1962). Foreestius was een groot bewonderaar van Dousa, zoals moge blijken uit
het grafdicht dat hij bij diens overlijden schreef (zie IH 16). Wat later was er ook een kring,
voornamelijk van jongeren, rond Scaliger, waarvan o.a. Petrus Scriverius, Daniel Heinsius,
Janus Rutgers en Hugo Grotius deel uitmaakten. Over Foreestius heb ik in dit verband niets
kunnen vinden; het lijkt zeer waarschijnlijk dat ook hij er toe behoorde. Met Scriverius en
Grotius zou hij blijven corresponderen; van Heinsius, met wie hij zijn hele leven bevriend bleef,
was hij een verre verwant (in zijn brieven spreekt hij hem aan als ‘cognate’ en ‘neve’).
In 1605 publiceerde Foreestius zijn eerste dichtbundel, een aantal epyllia in het Grieks, getiteld
Idyllia sive Heroës et alia poëmata quaedam; hierna zou hij in het Latijn – waarin hij zich wat
soepeler kon uitdrukken - blijven dichten.
Foreestius is zijn hele volwassen leven als bestuurder actief geweest. Met dit doel bekwaamde
hij zich naast de letteren in de rechten (het dichten beschouwde hij als een hobby (een topos in
deze tijd), zoals blijkt uit een brief aan koningin Christina van Zweden, waarin hij schrijft:
‘Quaerebam in ludum et recreationem ingenii mei, ubi a laboribus Curiae paulum respirare
licuisset, fabulam aliquam non humilis, nec ignobilis, argumenti.’ (FA 90)). In 1618 werd hij lid
van de Vroedschap van Hoorn, in 1624 volgde hij zijn vader op als secretaris van de
Gecommitteerde Raden van West-Friesland en het Noorderkwartier (zijn zoon Dirk volgde hem
in dit ambt op in 1638 (Molhuysen I,880)) en in 1636 werd hij burgemeester van Hoorn. Hij
was hoofdingeland van de Heerhugowaard en de Schermer en bewindhebber van de WestIndische Compagnie, kamer Hoorn. Vanaf 1638 tot aan zijn dood, in 1651, was hij lid van de
Hoge Raad van Holland en Zeeland, een rechterlijk beroepscollege (FA 77). Dat hij in de
politiek een man van belang is geweest, moge ook blijken uit het feit, dat Lodewijk XIII van
Frankrijk hem in 1635 verhief tot chevalier de l'accolade (orde van St. Michiel; FA 76).
Foreestius behoorde tot het gereformeerde geloof, was zeer vaderlandslievend en een fervent
aanhanger van Oranje, welke gezindheid hij in zijn dichtwerk, dat voornamelijk bestaat uit
commentaar op de gebeurtenissen tijdens en vlak voor de Tachtigjarige Oorlog, uitdroeg. Als
jonge man was hij een fel voorstander van het voortzetten van de oorlog met Spanje, maar aan
2

Jan van Hout (1542-1609) was vanaf 1573 stadssecretaris van Leiden, welk ambt hij verkreeg als beloning voor
zijn houding tijdens het beleg. Hij ijverde voor poëzie in de volkstaal. Zie Koppenol 1998, 139-148)
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het einde van zijn leven gaf hij er blijk van, begrip te hebben gekregen voor de oorlogsmoeheid;
dan wordt de wens uitgesproken dat er vrede mag komen.
Hij was gehuwd met Josina van Segwaard (1585-1657) en had met haar vijf kinderen, drie
zoons: Antonie, die op jeugdige leeftijd overleed, Dirk en Adriaan, en twee dochters: Anthonia
en Maria. (Zie:Van der Aa VI,171-2; Beets; Kok 15,284 voor een stamboom)
1.2 Beknopt overzicht van de Tachtigjarige Oorlog.
Omdat veel mensen tegenwoordig weinig meer weten over de Tachtigjarige Oorlog en het
werk van Foreestius vele gebeurtenissen uit die tijd behandelt, geef ik nu eerst een noodzakelijkerwijze zeer beknopt - overzicht van die tijd. Ik heb geprobeerd om de meeste
feiten die Foreestius de revue laat passeren, aan te stippen. Als men meer wil weten, kan men
terecht bij een van de vele boeken die er over dit onderwerp geschreven zijn; om er een paar
te noemen: P. Blok e.a. ed., Algemene Geschiedenis der Nederlanden (Haarlem 1977-1983), de
delen 5, 6 en 7; J. Presser, De Tachtigjarige Oorlog (Amsterdam 1975).
Tijdens het bewind van Karel V, die van 1506 tot 1555, aanvankelijk onder regentschap van
zijn grootvader, Maximiliaan I, regeerde over de Nederlanden, heerste er daar al onvrede,
onder andere om de belastingen die de keizer oplegde om zijn oorlogen te kunnen bekostigen
en de vervolging van niet-katholieken3. Toen hij in 1555 opgevolgd was door zijn zoon Filips
II spitste een en ander zich toe4. Deze koning vertrok al gauw uit de Nederlanden en zou
verder vanuit Spanje regeren. Margaretha van Parma werd aangesteld als landvoogdes; zij
werd bijgestaan door een raad van drie, waarvan bisschop Granvelle5 verreweg het belangrijkste lid was. Willem van Oranje werd door de koning tot stadhouder van Holland, Zeeland,
Utrecht en Franche-Comté benoemd.
Toen de bisdommen gereorganiseerd werden6 - de Nederlanden zouden niet langer onder
'vreemde' bisdommen vallen, maar een rechtstreeks bestuurd gebied worden onder drie aartsbisschoppen en achttien bisschoppen - werd tevens bepaald, dat bisschoppen voortaan doctor
in de theologie moesten zijn, een slag voor de adellijke families, die veelal de
bisschopsplaatsen bezet hielden. Ook de geestelijkheid was gebelgd vanwege de zeer hoge
inkomens van de bisschoppen. De onrust bleef niet beperkt tot de hogere standen; onder het
volk heerste ontevredenheid vanwege de geloofsvervolging door de inquisitie en de stijgende
kosten van levensonderhoud. De hoge edelen waren ook nog ontevreden omdat zij hun
invloed verkleind zagen door Granvelle; bijgestaan door de landvoogdes wisten zij gedaan te
krijgen dat hij teruggeroepen werd (1564). Op de laatste dag van dit jaar hield Willem van
Oranje een redevoering in de Raad van State waarin hij zei, trouw te blijven aan het
katholieke geloof maar de vervolgingen van andersdenkenden af te keuren. De graaf van
Egmond werd na deze bijeenkomst naar Filips gezonden met het verzoek, de plakkaten te
verzachten en een echt Nederlands regeringslichaam in te stellen. Filips weigerde (eind 1565).
In 1566 bood de adel Margaretha een smeekschrift7 aan waarin verzocht werd om schorsing
van de plakkaten en afschaffing van de inquisitie. Margaretha beloofde enige verzachting van
de plakkaten; de markies van Bergen en de baron van Montigny gingen de koning inlichten;
3

HR 7
HR 8
5
HR 2,87 en HR 9.
6
HR 14
7
HR 10 en15
4
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zij zouden niet terugkeren8. Uit deze tijd stamt de naam 'Geuzen' voor de opstandelingen9.
Intussen waren de 'hagepreken' (godsdienstige bijeenkomsten in de open lucht) al in
Vlaanderen begonnen; zij breidden zich langzaamaan uit over alle Nederlanden. De
calvinistische gemeenten begonnen zich te organiseren en stelden zich onder het gezag van
een synode te Antwerpen.
In de zomer van 1566 kwam het tot de beeldenstorm10, die begon in Vlaanderen en Brabant
en zich snel over alle Nederlanden verspreidde. De adel stelde zich in deze kwestie aan de
zijde van de koning. Margaretha wist met haar huurlingen de opstandelingen neer te slaan
(1567).
Filips besloot dat het nu de juiste tijd was om het centrale gezag stevig te vestigen en de oude
privileges af te schaffen. Daartoe liet hij Margaretha opvolgen door de hertog van Alva11 om
aan opstand en ketterij een einde te maken. Deze stelde de 'Raad van Beroerten'12 (Bloedraad)
in, die hij zelf voorzat. Er werden zes- tot achtduizend slachtoffers geëxecuteerd, zonder
rekening te houden met leeftijd of geslacht13. Hun bezittingen werden verbeurd verklaard en
vielen aan de koning toe. Ook de inquisitie14 werkte door en speurde naar nieuwe ketters. Bij
deze acties stierven Egmond en Hoorne15; Willem van Oranje was al uitgeweken16. Hij werd
bij verstek veroordeeld tot eeuwige verbanning en verbeurdverklaring van zijn goederen. Zijn
oudste zoon, Filips Willem, werd van de hogeschool te Leuven weggevoerd naar Spanje17. In
1568 gaf Willem van Oranje een rechtvaardiging van zijn optreden uit en viel hij aan met een
leger dat hij op eigen kosten bijeengebracht had. Met een veldtocht van Willems broer
Lodewijk in het noorden en de slag bij Heiligerlee laat men de Tachtigjarige Oorlog
beginnen. Deze veldtocht had evenals de aanval van Willem van Oranje in het zuiden verder
geen gevolgen. Alva richtte voor zichzelf een standbeeld18 in Antwerpen op dat vervaardigd
was uit het op Lodewijk buitgemaakte geschut. Er werd nu een nieuw belastingstelsel
ingevoerd, dat er voor moest zorgen dat Filips niet langer moest bedelen om extra gelden. Er
was heel veel verzet tegen deze 'tiende, twintigste en honderdste penningen'.19 Alva probeerde
zijn doel met geweld te bereiken en zou er door het ontzet van Den Briel net op tijd van
weerhouden zijn, zeventien aanzienlijken uit Brussel aan hun deurposten op te hangen20. Op 1
april 1572 hebben de Watergeuzen onder Lumey Den Briel namelijk ingenomen; Vlissingen,
Veere en Enkhuizen volgden, net als Den Briel door hun ligging (Schelde, Zuiderzee)
belangrijke plaatsen. In Dordrecht kwamen de Staten van Holland bijeen op eigen gezag, bij
welke gelegenheid Willem van Oranje tot wettige stadhouder van de Spaanse koning werd
aangesteld. Tijdens de veldtochten van Oranje - die weinig succes hadden - bleek, dat hij in de
8

HR 21-25
HR 18 en 19
10
HR 20
11
HR 31-34
12
HR 2,131-133; HR 37
13
Foreestius heeft veel aandacht besteed aan de wreedheden die door de Spanjaarden begaan zouden zijn. Voor
wreedheden tegen de Indianen in Amerika zie MP 3-83 en HR 118-127; meer in het algemeen bijv. MR 83-89,
HR 40-50 en HR 85-102.
14
HR 12 en 13
15
HR 38
16
HR 29
17
HR 30
18
HR 51
19
HR 53
20
HR 54
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zuidelijke Nederlanden nauwelijks aanhang had. In 1572 ging Alva zich met het noorden
bezighouden. Zijn zoon Fadrique, 'Don Frederik', werd op veroveringstocht gestuurd. Het
begon met de plundering van Mechelen21, waarna Zutphen en Naarden22 aan de beurt waren,
waar vreselijk huisgehouden werd. Haarlem23 moest zich, nadat de geuzenvloot op het
Haarlemmermeer verslagen was, na een uitputtend beleg, waarbij de gehele burgerij een
actieve rol gespeeld heeft, overgeven (juli 1573). Men mocht plundering afkopen, maar de
gehele bezetting werd afgemaakt. De Spanjaarden hadden veel manschappen verloren; de
overgeblevenen waren lang niet betaald en sloegen aan het muiten. Algemeen werd de
bereidheid om weerstand te bieden aan de Spanjaarden door dit beleg vergroot.
De macht van de calvinisten werd zo groot, dat de vrije uitoefening van de katholieke godsdienst verboden werd en de goederen van kerken en kloosters verbeurd werden verklaard.
De victorie begon bij Alkmaar24 (oktober 1573) en een slag op de Zuiderzee25, waarbij
admiraal Bossu en zijn schip, de 'Inquisitie', buitgemaakt werden. Requesens, de opvolger van
Alva, moest Middelburg verliezen. In een slag bij Mook overwonnen de Spanjaarden echter
en sneuvelden Lodewijk en Hendrik van Nassau26. Het beleg van Leiden27, waarbij onder
anderen burgemeester van der Does (Janus Dousa) zich onderscheiden heeft, heeft lang
geduurd. Pest en honger teisterden de burgers, maar tenslotte zijn de Spanjaarden geweken
toen de geuzenvloot onder leiding van Boissot over 'verdronken' land, voortgedreven door een
zuidwesterstorm, brood en haring kwam brengen (oktober 1574). In de volgende jaren werden
de schermutselingen voortgezet, met voor- en tegenslagen aan beide zijden. In het voorjaar
van 1576, toen de kansen tegen de Hollanders gekeerd leken, stierf Requesens. Er was geen
geld om het leger te betalen en dat sloeg aan het muiten, vooral in Brabant en Vlaanderen. Nu
werd de bevolking hier ook onrustig. De Staten Generaal kwamen bijeen en stelden de eis, dat
de troepen het land zouden verlaten. Men bleef nog trouw aan de koning en de roomskatholieke kerk, maar zocht wel contact met de opstandige gewesten. In deze tijd werd ook
Antwerpen geplunderd (de 'Spaanse furie'), waarbij zevenduizend burgers omkwamen28.
Direct hierna kwam de 'Pacificatie van Gent' tot stand29, waarbij noord en zuid weer een
eenheid gingen vormen, niet voor lang echter. Prins Willem werd in het zuiden enthousiast
ontvangen door het volk, maar de zuidelijke adel was minder blij met hem: men vreesde dat
hij een te grote macht zou krijgen; bovendien was hij tot het calvinistische geloof overgegaan.
De Prins probeerde onder veel geschipper de eenheid te bewaren. Don Juan, een onwettige
zoon van Karel V, die na de dood van Requesens tot landvoogd benoemd was (1576 - 1578),
liet de Spaanse troepen terugkeren. Hij was een van de overwinnaars tegen de Turken
(Lepanto, 1571) geweest en maakte zich nu op voor een nieuwe kruistocht, deze keer tegen de
ketters in de Lage Landen. De zeer bekwame Alexander Farnese, hertog van Parma, volgde
hem bij zijn dood op. Hij wist vele edelen en geestelijken voor zich te winnen, hetgeen in
1579 resulteerde in de 'Unie van Atrecht'. Tegelijkertijd werd de 'Unie van Utrecht' gesloten,
die noord en zuid poogde te verenigen. Maastricht30 viel nu in Spaanse handen; er woedde een
21
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tweede 'furie'. 's-Hertogenbosch koos de kant van Parma, evenals in de noordelijke gewesten
de katholieke stadhouder Rennenberg. Het ging er al slechter uitzien voor de opstandelingen,
maar Willem van Oranje wist niet van wijken, ondanks het feit dat Filips hem de teruggave
van zijn goederen en de terugkeer van zijn zoon aanbood tijdens vredesonderhandelingen te
Keulen31 (1579). Nu werd er een losprijs op het hoofd van de Prins gezet. Deze probeerde een
buitenlandse heer voor de Nederlanden te vinden en onderhandelde met de graaf van Anjou,
die in 1579 hulp toezegde en in 1580 zelfs de titel 'heer' kreeg. Zodoende werd Filips II in
1581 afgezworen als koning over de Nederlanden32, omdat hij zijn plichten had verzaakt door
als een tiran te handelen. In 1584 werd Prins Willem vermoord door Balthasar Gerards; een
eerdere aanslag op zijn leven was mislukt33.
Omdat het verloop van de oorlog heel ongunstig was, probeerde men opnieuw om een
buitenlander hier te krijgen (Willems zoon Maurits was nog aan de jonge kant voor het
leiderschap). Men bood de souvereiniteit34 eerst aan Hendrik III van Frankrijk aan en
vervolgens aan Elisabeth van Engeland. Zij aanvaardde een tijdelijk protectoraat; er kwamen
garnizoenen aan de mond van de Maas en de Schelde te liggen en enige Engelsen kregen
zitting in de centrale regering, de Raad van State. Intussen hield Parma een ware zegetocht.
Hij nam vele steden in het zuiden in, waaronde Gent, Brussel, Nijmegen en Antwerpen. Hij
stond, om het zuiden voor zich te winnen, geen plunderingen toe; de protestanten kregen
enige tijd om, met hun goederen, het land te verlaten. Naar aanleiding van de inname van
Antwerpen sloot de Republiek de Schelde af (1585). De graaf van Leicester, die het bevel
over de Engelse hulptroepen voerde, kreeg nu de macht toegeschoven. Hij verbood de handel
op de vijand, tot vreugde van de calvinistische dominees maar tot verdriet van de kooplieden,
Amsterdam voorop. Hij probeerde de macht van Willem van Oranjes zoon Maurits, die enige
tijd na de moord op zijn vader tot stadhouder van Holland en Zeeland benoemd was, niet te
groot te laten worden. Intussen was Johan van Oldenbarneveldt aangesteld als landsadvocaat,
een man die over zeer grote bekwaamheden beschikte op het politieke en financiële vlak.
Maurits' macht werd gaandeweg uitgebreid. Toen Leicester de opdracht van Elisabeth
gekregen had om naar een vrede tussen Spanje en de Nederlanden te streven, hetgeen
vanzelfsprekend mislukte, was het met zijn toch al geringe populariteit geheel gedaan. In
1587 keerde hij terug naar Engeland.
Het stond er met de Nederlanden niet al te best voor. Weliswaar werd de Armada, een enorme
Spaanse vloot die Engeland en de Nederlanden bedreigde, in 1588 verslagen (Howard en
Drake)35, maar de zeer bekwame Parma bedreigde wat er nog over was van de republiek aan
alle kanten. Filips echter wilde zich weer op Frankrijk richten en liet Parma zijn
voorbereidingen voor een aanval staken. Parma stierf in 1592.
In de volgende jaren zou het onder Maurits en zijn neef Willem Lodewijk, die stadhouder van
Friesland was, steeds beter gaan. Het begon met de verovering van Breda via de list van het
turfschip, een Hollands paard van Troje, gevolgd door de verovering van Zutphen, Deventer,
Delfzijl, Hulst, Nijmegen. Geertruidenberg, Steenwijk en Coevorden volgden; in 1594
(inname van Groningen) had de republiek weer vaste voet in het noord-oosten. Bij Turnhout
versloeg men in 1597 een groot Spaans leger; vervolgens werd Twente bevrijd.
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Filips schonk niet lang voor zijn dood (1598) de Nederlanden als bruidsschat aan zijn dochter
Isabella toen die in het huwelijk trad met Albertus van Oostenrijk, die sinds 1596 landvoogd
in het zuiden was. In 1599 vaardigde men een plakkaat uit waarin het verboden werd (ook aan
vreemdelingen!) om op Spaanse landen handel te drijven. Kaapvaart was natuurlijk wèl
toegestaan. In 1600 behaalde Maurits, op weg naar het schadelijke roversnest Duinkerken36,
dat afgestraft moest worden, een overwinning bij Nieuwpoort. Verder kwam hij echter niet.
Intussen ging het de Republiek ook overzee voor de wind. Men kwam om Afrika heen tot in
het verre oosten en in het westen tot in Amerika, tot de uiterste zuidpunt toe37. De OostIndische Compagnie maakte grote winsten.
Met het beleg van Oostende, dat in 1604 in Spaanse handen kwam, trad de uitstekende
Spaanse veldheer Spinola - Parma was enige jaren tevoren gestorven - voor het eerst op. Sluis
werd door Maurits genomen, een belangrijke plaats in verband met het beheersen van de
Schelde. In 1607 behaalde Jacob van Heemskerck een overwinning op de Spaanse vloot bij
Gibraltar. Hijzelf liet er het leven bij38.
Spanje kon wegens geldgebrek de oorlog nauwelijks voortzetten en probeerde nu om tot een
vrede te komen39. Ook in de Republiek gingen er stemmen op om de oorlog te beëindigen.
Van Oldenbarneveldt, die aanvankelijk tegen vrede was geweest, moest er op wijzen, dat de
financiële situatie ook in de Nederlanden ernstig was en voortzetten van de oorlog vrijwel
onmogelijk. Maurits wilde echter geen vrede. Hij en zijn huis hadden tot nu toe veel voordeel
van de oorlog gehad. De strenge calvinisten en ook de ballingen uit het zuiden, die begerig
waren naar het heroveren van hun land van herkomst, vond hij aan zijn zijde. Steden als
Amsterdam wilden vanwege economische motieven de oorlogstoestand ook wel handhaven;
men had Spanje niet langer nodig voor de aanvoer van producten uit het oosten, omdat men
die zelf kon halen; de handel van Antwerpen was lamgelegd door het afsluiten van de
Schelde; de kaapvaart was heel winstgevend. Om soortgelijke redenen waren ook zij, die een
Westindische Compagnie wilden oprichten, tegen een vrede. De vredesvoorwaarden van
Spaanse zijde bleken onaanvaardbaar: de Nederlanden moesten van scheepvaart buiten
Europa afzien40 en de katholieke eredienst moest hersteld worden. Tenslotte werden de
onderhandelaars, onder wie zich ook Franse, Engelse, Deense en Duitse afgezanten bevonden,
het eens over staken van de vijandigheden voor een periode van twaalf jaar, het 'Twaalfjarig
Bestand' (1609-1621)41.
Men had nu een tijd van voorspoed en rust kunnen hebben, maar daar kwam niets van door de
dogmatische strijd tussen twee protestantse groeperingen: de remonstranten (Jacobus
Arminius) en de contra-remonstranten (Franciscus Gomarus), met als voornaamste punt de
predestinatieleer: Arminius leerde, dat God de ene mens weliswaar predestineert tot zijn
goddelijke genade en de andere tot een eeuwige verdoemenis, maar dat hij dat wel doet met
voorkennis over die mens, die de vrijheid heeft om zich tijdens zijn leven voor Gods genade
open te stellen of Gods genade af te wijzen. Gomarus was de mening echter toegedaan, dat de
mens nauwelijks een aandeel heeft in zijn verlossing42. De overheid had gehoopt, dat men
zich algemeen zou kunnen vinden in wat de synode te Emden van 1571 als de zuivere leer
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had gedefinieerd. Tijdens het Bestand echter escaleerde het conflict en kwamen de twee
groeperingen als kemphanen tegenover elkaar te staan. De scheiding liep door alle
bevolkingsgroepen van hoog tot laag heen; zelfs binnen één familie kon men het vaak niet
eens worden. In het dagelijks leven stelden de Arminianen zich 'rekkelijker' op dan de
Gomaristen; zij wilden komen tot een samenleving waarin enig begrip voor andersdenkenden
kon worden opgebracht. De godsdiensttwisten waren dan de aanleiding tot de onenigheid,
maar er speelden natuurlijk meer factoren een rol: de strenge calvinisten waren bereid, de
oorlog tegen de katholieke vijand voort te zetten; Van Oldenbarneveldt voelde meer voor
vrede, wat de kooplieden (Amsterdam) weer minder goed uitkwam. Het lagere volk,
hoofdzakelijk Gomarist, wilde de, veelal Arminiaanse, regenten, in hun ogen uitbuiters,
dwarszitten. Maurits stelde zo lang mogelijk een keuze voor een van de twee partijen uit; pas
in 1617 sloot hij zich aan bij de contra-remonstranten. De Arminiaanse overheden namen
scherpe maatregelen tegen de Gomaristen. Het volk werd onrustig. Nu verzocht Van
Oldenbarneveldt Maurits, het hoofd van het leger, om hulp, welke deze weigerde. Van
Oldenbarneveldt antwoordde met de 'Scherpe Resolutie', die de steden het recht gaf, hun
eigen troepen ('waardgelders') in dienst te nemen. Maurits wist op een rondgang langs vele
steden de stemming naar hem om te doen slaan, soms onder gebruik van geweld43. Tenslotte
was Holland nog over; hier pleegde Maurits een staatsgreep en nam Van Oldenbarneveldt en
enige anderen gevangen. Van Oldenbarneveldt werd beschuldigd van hoogverraad en op 13
mei 1619 ter dood gebracht. Hugo de Groot (die later in een boekenkist zou ontsnappen) en
Pieter Hogerbeets werden tot levenslange gevangenschap veroordeeld en op slot Loevestein
gevangen gezet. Intussen hadden de Staten Generaal besloten dat er, zoals de contraremonstranten al lang wilden, een algemene synode44 gehouden zou worden. Op deze synode
van Dordrecht werd de remonstrantse leer verworpen.
In de laatste jaren van het Bestand valt ook de affaire 'Winterkoning'45: Frederik V van de
Palts, een schoonzoon van de koning van Engeland, was één jaar lang (augustus 1619 tot
november 1620) koning van Bohemen, waar men een protestantse vorst wilde. Hij werd door
de Habsburgs uit Bohemen en uit de Palts verdreven, waarna hij, een familielid van de
Nassaus, in Holland ging wonen.
Maurits en de zijnen hadden gewonnen en na afloop van het bestand werd de oorlog dus weer
voortgezet46. Aanvankelijk ging het niet erg goed. Bergen-op-Zoom kon met moeite worden
behouden en een poging om Antwerpen in te nemen, mislukte. Toen Breda door Spinola
belegerd werd, stierf Maurits. Hij werd opgevolgd door zijn broer Frederik Hendrik. Deze
stelde zich in godsdienstige zaken soepel op; in 1634 werd er zelfs een remonstrants
seminarie opgericht in Amsterdam. Hij en zijn vrouw, Amalia van Solms, begonnen ook
langzaamaan iets als een hof om zich heen te scheppen. Hij zou tenslotte gedaan krijgen dat
hem toegezegd werd dat zijn zoon, de latere Willem II, hem zou opvolgen. Zijn vorstelijke
allure zou in 1641 nog vergroot worden door het huwelijk van Willem met de Engelse prinses
Maria Henriëtte47.
Spinola wist Breda in te nemen, maar daarmee was het met de Spaanse successen gedaan.
Oldenzaal en Grol werden in 1626, resp. 1627 heroverd en de verovering van een Spaanse
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zilvervloot door Piet Heijn (1628) zorgde voor de nodige financiën48. In 1629 werd nu 's-Hertogenbosch belegerd en veroverd49. Isabella, die na de dood van Albert landvoogdes was
geworden, deed in hetzelfde jaar tevergeefs een voorstel tot een nieuw bestand. Een poging
om Duinkerken, een zeeroversnest, over land te bemachtigen, mislukte. In hetzelfde jaar
(1631) kwam een Spaans-Duinkerkense vloot met een flink landleger aan boord naar ons toe.
Deze vloot leed een totale nederlaag in de Zeeuwse wateren (de slag op het Slaak50). Weer
probeerde Isabella om vrede of een bestand te bewerkstelligen (de schilder Rubens kwam hier
als onderhandelaar heen; 1633). Vergeefs. Venlo, Roermond en Maastricht werden
ingenomen. Een poging tot 'bevrijding' van de zuidelijke Nederlanden, in samenwerking met
de Fransen, met wie men een verbond gesloten had, mislukte. In 1637 werd Breda heroverd51,
maar Venlo en Roermond gingen weer verloren. In Maastricht onderdrukte men een
samenzwering van de katholieken op wrede wijze (1638). In 1639 werd een Spaanse
transportvloot, die onder dwang geronselde arbeiders en boeren vervoerde, bij Duins
vernietigd door een inderhaast bijeengebrachte vloot onder het bevel van Maarten Harpertsz.
Tromp. Deze zeeslag was het laatste grote wapenfeit vóór de vrede.
Na veel gekonkel kwam dan tenslotte de vrede van Munster in 1648 tot stand. De kooplieden,
met Amsterdam als voorvechter, wilden nu wel vrede omdat hun dat gunstig voor de
overzeese handel leek, Zeeland echter was er tegen: de zeer voordelige kaapvaart zou dan
eindigen! Ook Utrecht en Friesland verzetten zich aanvankelijk. Tenslotte kon onder Willem
II (Frederik Hendrik was in 1647 gestorven) in 1648 dan de vrede van Munster worden
gesloten, waarbij onder meer bepaald werd, dat de Republiek onafhankelijk werd en mocht
houden wat zij op dit moment in bezit had, inclusief de koloniën. De Schelde bleef gesloten.
De katholieken mochten hun godsdienst niet in het openbaar uitoefenen. Het huis Oranje
kreeg veel van zijn geconfisqueerde goederen terug.
1.3 Werk.
1.3.1 Taal en stijl
1.3.1.1 Het Griekse werk
Foreestius dichtte zijn ambitieuze jeugdwerk Idyllia sive Heroës in het Grieks; hierna zou hij
geen werk in deze taal meer schrijven. Het lijkt mij niet onwaarschijnlijk, dat hij aanvankelijk in
navolging van zijn vriend Daniel Heinsius naar het Grieks greep maar tot de conclusie kwam,
dat het dichten in het Latijn hem beter lag. Hoewel zijn Griekse poëzie getuigt van zijn grote
kennis van de taal en het idioom, is zijn taalgebruik lang niet altijd smetteloos, hetgeen hem
kritiek opgeleverd moet hebben.
Hieronder volgt een kort overzicht van de belangrijkste kenmerken van Foreestius’ Grieks.
metrum
Foreestius maakte gebruik van de hexameter, al dan niet verwerkt in elegische disticha, en
zoals dat in de oudheid al gebeurde, gebruikte hij voor de langere, grotendeels beschrijvende
gedichten hexameters, voor de vertalingen van elegieën van Daniel Heinsius en enkele korte
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gelegenheidsgedichten elegische disticha. Foreestius beheerst het dichten in hexameters goed
en het toepassen van enjambement levert hem geen problemen op; het komt vrij vaak voor,
waardoor zijn dichterlijke taal wint aan soepelheid; zie bijvoorbeeld Ampelos 8/9, 13/14,
20/21, 22/23, 37/38/39, 41/42, 57/58/59.
De metriek is volgens de regels; wel komt er nogal eens hiaat voor; zo bijvoorbeeld ±libãth
ÖIdh (Ganymedes 67); kakØ ¶sfigjen (Ampelos 9).
Overwegend Homerisch taaleigen
Foreestius’ Grieks is in grote trekken dat van Homerus, waarbij opgemerkt dient te worden, dat
het soms 'Ionischer dan Ionisch' is waar het de vervanging van a door h betreft; zo bijv. Adonis,
94: katå krhtÚw; Ganymedes 74: yame¤˙w. In plaats van een pronomen relativum wordt
dikwijls een pronomen demonstrativum gebruikt, hetgeen in sommige gevallen de duidelijkheid
niet ten goede komt; om een paar plaatsen te noemen: Hymnos vs. 59: to›w; Ampelos vs. 12:
tÒd'; Aura vss. 14 en 17: thn¤ka.
De meeste van de door hem gebruikte woorden zijn aan Homerus ontleend, maar ook zijn er
enige woorden van dichters als Theokritus en Bion aan te wijzen; in Theokr. 23 zijn bijv.
polÊfiltrow en potikãrdiow te vinden, woorden, die niet bij Homerus voorkomen, terwijl ook
de sterfscène met het verzoek om een grafschrift elementen (ıdoipÒrow) bevat die Foreestius
gebruikt heeft (zie Hymnos 86-87). Ook bij Bion (1; Grafschrift voor Adonis) komen nogal wat
door Foreestius gebruikte woorden voor, waaronder bijvoorbeeld potikãrdion ßlkow (Hymnos
34). Voorts bezigt Foreestius veel woorden die bij Nonnos voorkomen (hetgeen meestal ook
neerkomt op teruggrijpen naar Homerus). Om enkele voorbeelden te noemen: 'Kuy°reia,
Nonn., Dionys. 48,356, Foreestius, Hymnos 10, Hom., Od. 8,288; strofãliggi, Foreestius,
Aura 85, Nonn. 48,921.
Er komen nogal wat verbogen / vervoegde vormen van eigen makelij voor, en ook enige
nieuwvormingen die afgeleid zijn van reeds bekende woorden, zoals in Pallene, vs 21:
éphvre›to, een werkwoordsvorm die afgeleid is van het adjectivum éphÒriow of épÆorow;
Kefalos vs 2: leuk≈terow (metri causa) en vs 92: yhrvd°ow, afgeleid van yhriÒdhw; Endymion,
vs 33: nukt¤menow in plaats van nuktimanÆw; Tettix vs. 13: labragoreÊein; Kefalos vs.
39: Íciref¢w. Zie ook Bijlage XIII.
De vele citaten zijn steeds gedeelten van verzen, geen verzen in hun geheel. De overgenomen
woorden en uitdrukkingen worden meestal in een andere contekst gebruikt dan bij Homerus
(een uitzondering vormt bijv. Aura vs. 96). In de gevallen dat het om het citeren van één
woord gaat, zijn er dikwijls parallelplaatsen te vinden waarin dat woord op dezelfde plaats in
het vers gebruikt wordt. Soms wordt een uitdrukking samengesteld uit twee uitdrukkingen
van Homerus.
partikels en accenten
Het gebruik van partikels is Foreestius’ sterke kant niet; d° komt erg vaak voor; soms wordt het
ten onrechte ingezet, bijvoorbeeld om hiaat te vermijden of 'metri causa' (Hymnos vs. 6, waar
men niet in het vers past; Hymnos vs. 59; Kefalos vs. 22). In Hymnos 5-9 bijvoorbeeld wordt
d¢ (d') in vijf verzen achter elkaar gebruikt; in de eerste twintig verzen van Ampelos komt het
acht keer voor (in vs 7 is het waarschijnlijk metri causa ingezet, in vs 8 om hiaat te vermijden;
in vers 19 staat d°...d', waar men...d¢ beter op zijn plaats zou zijn geweest, maar in het metrum
niet past).
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In plaats van mÆ wordt soms oÈ(k) gebruikt (Endymion 3); soms lijkt het erop, dat dit ‘metri
causa’ gebeurt.
het werkwoord
Opvallend aan Foreestius’ taaleigen is dat werkwoordsvormen met een met -sk- versterkte
stam (herhaling) te pas en te onpas gebruikt worden. Daarnaast is het tempus niet altijd wat
men zou verwachten. Zo wordt er nogal eens een imperfectum, al dan niet met -sk-, gebruikt
waar een aoristus beter op zijn plaats lijkt. Ook het gebruik van de modi is soms ongewoon;
men krijgt de indruk, dat Foreestius zich, omdat de taal van Homerus hierin toch al vrijer was
dan het Attisch, extra vrijheden, soms wellicht 'metri causa' (zoals het overvloedige gebruik van
ke(n)), veroorloofd heeft. Om enkele voorbeelden te noemen: hij gebruikt in Hymnos, vers 53
geen coniunctivus na ≥n en in vers 70 niet na §pØn. In Aura, vss. 7-8, wordt ÙpipteÊeske na
eﬁsÒke gebruikt. In Iasios, vers 7, is het gebruik van k¢n in het zinsverband niet te verklaren,
evenmin als in Hymnos vs 80, Ampelos vs 56 en nog verscheidene andere gevallen. Foreestius
lijkt het Homerische ka¤ nÊ ken soms als een soort vaste uitdrukking te gebruiken (cf. Hom., Il.
11,311).
stijlfiguren
Zoals de klassieke dichters dat ook deden, probeerden Foreestius en zijn tijdgenoten hun werk
te verfraaien en verlevendigen door het gebruik van allerlei stijlfiguren; om enkele van de vele
gevallen te noemen: in Ampelos zijn de verzen 2 en 3 chiastisch opgebouwd
(Sikel¤h...ér¤stvn, kall¤stvn...§fÆbvn), met een fraaie repetitio, met alliteratie en
assonantie. Alliteratie en/of assonantie vinden we zeer dikwijls; om een paar gevallen te
noemen: Ampelos 1 (a), 4 (ou), 6 en 7(v,o), 12 (o,v), 13, 14 en 15 (p-alliteratie; assonantie
o, ˙, a), 17 (t-alliteratie), 18 (é, u, ouw); in vers 19 komt een ‘figura etymologica’ voor, en ook
weer een chiastische plaatsing eÂw...yeªsi, broto›w...to¤de. (Een aardig klankspel komt ook
voor in Ganymedes vs 58: »kÊtatai/ÙjÊtatoi; Endymion vs 13 égla˝hw/a‡glhw.) In Ampelos
5 en 6 valt op het herhaalde kal«n extra nadruk door dezelfde plaatsing in beide verzen;
oﬁnoxÒow wordt in de verzen 11 en 12 door de plaatsing vooraan en de herhaling benadrukt. In
vers 14 staat het nadrukkelijk vooraan geplaatste meil¤xion met zijn vloeiende m-klank in
tegenstelling tot de scherpe p-klanken uit het vorige vers.
Epitheta en vergelijkingen
Epitheta zijn er vanzelfsprekend ook; zo o.a. étrÊgetow en margÚw bij ÖErvw (Ampelos 7 en
30), aÈstal°˙ bij Kuyere¤˙ (vs 14), oÈlokÒmou bij GanumÆdev (vs 27) enz.; ze worden vaak
bij andere woorden ingezet dan bij Homerus zelf het geval is. Foreestius gebruikt bijvoorbeeld
yoËrow, een epitheton van Ares, voor Eros (Ganymedes 1), polÊtropow bij Ïmnow (ÉEpitãfiow
Iãnou toË DoÊsou 55) en galhniÒvn (rustig, vriendelijk) voor een stier (!) (Pasifaë 53).
Ook de vergelijking ontbreekt niet. Foreestius heeft enkele aardige beelden, zoals Ampelos, vss
44-46, waar Bakchos en Ampelos met twee tortelduiven worden vergeleken (een vergelijking
met tortelduiven komt ook voor in In discessum D. Cornelii van Daelen, vss. 1-10); verder de
smidsscène in Ganymedes, vss 36-44; in Yakinthos, vss. 64-65, vergelijkt Apollo zich met
Tantalos, in de verzen 93-96 wordt het rondvliegen van een bal vergeleken met het heen en
weer schieten van een opgejaagde vleermuis.
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Onvolkomenheden in Foreestius' Grieks
Er zijn in dit Grieks echter ook heel wat negatieve punten aan te wijzen, die tot gevolg hebben,
dat de tekst vaak moeilijk te begrijpen is. Hierboven werd het frequente gebruik van k° en
d¢ (d') al genoemd. Het gebruik van het pronomen demonstrativum in plaats van het pronomen
relativum leidt soms tot onduidelijkheid (bijv. Aura vss 14 en 17) en ook ellips en anakoloet
zorgen er meer dan eens voor dat men de bedoeling van de auteur niet meteen doorziet (bijv.
Ampelos vs 25; Beroë vss 27 en 28). Een enkele keer is - dit ongetwijfeld metri causa - de
woordvolgorde gewrongen; zo bijv. in Ganymedes 46, waar een relativum met hyperbaton
achter het substantivum waar het bij hoort, geplaatst is: ésteropØ basileËsi diãndixa to›sin
êhto; de plaatsing van oÈ in Kefalos 92 (AÈtår ˜t' oÈ K°falow yhrvd°ow ¶kluen ±x∞w). Een
groot bezwaar is ook, dat de gang van het verhaal maar al te vaak moeilijk te volgen is omdat
het niet meteen duidelijk is, wie subject of object van een bepaalde zin is (bijv. Pallene vs
86vv.)
Het was voor Foreestius als humanistisch auteur vanzelfsprekend om zijn zeer grote kennis op
het gebied van de klassieke cultuur te gebruiken in zijn poëzie; dit draagt er toe bij dat voor een
moderne, minder belezen lezer een zinvolle interpretatie soms niet voor de hand ligt. Hij nam
aan, dat de lezer de door hem bewerkte mythologische verhalen min of meer kende, want soms
is de samenhang van de verschillende feiten alleen in dat geval te begrijpen. Als het om verhalen uit Ovidius gaat, mag hij die bij het publiek uit zijn tijd, gezien de opleiding op de Latijnse
school, wel bekend veronderstellen, maar dan nog blijven er onduidelijkheden omdat hij
verschillende versies van verhalen gebruikt (zo in Jakinthos, waar Zefyr, die geen rol speelt bij
Ovidius, als schuldige wordt aangewezen) en het geheel met geleerde verwijzingen doorspekt.
Gaat het echter om Theokritos of Nonnos, dan is het maar de vraag, of zelfs de toenmalige lezer
van de verhalen op de hoogte was. Deze gedichten waren kennelijk bestemd voor een geleerde
'in-crowd', voor mensen, die plezier beleefden aan 'obscuritas'.
Zoals Homerus dat ook doet, wordt het verhaal dikwijls even onderbroken door terzijdes,
waarin bijvoorbeeld uitgelegd wordt wat iemands voorgeschiedenis was of hoe iets ontstaan is.
Onze dichter weet aardige verhaaltjes te vertellen, maar dikwijls komt een en ander als enigszins gewild en niet noodzakelijk over. De inleidingen bij de epyllia zijn in vergelijking met het
hoofdverhaal soms erg lang en hebben er vaak weinig mee te maken. In het gedicht met de
titel 'Iasios' (IH 11) bijvoorbeeld handelt het grootste deel, tot vers 89, over de roof van
Persefone door Hades en over de zoektocht van de moeder. Slechts in de laatste verzen komt
Iasios heel even voor, door Eros dan als geneesmiddel tevoorschijn getoverd.
1.3.1.2 Het Latijnse werk.
Het overgrote deel van Foreestius’ oeuvre is geschreven in het Latijn. Zijn gedichten zijn over
het algemeen geen poëtische hoogstandjes. Van een innoverende eigen stijl is geen sprake.
Dit was voor zijn doel ook niet echt nodig: werkjes als Merita Principis Auraicae in Belgas
en Hispanus Redux werden in de eerste plaats gepubliceerd om de politieke inzichten van de
dichter in ruime kring kenbaar te maken en de algemene opinie te beïnvloeden.
Evenals in het Griekse werk geeft Foreestius ook in zijn Latijnse werk blijk van zijn grote
kennis van de klassieke beschaving. Het wemelt van mythologische en bijbelse toespelingen.
Ook in de geschiedenis was hij goed thuis. Hoewel zijn werk over het algemeen prettig leest
(zie ook hieronder, metriek), zal de moderne lezer moeite hebben met de pathetiek waarvan
veel van het dichtwerk is doortrokken. De langere stukken, die als inleiding aan de korte
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gedichten bij aparte gebeurtenissen voorafgaan, hebben hier wat minder last van, omdat het
hier niet alleen om de mening van de auteur, maar ook om feiten gaat. De vlotte gedichtjes
over allerlei onderwerpen, die onuitgegeven zijn gebleven, steken in dit opzicht over het
algemeen gunstig af (zie onder Verspreide Gedichten).
Foreestius' Latijn
Foreestius dichtte in een redelijk Latijn waarin zeer veel ontleningen aan de klassieke auteurs
voorkomen.
Er zijn wat in het klassieke Latijn minder gebruikelijke woordvormen en constructies aan te
wijzen die in het neo-Latijn wel vaker gebruikt worden; om enige voorbeelden te noemen:
- 'ne sine' (HR 299; zie Kühner-Stegmann II,1,§51,1b: ‘ne’ komt bij de komediedichters met
een imperativus voor, bijv. Plaut., Pers. 677: ne doce).
- de singularis pro plurali (bijv. MP 24,2 femina multa; zie Kühner-Stegmann II,1, §19,1d,
Anmerk. 3).
een ablativus van de comparativus op -i (bijv. HA 170, 'potiori pignore'; zie KühnerStegmann I,§78,2, Anmerk.1: de ablativus singularis van de comparativus eindigt meestal
op –e, maar in enkele gevallen ook op –i; zo bijv. Luc., Phars. 7,161 (vixque revolsa solo
maiori pondere pressum); de vorm op -i wordt soms metri causa gebruikt, zoals in het
hierbij gegeven voorbeeld, maar dat is niet altijd het geval (bijv. Ov., Met. 8,443-4: haud
patitur dubitare diu calidumque priori / caede…).
- een genitivus pluralis op -um (bijv. HA 166, volantum; HA 714, gratantum); zie KühnerStegmann I,§77,2, Anmerk.10: de genitivus pluralis van adiectiva eindigt vaak op –um in
plaats van op –ium; soms gebeurt dit metri causa, soms ook niet.
het gebruik van 'quisquam' in een niet-ontkennende zin (Kühner-Stegmann II,1, §119,3b;
bijv. Ov., Amor. 3,3,33: 'et quisquam pia tura focis imponere curat?').
- quod i.p.v. de a.c.i.-constructie: Kühner-Stegmann II,2,§192,2e (p.274-5): in de volkstaal
heeft zich na verba sentiendi en dicendi de constructie met quod (in plaats van de a.c.i.)
ontwikkeld; bijv. Suet. Tit. 8,1: recordatus…quod nihil cuiquam toto die praestitisset.
- het gebruik van de indicativus in een indirecte vraag (MP 132,134; HR 116,3; HA 52).
Opmerkelijk is voorts het gebruik van de 'infinitivus finalis' (bijv. MP 46,2: lacerare dedit; MP
53,1: mitteris…ferre; Kühner-Stegmann II,1,§125,6a en b (p.680-1): in de dichterlijke taal, en
ook wel in het proza na Livius, kan de infinitivus bij werkwoorden van beweging gebruikt
worden om een doel aan te geven; bijv. Plaut., Ps. 642: reddere hoc, non perdere erus me misit;
ook na werkwoorden als ‘dare’ is dit het geval, bijv. Ter., An. 484: quod iussi ei dari bibere) en
van 'postquam' met een indicativus (MP 67,5) en een coniunctivus (MP 146,1) van het
plusquamperfectum. In drie gevallen wordt een infinitivus passivi op -ier in plaats van op -i
gebruikt (MP 44,3; HA 509 en VG 37,9) en ook het dichterlijke 'queis' in plaats van 'quibus'
(bijv. MP 5,7-8) komt nogal eens voor. Eén keer vinden we 'ni' in plaats van 'ne' (HR 66,4).
Er worden enkele woorden gebruikt die ik verder nergens kon vinden - misschien betreft het
nieuwvormingen - zoals ‘papicola’ (MP 20,10) en ‘stropalacorda’ (Ibid. 65). Van ‘exauctoratio’
(Ibid.158) vermeldt Blaise 1954, 322, dat het in de middeleeuwen voorkwam naast
‘exauctoritas’ (zie ook Bijlage XIII).
Evenals in zijn Griekse werk heeft de dichter de hebbelijkheid om soms plotseling van subject
te wisselen. Zo bijvoorbeeld in HR 25, 5-6 (Anna van Oostenrijk zal pleiten voor het leven van
De Montigny bij haar aanstaande echtgenoot, Filips II, maar Alva bederft alles door zodra hij
hiervan hoort snel een brief naar de koning te zenden): Hucne eat usque rei pro vita littera
vestra, / et ferat insonti tam procul illa necem? Er is in de eerste verzen geen sprake geweest van
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brieven. Omdat Alva in vers 1 aangesproken wordt, verwacht men in eerste instantie, dat 'littera
vestra' op een brief van hèm slaat, totdat men zich realiseert, dat alleen Anna's brief pleit vóór
het leven (pro vita) van De Montigny. Ook in HR 24,5-6 treedt wisseling van subject op: in vers
5 is het subject 'rex', in vers 6 'ipse' (De Montigny).
Foreestius drukt zich wel eens brachylogisch uit en dat levert soms minder doorzichtige
constructies op. Zo HR 2,92, 'et quae melius iam sceptra tenebat' voor: et <sceptrum> melius
<quam ea sceptra> quae iam tenebat. HR 8,5-6 luidt: Plus hac Hesperia genitor tibi donat
utraque / et plus hac, Indus quam quod uterque colit (uw vader geeft u hiermee meer dan de
beide Spanjes en hij geeft hiermee meer dan datgene, wat de volkeren van beide Indiën
bewonen). Ook hier moet het een en ander aangevuld worden: Plus hac <ora> Hesperia genitor
tibi donat utraque, et plus hac <ora> <tibi donat> quam quod Indus uterque colit (eerst
gebruikt de dichter een ablativus comparationis, vervolgens plus…quam). Een ander
voorbeeld vormen de verzen 10 tot en met 18 van VG 36, waarin 'foedus alitum nidus' uit vers
9 toegelicht wordt.
Metriek
Foreestius maakte vrijwel uitsluitend gebruik van de hexameter, al dan niet verwerkt in
elegische disticha, maar ook met andere metra kon hij omgaan, zoals blijkt uit ‘Naenia in
Dunkercam’ (VG 36), waarin hij de iambische trimeter gebruikte, uit ‘Apologus, quod
dissuadetur postulatum Hispani de relinquenda India Orientali' (MP 134) dat geschreven is in
hendecasyllabi en uit de sapphische strofen van VG 35. Er komen geen fouten tegen de
metriek voor en niet al te veel ongelukkige woordplaatsingen ter wille van het metrum. Wel
worden er dikwijls ‘stoplappen’ als ‘ecce’, ‘quis credat’, en vooral ook ‘en’ ingezet; ook het
zeer dikwijls voorkomende 'iam' is soms als versvulling gebruikt. Evenals in zijn Griekse
hexameters komt enjambement vrij vaak voor (bijv. MP 8,1-2). Over het algemeen lopen zijn
verzen vloeiend, waardoor het werk plezierig leest. Ook hier zijn de vertellende, lange
gedichten in hexameters geschreven en de kortere, vol morele verontwaardiging en
persoonsverheerlijking, bijna alle in elegische disticha: vorm en inhoud zijn aan elkaar op
klassieke wijze aangepast.
ontleningen aan klassieke auteurs
Evenals in het Griekse werk wemelt het in de Latijnse poëzie van de ontleningen aan de klassieken, zoals dat bij vrijwel alle neolatijnse dichters het geval is. De leerlingen van de Latijnse
School moesten heel veel uit het hoofd leren en zich oefenen in het dichten en het vervaardigen
van redevoeringen in het Latijn; zodoende is het niet erg verwonderlijk, dat hen bij het dichten
het vroeger geleerde als eerste te binnen schoot. Bovendien vond men in overeenstemming met
de opvattingen van de antieken het navolgen van grote voorbeelden niet afkeurenswaardig, in
tegendeel: het wees op een grote geletterdheid, zeker, als het om het citeren van een slechts
zelden voorkomende combinatie ging. Foreestius ontleende met name aan Vergilius en Ovidius,
maar ook aan dichters als Lucretius, Catullus, Propertius, Horatius, Lucanus, Martialis, Statius,
Silius Italicus, Claudianus. Soms staan de citaten in een vergelijkbare context als in het
origineel (het gedichtje over Antonius Bassus bijvoorbeeld (HR 93) heeft veel te danken aan
Martialis 5,69; in Hymen Auriacus komen herinneringen aan Claudianus voor; zie de inleiding
bij dit werk en verzen als 241 en 708), maar dikwijls is dat ook niet het geval. Er komen zeer
veel citaten van één of twee woorden voor, maar er zijn ook langere te vinden, zoals in HR 2,40
‘ramum felicis olivae’ (Verg., Aen. 6,230: ramo felicis olivae), in MP 1,7 'Manes quisque suos
patimur' (Verg., Aen. 6,743: 'quisque suos patimur manis'), in MP 127 'o socii, nunc este viri,
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timor omnis abesto' (Verg., A. 11,14: maxima res effecta, viri; timor omnis abesto) of in HR
2,137 ‘nulli sua profuit aetas’ (Lucan., Phars. 2,104); overname van hele verzen komt niet voor.
Foreestius greep kennelijk vanuit een grote belezenheid op deze citaten terug, zoals ook te zien
is aan het gebruik van slechts een of twee maal in de klassieke literatuur voorkomende woorden
of combinaties (zo ‘Phlegethonteus’, Auson., Epigr. 115,20 (met ‘undas’) en Claudian., Rapt.
Pros. 1,88 (met ‘ripae’); ‘Iasonia’, Prop. 2,24b,45 en Stat., Ach. 1,65; ‘pransor’, Plaut.,
Menaechmi 274 en Macr., Sat. 3,6,14). Ook aan gevallen als HR 144, vs.15: 'pugnavit natura
sibi', een variant op Silius Italicus’ ‘pugnabat natura soli’ (Pun.15,234), is te zien, hoe goed de
dichter zijn klassieken kende. In vrij veel gevallen staan de citaten op dezelfde plaats in het vers
als bij de nagevolgde dichters (bijv. MP 6,1 'trans caput', Claudian., Hon. Aug. 6,329). Er zijn
ook wat citaten uit het proza, met name uit Cicero, te vinden en er komen enige voor de
christelijke literatuur specifieke uitdrukkingen voor, zoals ‘exaudire precantem’ (Vulg., Iudic.
13,9; Paul. Nol., Carm. 25,228), ‘ficto corde’ (fingere hier ‘ordenen’, ‘in orde brengen’; bijv.
Augustinus, Enarr. Ps. 70, sermo 2,1); ‘Arabum tentoria’ (Vulg., Isa. 13,20), unctus Dei
(Cyprianus, Epist. 70,2,2).
stijlfiguren
Foreestius probeert ook hier, net als in zijn Griekse dichtwerk, zijn gedichten door het gebruik
van allerlei stijlfiguren te verfraaien en verlevendigen.
Retorische vraag en exclamatio vallen dadelijk op; zijn verontwaardiging lucht de dichter vele
malen, met woordjes als 'en', 'ah', 'heu', 'eheu', 'hei mihi'.
Herhalingen van allerlei aard zorgen voor klankeffecten. In de eerste plaats de zeer vaak
voorkomende alliteratie en assonantie (bijv. MP 1,1: non hic vana vides, o Belgica, Tartara
vatum; HA vs2: par animis patrique tuo, patrisque parenti; MP 48,8: venderet, aut vernis
auctior aula foret; MP, inleidend gedichtje: Aspice Palladium spirans tua, Belgica, fata). Voor
het benadrukken van bepaalde woorden worden anafoor (bijv. HR 55,13-4: sponte
sua…sponte sua… (Ovid., Met. 3,699v.); MP 17,2 en 4: millia…millia; MP. 60,1-2: quae nova
pestis…quae nova…ira; MP 7,1-2: quid…quid) en repetitio toegepast (bijv. MP 37,3-4: triplex
terror…triplex lethum; MP 99,5: hic vigor, hic ratio est, hic nostri denique vita…; HA 1: o
juvenis, sola juvenis virtute…). In dit verband valt nog op te merken, dat 'sic' zeer vaak, zelfs
enige malen tot twee keer toe, herhaald wordt (bijv. HR 102,3-4; MP 133,119); ook herhaling
van 'non' komt relatief vaak voor (bijv. HR 146,7, VG 44,9-10). Het woordspel van de
etymologische figuur ontbreekt niet (bijv. MP 110, 5: sic agit atque agitur; HR 10/11: cessasse /
cessavit; HR 79,4: diruta dirueris). Voorts kan een bepaald woord door de plaatsing in het vers
benadrukt worden (bijv. 'somnus' in vers 6 van MP 66, dat terugslaat op ‘una quies’ en ‘merces
una’ in het vorige vers, hetgeen door de plaatsing vooraan het vers benadrukt wordt); ook
litotes wordt met dit doel toegepast (bijv. HR 1,22: non felicia fata; MP 18,1:non
stolidus,…non…barbarus; HR 2,59: nulli non; MP 36,8: non obliquum…iubar; MP127,4: non
ullo milite).
De infinitivus historicus wordt dikwijls gebruikt, bijvoorbeeld in HA 308-11 en 613-4.
Praetermissio komt verschillende malen voor; om enkele voorbeelden te noemen: HR 2,13 en
MP 132,32 (quid memorem…), HR 2,22 (quid repetam…), HA 67 (ut mala praeteream…).
Er zijn enige gevallen van chiastische plaatsing te noemen (bijv. HR 146,13v.: in humum
mare…in mare…humum, en MP 88,1: Non Priamum spectas falsum, falsumve Politen). Een
geval van anastrofe is 'illo sine' (MP 97,5).
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Ook kan Foreestius ironisch uit de hoek komen, zoals in MP 40,1: ‘O, proba religio…’, in HR
80,9: ‘Haec bona sunt pacis…’ en in HR 98,1-2: Quam bene praetendis pietatem, Celtiber,
armis,/ o, quam te cruciat relligionis amor!
Metaforisch staan voor de Spanjaard Pompeius (HR 87,10) en Antonius (HR 93); de Indianen
worden 'Midae' genoemd (MP 16,1). Ook omschrijvingen komen voor, bijvoorbeeld 'ales Phasi'
voor fazant (MP 78,6) en 'Priameïa virgo' voor Cassandra (MP 132,117), terwijl er voor de
heilige hostie twee omschrijvingen gebruikt worden: 'levis farina' (MP 46,8) en 'far sacrum'
(MP 20,5: farre sacro, sed jam non farre).
Dat de hyperbool aangetroffen wordt, is niet verwonderlijk; de slechtheid van de Spanjaarden
en de voortreffelijke eigenschappen van de Nederlanders kunnen in werk van propagandistische
aard niet genoeg onderstreept worden. In HR 7, 8 en 9 bijvoorbeeld worden de Nederlanden als
wel èrg belangrijk voorgesteld (HR 7,7: His manibus Caesar primus sibi subdidit orbem…; HR
8,5: Plus hac Hesperia genitor tibi donat utraque…; HR 9,7: Dum sociis usa est Batavis res Itala
crevit…). Ook als de dichter zich tot een hooggeplaatste persoon richt, wordt er nogal eens
overdreven, zo bijvoorbeeld HR 136-9 (Jacobus I is van zijn paard gevallen). Over Maurits zegt
hij in MP 110,1: Non Dux sed legio tibi cum Duce cernitur omnis…
Vanzelfsprekend ontbreekt evenals in het Griekse werk de vergelijking niet; onze dichter weet
aardige beelden te vinden. Als voorbeeld noem ik MP 132,75-77, waar de steden elkaar
aansteken om af te vallen, net zoals een brandende strohalm de naburige halmen aansteekt. De
vergelijking uit HA 799-802, waar de kleur van de jonge bruid vergeleken wordt met de
kleurschakeringen die men waarneemt als rode en witte lelies naast elkaar in één boeket aanwezig zijn, is een variatie op Verg., Aen. 12,68-9. Ook zijn er enige heel korte vergelijkingen; zo
bijvoorbeeld in HR 2,124-25, over de onrust die ontstaat door het bericht, dat Alva zal komen:
sic Borea sensim pontus veniente tumescit / praescius, et vento nondum spirante movetur.
In de wat langere gedichten heeft Foreestius enige malen aparte stukjes ingelast, zoals het
verhaal over Mormon, die de leugens van de Spanjaard een schijn van waarheid moet geven
(MP 133,43-73) en dat over Amor in HA 137vv. Hymen Auriacus bevat aardige verhalende
passages, zoals het gedrag van de verliefden en de verlegenheid van de prins als hij aan het
Engelse hof ontvangen wordt.
1.3.2 Thematiek
1.3.2.1 Het Griekse werk.
De Griekse jeugdpoëzie is bucolisch van toon en vertelt in epyllia met een lengte van ongeveer
honderd verzen over de lotgevallen van een aantal schone jonge mannen en vrouwen uit de
mythologie; verder behoren een grafdicht voor Janus Dousa, enige door Foreestius in het Grieks
vertaalde elegieën van Heinsius, een ’vertaling’ in het Grieks van Catullus’ De coma Berenices
en enige gelegenheidsgedichten nog tot dit werk. Het betreft schoolse poëzie waarin de
persoonlijkheid van de dichter en zijn overtuigingen niet of nauwelijks aan bod komen.
De dichter heeft enkele verhalen uit Nonnos' soms nogal langdradige Dionysiaca omgewerkt.
Het werk van Nonnos genoot in Foreestius' tijd veel belangstelling; in 1605 verscheen er een
uitgave van zijn Dionysiaca van Daniël Heinsius' hand. Heinsius dichtte een ‘Hymne aan
Bacchus’ (Heinsius 1616); voorts zegt hij (Heinsius 1649, 207): Bacche pater, tibi mansuras hic
ponimus aras:/ Posteritas vatem me sciet esse tuum./ Seu quia desertis Nonnom revocamus ab
umbris,/…. Omstreeks 1640 zou Foreestius een poging wagen tot een 'vertaling' in het Latijn
van Nonnos' Dionysiaca; in het familie-archief Van Foreest (VII,1,93) bevindt zich een
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handschrift Nonni Dionysii, een eerste aanzet tot een vertaling van de boeken 1-4 en 34-45.
Voorts is de invloed van Theokritus aan te wijzen, wiens werk door J.J. Scaliger en D. Heinsius
uitgegeven is.
Het gemeenschappelijke thema dat alle verhalen verbindt, is margÚw ÖErvw, de krankzinnige,
wellustige Eros. Dionysos en Zeus treden voorts dikwijls op.
De 'pastorale' elementen jacht, natuur en liefde spelen een grote rol. In Foreestius' tijd mocht de
pastorale zich in een grote belangstelling verheugen. Zo vertaalde Simon de Beaumont (15741654) Vergilius' eerste Ecloga in het Nederlands ('Boerenpraet' (Tideman 1843, 30-34)); van
Daniel Heinsius kunnen o.a. 'Ecloga oft Boerliedt' en ‘Pastorael’ genoemd worden (Heinsius
1616, 101vv. en 26vv.). Heinsius dichtte ook elegieën in het Latijn en vertaalde verschillende
Idyllen van Theocritus, o.a. 'Hylas' (zie voor dit werk Heinsius 1649); ook is er van zijn hand
een ‘Lof-sanck van Bacchus’ (Heinsius 1616, (na p.92)1-66) naar Ronsard. Josephus Justus
Scaliger vertaalde Vergilius' tiende Ecloga in het Grieks en het Latijn (Van den Berg 4); van
Jacob Cats is er het 'Herders-liet' (Luijten III, 247-254). Ook hebben verscheidene zeventiendeeeuwers zich, in navolging van Tasso (Aminta) en Guarini (Il pastor fido), aan herdersspelen
gewaagd, zoals P.C. Hooft (Granida, 1605) en Vondel (Leeuwendalers). Zie over dit onderwerp
bijvoorbeeld Luijten en Smits-Veldt.
Foreestius' treurzang bij het overlijden van Janus Dousa is een 'pastorale elegie': er zijn rouwende nimfen, satyrs en Nereïden, er is treurig vogelgezang en paardengehinnik. In de renaissance werd ook deze 'pastorale elegie' een geliefd genre (Highet 173-4); hiervan zijn weer
voorbeelden te vinden bij Daniel Heinsius, zoals 'In obitum illustris viri Iacobi Thuani, Idyllium
Bucolicum' en 'Bucolicum Idyllium in obitum Iosephi Scaligeri' (Heinsius 1649, 544-9).
1.3.2.2 Het Latijnse werk.
Na de publicatie van de Idyllia sive Heroës zou Foreestius het Grieks de rug toekeren en verder
vrijwel alleen in het Latijn dichten. Deze poëzie bevat thema’s die uitdrukking geven aan zijn
religieuze, morele en politieke overtuigingen.
De godsdienst.
Zoals onder andere moge blijken uit zijn omzettingen in hexameters van enige psalmen, waarin
duidelijk sprake is van een godsdienstige emotie, moet de dichter een gelovig man geweest zijn.
Hij behoorde tot de gereformeerde kerk; in het conflict tussen Maurits en Van Oldenbarneveldt
stond hij aan de kant van Maurits, dus van de contra-remonstranten. Zijn afkeer van het
katholicisme komt in zijn werk dikwijls boven. Zo noemt hij de katholieken ‘Papicolae’ (MP
20,10) en spreekt hij van hun ‘goden van klei’. In Merita Principis Auraicae in Belgas en Hispanus Redux worden vele misdaden van katholieken tegen afvalligen van commentaar voorzien,
zoals in ‘Virgo Brucellis religionis causa viva sub terram defoditur’ (MP 84). Hij dichtte de
wending die de gebeurtenissen namen, of dat nu ten goede of ten kwade was, aan Gods
ingrijpen toe, zoals in zijn tijd zowel onder katholieken als protestanten te doen gebruikelijk
was (bijvoorbeeld HR 110 en 111). De onderdrukking door de Spanjaarden wordt vergeleken
met die van de Joden in Egypte (HR 55). Ook op vele andere bijbelse gebeurtenissen wordt
gezinspeeld.
De politiek; anti-Spaanse propaganda.
Foreestius was zeer vaderlandslievend en een fervent aanhanger van Oranje. Aan de dood van
Van Oldenbarneveldt gaat hij gemakshalve voorbij en hij is de eerste om het voor Maurits op te
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nemen als die met tegenwind te maken heeft (bijv. de series MP 97-102 en 103-108). Uit Merita
principis Auraicae in Belgas en Hispanus Redux, in welke werken chronologisch op de gebeurtenissen ten tijde van de Tachtigjarige Oorlog wordt ingegaan, spreken een grote geschiedkundige kennis en maatschappelijke betrokkenheid. Foreestius' lijfspreuk (die bijvoorbeeld aan het
einde van Hispanus Redux te vinden is) luidt: 'Vincat amor patriae' (Moge de liefde voor het
vaderland overwinnen). Zie hierover ook Bloemendal I,22. Het is gezien de tijdgeest niet
verwonderlijk dat hij een dergelijke lijfspreuk koos. Zo schreef Janus Dousa: 'non nobis, sed
patriae geniti' (Elegia ad Petrum Scriverium, albo eiusdem inscripta; in: Meursius 1625, 226-7
(vs 12)); vergelijk Cicero (bijv. Fin. 2,45): 'non sibi se solum natum meminerit, sed patriae'.
Aan Willem van Oranje en diens zonen Maurits en Frederik Hendrik (Exuviae Silvae Ducis)
wijdde hij vele lofdichten en aan de zoon van Frederik Hendrik, Willem, Hymen Auriacus. Ook
zijn er lofdichten op andere hooggeplaatste personen, zoals Jacobus II van Engeland en
Lodewijk XIII van Frankrijk.
Foreestius was met Maurits, die vreesde dat de Spanjaarden gebruik zouden maken van een verminderde waakzaamheid om de Nederlanden alsnog te overvallen, van mening, dat er geen
vrede gesloten moest worden. Deze mening huldigden de contra-remonstrantse dominees ook;
als het nu tot een vrede zou komen, zou het immers zeker niet lukken om het katholieke geloof
in de Republiek uit te roeien. Voorts waren er nog de mensen, meest naar de noordelijke
provincies uitgewekenen, die streefden naar hereniging van de noordelijke en zuidelijke
Nederlanden. Foreestius had overigens nog een motief om zich bij de 'oorlogspartij' aan te
sluiten: hij was een van de bestuurders van de West-Indische Compagnie, voor welke de
kaapvaart zeer voordelig was; door het sluiten van vrede zou daar een einde aan komen! Maar
hij is niet de enige die men van onzuivere motieven zou kunnen verdenken; zo was Maurits er
mèt de andere Nassau's in de jaren voor het bestand zeker niet op achteruitgegaan, terwijl
Amsterdam liever geen vrede zag omdat men dan de concurrentie van Antwerpen, zwaar
gedwarsboomd als handelsstad door het afsluiten van de Schelde, weer te vrezen zou hebben.
Eigenbelang, verscholen achter vaderlandslievende praat en godsdienstige ijver, speelde geen
onbelangrijke rol bij de besluitvorming over oorlog dan wel vrede.
Om het volk zo ver te krijgen dat het achter voortzetting van de oorlog stond, moest de herinnering aan de ellende van het verleden dus levend gehouden worden (ook in de jaren na het aflopen van het bestand, toen de oorlog niet langer vlak bij huis gevoerd werd en men van een grote
welvaart begon te genieten, bleek het nodig om de oorlogszin aan te blijven wakkeren). De
contra-remonstrantse dominees hamerden er voortdurend op dat de Nederlanders net als de
Israëlieten een door God uitverkoren volk waren en dat zij zich, net zoals de Israëlieten zich
tegen de farao van Egypte verweerd hadden, tegen de Spaanse tiran moesten verweren; ook via
het geschreven woord werd deze boodschap overgebracht. De schoolkinderen kregen een
boekje voorgeschoteld van Baudartius, getiteld Spieghel der Jeucht. In de druk van 1615 staat
in het voorwoord, dat ‘Aen de Schoolmeesters van dese Vrije Nederlanden’ gericht is: ‘…Wij
Vrije Nederlanden hebben twee oorsaken om onse Kinderen van jongs aen in te prenten ende in
hare herten in te scherpen den haedt tegen die heersch-gierighe Spaengiaerden. Vooreest, omdat
sij ons soecken te berooven van lijf ende leven midtsgaders van onse dier gecochte vrijheijt
ende Privilegien. Een anderen omdat sij ons mitsgaders onse kinderen ende nacomelingen
soecken eeuwelijck te berooven van den aldercostelijcksten Schadt der ware Religie die door de
ghenade des Heeren in dese onse Vrije Nederlanden wort ghepredickt ende gheleert’. Jacob
Duym gaf in 1606 - het bleek, dat de Spanjaarden aan vrede begonnen te denken - een
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bewerking in het Nederlands uit van Heinsius' Auriacus sive libertas saucia.52, getiteld: Het
Moordadich Stuck van Balthasar Gerards, begaen aen den Doorluchtighen Prince van
Oraignen.1584. Hierin komt (vs795) 'den valschen peys' voor, terwijl vs 806 luidt: 'Och onder t'
dexel van peys, men veel ghebeuren siet'. Van de hand van Willem Buytewech is er een prent,
waarop de Nederlandse maagd in de ommuurde tuin van de Nederlanden zit; de Nederlandse
leeuw bewaakt de toegangspoort, en dat is maar goed ook, want de bedriegelijke Spaanse Vrede
komt er aan, met achter zich een stoet Spaanse krijgslieden…(zie bijvoorbeeld Haverkamp 1701; Catalogus Willem Buytewech pl.32). Die bedriegelijke vrede wordt ook door onze dichter
ten tonele gevoerd, in MP 133,43vv.
Pas veel later uit Foreestius zich in andere zin. In een brief aan Daniel Heinsius d.d. 1 december
1649 (FA 72) zegt hij, dat men aan beide zijden erg naar vrede verlangd had (…Martis nostri
obitus et pax a Belgis et ab ipso Hispano tantum desideratus…). De toestand was in de jaren
veertig natuurlijk een geheel andere dan die aan het einde van het Bestand: nu waren de
Spanjaarden bijna geheel uit de noordelijke Nederlanden verdreven en konden zij de
oorlogvoering wegens geldgebrek nauwelijks volhouden, zodat men op een vrede onder
gunstige voorwaarden kon hopen.
Het uitgegeven Latijnse werk gaat op een paar uitzonderingen na over de Tachtigjarige
Oorlog, die ook in het werk van vele tijdgenoten vanzelfsprekend een zeer grote rol speelde;
de meeste onderwerpen die Foreestius in zijn gedichten becommentarieerde, zijn ook door
vele anderen, zij het in proza, zij het in poëzie, behandeld (de bewerking in verzen van De las
Casas’ werk over de mishandeling van de Indianen ben ik echter bij anderen niet tegengekomen). De Spanjaarden, en Alva in het bijzonder, worden vanzelfsprekend als onbetrouwbaar en wreed gekarakteriseerd; de wreedheden van de Spanjaarden (steeds dezelfde
feiten, vaak in opvallend gelijke bewoordingen verteld) worden breed uitgemeten en, zoals in
alle oorlogssituaties van alle tijden te doen gebruikelijk is, wel eens flink overdreven (zie bijv.
Meijer Drees voor de beeldvorming Nederlanders - Spanjaarden). De dichter herinnert aan de
daden van de vijand in de Nederlanden en aan zijn wreedheden tegen de Indianen in Amerika;
deze laatste passeren de revue in het eerste deel van Merita Principis Auraicae in Belgas.
Foreestius maakt hier gebruik van het werk van de Spaanse priester Bartholomé de las Casas,
die met eigen ogen het gedrag van de Spanjaarden had waargenomen en het te boek stelde in de
hoop, hiermee de excessen te kunnen stoppen (zie ook de inleiding bij MP 3). Geen detail van
de martelingen blijft ons bespaard; als we de beschrijvingen er van lezen, vergaat het ons als
een van de personages uit Baudartius’ Spieghel der Jeucht: ‘Vader! De hayren staen mij te
berge als ick u hoore deese dinghen met sulck ijver vertellen’. (Baudartius 1615, C6v./C7r.)
Ik noem enige schrijvers, die zich met dezelfde onderwerpen als die van Foreestius bezighielden: Daniel Heinsius dichtte op de inname van Breda (Heinsius 1649, 411) en van ’sHertogenbosch; Constantijn Huygens schreef bij dit laatste werk weer een gedicht (Heinsius
1629; Worp 1892-1899, II, 225-7). Hugo de Groot zette het geschiedkundige werk van Bor in
hexameters om (Dichtwerken II,2,184-261). Ook mensen als Revius en Vondel dichtten op
gebeurtenissen uit de oorlog, terwijl veel werk uit deze tijd dat op het eerste gezicht over een
ander onderwerp lijkt te gaan, als allegorie is op te vatten, zoals Hoofts Geeraerdt van Velsen en
Vondels Gijsbreght van Aemstel. Vondel zegt zelf over zijn vroege (1610) rederijkersspel
Pascha, ofte de Verlossinge Israels wt Egypten, tragecomedischer wyse een yeder tot leeringh
opt tonneel gestelt (zie bijv. Sterck I,159-264) dat de verlossing der kinderen Israels staat voor
de 'vrijwordinghe der Vereenichde Nederlandtsche Provincien'; en (Ibid. 1,261-4, de verzen 7
52

Zie voor een vertaling met uitgebreid commentaar Bloemendal 1997.
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en 8): 'Wien schildert Pharao na 't leven naecter af,/ Als Philippo den Monarch?' Natuurlijk is er
ook prozawerk over de Tachtigjarige Oorlog, zoals, in het Latijn, Hugo de Groots Annales et
historiae de rebus Belgicis, dat, zoals in deze tijd te doen gebruikelijk was, in de stijl van
Tacitus is geschreven (ook P.C. Hooft en Daniel Heinsius schreven geschiedenis in deze stijl)
en een aantal kleinere geschriften over afzonderlijke gebeurtenissen (die in het commentaar bij
het behandelen van de betreffende gebeurtenis genoemd worden). In het Nederlands zijn er ook
belangrijke geschiedkundige werken over deze periode verschenen, zoals van Pieter Cornelisz.
Hooft Neederlandsche Histooriën, van Pieter Bor Christiaansz. Van de Nederlantsche
oorloghen, beroerten ende borgerlijcke oneenichheijden gheduerende den gouvernemente van
den Hertoghe van Alva in de selve landen en van Emanuel van Meteren Historie der NederLandscher ende haerder Na-buren oorlogen ende geschiedenissen tot den jare M.VIc.XXI. (Van
Meteren noemt als bron de in het Latijn schrijvende Pontus Heuterus, die o.a. de geschiedenis
van de opstand tot 1569 heeft beschreven (Opera Historica Omnia).
Gelegenheidspoëzie.
Naast het lange gedicht Hymen Auriacus zijn er in deze categorie vele onuitgegeven korte
gedichten, die zich in het familiearchief Van Foreest (zie hieronder) bevinden en ons de
dichter van een andere kant leren kennen; wij krijgen iets te zien van zijn omgang met
vrienden en ‘gewone’ voorvallen uit het dagelijks leven. Zo schrijft hij gedichten bij
huwelijken en sterfgevallen, over zijn hond, die zó gulzig is, dat hij achter twee prooien tegelijk aanzit; over de trouw van een koppel pauwen; over de pas drooggelegde Beemster en over
een ongeluk, dat daar plaats vond; over een zekere Bertje, die de wijn uit een gebroken kruik
van de grond opdweilt om niets verloren te laten gaan; over een bezoek aan het Capitool te
Rome; over de ziekte van de verloofde van een vriend en over nog vele andere ‘gewone’
onderwerpen.
1.4 Het familie-archief.
Voor de kennis over de familie Van Foreest vormt het familie-archief, dat bewaard wordt in het
Regionaal Archief te Alkmaar, een belangrijke bron (Inventaris familiearchieven Van
Foreest,1422-1979; de stukken aangaande Jan van Foreest onder nummer VII,1). Het bevat
exemplaren van vrijwel al het gedrukte werk van Jan van Foreest; ook zijn er wat losse bedrukte
vellen, zoals dat met het korte gedicht In victoriam navalem ad portum Steenbergae. Verder is
er een uitgebreide correspondentie in het Nederlands en het Latijn, de Nederlandse
voornamelijk met ouders en andere familieleden, de Latijnse met bekendheden als Caspar
Barlaeus, Petrus Cunaeus, René Descartes, Hugo de Groot, Johan van Heemskerck, Daniel en
Nicolaas Heinsius, Constantijn Huygens, Cornelis van der Mijlen, Isaac Vossius en vele minder
bekenden. Ook is er een flinke hoeveelheid onuitgegeven gedichten: psalmberijmingen (buiten
de in MP gepubliceerde), gelegenheidsgedichten en gedichten over alledaagse onderwerpen;
sommige ervan zijn aan vrienden toegezonden. Verder zijn er drie concepten van een Aeneïssupplement, Exsequiae Turni, dat hij op latere leeftijd dichtte en dat tijdens zijn leven niet meer
is uitgegeven, en een eerste aanzet (in klad, zeer moeilijk te ontcijferen vanwege de vele
doorhalingen en verbeteringen) tot een vertaling in het Latijn van Nonnos’ Dionysiaca. Ook is
er enig dichtwerk in het Frans en het Nederlands, en een 'Verhaal van een tocht met het leger in
Staats- Vlaanderen' (1643).
Het pronkstuk van de gedichten in dit archief is wel een klein boekje met ingeplakte plaatjes,
dat de jeugdige dichter ter gelegenheid van nieuwjaar tot zijn ‘bestevader’ en zijn ouders richtte:
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De natuerlijke redenen des heylighen outvaders Epiphanii bischop van Constantien totten
natuer-kender die van de natuere aller gedierten geschreven heeft, een vertaling van
Epiphanius’ werk in het Nederlands die vergezeld gaat van enige aan zijn ouders gerichte
gedichten in het Latijn. De jonge (veertienjarige!) dichter had een grondige (en vruchtbare!)
opleiding in de klassieke talen genoten aan de Latijnse school te Hoorn, zoals ook moge blijken
uit een brief aan zijn vader (FA 41) waarin hij een beeld van zijn tijdsinvulling geeft:
‘…Hora octava Graecam Grammaticam et figuras. Hora decima Terentium, nempe
Andriam, hora secunda Vergilium, scilicet quartum librum Aeneidos, hora quarta vel
argumentum vel carmina compono. Vesperi per me Terentium lego, nimirum Adelphos,
feriatis diebus Syntaxin et Grammaticam repeto.’
Van zijn activiteit als jurist geeft Commentaar op de Instituten van Justinianus (FA 91) blijk.
De correspondentie in het Nederlands is (door een mij onbekende persoon) gedeeltelijk
bewerkt: van een aantal brieven is de tekst, die voor niet geoefenden moeilijk te lezen is,
uitgetypt. (Enige brieven zijn al eens uitgegeven: D.H. Smit wijdde een artikel aan de
correspondentie tussen Foreestius en Johan van Heemskerck: Eenige brieven van Johan van
Heemskerck in het archief der familie Van Foreest; H. Bots gaf een brief uit van Descartes aan
Jan van Foreest (niet over wetenschappelijke zaken): Descartes 'le bon Français' (Bots 1971,
133-141), en een aan Christina van Zweden: Jan van Foreest en Christina van Zweden (Bots
1976, 207-215), terwijl in Eekhof II, bijlagen III-IX, een brief afgedrukt staat van Jonas
Michaelius, predikant te Nieuw-Amsterdam.)
De brieven; enige belangrijke correspondenten
Tijdens zijn studie in Leiden kwam Foreestius in aanraking met vele vooraanstaande geleerden
uit zijn tijd; van hen en van vele anderen zijn de brieven - dikwijls pronkstukjes van
renaissancistische briefkunst - bewaard gebleven. Uit deze brieven blijkt, dat men hem
dichtwerk ter beoordeling toestuurde. Ook zijn er nogal wat brieven waarin hem op grond van
zijn maatschappelijke positie om een gunst wordt gevraagd. Vele correspondenten noemen
Foreestius hun 'fautor' en raken niet uitgepraat over zijn 'beneficia'; het gevlei is niet van de
lucht. Zo begint 'Thajasos' - ik heb niet kunnen achterhalen, om wie het hier gaat - een van zijn
fraaie, literaire brieven met: 'Nobilissime Domine, Patrone Summe' en een andere met 'Domine
et Fautor'; in 1629 vergelijkt hij zijn kunst nederig in een gedicht met die van Foreestius (FA
68; zie bijlage I). Ook Jans achterneef Petrus Geesteranus (een zoon van Margaretha van
Foreest, die een dochter was van Jans oudoom Nanning) weet er weg mee (FA no 62):
Jupiter admisit te Divum, Tantale, mensis,
me Forestiades: Jupiter ille mihi...
(Jupiter heeft u, Tantalus, aan de tafel van de Goden toegelaten, Foreestius mij:
hij is mijn Jupiter.)
Het ontbreekt, zoals in deze tijd gebruikelijk was, niet aan geleerde toespelingen en klassieke
citaten. Vaak voegde de afzender door hem zelf gecomponeerde gedichtjes toe; het gehalte van
dit dichtwerk is vanzelfsprekend uiteenlopend. Zo schrijft Nicolaus Acatius (FA 58), die in
1623 ingeschreven werd aan de Universiteit van Leiden als student in de medicijnen (Du Rieu
I,169):
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'...Post meridiem in graecis me exerceo; Homerum nimis mihi difficilem existimans,
Socratem primo legendum statui. In latinis, Julii Caesaris commentaria de bello gallico
perlegi et jam de civili bello incipio.' ...Duo disticha in fugam hostis composui:
hostis non potuit nostras superare cohortes
at nimio coeli frigore pressus abit.
Aliud.
Auraico Maurus vertit se principe viso
pro pudor. Unius non tulit ora viri.'
(…Na het middaguur oefen ik mij in het Grieks; omdat ik Homerus te moeilijk voor
mij vind, heb ik besloten, eerst Socrates te lezen. In het Latijn heb ik de ‘Commentaria
de bello Gallico’ van Julius Caesar doorgelezen en ik begin nu met ‘De bello civili’…
Ik heb twee disticha op de vlucht van de vijand geschreven: De vijand kon onze
troepen niet overwinnen, maar trekt, benard door de te grote koude van de hemel, weg.
// De Moor wendt zich af nu hij de prins van Oranje gezien heeft; o schande! het gelaat
van één man heeft hij niet kunnen verdragen.)
Met Daniel Heinsius heeft Foreestius, zoals blijkt uit de opdracht aan Foreestius bij ‘Odarum
Liber’ (Heinsius 1649, 110-129), enige tijd in het zelfde huis gewoond; er ontstond een levenslang durende vriendschap. Heinsius schrijft:
‘Nunquam anteacti temporis recordor, quin imprimis illud, quo suavissime una
viximus, in mentem veniat: quo eodem animo in iisdem aliquamdiu aedibus sic
viximus, ut easdem disciplinas ac autores pariter evolverimus. Graecos autem vel
inprimis, quos scientiarum principes ac veros duces, cum non ignorares, accuratam iis
ac non interruptam noctes diesque operam navabas. Ante caeteros Homero, quem quo
loco habuerint antiqui, ignorare studiosus omnium non poteras. Quae praeludia cum
gravioribus scientiis feliciter ac optimo successu praemisisses, optime de patria tot
annos meritus; Supremae nuper Curiae proceribus asscribi meruisti…’
(Nooit denk ik aan de tijd van weleer, of mij schiet in de eerste plaats de tijd te binnen,
waarin wij zo genoeglijk samen geleefd hebben, waarin wij een hele tijd zo eensgezind
in hetzelfde huis geleefd hebben, dat wij ons met dezelfde leerstof en dezelfde
schrijvers bezighielden, maar wel in de eerste plaats met de Griekse auteurs, op wie je,
je er terdege van bewust, dat zij de ware vorsten en leiders van de wetenschappen zijn,
dagen en nachten nauwlettend en ononderbroken zat te zwoegen, voor allen op
Homerus, van wie jij, die overal belangstelling voor hebt, heel goed moest weten
hoezeer de ouden hem gewaardeerd hebben. Toen jij die vooroefeningen, en ook nog
meer serieuze onderwerpen, met zeer groot succes achter je gelaten had, heb je het
onlangs, omdat je je zo vele jaren zeer verdienstelijk hebt gemaakt jegens het
vaderland, verdiend bijgeschreven te worden als lid van de Hoge Raad…)
De grote hoeveelheid brieven van Heinsius aan Foreestius is in het archief te vinden onder de
nummers VII,1,63 en 70, de brieven van Foreestius aan Heinsius onder de nummers VII,1,71 en
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72. Foreestius droeg zijn Idyllia sive Heroës aan zijn vriend op; deze op zijn beurt schreef het
gedichtje dat voorafgaat aan Merita Principis Auraicae in Belgas. In 1622 schreef Foreestius
hem:
'Iam nugas meas, mi cognate, te accepisse opinor. Non dubito sane quin tibi
displicuerint ante quam eas videris, et nondum lectae tibi fastidium obtulerint. Nimis
profecto iniquus in te fui, qui tam malum librum toties te legere postulavi...'
(Ik denk, beste neef, dat je mijn niemendalletjes nu wel ontvangen hebt. Ik twijfel er
echt niet aan, dat je ze al verschrikkelijk vond voordat je ze gezien had en dat je er een
afkeer van had nog voordat je ze gelezen had. Ik ben vast al te onheus tegen je
geweest, dat ik je zo vaak gevraagd heb, een zo slecht boek te lezen…)
En, eveneens in 1622:
'En iterum, suavissime cognate, tibi versus mitto ..... satis habeo si studium meum in
Patriam non lateat, et alios, qui vel frigent, vel tepent, calefaciat.'
(Kijk, nu stuur ik jou, beste neef, al weer verzen… Ik ben tevreden, als mijn geploeter
voor het Vaderland niet verborgen blijft en anderen, die koud of lauw zijn, opwarmt.)
Heinsius wordt door Foreestius met Sallustius en Tacitus vergeleken; verder heet het:
'historiam tuam, cuius exemplari me dignatus es, non aliter ac Sibyllina miratus et
veneratus sum ..... nihil in ea non Romanum...'
(Ik bewonder en vereer je boek53, waarvan je mij een exemplaar waardig gekeurd hebt,
als was het een werk van de Sibylle…álles erin is Romeins…)
En in 1632:
'...ita ut Sophocles videatur latine loqui.'
(…zó, dat het mij toeschijnt, dat Sophocles in het Latijn spreekt.)
Dat Foreestius Heinsius' poëzie waardeerde blijkt ook uit het feit, dat hij de elegieën II, III en
IV uit diens Monobiblos in het Grieks vertaald heeft (Foreestius heeft ze genummerd als 3, 4 en
5); verder richt hij zich tot Heinsius in een epigram in het Grieks (zie Idyllia sive Heroës). Heinsius droeg zijn Elegia IV uit Elegiarum Juvenilium Liber II (Heinsius 1649, 469-472; zie bijlage
II) aan zijn vriend op; in deze elegie waarschuwt hij hem voor de gevaren van de liefde en
vertelt hij hem over de eerste vrijage van Jupiter. Ook is er van zijn hand een gedicht bij het
overlijden van Foreestius' zoon Adriaan (Heinsius 1649, 421; zie bijlage III). In het familiearchief Van Foreest (onder de nummers VII,1,90 en 95) is er tenslotte nog een handschrift van
een gedicht op Heinsius’ De contemptu mortis bewaard gebleven (VG 40).

53

Waarschijnlijk gaat het hier om Heinsius’ Rerum ad Sylvam-Ducis (Leiden 1629).
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Het is niet verwonderlijk als er soms van wederzijdse beïnvloeding sprake is waar het de keuze
van onderwerpen betreft. Bij ‘Miranda Batavia’ (VG 51) bijvoorbeeld is duidelijk sprake van
‘aemulatio’ met Scaliger en Heinsius, die ook gedichten met deze titel schreven.
Ook met Daniels zoon Nicolaas Heinsius correspondeerde Foreestius. Nicolaas droeg een
epigram aan hem op en schreef (8 december 1637):
'...praesertim cum post elegantes Musas tuas ne levissimam quidem auram sperare
possem.'
(…vooral, omdat ik na jouw elegante werk zelfs niet op het kleinste beetje roem zou
kunnen hopen)
(zie FA VII,1,63)
Foreestius dichtte o.a. (1637) op een ernstige ziekte van Nicolaas' verloofde ('Quid non audet
amor...'; VG 42). Nicolaas behoorde ook tot de mensen die zich er voor ingespannen hebben om
Christina van Zweden er toe te bewegen, Foreestius' Exsequiae Turni uit te geven. In het
familie-archief (VII,1,63) bevindt zich een brief aan Foreestius over dit onderwerp d.d. 21 juli
1651. Zie ook Bots 1976, 207-215 en Oertel 29-30.
Tot Janus Dousa richtte hij Miranda Batavia (VG 51); bij zijn overlijden schreef hij een gedicht in het Grieks (zie: Idyllia sive Heroës).
Van Constantijn Huygens is een handschrift met enkele van diens gedichten in het familiearchief te Alkmaar aanwezig (VII,1,64).
Aan Petrus Cunaeus schrijft Foreestius (FA VII,1,71) naar aanleiding van werk, dat hem
toegestuurd was:
'Nec aliter affectus sum quam imperitus picturae, proposita Apellis cuiusdam huius
saeculi tabula'
(Ik heb dezelfde gevoelens als iemand, die geen verstand heeft van schilderkunst en
dan een schilderij voor zijn neus krijgt van de een of andere Apelles van deze tijd.)
Cunaeus schrijft in een brief van januari 1612, die een satire begeleidt, die hij Foreestius
toestuurt om te lezen en te beoordelen (het moet gaan om de Sardi Venales, Satyra Menippea in
huius seculi homines plerosque inepte eruditos, in 1612 te Leiden uitgegeven):
‘Nuper per ludum et jocum satyram scripsi, in eos, qui hoc seculo inter eruditos
magno molimine ineptiunt: quorum est, uti scis, non unum genus. Eum libellum uti
legere, ac dein judicium de illo tuum scribere nobis velis…rogo…
(Onlangs heb ik voor mijn plezier een satire geschreven tegen diegenen onder de
geleerden, die in onze tijd erg hun best doen om als dwazen over te komen, en van wie
er, zoals u weet, niet <slechts> één soort is. Ik vraag u om dat boekje te willen lezen en
mij vervolgens uw oordeel erover te willen schrijven…)
en:
'Omnes eruditorum ordines atque familias perambulavi, eaque causa fuit, cur etiam de
theologis quaedam dixerim, qui hodie maxima pars sunt ineptientium. Horum enim
contentiones et dissidia quoties viderem, toties illud in animo erat 'Difficile est satyram
non scribere'.' (Iuv., Sat. 1,30)
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(Ik heb verkeerd in alle erudiete kringen en families en dat was de reden, waarom ik
ook over de theologen het een en ander gezegd heb, die heden ten dage het grootste
deel uitmaken van de dwazen. Want telkens, wanneer ik hun twisten en
meningsverschillen zag, moest ik denken aan dat bekende vers ‘Het is moeilijk om er
geen satire over te schrijven’.)
Foreestius antwoordt hem hierop met een brief, die ik opgenomen heb als bijlage IV. In een
andere brief klaagt Cunaeus (1622) over tijdgebrek:
'...Tu non ignoras, duo illa, sine quibus carmen male provenit, otium et secessum, id est
ipsum Parnassum mihi deesse. Per montem illum, per nemora illa, duo haec
adumbrantur. Haec enim vera Dearum nostrarum sedes est...'
(U weet heel goed, dat die twee zaken, zonder welke een gedicht maar moeilijk tot
stand komt, namelijk vrije tijd en afzondering – dat wil zeggen: de Parnassus zelf - mij
ontbreken. Voor die twee zaken staan die heerlijke berg en zijn wouden. Dat is immers
de ware verblijfplaats van onze Godinnen…)
Aan het begin van de Idyllia sive Heroës is een lovend gedicht in het Grieks van Cunaeus' hand
afgedrukt. Tot Cunaeus' zoon richtte Foreestius een gedicht Magni Cunaei manibus (VG 25).
Cornelis van der Mijlen, zijn 'Maecenas', bedankt hij er voor (1631), dat die werk van hem
naar Italië heeft gezonden (FA VII,1,71):
'...Misisti eos, ut e literis cognati nostri Hogerbetii intellexi, in ipsam eruditionis
sedem, Italiam, tametsi caelum nostrum non mereantur. Honore sane altero cumulasti.
Illustrissimi viri Veneti iudicium de iis mihi misisti. Quo maior nihil mihi dari potuit.
Quid enim magis expetendum quam placere posse magnis et eruditis viris?'.
(…U hebt die, zoals ik uit een brief van onze verwant Hogerbeets vernomen heb, naar
de ware zetel van de kennis, Italië, gezonden, hoewel zij onze hemel al niet verdienen.
U hebt mij zelfs met nog meer eer overladen: U hebt mij het oordeel er over van de
meest voortreffelijke Venetiaan gezonden. Mij had niets mooiers dan dat gegeven
kunnen worden. Want wat moet men verder nog wensen, dan te kunnen behagen aan
grote mannen van eruditie?)
Aan hem draagt hij zijn Idyllia sive Heroës op (zie ook de inleiding bij VG 26). Er zijn enige tot
Cornelis Van der Mijlen gerichte gedichten in het familie-archief aanwezig (handschrift), zoals
'Prosopopaeia consolatoria' bij de dood van diens zoon Arnold (VG 26); Foreestius wijdde ook
enige gedichten aan Cornelis' dood (1642) (VG 27, 28 en 29).
R. van Heemskerck (hij studeerde in Leiden rechten vanaf 1618; DuRieu I,137) schreef een
gedicht naar aanleiding van het feit, dat Foreestius (1635) een ridderorde door Lodewijk XIII
verleend was (1635; zie bijlage V; FA VII,1,76).
Caspar Barlaeus stuurde hem (1645) een gedicht naar aanleiding van een in het ongerede
geraakte brief (FA VII,1,58; zie bijlage VI).
Hugo de Groot schrijft zijn broer Willem, dat hij het hem gezonden gedicht van Foreestius
‘cum voluptate’ gelezen heeft (Meulenbroek 8,129 en 162). Ook maakt hij melding van het feit,
dat Foreestius in de Hoge Raad (suprema curia provincialis) gekozen is (Meulenbroek 9,519).
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Verder zijn daar de arts en schrijver Johan van Beverwijck, Joan Bodecheer Benningh,
hoogleraar te Leiden en enige jaren Raad van Brazilië in dienst van de West-Indische
Compagnie, Adrianus Metius, wis- en sterrenkundige en later hoogleraar te Franeker,
Frederik Spanheim, hoogleraar in de wijsbegeerte te Genève en Leiden en theoloog;
Theodorus Velius, arts te Hoorn (wiens Westfrisia, een gedicht in hexameters, hij, evenals de
Chroniick van Hoorn, van een inleidend gedicht voorzag; zie VG 8, 9 en 10), Pierius
Winsemius (1586-1644) een Friese arts, jurist en literator, en vele anderen. Ook is er een brief
aan Maria van Oranje (Mary I Stuart), op wier huwelijk hij zijn Hymen Auriacus dichtte. Tot
slot noem ik Henricus Bruno (1617-1664), die secretaris van Constantijn Huygens was en
gouverneur van diens zoons, en later conrector aan de Latijnse scholen van Alkmaar, Rhenen en
Hoorn. Hij dichtte in het Latijn (Hofmann Peerlkamp is daar niet erg enthousiast over). Voor
Foreestius dichtte hij een Epitaphium (1 juni 1652; FA VII,1,12; zie Bijlage VII).
1.5 Lijst van werken.
1. In praestantiss. philosophum D. Henricum Gesteranum acerrime in celeberrima Lugd.
Academia gradum magisterii adeptum. (Leiden). Dit gedicht komt voor in een verzamelbundel
van Leids werk, uitgegeven in 1604, die in de Universiteitsbibliotheek te Utrecht bewaard wordt
onder nummer AB: X oct 1460 dl 31.
2. Idyllia sive heroës et alia poëmata quaedam (Leiden 1605), Foreestius' enige werk in het
Grieks.
3. In Theodorus Velius' Westfrisia (Hoorn, 1617) en in zijn Chroniick van Hoorn (Hoorn, 1617)
komen gedichten van Foreestius voor.
4. Merita Principis Auraicae in Belgas, sive crudelitas Hispana, quam Princeps ille a
Foederatis Belgis avertit; cum aliquot affinibus huius argumenti versibus. (Leiden 1620)
5. Hispanus Redux, sive exitus induciarum Belgicarum, ad Foederatos Belgas (Hoorn 1622); in
dezelfde band Ad Magnum Britanniarum Regem en Exuviae Silvae Ducis. De door mij
gebruikte uitgave moet na 1629 zijn verschenen, want het laatste werkje behandelt de inname
van 's-Hertogenbosch.
6. In Orationes funebres in obitum Dom. Molini, Senatoris Veneti van Marcus Zuerius van
Boxhorn is ook van Foreestius een gedicht opgenomen.
7. In een dichtbundel van Constantijn Huygens, Constantini Hugenii Fr. Henrici Celsissimi
Arausionum Principis, Anni triumphalis. Et alia Epigrammata (Den Haag, 1637), staat voorin
een 'Epigramma, Amplissimi Dni. I. Foresti, Constantino Hugenio scriptum' met de titel 'In
navem Heraugerii ab Hispano incensam'.
8. Aan het eind van Petrus Scriverius' Breda Vetus & Nova (Leiden 1637) is een zestal
epigrammen van Foreestius opgenomen.
9. Hymen Auriacus sive gratulatio ad celsissimum Principem Guilielmum, Frederici Henrici,
Principis Arausiorum, filium unicum, imperii paterni designatum successorem, super nuptiis
cum serenissima Principe, Maria, Caroli, Magnae Britanniae Regis, filia natu maxima,
celebratis (Leiden 1641).
10. In het familie-archief Van Foreest bevinden zich de correspondentie van Foreestius en vele
ongepubliceerde, meest korte, gedichten.
De allereerste Latijnse gedichten van Foreestius' hand zijn te vinden in De natuerlijke redenen
des heijlighen Outvaders Epiphanii bisschop van Constantien totten natuerkender die van de
natuere aller gedierten geschreven heeft. (1600) Dit werkje uit zijn prille jeugd, een vertaling in
het Nederlands van Epiphanius’ 'Eﬁw tÚn fusiÒlogon tÚn diej°lyonta ≥eri t∞w •kãstou
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fÊsevw t«n yhr¤vn te ka‹ t«n ±ete¤nvn (zie bijvoorbeeld de editie van Dionysius Petavius
Aurelianensis: Sancti Patris nostri Epiphanii Constantiae, sive Alaminis in Cypro, Episcopi,
operum omnium. Tomus secundus (Keulen 1682) deel II, p. 185-224, waar de Griekse tekst en
de vertaling in het Latijn naast elkaar afgedrukt zijn), heeft Foreestius aan zijn 'bestevader' en
zijn ouders opgedragen. Het betreft een soort schriftje met een harde kaft, dat als inleiding enige
gedichten in het Latijn bevat: 'Elegia ad Libellum ut Alcmariam petat' en 'Strena ad patrem' in
elegische disticha, en 'Carmen Jambicum dimetrum in nativitatem D. nostri Jesu Christi', een
hymne ter ere van kerstmis in de stijl van Ambrosius; verder is er een 'Prefatio aen mijn
beminde Bestevader, moeder ende Vader' (in het Nederlands); dan volgt de vertaling, voorzien
van uitgeknipte en opgeplakte plaatjes, waarna tot besluit een gedichtje 'Ad patrem'. Dit
handschrift bevindt zich in het familie-archief onder nummer VII,1,88.
In gedrukte vorm zijn aanwezig In victoriam navalem ad portum Steenbergae (FA VII,1,83),
Apotheosis Gustavi Magni, Suecorum, Gothorum, Vandalorum, etc. regis (FA VII,1,84) en
Epitaphium Nobilissimae Dominae Hesteriae de Foresta (FA VII,1,98).
Er is een handschrift van Exsequiae Turni sive Aeneidos liber XIII et XIV aanwezig (FA VII,1,
94); een handschrift van hetzelfde werk bevindt zich in de Bibliotheca Vaticana (Regin. lat.
1665). Voorts is er een handschrift uit ca. 1640 van een werk Hero en Leander off de getrouwe
lieffde (FA VII,1, 92; ook is er een gedicht in het Nederlands van Adriaan Hogerbeets over dit
onderwerp); ik citeer de eerste regels om er een indruk van te geven:
Hier is tot u vermaeck, o jonckvrou uijtgebeelt
Leander met sijn bruijt, indient u niet verveelt,
Besiet mijn wercken eens, ick wil het niet uytgeven
Voor t werck van d'eerste handt, off voor een stuck na t leven.
Ontfangt het sulcx het is, ick geeft u voor copij,
Hoewel t' niet veel gelijckt, van d'eerste schilderij.
Denckt dat ick ben te cout, om van dien brant te schrijven,
Die de hele see niet cost uytblussen, noch verdrijven.
enz. enz.
Ook is er uit dezelfde tijd een eerste aanzet tot een vertaling in het Latijn van Nonnos'
Dionysiaca (FA VII,1,93).
Verder zijn er handschriften van gelegenheidsgedichten in het Latijn en het Nederlands, een
gedicht over de sterrenbeelden etc. (in het Nederlands) en een handschrift van een gedicht 'Sur
le pour et contre du mariage' (FA VII,1,95). Onder hetzelfde nummer is ook een eerste opzet
van 'Naenia in Dunkercam' opgenomen. Er is een schriftje van zo ongeveer A5-formaat, waarin
vele handgeschreven Latijnse gedichten over allerlei onderwerpen staan; dit is kennelijk een
kladschrift, met veel doorhalingen en verbeteringen. Vele gedichten uit dit schriftje komen terug
in een schrift van A4-formaat, dat meer werk bevat. Er zijn vrij veel gedichten onder die gericht
zijn aan vrienden en bekenden, onder meer aan Anna Maria van Schurman, Caspar Barlaeus en
Daniel en Nicolaas Heinsius. Vele van deze gedichten staan ook in een bundel met de titel
Epigrammatum variorum liber V (FA VII,1,90); Foreestius is kennelijk eens van plan geweest
om al zijn werk te bundelen onder één titel, zoals blijkt uit de inhoud van de hier aanwezige
Epigrammatum libri.
Tenslotte nog het volgende: in de Opera omnia, nunc primum aliorum ejusdem auctoris
tractatuum hactenus desideratorum adjectione locupletata et copioso rerum indice illustrata
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(Wesel 1675) van Justus Lipsius (1547-1606) is in deel I (Iusti Lipsi sapientiae et litterarum
antistitis fama postuma) een aantal gedichten ter gelegenheid van zijn overlijden opgenomen,
waaronder op p. 55-56 een Elegia die ondertekend is met I.F. Het is heel wel mogelijk, dat
Foreestius de dichter is; een andere dichter uit deze tijd met dezelfde initialen heb ik niet
kunnen vinden. Metrisch is alles - zoals bij Foreestius gebruikelijk - in orde. Lipsius, die
overgegaan was tot het hervormde geloof, ging bij zijn terugkeer naar Leuven weer over tot het
katholicisme; in dit gedicht neemt de auteur het desondanks voor hem op. Gezien het
onderwerp is het begrijpelijk, dat verscheidene gedichten van de reeks waar dit gedicht deel van
uitmaakt met de initialen van de dichters ondertekend zijn, zeker, als het om dichters uit het
protestantse kamp gaat. Dat de gereformeerde Foreestius het voor de katholieke Lipsius zou
opnemen, verwondert mij niet al te zeer. Lipsius was jaren lang een gewaardeerde hoogleraar te
Leiden geweest en had door velen bewonderd wetenschappelijk werk gepubliceerd. Zijn excollegae en vroegere studenten namen zijn overgang naar het katholicisme kennelijk niet al te
hoog op. Daniel Heinsius bijvoorbeeld, die met Foreestius bevriend was, schreef een aantal
lovende gedichten bij Lipsius' dood (Manes Lipsiani; Heinsius 1649,62-70).
1.6 Receptie
Foreestius’ dichtwerk werd gewaardeerd door de tijdgenoten, want hoewel het prijzen van
collega-auteurs tot de literaire conventies van Foreestius’ tijd behoorde, klinkt er ook oprechte
waardering voor zijn dichtwerk door in deze lofprijzingen. Zo schrijft Caspar Barlaeus over
enige hem toegezonden gedichten (zie bijlage VI; deze brief uit juni 1645 bevindt zich in het
familie-archief onder no VII,1,58.):
…sed erratum utiliter, nec enim absque hoc casu epistolam tam erectam, aut versus
tam ingeniosos ejus argumenti nactus fuissem
(maar het was een fout, die van nut is geweest, want zonder dit toeval had ik uw zo
opgewekte brief of uw verzen over dit onderwerp, die van zoveel talent getuigen, niet
ontvangen)
Johan van Beverwijck zegt in een brief d.d. 25 oktober 1633, over het Griekse (!) werk van
Foreestius (FA VII,1,58):
…Nihil versibus illis elegantius inquam scriptum esse ullis in poëmatis…
en:
…Heinsius…, cuius aliquot Elegias ex Latinis bonis Graecas optimas fecisti.
(Niets, zeg ik, dat eleganter is dan die verzen, is in enig dichtwerk geschreven…;
en:
…Heinsius…, van wie u enige Elegieën van mooi Latijn in voortreffelijk Grieks
omgezet hebt.)
Abrahamus Bockstadius (Bochstad, ca. 1603-na 1653; hij dichtte in het Latijn, volgens
Hoeufft niet al te best) spreekt Foreestius, die kennelijk ziek geweest is, als volgt toe (juli 1646;
FA VII,1,12):
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Foreste, o tenuis nostri ter maxime fautor
Ingenii, docti gloria summa chori;
Qui, Phoebo Themidique sacer, majoribus exstas
Major, et in natis jam redivivus ades,
Vivus adhuc: vivas, juxta illos, Nestoris instar,
Eximiis Patriam consiliisque juves!...
(Forestus, allergrootste begunstiger van mijn onbeduidende talent, grootste sieraad van
het koor der geleerden, gij die, gewijd aan Apollo en Themis, de grootste bent onder de
groten en nu ook herleeft in uw kinderen, terwijl u ook zelf nog leeft: moge gij naast
hen, een Nestor gelijk, leven en het vaderland met uw uitmuntende raad terzijde
staan!…)
Afschriften van brieven van Foreestius aan Bockstadius bevinden zich in het familie-archief
onder no VII,1,72.
Henricus Bruno (zie ook 1.4) spreekt hem in een lofdicht op Exsequiae Turni aan als 'vatum
maxime' en stelt hem gelijk aan Vergilius (FA VII,1,94; zie de bijlagen VII en VIII).
Ludwig Camerarius (Kammermeister (1573-1651), jurist; was als diplomaat o.a. in Zweedse
dienst. Hij was een bekende verschijning in Den Haag. Als politiek publicist was hij bij de
affaire 'winterkoning' betrokken) schrijft (1633; FA VII,1,58):
'Versus tuos in Sueciam et Germaniam misi, ut in utroque orbe Opt. Max. Regis
effusus pro Republica et amicis sanguis renovaret cunctis admirationem singularis
ipsius magnanimitatis ac fortitudinis, et simul eruditi perspicerent acumen ingenii tui et
iudicii.'
(Uw gedichten heb ik naar Zweden en Duitsland gezonden, opdat in die beide landen
van Zijne Koninklijke Hoogheid het bloed, dat voor de Republiek en haar vrienden
vergoten is, bij allen opnieuw bewondering teweeg zou brengen voor haar buitengewone grootmoedigheid en dapperheid en men tevens uw zeer grote eruditie, talent
en smaak zou leren kennen.)
Zijn eerste gepubliceerde werk, Idyllia sive Heroës et alia poëmata quaedam, dat Foreestius
opdroeg aan Cornelis van der Mijlen, wordt voorafgegaan door een gedicht in het Grieks van de
hand van Petrus Cunaeus, waarin het heet (vs. 15v.):
ÖOlbie tçw éretçw Fvr°ste: so‹ går éoid«n st°mmata, ka‹ makãrvn têlla
meneËnti g°ra.
(Gij <zijt> gezegend vanwege uw talent, Forestus, want u wachten dichterskransen
en ook eregeschenken van de gelukzaligen.)
Voorts schrijft hij in een brief d.d. 1 november 1622:
…poëma tersissimum elegantissimumque est, et spirat ubique in versibus tuis genius
nescio quis admirabilis cum sermonis nativa venustate…
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(het is een zeer fraai afgewerkt en zeer smaakvol gedicht, en er ademt overal uit uw
verzen een soort van bewonderenswaardige geest en een aangeboren bevalligheid
van de taal…)
Petrus Geesteranus schrijft (FA VII,1,63):
'Ad carmen tuum redeo, imo thesaurum quo me beato dignatus es; Œ f¤lai moËsai
quid non ibi eruditionis, quid non facetiarum leporumque...'
(Ik kom terug op uw gedicht, dat echt een schat is, die gij mij, gelukkige, waardig
gekeurd hebt; o lieve Muzen, hoeveel geleerdheid, hoeveel geestigheden en humor
bevat dat niet…)
Daniel Heinsius zegt in een (niet gedateerde) brief:
Ea ipsa hora, qua libellum tuum vidi, antequam de ipso iudicare possem, lubuit de tuo
in patriam iudicare animo,.... Cui hoc non placet, nulli versus, nulla unquam eruditio
placebit', en in een brief uit 1651: 'elegantissimum carmen tuum et in tempore accepi...'
(Nog in het uur, waarin ik je boekje gezien heb, wilde ik, voordat ik er nog een oordeel
over zou kunnen hebben, <al wel> een oordeel geven over je gezindheid jegens het
vaderland…; Wie dit niet bevalt, zullen geen verzen, zal nooit enige uiting van
beschaving bevallen…; Je zeer elegante gedicht heb ik ook op tijd ontvangen…)
Ook Nicolaas Heinsius laat zich lovend over Foreestius’ dichtwerk uit (zie ook 1.4). Op
Exsequiae Turni heeft hij echter kritiek; aan Isaäc Vossius schrijft hij in een brief van 8 mei
1651 (Burman III,599-600; zie ook Bots 1976):
'Vigor quidem, qui debebat, non semper adest: sed in sene quis hoc non excuset?'
(de benodigde kracht echter is niet altijd aanwezig, maar wie zou dat een oude man
niet vergeven?)
Constantijn Huygens schrijft (FA VII,1,12; een brief uit 1644):
'Quo igne incalueris, nescio. Febrilem quidem illum, quem pridem deferbuisse spero,
satis certus sum ejusmodi scintillas non emittere, quales in Poëmatio nuper misso
agnovi lucidissimas. At enim vero praeter illas tuas in aetate jam provectali ingenii
usque juveniles flammas ignea fax amor est Patriae Patrisque; qua non desinis tu
ardere...'
(Door welk vuur u ontbrand bent, weet ik niet. Het vuur van de koorts – ik hoop, dat
het al even uitgewoed is – strooit, dat weet ik wel zeker, geen vonken rond die zo
helder schitteren als die, welke ik onlangs in het dichtwerk dat u mij gezonden hebt,
heb waargenomen. Die vurige fakkel immers bestaat naast uw ondanks uw gevorderde
leeftijd nog steeds jeugdige geest, uit uw liefde voor uw vaderland en uw Vader, waar
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u onophoudelijk van blijft gloeien…; N.B.: 'provectalis' is een ongebruikelijk woord,
dat ik verder nergens heb kunnen vinden.)
en (een brief uit 1641, naar aanleiding van Hymen Auriacus; FA VII,1,71):
'...Insigne carmen tuum, pari ab affectu ac industria profectum, utrique Principi, quod
nec sic quidem mandaveras, obtuli, ornatum verbis…. Respondit utriusque nomine
Imperator Pater, plurimum se debere tibi, gratias item habere quas maximas, quod
forensibus districto negotiis placuerit in has amoenitates excurrere, non tam eruditioni
ostentandae, quae abunde est nota, quam demonstrando in patriam et res auriacas
amori ac benevolentiae plane singulari.'
(Uw uitstekende gedicht, dat een product is van een grote affectie en een niet minder
grote ijver, heb ik beide Prinsen [namelijk Frederik Hendrik en zijn zoon Willem],
hoewel u mij dat niet opgedragen had, met een mooi toespraakje aangeboden…. De
vader, de Stadhouder, antwoordt u uit beider naam, dat zij u zeer veel verschuldigd
en heel dankbaar zijn omdat u, hoewel u in rechtszaken verwikkeld bent, zin hebt
gehad, u met dergelijk aardig werk bezig te houden, niet zozeer om uw eruditie, die
voldoende bekend is, te tonen, dan wel om blijk te geven van uw liefde voor het
vaderland en de zaak van Oranje en van een heel bijzondere welwillendheid.)
Ook Reinerus Neuhusius is vol lof voor het dichtwerk van Foreestius, zoals blijkt uit een brief
d.d. 20 december 1646 aan Theodorus Vrijburch naar aanleiding van Exsequiae Turni (FA
VII,1,94; zie bijlage VIII).
Van N. Rijckaerdt, rector van het gymnasium te Hoorn, is het volgende (FA VII,1,66)
afkomstig:
Maxime Majorum, Proavis ab origine retro
Praelucens, stirpis gloria prima tuae.
Quem jam Roma suum, jam Graecia jactat alumnum
Utraque cui juxta, lingua diserta fluit
Quoque Ducis vario modulante poëmate laudes
Acrius Auriaci miles in arma ruit,....
(Gij, die de grootste van uw geslacht zijt, die als lichtend voorbeeld de rij van uw
verste voorvaderen voorgaat, sieraad bij uitstek van uw stam: Rome en ook
Griekenland beroemen zich er op, dat u hun pupil bent, want in beide talen zijt ge even
welbespraakt, en ook stort, omdat gij in allerlei gedichten de loftrompet steekt over de
prins, de soldaat zich met meer vuur voor Oranje in de strijd…)
Theodorus Velius prijst onze dichter in zijn Westfrisia als volgt:
Hinc meus ingenij nunc floret IANUS honore,
Pierio IANUS redimitus tempora serto,
Cui cunctae pariter Veneres ad carmina rident,
IANUS amor summus Graiae Latiaeque Camoenae,
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Idem perpetuum Veli sub pectore nomen.
(Nu is mijn vriend Jan aan de beurt om te schitteren door de schoonheid van zijn
talent; zijn slapen zijn getooid met een krans van de Muzen. Hem lachen alle
liefdesgodinnen toe bij het horen van zijn gedichten en hij is de grootste liefde van de
Griekse en Latijnse Muzen; ook Velius draagt zijn naam steeds in zijn hart.)
Bij Theodorus Vrijburch, een ‘cognatus’ (verwant) van Foreestius (zie ook VG 50) heet het
(FA VII,1,69; 'In Epigrammata vestra'):
Aspice, quam liquide Forestus, Belga, tumultus
versibus antiquos fleverit imparibus.
Non queat effigiem sic vestrae inducere menti
pictor, Apellea qui magis arte valet...
(Kijk eens, Nederlander, in wat voor vloeiende disticha Forestus de troebelen uit voorbije tijden heeft beweend. Een schilder die zijn kunst beter beheerst dan Apelles, zou
op een dergelijke wijze het beeld ervan niet in uw geest kunnen prenten …)
In later tijd zal Jacobus Henricus Hoeufft Foreestius' dichtkunst als volgt prijzen in zijn
Parnasus Latino-Belgicus (Hoeufft 157v.): Johannes Forestus:
Seu reducem Hispanum, bene gesta aut dicis Arausii,
Quernea obit lauro mixta corona caput;
Sive sacros cantas Solomonis Regis amores
Myrtea obit cedro mixta corona caput.
Quod celebrata tibi si Turni funera nosset
Posteritas, taxum, tertia serta daret.
(Of u nu van de terugkeer van de Spanjaard spreekt of van de heldendaden van Oranje,
uw hoofd krijgt een krans van eikenbladeren, gemengd met laurier, en als u de heilige
liefde van koning Salomon bezingt, ontvangt u een krans van mirte en ceder. Maar als
het nageslacht uw Exsequiae Turni zou kennen, zou het u als derde krans er een van de
taxus geven.)
P. Hofman Peerlkamp echter vermeldt Foreestius niet in zijn De vita, doctrina et facultate
poëtica Nederlandorum qui carmina latina posuerunt, om welke reden Nicolaas Beets, die
gehuwd was met Aleida van Foreest, een artikel aan hem wijdt om hem uit de vergetelheid te
halen (Beets 1902, 69-80). Hij zegt over een vertaling in het Nederlands van een werkje van
Epiphanius over de Physiologus, getiteld: De natuerlijke redenen des heylighen Outvaders
Epiphanii bisschop van Constantien totten natuer-kender die van natuere aller gedierten
geschreven heeft (Foreestius zond deze vertaling in 1600, op dertienjarige leeftijd dus, als een
nieuwjaarsgift aan zijn ouders): '...en zijn werk, voor zoover ik het met het oorspronkelijk in
Petavius' uitgave der gezamenlijke werken van den Cyprischen Oudvader vergeleken heb, is
goed en nauwkeurig; zijne taal zuiver en duidelijk.' (p. 70v.).
Op p. 79-80 vermeldt Beets nog, dat Foreestius' werk door zijn tijdgenoten Daniel en Nicolaas
Heinsius, Velius, Banningius (Johan Bodecher Benningh) en Scaliger geprezen is. De laatste
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spreekt over de dichter als 'ingenuae indolis…juvenem, sed cujus versus Graecae non optimae
sunt notae.'
En wat vond de dichter zèlf van zijn werk? In een brief aan Heinsius uit 1649 schrijft hij:
Testor…nunquam in mentem mihi venisse ut inimitabilem Maronis maiestatem, vel
longissimo intervallo assequi sperarem….
(Ik verzeker je, dat het nooit bij mij is opgekomen om de hoop te koesteren, dat ik de
onnavolgbare maiesteit van Vergilius zelfs ook maar enigszins zou kunnen
benaderen…).
1.7 De teksteditie
Het gedrukte werk van Foreestius dat ik heb kunnen achterhalen, is hier opnieuw uitgegeven,
behalve de vertalingen in het Grieks van enige gedichten van Daniel Heinsius en van Catullus'
Coma Berenices (IH), en van het Latijnse werk enige psalmberijmingen en een berijming van
het Hooglied (MP). Uit de handgeschreven gedichten die in het familie-archief aanwezig zijn,
heb ik een zodanige keuze gemaakt, dat de verschillende onderwerpen waar over geschreven is,
vertegenwoordigd zijn; er zijn nog al wat lofdichten en treurdichten, er zijn gedichten bij het
uitkomen van werk van verschillende auteurs, er zijn gedichten over dieren en alledaagse
voorvallen….
1.7.1 Door Foreestius zelf uitgegeven werk.
Er is gebruik gemaakt van de volgende bronnen:
- - De uitgave van Idyllia sive Heroës (Leiden 1605) is gebaseerd op het exemplaar dat in de
Koninklijke Bibliotheek te Den Haag bewaard wordt onder nummer 766 B 7; dit exemplaar
is blijkens een handgeschreven opdracht op het titelblad: ‘Clarissimo, consultissimoque viro
D. Domenico Baudio D.D.A.’ opgedragen aan Dominicus Baudius. Ook in de Universiteitsbibliotheek te Leiden (184 B 51) en in het familie-archief in het Regionaal archief te
Alkmaar (VII,1,80) zijn exemplaren aanwezig; tevens bezit het British Museum er twee (837
h 8(5) en 837 i 29).
- - Voor Merita principis Auraicae in Belgas (Leiden 1620) is het exemplaar uit de Koninklijke
Bibliotheek dat bewaard wordt onder nummer 766 C 14, gebruikt. Van dit werk zijn ook
exemplaren aanwezig in de Universiteitsbibliotheken van Amsterdam (2337 D 35) en Leiden
(350 E 13 en 1143 F 32) en in het familie-archief (VII,1,81).
- - Ook Hispanus Redux (Hoorn 1622) berust op een exemplaar uit de Koninklijke Bibliotheek
(Pamflet 3328). Van dit werk zijn ook exemplaren te vinden in de Universiteitsbibliotheken
te Amsterdam (554 H 25/ Pfl. C k 5b), Leiden (198 C 1) en Utrecht (216 C 33) en in het
familie-archief (VII,1,82). Met Hispanus Redux in één bandje gebonden zijn Ad Magnum
Britanniarum Regem en Exuviae Silvae Ducis. Van deze laatste twee titels bestaan naar mijn
weten geen aparte uitgaven; het jaar van verschijnen is niet vermeld.
- - Hymen Auriacus (Leiden 1641) berust op het exemplaar in het familie-archief (VII,1,87);
van dit werk is nog een exemplaar aanwezig in de Provinciale Bibliotheek van Friesland.
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1.7.2 Een aantal korte gedichten voorkomend in werk van andere auteurs:
- - De gedichten op Breda komen uit Petrus Scriverius’ Breda vetus et nova (Koninklijke
Bibliotheek, 765 A 4) en Constantijn Huygens’ Fr. Henrici principis, anni triumphalis, et
quaedam alia epigrammata (Koninklijke Bibliotheek 852 D 90).
- - De gedichten uit Theodorus Velius' Westfrisia en uit zijn Chroniick van Hoorn zijn
gebaseerd op exemplaren uit 1617 en 1648 in de Universiteitsbibliotheek van Nijmegen. In
het familie-archief bevinden zich (VII,1,90) licht afwijkende exemplaren van de gedrukte
versie.
- - Het gedicht aan Henricus Gesteranus komt uit een verzamelbundel met Leids werk, die in de
Universiteitsbibliotheek te Utrecht (AB: X oct 1460 dl 31) bewaard wordt.
1.7.3 Een keuze uit de onuitgegeven gedichten.
Voor de uitgave van In victoriam navalem ad portum Steenbergae, Apotheosis Gustavi Magni,
Suecorum, Gothorum, Vandalorum, etc. regis en Epitaphium Nobilissimae Dominae Hesteriae
de Foresta heb ik de exemplaren uit het familie-archief gebruikt (resp. de nummers VII,1,83, 84
en 98). Deze gedichten zijn op losse velletjes afgedrukt; het eerst- en het laatstgenoemde zijn
voorzien van een illustratie. In victoriam navalem ad portum Steenbergae is ook te vinden in
een bundel gelegenheidsgedichten in de Bibliothèque Nationale te Parijs (In - fol. plano M
8496). Ook worden er vele gelegenheidsgedichten bewaard onder de nummers VII,1,90 en 95.
Eventueel voorkomende variaties op eenzelfde gedicht worden hieronder, bij het commentaar,
vermeld.
Ik heb niet alle boven genoemde exemplaren gezien noch verschillende exemplaren van
eenzelfde druk onderling vergeleken.
1.7.4 Spelling en interpunctie.
De spelling van de oorspronkelijke uitgaven is gehandhaafd; wel heb ik ter wille van de
duidelijkheid onderscheid tussen u en v gemaakt, hetgeen soms wel, soms niet het geval was.
Ligaturen zijn volledig uitgeschreven. De interpunctie is hier en daar veranderd, omdat deze
m.i. soms niet logisch was. Ook zijn hoofdletters wel eens in kleine letters omgezet, en omgekeerd. Een enkele drukfout heb ik verbeterd.
1.7.5 Enige opmerkingen over vertaling en commentaar.
Al het hierbij uitgegeven dichtwerk is door mij van een vertaling voorzien, op het Hooglied en
een Psalm (MP) na. Het zijn vertalingen zonder literaire pretentie, die de tekst redelijk
nauwkeurig pogen weer te geven. Per gedicht wordt in de gevallen waar mij dat noodzakelijk
leek een beknopte toelichting op de inhoud gegeven. Voorts zijn enige syntactische en
stilistische bijzonderheden van commentaar voorzien.
Zoals ik hier boven al onder ‘Taal en stijl’ vermeld heb, komen er heel wat klassieke citaten
voor. Van vele van de gebruikte citaten is de vindplaats vermeld, zeker, als ze slechts een of
twee keer in de klassieke literatuur voorkomen of uit meer dan twee woorden bestaan.
Op stilistische kenmerken als alliteratie, anafora etc. ga ik in de meeste gevallen niet in; ze zijn
door het gehele werk heen te vinden.
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Als zoekprogramma voor de klassieke citaten heb ik aanvankelijk ‘Pandora‘ gebruikt, met welk
programma Hispanus redux en een gedeelte van Merita Principis Auraicae in Belgas zijn
doorzocht; toen dat beschikbaar kwam, ben ik overgegaan op ‘Bibliotheca Teubneriana Latina’
(editio 1-1999). De citaten uit christelijke auteurs zijn gevonden met behulp van de
programma’s ‘Cetedoc Library of Christian Latin Texts’, en wel de eerste uitgave en de uitgave
uit 2000 (Brepols, Leuven), en ‘Patrologia Latina’ (copyright 1993-1995; Chadwyck-Healey).
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IDYLLIA SIVE HEROES ET ALIA POEMATA QUAEDAM.
Nobilissimo, Amplissimoque Viro,
DOMINO CORNELIO MYLIO
Invictissimi Principis Mauritii Consiliario.
Vir amplissime, cognate venerandissime, Quandoquidem nonnulli inquiunt
seminarium reipublicae esse adolescentes: me, qui in his nomen meum profiteor, hoc encomio
indignum praebere nolui: atque haec saltem, ad quae me Genius detrusit, in commune afferre
decrevi. Sed quoniam mihi nisi humile quid hactenus spirare concessit; magis convenit ut ego
deilÚn da¤mona deplorem, quam ut Vestra Amplitudo meam infelicitatem despiciat. Quocirca
cum vigor non omnes frutices in altum erigat, sed multos humi coërceat, nisi adminiculis
quibusdam in sublime nitantur, oro, ut teneris claviculis meis tibi adhaerescens, ad paulo
altiora assurgere valeam. Non tamen contendo ut ad eam metam adspirem, quam cum
excelsae arbores attigerint, nihil nisi altitudo sua eis obest. Ut enim omittam, quod stipiti suo
ipsae nimis immani cacumine incumbant, seque ipsae ruinae offerant: nidi opportunissimi
sunt, ad quos omne pestilentis aëris examen primum advolet. Nobiscum vero praeclare actum
est, si non penitus humi serpentes venenosis insectis expositi simus. Respublica enim ampla
oeconomia est, quae unius generis supellectile bene instructa esse nequit: nec, si praestanti
pretiosaque abundet, omnique rerum magnitudine undique circumfluat, tamen si vasa Numae
Pompilii, aut PATERNUM SALINUM, defuerint, recte omnibus numeris absoluta perhibetur.
Sic quoque se Respublica habet. Etsi enim egregia prole propagetur, quae pectoribus suis,
tanquam vallo, hostem e patria arceat: nisi sint qui eam prudentia sua regant, in suos impetum
converteret, veluti feroces equi, aut Hannibalis elephantes, quos in proelio equitibus Scipionis
obiecerat. Argumento erit magnus Alexander, qui, tanquam rapida flamma cuncta in se
transfert, totum terrarum orbem in unum Alexandrum redegerat: tandem fortuna sua ebrius, ac
caeco Deo, quem possidebat, occaecatus, suos milites in se armavit et cum nulli essent hostes
reliqui, amici hostes in eum exorti sunt, quos subigere debebat iis, quos ipsi antea devicerant:
ita ut victi victoribus metum incuterent. Verum ut eo revolvar unde defluxi: nisi quoque
suppetant, qui prudentium aures deliniant, mentemque assiduis curis exhaustam aliqua
suavitate reficiant, iam non amplius oneri ferendo pares esse possent: sic ut utraque pars, qua
respublica probe munita est, simul tandem labefactaretur. Nemo enim sibi persuadebit fortem
Achillem sola arma secum asportasse, ac non etiam citharam; nempe ut defessas gladio manus
plectro rursus sedaret: quod satis constat ex hoc Homerico,
TÚn d' e ron fr°na terpÒmenon fÒrmiggi lige¤˙.
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Idyllen of Heldendichten en enige andere gedichten.
Aan de edelachtbare Heer Cornelis van der Mijlen, raadsheer van de onoverwinnelijke Prins
Maurits.
Edelachtbare Heer, zeer vereerde neef,
Aangezien sommige mensen zeggen, dat de jeugd de kweekplaats van de staat is, heb ik, die mij
onder hen reken, mij deze lof niet onwaardig willen betonen en heb ik besloten om tenminste
datgene, waartoe mijn Goede Geest mij aangezet heeft, in de openbaarheid te brengen. Maar
omdat hij mij tot nu toe slechts heeft toegestaan om de inspiratie te hebben tot het maken van
onbeduidend werk, is het passender, dat ik betreur, zo’n armzalige demon te hebben, dan dat
Uedele mij om dat ongeluk veracht. Daarom nu, omdat de levenskracht niet alle struiken
omhoog drijft, maar er vele op de grond dwingt, tenzij ze met behulp van allerlei stutten
omhoog kunnen groeien, bid ik, dat ik, door mij met mijn tere ranken aan u te hechten, tot een
wat hoger niveau kan opklimmen. Ik beweer echter niet dat ik het verlangen koester om die
grens te bereiken waarboven hoge bomen van niets meer nadeel ondervinden dan van hun eigen
hoogte, om er nu maar aan voorbij te gaan, dat zij zelf hun veel te grote kroon naar hun stam
doen buigen en zo door hun eigen toedoen hun ondergang tegemoet gaan: zij zijn zeer geschikt
om in te nestelen en al het grauw uit de lucht vliegt daar het eerst op af. Met ons gaat het echt
voortreffelijk, zolang wij maar niet op onze kruiptocht laag bij de grond aan giftige insecten
blootgesteld zijn. De staat immers is een groot huishouden, dat niet goed toegerust kan zijn, als
het maar meubels van één soort heeft, en dat terecht niet in alle opzichten volmaakt genoemd
wordt, als het een overvloed aan voortreffelijk en kostbaar huisraad bezit en van alles meer dan
genoeg heeft, maar het vaatwerk van Numa Pompilius of het zoutvat dat al heel lang in de
familie is, ontbreekt. Zo is het ook met de Staat. Want hoewel die door uitmuntende jongelui
voortgezet wordt, die met hun borst als met een wal de vijand uit het vaderland weren, geldt,
dat, als er geen mensen zouden zijn die hen leiden met hun bedachtzaamheid, hun enthousiasme
zich tegen de eigen mensen zou keren, zoals ook het geval is met onstuimige paarden of met de
olifanten van Hannibal, die hij in de strijd tegen de ruiters van Scipio had ingezet. Als bewijs
zal de grote Alexander dienen, die, zoals het snelle vuur alles naar zich toe trekt, de hele wereld
onder de macht van hem, Alexander, alleen had gebracht; uiteindelijk heeft hij, dronken door
zijn geluk en verblind door een duistere god, die in hem was, zijn soldaten tegen hemzelf
bewapend, en toen er geen vijanden meer over waren, zijn zijn vrienden, die hij onder diegenen
moest stellen, die zij zelf in het verleden hadden overwonnen (hetgeen als resultaat had, dat de
overwonnenen hun overwinnaars vrees inboezemden), als vijanden tegen hem opgestaan. Maar
om terug te komen op mijn uitgangspunt: als er niet ook lieden voorhanden zouden zijn die het
vermogen bezitten om de oren van de kundige mensen te bekoren en hun door aanhoudende
zorgen gekwelde geesten op de een of andere aangename manier te verfrissen, zouden zij er
weldra niet meer tegen opgewassen zijn om hun last nog langer te kunnen dragen, met het
gevolg, dat de beide soorten mensen door wie de staat goed beschermd is, tenslotte tegelijkertijd
aan het wankelen gebracht zouden worden. Want niemand zal zichzelf er van overtuigen, dat de
dappere Achilles alleen wapens bij zich droeg en niet ook een citer om zijn door het zwaard
vermoeide handen met het bespelen ervan weer tot rust brengen. Dat dat zo is, blijkt voldoende
duidelijk uit het volgende vers van Homerus:
Toen zij hem vonden, verkwikte hij zich juist met zijn helder klinkende citer. 
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Quum itaque natura mea me huic gregi asseclam dederit, non omnino me patriae
§t≈sion êxyow esse existimo: dummodo animum tuum diuturna sollicitudine distentum hoc
iuvenili lusu diffundere queam. Postea (ut spero) ubi mihi aetas non amplius inviderit, patriae
utilior ero, et genere nostro, teque imprimis, dignior. Semper enim illud Homericum meis
auribus insusurrat,
MÆ ti g°now pat°rvn aﬁsxun°men.
Vale Vir nobilissime, et haec non solum ut a cognato accipias velim, verum etiam ut a cliente
humillimo.
Tuae Dignitati devotissimus cognatus ac cliens
IOANNES FOREESTIUS.

Eﬁw tå ÉIvãnnou Forest¤ou toË pãnu poihmãtia.

5.

10.

15.

20.

T∞no tÚ Pier¤dvn nearÚn yãlow ≥ranow ”dçw
E‰de tÚn èbatån Fo›bow ékersekÒman.
ÑVw ‡den, …w §g°lasse, ka‹ ˆryiow oÎata te¤nvn,
Yhr¤a ka‹ skoliån le›cen •kabol¤an.
Mo›sai, ¶fa, t¤ tÚ yaËma; BataÊÛow èdÊ ti kÊknow
Klãgjen ımhre¤vn îxon épÚ stomãtvn:
T¤ fyim°nvw stonaxe›te, f¤lai kÒrai; èn¤ka t°knvn
Cuxa‹ t∆w ÉA˝da ka‹ kÊnaw §j°fugon.
Fo›be, sÁ m¢n tÒs' ¶eipaw: •Ún d' §p‹ pa›da labo›sa
KalliÒpa lipar«n ‡ymata se›se pod«n:
ÖVmose ka‹ m°gan ˜rkon §n éndrãsi, mÆ pote tÆnou
Tise›n mÆ te f¤lon kre¤ssona mÆy' ßtaron:
ÖVmose: koÈk èl¤vse yeå xãrin: ént‹ d¢ loxmçn,
Parral¤an Batãbvn p°zan énestr°feto.
ÖOlbie tçw éretçw Fvr°ste: so‹ går éoid«n
St°mmata, ka‹ makãrvn têlla meneËnti g°ra.
Baiå m°n toi =∞siw §peÊaden: éllã ge mikkÚn
Fant‹ p°lein ligurçn Ïmnon éhdon¤dvn:
ÑA d¢ mãthn kr≈zoisa kat' aﬁge¤roio kor≈na
Dacil¢w éntƒdÚn g∞run énakr°ketai.
Na‹ f¤le, karuj« tÒ per étrek°w: ∑ =a m¢n ⁄lloi
PlhyÊow eﬁnÒdion kÊrma marainÒmeya:
Se›o d¢ melpom°noio bayukle¢w §nyãde kËdow:
OÈ xrÒnow, oÈd¢ m°gaw s¤netai éges¤law.
PETRUS CUNAEUS.
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Omdat nu mijn aanleg mij aan dit gezelschap als begeleider heeft toegevoegd, vind ik, dat ik
niet helemaal een nutteloze last voor het vaderland ben, als ik tenminste uw ziel, die gespannen
is door langdurige zorgen, door dit jeugdige spel kan verstrooien. Later zal ik (naar ik hoop), als
mijn leeftijd mij dat niet langer ontzegt, het vaderland van meer nut zijn en ons volk, en u in de
eerste plaats, waardiger. Want steeds ruist dat bekende vers van Homerus in mijn oren:
…het voorvaderlijk geslacht niet te schande maken.
Ik groet u, edele heer, en ik zou willen dat u dit werk niet slechts aanvaardt als dat van een
verwant, maar ook als dat van een allernederigste dienaar.
Uw Uedele zeer toegewijde neef en dienaar
Johannes Foreestius.

Op de gedichten van de zeer bekende Johannes Foreestius.
Apollo, de beschermer van de dichtkunst, zag de nieuwe telg van de Muzen, een reine,
langgelokte jongeling. Zodra hij hem zag, begon hij te lachen, spitste zijn oren en liet de wilde
dieren en de jacht met de gekromde boog voor wat zij waren. (5) Muzen, zei hij, wat is dat voor
een wonder? Een zwaan uit de Nederlanden heeft een liefelijk geluid laten horen, een klank uit
een mond als die van Homerus. Waarom zitten jullie zo kwijnend te zuchten, lieve meisjes, nu
de zielen van jonge mensen op een dergelijke manier Hades en zijn hond weten te ontlopen?
Dat waren uw woorden, Apollo, maar (10) Calliope pakte haar zoon vast en zette zijn glanzende
voeten in beweging, en zij zwoer een heilige eed tegenover de mensen, dat de lieve jongen, die
zo goed kon dichten, noch een makker van hem daarvoor ooit zou moeten betalen. De godin
legde die eed af en liet die geen ijdel geschenk zijn, en in plaats van naar haar gewone
verblijfplaats wendde zij haar voet naar het gebied bij de zee waar de Nederlanders wonen. (15)
Gij <zijt> gezegend vanwege uw talent, Forestus, want u wachten dichterskransen en ook
eregeschenken van de gelukzaligen. Gij houdt het meest van een kort woord, maar men zegt,
dat het heldere lied van de nachtegalen niet lang duurt, terwijl de kraai, die doelloos zit te
krassen in een populier, langdurig zijn lelijke geluid op laat klinken. Nu, mijn waarde, ík zal uw
roem openlijk rondbazuinen; wij, alle anderen, immers vergaan als rommel die op de weg ligt.
Maar hier is uw roem als dichter zeer groot; de tijd noch de machtige dood brengen u schade
toe.
Petrus Cunaeus.
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1. UMNOS.

5.

10.

15.

20.

25.

30.

35.

40.

ÑHn¤ka Bãkxow ¶launen §p' oÈlokÒmvn g°now ÉInd«n,
ÖOfra sidhre¤aw krad¤aw stafulªsi damãss˙,
KãlleÛ yvrhxy°nta mÒnƒ stratÚn ≥gagen eÈrÊn.
TeÊxea d' ¶ske g°lvw èpalÚw, sy°now, Àrion e‰dow.
Pçw d' êra paryenikªsi ka‹ ±Ûy°oisi t°yhle.
Tªsi d¢ meidiÒvsa =odÒxroow ≥rxeto KÊpriw,
To›sin d' ≤gemÒneusen ÖErvw colÒenti bel°mnƒ.
NeÊmasi d' aﬂmul¤oiw fÒbon ÖAreÛ gumnÚw §n∞ke,
E‡ pote mØ ˜ti gumnÚw ¶hn pukin«w kekÒrusto.
ÖEske tiw §n nÊmf˙si n°h Kuy°reia Nika¤h,
Eﬁ d¢ mÒnon lagÒnessi per¤pleke kestÚn ﬂmãnta,
AÈtÚw ÖErvw perifÁw koÊr˙ ëte mht°ra kÊssen.
Re›a d' ênoplow ¶rizen ÉAyhna¤˙ égele¤˙.
OÈd¢ sãkow poy°eske, sãkow glukÁw ¶pleto mazÒw,
ÉAstrãptvn xar¤tessi prÚw ¶gxea fãsganã t' ÉInd«n.
ÉAnt‹ d¢ =igedan«n tÒjvn b°low ˆmmasin ∏ke.
ÖAreÛ d' ˜tti tãxista para‹ pos‹ xãlkeon ∑tor
ÜOpla te kakkexÊyh, ˜t' §d°rketo ye›a prÒsvpa.
OÈd' ¶ti Xalke¤hw élÒxou xr°ow e‡deto tÒsson,
ÜOtti kalØ koÊrh èpal“ xro˛ xalkÚn ¶kamce.
ÉAll' ·na mhd¢n êyikton én¤khtÒn te g°noito,
Eﬁw •Ún ¶trepen ¶gxow §pe‹ stratÚn lesen §xyrÒn.
Pr«tow é˝zhÒw tiw •«n skopÚw ¶sken ÙÛst«n,
ÜOsper ët' ±°liow pãntvn fãow ¶sbesen êstrvn.
ÉArgÊreai d¢ =oa‹ trixÚw émfÆriston ¶yhkan
MØ ˜ge Bãkxow ¶hn, eﬁ oÈk §kãless° tiw ÜUmnon.
Têlla d' ‡svw polÁ mçllon ımo¤Ûow ¶sken ÖErvti.
E‡ pote mØ ég°lastow ÖErvw p°le nh˛w •autoË,
ÉH¢ tÚn oÈ tÒssow xalep∞w pÒyow √re Nika¤hw.
DØn går §pistr≈fa tromerÚw pol°moio gefÊraw,
ÜElkow ¶xvn layra›on, •Øn d' oÈk o‰den én¤hn.
Pollãki d' §k =ey°vn épedÊssato fãrea pãnta,
E‡ pote dusmen°vn t‹w §n‹ xro˛ p∞jen êkonta.
ÉAll' oÈk ßlkow §feËren,§pe‹ potikãrdion ∑en,
OÈ d' ¶gnv ˜sa baiÚw ÖErvw =¤ceie b°lemna.
OÈ n°mesiw: t‹w égÚw går •oÁw oÎthse maxhtãw;
ÉOc¢ d' •Ún g¤nvske pãyow, ka‹ êpiston ÖErvta.
Pollå d'ÙdurÒmenow prÚw •Ún muyÆsato yumÒn:
„ âV pa› pa› polÊfiltre t¤ dØ pterÒentew ÙÛsto‹
„ TÒja te so‹ xra¤smhsan; §pe‹ blefãroisi Nika¤h
„ SØn krad¤hn tÒjeusen: ¶a tÒjon ka‹ ÙÛstoÊw.
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1. Hymnos.
Toen Bakchos naar het volk van de Indiërs met hun krullende lokken op weg was om hun
harten van ijzer met zijn druiven te temmen, ging hij - zijn schoonheid diende hem slechts tot
harnas - aan het hoofd van zijn brede legerschare; zijn wapenen waren een frisse lach, zijn
sterkte school in zijn krachtige gestalte (5) en hij had natuurlijk een rijk gevolg van meisjes en
jonge mannen. Aan het hoofd van de eersten ging glimlachend de blozende Kupris, de laatsten
leidde Eros met zijn vlammende pijl, en met zijn vleiende knikjes boezemde hij, naakt als hij
was, Ares de angst in, dat hij wellicht, juist omdat hij naakt was, geducht bewapend was.
(10) Er was onder de jonge vrouwen een jeugdige volgelinge van de godin van Kythera, Nikaia,
en al had Eros om de heupen van het meisje slechts een fraai geborduurde gordel gelegd, die hij
haar zelf had omgedaan omdat hij haar moeder gekust had, kon ze het zonder wapenrusting met
gemak opnemen tegen Athene, de brengster van buit. Ook een schild begeerde zij niet, tot een
schild was haar haar zoete borst, (15) die de lansen en zwaarden van de Indiërs met bevalligheid
tegemoet bliksemde, en zij schoot in plaats van met een afschuw wekkende boog met haar ogen
pijlen af. Ares liet dadelijk zijn als brons zo harde houding varen en zijn wapens aan zijn voeten
vallen toen hij haar goddelijke gelaat in het oog kreeg, en hij koesterde zijn grote begeerte naar
de echtgenote van de kopersmid niet langer, (20) omdat het schone meisje met haar zachte
lichaam dat brons had gebogen. Maar om te voorkomen, dat zij voor hem iets onaanraakbaars
zou blijven dat niet te overwinnen was, richtte hij zijn lans op zijn eigen leger toen hij dat van
de vijand vernietigd had. Als eerste was een krachtige jongeman het doelwit van zijn pijlen,
omdat die net als de zon het licht van alle sterren deed verbleken. (25) De zilveren vloed van
zijn haar zou het namelijk moeilijk gemaakt hebben om te zien of hij Bakchos was of niet, als
niet iemand 'Hymnos' naar hem had geroepen. Overigens leek hij misschien wel meer op Eros.
Als Eros, met wie niet te spotten valt, niet heel even onzeker geweest was van zichzelf,
waarachtig, dan had een heftig verlangen naar de wrede Nikaia hem, Hymnos, niet in zijn greep
gekregen. (30) Al lange tijd namelijk ging hij onrustig rond op het slagveld, want hij had een
verborgen wond, maar wist niet, wat het was, dat hem kwelde. Dikwijls rukte hij zich alle
kledingstukken van zijn leden om te zien of iemand van zijn vijanden soms een speer in zijn
lichaam gedreven had. Maar een verwonding kon hij niet vinden, omdat het er een in zijn hart
was (35) en hij niet wist hoeveel pijlen de kleine Eros afgeschoten had. Het ging niet om wraak;
welke aanvoerder verwondt er nu zijn eigen manschappen? Later pas kreeg hij door wat er aan
scheelde en hoe onbetrouwbaar Eros was. En in zijn grote nood zei hij bij zichzelf: 'Jongen
toch, jongen toch, je bent helemaal ziek van de liefde! Wat voor nut heb je eigenlijk van je
gevleugelde pijlen (40) en je boog gehad? Nikaia heeft immers met haar ogen op je hart
geschoten; laat je boog en je pijlen maar rusten.
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„ MÆd' ¶ti dusmen°vn ÉInd«n stonÒenta b°lemna
„ ÉAllå gunaike¤hn Brom¤ou él°eine fãlagga.
ÑVw d' ‡den oÈtam°nouw dh˝ouw bel°essin ÖErvtow
âIsa paye›n, ÙdÊnaw t' ék°ein nÊmf˙sin ÉIãkxou,
„ Ka¤ ken (¶fh) tÚn ¶ballen ‡svw ék°seie Nika¤h.
Tå fron°vn §bãdizen §w ﬂmerÒessan ﬁatrÆn.
OÈd' ¶gnv ˜ti g' oﬂ yãnaton teÊjeien ﬁatrÆ.
àVw d° min eﬁsaf¤kane lÒgoiw prosef≈neen oﬁktro›w:
„ Pary°ne lussal°h t¤ su ma¤neai; oÈ teÚn §xyrÚn
„ ÉAllå f¤lon Brom¤ou ßtaron bel°essin Ùl°sseiw.
„ OÈk ÜUmnow p°len ÉIndÚw én°stiow: e‡reo Bãkxon,
„ E‡reo d' aÈtÚn ÖErvta, ka‹ ≥n s' §f°hk° me bãllein.
„ FeË t¤ pãyv DiÒnuse; tÚn oÎpote t‹w bãlen ÉIndÚw
„ Pary°now Ímet°rh pikr“ di°launen ÙÛst“.
„ CeÊdomai Œ koÊrh, gluker“ di°launew ÙÛst“.
„ A‡ye moi Ímet°rvn bel°vn fr°new Œsi far°trai,
„ ÉVteilØ d¢ m¤h ˜lon ∑par ÖErvti g°noito.
„ ÖOlbioi éntib¤vn prul°ew to›w d' ≤d°ew ﬁo‹
„ ÑUm°teroi pror°ousin §w ¶gkatã te mÊelÒn te.
„ Trismãkarew d' oÓw xers‹ doruktÆtouw épelaÊneiw.
„ ÉAllå t¤ mØ ka‹ §g≈ge teoÁw yerãpontaw é°jv;
„ ÜOtti teo›w ka‹ §g≈g' oÈtãsmenow eﬁm‹ bel°mnoiw;
„ T¤pte f¤lon mise›w ßtaron pl°on µ kakÚn §xyrÚn;
„ âH går §g∆ dÊsmenow §mÚn kakÚn émfagapãzv,
„ OÈ d' §y°lv Ùlet∞row §moË épãneuye bi«nai.
„ A‡ye tãxa prol¤poimi f¤lon fãow, µ §må tÒja
„ âIsa dunhye¤h glukero›w tÒjoisin ÖErvtow.
„ ÑVw ©n ¶x˙ ÜUmnou krad¤h b°low ±d¢ Nika¤hw.
„ AÈtår §pØn èliÚw tel°yei biÚw, aÈtÚw •autÚn
„ ÖAlgow ênaj t¤s˙: t¤ sÁ paÊeai; oÈ går éeik¢w
„ AÔyiw ékont¤zein tÒjƒ tÚn ¶ballew Ùpvpª.
„ AÂma d' §mÚn metå pÒtmon ‡svw glukÁw ¶ssetai o‰now,
„ ÖOfra sÁ dicÆsasa p¤oiw teÚn oﬁktrÚn §rastØn,
„ ÉH@te m¢n BrÒmiow n°kun ÖAmpelon §j°ti p¤nei.
„ A‡ye ge taËta g°noito mÒron makãriston §f°cv.
„ DØ går §mo‹ é°kousa filÆmata mur¤a d≈seiw.
„ Xe¤leã te stÒma t' o‰now §∆n émoght‹ perÆsv,
„ Eﬁw krad¤hn y' ∏par te dierpÊzvn pod‹ kouf“.
„ Ka¤ nu k°n oﬂ aÈtØ tãfow ¶sseai ˜n per ¶pefnew.
àVw eﬁp∆n pÒre tÒjon éme¤lixon: ≤ d¢ laboËsa
Eﬁw krad¤hn b°low ∏ken •oË stonÒentow ênaktow.
Nhiãdew d' ÙlÒlujan ÍpekdÊmenai potamo›o,
Penyal°ai d'¶tafhsan §n oÎresi nekrÚn ¶fhbon:
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Probeer niet langer de smartelijke projectielen van de norse Indiërs te vermijden, maar de
colonne van Bromios' vrouwen.' Toen hij zag dat zij die gewond waren en in vlam stonden door
pijlen van Eros, (45) hetzelfde te doorstaan hadden en dat hun pijn genezing vond door toedoen
van de maagden van Iakchos, zei hij: 'Misschien zou ook Nikaia een man die zij getroffen heeft
wel kunnen genezen'. Met die gedachten in het hoofd ging hij naar die bekoorlijke genezeres,
maar hij wist niet, dat die genezeres hem de dood zou brengen. Toen hij bij haar was gekomen,
sprak hij klagelijk tot haar: (50) 'Jonge vrouw vol razernij, waarom gaat u zo te keer? Niet uw
vijand, maar een vriend van Bromios zult gij met uw pijlen ombrengen. Hymnos is geen Indiër
zonder huis en haard; vraag het maar aan Bakchos, vraag het maar aan Eros zelf, zelfs als die u
misschien opgedragen heeft om me te treffen. Ach, waarom moet ik lijden, Dionysos? Een man,
die nooit door een Indiër is getroffen, (55) werd door een jonge vrouw uit uw gevolg met haar
bittere pijl doorboord. Nee, ik zeg dat verkeerd, meisje, met een zoete pijl heb je me doorboord.
Och, mocht toch mijn hart een bewaarplaats van uw pijlen en mijn hele innerlijk één grote
liefdeswond zijn. Gelukkig het voetvolk van de vijanden, dat door uw zoete pijlen (60) in het
diepst van zijn ingewand getroffen wordt, en driewerf gelukkig zij, die u wegvoert na hen
overwonnen te hebben met een eigenhandig geworpen speer. Maar waarom zou niet ook ík het
aantal van uw dienaren vergroten? Ook ík ben immers gewond door uw pijlen! Waarom toch
haat u een man die u is toegedaan meer dan een vreselijke vijand? (65) Eerlijk, ik, ongelukkige,
koester mijn ellende met liefde en wil niet zonder haar die mij te gronde richt, leven. Och,
mocht ik toch weldra het zoete licht achter mij laten of mocht toch mijn boog dezelfde
vermogens hebben als de zoete boog van Eros, zodat het hart van Hymnos en dat van Nikaia
door één pijl verbonden zouden zijn. (70) Maar laat, als zijn leven tot niets dient, een man zelf
zijn leed opheffen; waarom wacht u nog? Het is zeker niet ongepast om hem die u met uw blik
getroffen hebt, opnieuw, maar nu met uw boog, te treffen. Mijn bloed zal na mijn dood
misschien wel zoete wijn zijn; dan kunt u als u dorst hebt van uw ongelukkige minnaar drinken,
(75) net zoals Bromios nog steeds van de dode Ampelos drinkt. Moge dat mij toch ten deel
vallen, dan zal mij het allergelukkigste lot ten deel vallen, want dan zult u mij eindelijk, al is het
tegen uw zin, talloze kusjes geven. Tot uw lippen en uw mond zal ik, als ik wijn ben,
moeiteloos doordringen en met lichte voet zal ik dan door uw hart en uw lever gaan; (80) zelf
zult u dan een graf zijn voor hem, die u gedood hebt.' Na zo gesproken te hebben gaf hij haar
zijn meedogenloze boog; zij nam hem aan en schoot een pijl in het hart van haar
beklagenswaardige held. De Naiaden doken op uit de rivier en jammerden, en zij begroeven vol
rouw het lijk van de jonge man in de bergen.
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TÒja d' Íperkremãsasai §pegrãcanto kon¤˙:
ÜUmnow ˘w §nyãde ke›mai (ıdoipÒre mÆ me patÆs˙w)
Eﬁw §mÚn aÈtÚw ˆreja mÒron tãde tÒja Nika¤˙.
2. AMPELOS.

5.

10.

15.

20.

25.

30.

35.

ÉH°liow fa¤h, ˜w §n ˆmmasi pãnta katãsxei.
Sikel¤h mÆlvn mÆthr pãrow ¶sken ér¤stvn,
Kall¤stvn Frug¤h mÆthr pãrow ¶sken §fÆbvn.
ÑHd' édinÚn koÊrouw §ratoÁw ét¤talle yeo›si,
Ka‹ smikrÆ per §oËsa kal«n p¤mplhsen ˆlumpon.
àOw går ëpanta fÊteuse kal«n mÒnow êmmorow ∑en.
ÉAtrÊgetow d' §p‹ dhrÚn ÖErvw prvtospÒrow e de.
TÒja d' oﬂ ≥syion ‰pew, §n ﬁodÒkƒ d¢ b°lemna
Leptal°˙w èc›si kakØ ¶sfigjen érãxnh.
ÉAllå pãlin ma¤h Frug¤h spiny∞raw ¶geire.
OﬁnoxÒon d' Ípãtƒ Di˛ ge¤nato koËron ênhbon,
OﬁnoxÒon pollÚn gluker≈teron µ tÒd' ¶xeue.
ÉAnt‹ d¢ paidobÒrou pÒsiow pammÆtori ÑRe¤˙
Meil¤xion pÒre pa›da. ka‹ aÈstal°˙ Kuyere¤˙
DÒske n°on, xvlo›o parhgor¤hn parakoit°v.
ÖOlbioi ±˝yeoi oÓw ¶trefe prÒsye tiyÆnh,
ÖEtrefe thlÊgeton koËron tinå tutyÚn Ùp¤ssv,
àOw tãxa pãntaw ¶yhken énvnÊmnouw ka‹ épÊstouw.
EÂw d¢ yeªsi pareËde, broto›w d' êra to¤de pareËdon.
OÎnoma d' ÖAmpelow ¶ske: tÒd' êjion o‰on §feËre
Bãkxow énvnÊmnƒ §piyhs°men o‡nopi karp“.
ÑOppÒte går megãl˙ strat¤˙ DiÒnusow égÆnvr
V‡xeto pory∞sai Ùlo«n g°now ˆbrimon ÉInd«n,
AÈtÚw •Ún mey°hke f°rein sy°now ±nor°hn te.
OÈ går ßvw Ùx°eske tin«n krãtow: ≥n d' Ùx°eske
ÉAstrãgaloi krãtow ∑san, éyÊrmata y' èbrå kudoimÒw.
ÜOtti d' ¶neiken êeylon ép' oÈlokÒmou GanumÆdev,
Kammon¤hw ≥lpize tuxe›n pot‹ Dhriad∞a.
Pollãki d' aÂma mãxhw »˝eto dãkruon e‰nai.
DÆ tÒte margÚw ÖErvw •kurÚn pros°eipen ÖArha:
„ TutyÚn ÖArew fober∞w krad¤hw ¶jelye Lua¤ou,
„ TutyÚn ßvw min §g∆n ÍpodÊssomai: e‰ke tãxista:
„ OÈ sÊ g' ımhlik¤˙ aÈt“ p°lew, ≤l¤kew ≤me›w,
„ Pa›w går §g∆ ka‹ Bãkxow §mÒw, ka‹ paid‹ damãssv.
àVw fãto: ka‹ lÆyhw b°low §n d¤n˙sin ¶bace:
GoÊnati d' §ntanÊsaw tÒjon m°gan §w skopÚn ∏ke.
Bãkxow d' érgal°hw prÚ mãxhw prap¤dessin ¶pesse
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(85) Na zijn boog boven het graf gehangen te hebben, schreven zij op het pleisterwerk:
‘Ik, HYMNOS, die hier lig (reiziger, trap niet op mij)
Heb deze boog zelf aan Nikaia gereikt om mee gedood te worden.’
2. Ampelos.
Moge de zon, die alles met zijn ogen omvat, spreken.
Vroeger was Sicilië de moeder van het voortreffelijkste kleinvee, terwijl Phrygië van de
schoonste jongelingen de moeder was. Dat land bracht namelijk voor de goden bekoorlijke
jongens in overvloed groot (5) en vulde, klein als het was, de Olympos met schoonheden. Die
was namelijk, hoewel hij alles had voortgebracht, als enige verstoken van mooie jongens.
Eros, die tot de oudste goden hoort en een onmetelijke macht heeft, sliep daar lange tijd; de
houtworm vrat zijn boog weg en de pijlen in zijn pijlkoker snoerde een boze spin met fijn
spinrag samen. (10) Maar opnieuw wekte moedertje Phrygië vonken op en baarde voor Zeus,
de allerhoogste, een jonge wijnschenker, een wijnschenker die veel zoeter was dan wat hij
uitschonk. Zíj was het, die het lieve jongetje in plaats van aan haar echtgenoot, die haar
kinderen verslond, (15) aan almoeder Rheia gaf, en die gaf het kindje weer aan de gloedvolle
Afrodite als troost voor haar kreupele echtgenoot. Gelukkig de jongelingen van wie zíj al
eerder de opvoedster was; nu bracht zij dus weer een klein jongetje groot, dat al gauw allen zo
wezenloos maakte, dat zij hun naam vergaten (híj sliep als enige met godinnen, maar die
sliepen wel allen met stervelingen). (20) Zijn naam was Ampelos; die naam alleen vond
Bakchos goed genoeg om aan de wijnkleurige vrucht te geven die nog geen naam had.
Toen namelijk de fiere Dionysos met een groot leger optrok om het geduchte volk van de
verderfelijke Indiërs te gronde te richten, zag hij er van af, zijn kracht en mannelijke schoonheid
te vertonen. (25) Want zolang hij op reis was, oefende hij over niemand macht uit; maar
wanneer hij reisde, vormden de dobbelstenen zijn kracht en verwijfde spelletjes zijn krijgsrumoer. Toen hij nu de prijs had weggedragen in zijn kamp met Ganymedes met zijn prachtige
lokken, verwachtte hij de overwinning – zij het met veel moeite - te zullen behalen op Darius en
dikwijls leek het hem, dat het in de strijd vergoten bloed uit tranen bestond. (30) Toen dan sprak
de wellustige Eros tot Ares, zijn stiefvader: 'Neem een weinig afstand, Ares, van het vreesaanjagende hart van Lyaios, een klein beetje maar, totdat ìk er in ben gedoken; ga zo snel mogelijk
weg. U bent niet van dezelfde leeftijd als hij; wíj zijn leeftijdgenoten, want knapen zijn mijn
Bakchos en ik nog en met een kind wil ik hem overwinnen.' (35) Toen hij dat gezegd had,
doopte hij zijn pijl in het kolkende water van de Lethe en na op zijn knie zijn grote boog
gespannen te hebben, schoot hij hem op zijn doel af, en... Bakchos koesterde in plaats van de
smartelijke strijd in zijn hart een onverwachte wond;
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ÜElkow én≈Ûston. tãxa d'oﬂ b°low ént‹ kelainoË
A·matow ¶kseuen pÒlemon ka‹ m°rmeron ¶rgon.
ÜUstera d'oﬂ p°le pãnta, pÒnow d' oÈk êllow ¶peige
áH kalÚw ±˝yeow: me›zon d' §doãsseto kËdow
ÖAmpelon µ ÉInd«n épere¤sion ¶ynow •l°syai.
OÎpote x«riw ¶hn, √d' ÖAmpelow §nyãde Bãkxow.
OÈd' aÌ ép' éllÆlvn t‹w ‡doi: …w trugÒne pist≈,
TruzÒntoin d' êra to›n y«kow sofÚw eÂw klãdow §st¤,
StÆyea d¢ stÆyesfin §re¤detai eÈnazÒntoin:
Eﬁ d' ép°bhsen ¶fhbow ˜low n°kuw ¶sken ÖIakxow.
A‰ca d' ˜ge cuxØn Ùl¤gow p¢r §∆n lãxe doiÆn,
âHn d¢ brotÒw te yeÒw t', ∑n d' ÖAmpelow ±d¢ Lua›ow.
ÉOc¢ d¢ pãnta yeÚn krad¤hw DiÒnusow ép«se
KourosÊnhw d' ≥meicen éyÊrmatow ÖAreow ˜pla.
OÈd' ©n êeylon ¶leipto: tÒd' oÈk §d¤dajen •ta›ron,
DÊsmorow, oÈ går ÖErvta barÁn ko¤mhsen é°yloiw,
ÉAll' él°hn mel°vn krad¤hw y' ëma pursÚn ¶geire.
Pollãki d' ﬂmerÒenta pãlhw kat°yhken ég«na.
Ka¤ nu k¢n …w é°kvn p°sen Ïptiow eﬁw xyÒna d›an,
StÆyeÛ d' §stÆrije f¤lon bãrow. éllÒte d' aÔte
StÆyeow ¶kricen. poluÒlbiow eﬁ §dunÆyh
ÉEndÒmuxon xe¤ressi bãrow krad¤hw épor¤cai.
Pollãki d'≤bht∞ri pos‹n tax°essin ¶rize,
Pollãki d' ∑n pr«tow, ka‹ pollãkiw Ïsterow ∑en,
OÈd° ke t∆w érxa›on égvnistØn Ípãluje,
ÜOsper §lafrÒterow per‹ n¤khw ¶ndoyi yËne.
Pollãki d' eﬁw potamo›o d°maw prÒrrice =°eyra,
CeudÒmenow nÆxesyai: êkow d' ‡xneuen ÖErvtow.
OÈd' §nÒhsen ÖErvta pel≈rion ÉEnnos¤gaion
ÑRhÛd¤vw a‡yein §n‹ b°nyesin »keano›o.
ÉAllå patØr Kron¤dhw zafel«w xal°p˙ne Lua¤ƒ,
ÜOtti tÒsvn prul°vn med°vn ¶ti paidÚw êeyla
ÉAnt‹ mãxhw ÉInd«n di°poi ées¤froni yum“.
ÉH˝yeon d' épÒlessen §n oÎresi taËron §p≈rsaw.
OÈd' ¶ti Bãkxow ¶lhje pÒyvn, ka‹ éna¤yeto mçllon
Sbennum°noio purÚw, t°frh d' •Ún ∏par ¶kause.
ÖHyele d' Àd' aÈto›si tupe‹w kerãtessi xuy∞nai
Eﬁw d°maw ±Ûy°oio, miØn d' ÍpodÊmenai a‰an.
Ka¤ nu k¢n aÈtÚn ¶yhke purØn ˘w ˆlessen §rastØn,
Ka¤ nu k¢n ¶sfajen, p°lekun d° tiw e‰xen •to›mon.
ÉAll' ˜te nekrÚn ¶mellen ép' oÎdeow aÈtÚw ée¤rein,
NeiÒyi kinÊmenon =¤zh kat°ruje baye¤h.
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en al gauw joeg die pijl, die wel opwoog tegen het zwarte bloed, het vreselijke krijgsbedrijf uit
zijn hart weg. (40) Al die dingen raakten bij hem op de achtergrond en geen andere inspanning
joeg hem nog op dan de jacht op een knappe jongeman. Het leek hem een grotere eer om
Ampelos te pakken te krijgen dan het onmetelijk grote volk van de Indiërs. Nooit was hij ver
van hem te vinden, waar Ampelos was, daar was Bakchos; men kon ze niet gescheiden van
elkaar zien; ze waren als twee echte tortelduiven, (45) die immers één en dezelfde tak het beste
plekje vinden als ze zitten te koeren en die met hun lijven tegen elkaar gedrukt zitten te slapen.
Als de jonge man weg was gegaan, was Iakchos zo goed als dood. Al snel kreeg hij, zo klein als
hij was, twee levens: hij was sterveling en god, hij was Ampelos en Lyaios. (50) Weer wat later
zette Dionysos zijn goddelijke aard helemaal van zich af en wisselde de wapens van Ares voor
jeugdig spel in. Geen enkele sport was er, waarin hij zijn geliefde niet onderwezen had, de
ongelukkige, want hij bracht de geduchte Eros niet tot kalmte door het sporten, maar werkte zijn
lijf in het zweet en zette zijn hart in vlam. (55) Dikwijls organiseerde hij een fijne worstelwedstrijd, en dan viel hij zogenaamd toevallig achterover op de heerlijke aarde en drukte zijn
lieveling in volle zwaarte op zijn borst, maar weer een andere keer gooide hij hem van zijn borst
af, compleet gelukkig als hij de zwaarte, die in een hoekje van zijn hart verborgen was, met zijn
handen van zich af kon werpen. (60) Dikwijls ook deed hij een hardloopwedstrijd met de jonge
man en dikwijls was hij de eerste, dikwijls ook de laatste. In vroeger tijd zou hij een athleet niet
op een dergelijke wijze hebben laten gaan als die - toch al behoorlijk snel - in het zicht van de
overwinning nog harder ging lopen. Dikwijls ook wierp hij zich in de stroom van een rivier (65)
en deed net of hij zwom; zo probeerde hij, genezing van Eros te vinden, maar hij zag niet in dat
Eros zelfs de reusachtige Aardschokker met gemak in vuur en vlam kon zetten in de diepten van
de oceaan. Maar vader Zeus, Kronos' zoon, was heel boos op Lyaios, omdat hij, die toch het
bevel over zóveel zwaargewapenden voerde, in zijn onverstand nog kinderspelletjes (70) in
plaats van de strijd met de Indiërs najoeg, en hij bracht de jonge man om door in de bergen een
stier tegen hem op te hitsen. Maar Bakchos liet zijn verlangen niet meer varen; hij vlamde nog
heftiger op door een niet te blussen vuur en de hete as schroeide zijn lever. En zo wilde hij
getroffen worden door dezelfde horens, neerstorten (75) op het lichaam van de jonge man en
samen met hem onder de aarde verdwijnen. Hij nu zou het beest, dat zijn geliefde omgebracht
had, op de brandstapel gelegd en geslacht hebben - de bijl werd al gereed gehouden - maar op
het moment, dat hij zelf de dode van de grond op zou heffen, werd die door een lange wortel,
waarmee hij diep de aarde ingroeide, vastgehouden.
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MakrÒterai d' §g°nonto kÒmai, ßlikew d'§fÊperye
BÒtrusi porfur°oisin égallÒmenai don°onto.
DØ tÒte Foibe¤hw met°fh memnhm°now Ùmf∞w:
„ LÊsate, lÊsate taËron éna¤tion, Œ yerãpontew,
„ Ka‹ yerãpvn briar∞w mo¤rhw ˜de taËrow §tÊxyh.
âH =a: ka‹ ¶drecen stafulØn tinå xe¤resin êkraiw.
Geusãmenow d' êfar êllow énÆlato, ka‹ fãto mËyon:
„ Z«ow §∆n glukÁw ∑n nekrÚw gluker≈terÒw §sti.
„ AÈtÚw d' ˘w pr‹n §n∞ken §mØn §k°dassen én¤hn.
„ Eﬁ d¢ p¤˙ Kron¤dhw s°yen, ÖAmpele, karpÚn §ruyrÚn
„ ÉAmbros¤hn n°ktar t¢ potÚn makãrvn ÙnÒsaito.
„ ÉAllå sÊg' oﬁnoxÒow teÚw ¶mmenai felew aÈtÒw.
„Xa¤rete dØ SatÊrvn kratera‹ st¤xew ±d¢ Silhn«n,
„ MoËnow éÛst≈sei nekrÚw g°now êspeton ÉInd«n.
„ âVka d' §mo‹ é˝dosde ki∆n m°gan aﬁy°ra d≈sei.
3. GANUMHDHS.

5.

10.

15.

20.

25.

ZeÊw pote meidiÒvn yoËron pros°eipen ÖErvta:
„KoufÚn ÖErvw ¶rgon s' aﬁt¤zomai, ˜tti dÊnaito
„ Dãktulow eÂw tel°sai malak«w ÍpÚ neËron §rÊssaw.
„ Ple¤ona går poy°v ka‹ ple¤osin ßlkesin ≥dh
„ ÖEndon §n‹ prap¤dessi pepãrmenow ±¢ TufveÊw,
„ ÑHmet°rƒ ˜tan e de bale‹w colÒenti bel°mnƒ.
„ Tetrãkiw §nneãkonta bal∆n §l°lija keraunoÊw,
„ Tetrãkiw §nneãkonta p°lvr mel°essi kÒmisse.
„ A‡ de lelãsmenow §ss‹ pÒsouw moi §f∞kaw ÙÛstoÁw,
„ Gn≈seai eﬁsorãvn m°gan oÈranÚn, ˜sper §mo›sin
„ ÜElkesin ¶stiktai: tãde te¤rea går p°len oÈla¤.
„ XyizÚn §g∆ mãla lugrÚw §∆n §r°einon ﬁatrÚn
„ T¤w moi §p°xrae noËsow. ı d' émfafãvn pros°eipe:
„ ÉArxa¤h p°le noËsow. ÖEron tinå de› fl°ba k°rsai.
„ ÜElkea går pãter aÔte n°˙ kuko≈mena sark‹
„ T°nyetai, ¶nyen ‡svw Ùduna‹ dÊnousi bare›ai.
„ Pa›w t‹w §n‹ Frug¤˙ na¤ei, GanumÆdea kalÚn
„ ÉEnyãde kiklÆskousin, ˜ d' êrtiow ¶stai ﬁatrÒw.
„ ÜVw fãto: ka‹ moi ﬁatrÚw ˜n oÈk ‡don ¥ndane mÊyƒ.
„ AÈt¤ka d' êlla nÒhsa. sÁ går polÊmhtin ¶yhkaw.
„ Z∞lon §pØn aﬁe‹ êloxow yumalg°a p°ssei,
„ OÈd' ín §pill¤zein ¥b˙ y°miw ˆmmati loj“,
„ ToËton ¶xv fÆsv ·na moi mÒnon oﬁnoxoeÊs˙.
„ ÖEmphw d' êrkiow ¶stai §mo‹ mÒnon 0ﬁnoxoeÊvn
„ ÉEjak°ein didÊmhn d¤chn. t∞w t' a‡tiow ¶stai
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(80) Zijn haar werd langer en er bovenin schoten ranken op die pronkten met purperen
druiventrossen.
Toen herinnerde hij zich een orakeluitspraak van Apollo en sprak: 'Maakt die stier los, mensen,
maakt hem los, want hij is onschuldig; ook deze stier hier was een dienaar van het zware
noodlot.' (85) Dat zei hij en plukte met zijn vingertoppen een druif af. Toen hij die geproefd
had, groeide er dadelijk weer een nieuwe, en hij zei: 'Toen hij nog leefde, was deze dode zoet,
maar nu is hij nog zoeter. De jongen, die voorheen mijn moeilijkheden belichaamde, heeft ze nu
juist uiteengejaagd. En als Kronos' zoon het vocht van jouw rode vruchten drinkt, Ampelos,
(90) moge hij dan nectar en ambrozijn als drank voor de gelukzaligen afkeuren. Maar moge jíj
dan zelf de schenker van jezelf zijn.
Gegroet, gij krachtige rijen van Satyrs en Silenen; de dode zal in zijn eentje het talrijke geslacht
van de Indiërs vernietigen en hij zal mij weldra, ook al is hij naar de Hades gegaan, de grote
hemel schenken'.

3. Ganymedes.
Eens sprak Zeus glimlachend tegen de onstuimige Eros: 'Eros, ik vraag je een licht werkje dat je
met één vinger tot een goed einde zou kunnen brengen door je pees een beetje te spannen.
Nog meer wonden wil ik, ook al is mijn borst al door meer wonden opengelegd dan die van
Tyfoos, (5) die, telkens als hij sliep, getroffen werd door mijn verzengende projectiel. Vier maal
negentig keer deed ik mijn krijgsschreeuw weerklinken als ik mijn bliksem slingerde, en vier
maal negentig keer ving dat monster die op met zijn ledematen. En als je vergeten bent hoeveel
pijlen je op mij af zond, (10) zul je dat aan de weet komen door naar de grote hemel te kijken,
die door mijn wonden getekend is, want de hemeltekens zijn mijn littekens. Gister vroeg ik
omdat ik me heel zwak voelde een dokter welke ziekte ik onder de leden had; hij betastte mij
overal en zei tegen me: Het is een oude ziekte; Eros moet een ader doorgesneden hebben. (15)
Uw wonden namelijk, vader, zijn vermengd met nieuw vlees, waar nu aan geknaagd wordt;
daar komen wellicht uw zware pijnen vandaan. Er woont een jongen in Phrygië - 'de mooie
Ganymedes' noemen ze hem daar - en die zal een goede geneesheer zijn. Dat waren zijn
woorden, en door wat hij gezegd had beviel die dokter (die ik niet eerder gezien had) mij wel.
(20) Maar al dadelijk dacht ik aan iets anders, want jij hebt gezorgd dat ik alert ben. Aangezien
mijn vrouw voortdurend een jaloezie koestert waar je misselijk van wordt, en ik zelfs niet met
een schuin oogje naar de jeugd mag knipogen, zal ik zeggen: 'Ik heb deze jongen om voor mij
alleen wijn te schenken.' Hij zal dan, door wijn te schenken voor mij alleen, toch het middel zijn
(25) om mijn tweevoudige dorst te lessen waar buiten de zon de schuld van is en in mijn
binnenste jouw pijl.
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„ ÖEktoyen ±°liow, t∞w t' ¶ndoyi se›o b°lemnon.
„ ÉAll' §p¤yew neurª tax°vw FrÊga ke›non ÙÛstÒn.
„ ÖHn d' êra mØ bel°essin énoÊtatow ¶pleto x«row,
„ MÆ se t‹w o‰ktow ßl˙, oÈlØn di°laune palaiÆn.
„ OÈlåw d' ßlkesin aÔyiw ék°sseai. ∑ra går oÈla‹
„ ÜElkea nËn dok°ous¤ moi ¶mmenai, ßlkea d' oÈla¤.
âH =a: ka‹ §nde¤jaw gumnÚn d°maw oﬂ skopÚw ¶sth.
AÈtår ˜d' §n krad¤˙ trom°vn kat°phjen êkonta.
SÁn d' êra t“ Kron¤dhn ÍpodÊsato pçw GanumÆdhw
Ka¤ per ¶ti Frug¤hn na¤vn DiÚw ∑tor ¶naie.
ÉH@te KÊklvpew kraterÒfronew §n xoãnoisin
Aﬁyom°nhw p°trhw stereÚn tÆkousi s¤dhron:
To‹ d' •katÚn fÊs˙si purÚw seÊousin §nipÆn,
ÑVw §reyizÒmenon map°˙ aﬁy«na s¤dhron:
ÉAllå tÒ min pukin«w diãei Ùloªsin é°ll˙w.
Pãnta d' §peigÒmenon p°ptei flog‹ mainom°n˙fi,
ÖOfra fuØn épÒlesse ka‹ ·kelÒw §stin •aut“.
àVw DiÚw Ícim°dontow §tÆketo xãlkeon ∑tor
OÈtidan“ spiny∞ri puripne¤ontow ÙÛstoË.
OÈd' ©n §xãndane s«ma m°gan Kron¤dhn ka‹ ÖErvta,
ÉAsteropØ basileËsi diãndixa to›sin êhto.
AÈt¤ka d'oﬂ palãmhw sk∞ptron kalÚn ¶kbale seirÆ,
To›a går oÎ pote =e›a miª palãm˙fin érÆrei.
E‡ pote mÆ tiw ênaj ka‹ doËlow ım«w §t°tukto,
Aﬁy°row ésterÒentow ênaj ka‹ doËlow ÖErvtow.
ÑVw d' §p‹ dØn boÊleusen ˜pvw koÊroio tuxÆsai,
OÈd¢n ˜mvw ¶prhje: mãthn d' ∑n mhti°ta ZeÊw.
AÔyi men∆n går êpeipe tuxe›n, ka‹ §de¤die le¤pein
OÈranÒn. éll' ¶mphw tÚd' §fÆnato k°rdion e‰nai:
Xr∞ma går ≤bhtØr dok°ei polÁ me›zon ÙlÊmpou.
ÉOc¢ d' •Ún pros°eipen Ùpãona karterÒyumon:
„ Aﬁet¢ s«n pterÊgvn ˆssvn t' §pideu°ew §sm°n.
„ Ta¤de ka‹ »kÊtatai to¤d' ÙjÊtatoi petehn«n.
„ OÈ pt∆j oÈd¢ lagvÚw §mo‹ yhreÊsetai oÔtiw,
„ ÉAllã tiw égreutÆr: ﬂkanÆ d° toi ¶stai émoibØ,
„ ÖOrniw ¶gvg' ¶somai, sÊ d' ênaj nifÒentow ÙlÊmpou.
Ple¤ona fvnÆsasken. étår mÒliw aÈtÚw én°gnv
ÖOrniw •Øn fvnÆn: tÒte går p°le mhti°ta ZeÊw,
AÈtår ıd' aﬁetÚw ¶ske: s°baw d' ˆrniyow ¶ergen
Eﬁres¤˙, tÒde pãnta miª perid°dromen aﬁglª,
ÉAmfixuy¢n megalvst‹ pel≈ria te¤xea kÒsmou.
ÉHlibãth ÖIdh Frug¤hw §n‹ t°rmasi ke›tai.
Kl¤maka tÆn d' uﬂe› Kron¤d˙ én°fuen ÖAroura.
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Maar leg nu gauw, Phrygiër, die beroemde pijl van je op de pees en als er dan geen enkele plek
is, die onverwond gebleven is door je pijlen, drijf hem dan maar in een oude wond - anders zal
men je nog beklagen! (30) Mijn littekens moet je weer met verwondingen genezen, want
werkelijk, mijn littekens lijken me wel wonden en mijn wonden littekens.' Na die woorden
toonde hij hem zijn blote lichaam om zijn doelwit te zijn. Hij nu schoot met trillend hart een pijl
op hem af, waarna Ganymedes dadelijk geheel bezit nam van Kronos' zoon (35) en, hoewel hij
nog in Phrygië verbleef, in Zeus' hart woonde. Zoals wanneer de onversaagde Cyklopen in de
smeltkroezen het harde ijzer uit de brandend hete steen smelten: met honderd blaasbalgen
wakkeren zij het dreigende vuur aan, zodat het het roestbruine ijzer activeert en aantast (40) het blaast er met zijn afbrekende vlagen krachtig doorheen en het kookt door en door, in actie
gebracht door de razende vlammen, totdat het alle vorm verloren heeft en zichzelf gelijk is - zó
smolt het als brons zo harde hart van Zeus, die hoog in de hemel regeert, door een onnozel
vonkje van zijn vuurschietende pijl. (45) Maar Kronos' machtige zoon en Eros konden niet in
één lichaam en werden bliksemssnel naar twee kanten uiteengeblazen. Dadelijk drukte een boei
hem zijn schone scepter, die immers niet gemakkelijk in één hand past, uit de hand. Niemand
mag dan misschien ooit meester en slaaf tegelijk geweest zijn, (50) de heer van de met sterren
bezette hemel was ook de slaaf van Eros. Toen hij er nu lange tijd over nagedacht had hoe hij de
jongen kon bereiken, deed hij toch nog steeds niets: Zeus, die altijd listen bedenkt, wist geen
raad. Want hij bleef daar en verbood zichzelf om hem te ontmoeten, en hij was er bang voor, de
hemel te verlaten, hoewel dat hem toch heel aanlokkelijk leek: (55) de jonge man leek hem een
veel belangrijker bezit dan de Olympos. Pas na lange tijd sprak hij tot zijn dienaar met het fiere
hart: 'Adelaar, ik heb je vleugels en je ogen nodig, want je vleugels zijn de snelste en je ogen de
scherpste van die van alle gevleugelden. Geen enkele haas zal mij inhalen, (60) maar wèl een
jager; waarachtig, het zal een goede ruil zijn: ìk zal een vogel zijn, jij de heer van de
besneeuwde Olympos.' Hij wilde nog wel meer zeggen. Maar de vogel kon zelf zijn eigen stem
nauwelijks meer herkennen, want op dat ogenblik was hij Zeus, die altijd listen bedenkt, al, en
was die een adelaar; de majesteit van die vogel met zijn enorme vleugels omhulde hem, (65)
een majesteit, die alles overziet met één stralende blik en in haar pracht de geweldige muren van
de wereld omvat. De steile Ida ligt in het land Phrygië, een trap, die Aarde daar voor de zoon
van Kronos liet oprijzen.
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Pa›w går §∆n ·ppoisi kat' aﬁy°row ·keto ba¤nein.
ÉAllå f¤lh mÆthr peride¤die khrÒyi mçllon
MØ Di˛ s∞ma g°noito pãlin tÚn §ge¤nato gastÆr.
NeiÒyi d' oÔrow êeiren §w oÈranÚn …w kataba¤nvn
ÉEn korufª ßna tarsÚn ¶xoi, ßteron d' §n ÙlÊmpƒ.
ÑUc‹ d' ír §yr¤gkvsen ˆrow nef°l˙si yame¤˙w,
Pãntoyi d' aÈtÚn ¶erge memhlÒta kourosunãvn.
N°rye men ÍcikÒmvn d°ndrvn kalÚn ßrkow ¶lasse.
ÜOssa d' ‡doiw futå, tÒssa d' ‡doiw drosÒenta =°eyra.
ÉEk pãntvn går ¶nerye m¤h énakÆkie phgÆ.
ÉEnyãde sÁn yalero›w •tãroiw xaropÚw GanumÆdhw
Yhr¤a koufå d¤vke. kÊnew d° oﬂ êlludiw êll˙
FuzakinoÁw §lãfouw m°yepon tax°aw te lagvoÊw.
ÉH˝yeoi d' épãneuye katå =vpÆÛa puknå
ÖIxnia masteÊsantew §d¤neon ¶nya ka‹ ¶nya.
AÈtår ıd' eﬁsorÒvn §pit°rpeto thlÒyen o‰ow,
E‡ pote mØ parå poss‹ kÊvn basil∞ow ‡aue.
DØ Kron¤dhw ¶speusen •toimotãthn §p‹ yÆrhn
Puknå bal∆n pt°rugaw, tãxa d' ·keto Gãrgaron êkron.
Ke›yi d' Íp¢r kefal∞w GanumÆdeow ·druse s«ma.
BriyosÊn˙ d' §l°lije pÒdaw polup¤dakow ÖIdhw,
N°rye d¢ =hgnum°nhw ga¤hw én°yue =°eyra
Mur¤a, nvlem°vw d' »rxÆsato dãskiow Ïlh.
ÉH˝yeow d' énÒrouse taf∆n, ka‹ én°draken ˆrnin,
TÒja d¢ kukl≈saw neurª §p°yhken ÙÛstÒn,
ÑI°menow bal°ein Ïpaton yeÒn: aÈtår ı kÊcaw
AÈtÚn ékontist∞ra sofo›w ÙnÊxessin ¶marce.
âVka d' époptãmenow prÚw •Øn muyÆsato yÆrhn:
„ NÆpie mÆ me bãl˙w, sÁ pãlai §mÚn ∑tor ¶ballew,
„ trek°vw d' épãlamnow §g∆n ˘w ßleskon ëlvka.
àVw fãmenow pepÒthto. kÊvn d° min ÍlakÒmvrow
ÑUlagmo›w §d¤vken ˘n oÈ pos‹n o‰de di≈kein.
ÖOfra pår éyanãtoisin épÆmona fÒrton ¶yhke,
ÉEnyãde d' ˆrnin •Ún épedÊssato. g¤neto d' ˆrniw
AÔyiw §fhm°riow Kron¤dhw tetihÒti yum“.
ÉEjap¤nhw d¢ yeÚn GanumÆdea yãmbow ¶yhke.
OﬁnoxÒow d' Ípãtƒ Di˛ g¤neto. pår d¢ trap°z˙
ÑIstãmenow par°xeske d°paw pl°on êlloyen êllo.
OÈd° ke t∆w floger∞w Kron¤dhw énepaÊsato d¤chw,
ÜOsson oﬂ émbros¤h pãrow ¶sbese tÒsson é°jei
XrÊseow oﬁnoxÒow. p¤nvn d' ¶ti pin°men aﬁte›.
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Want die kwam daar als kind vanuit de hemel afdalen om paard te rijden. (70) Maar zijn lieve
moeder was in haar hart erg bevreesd, dat zij voor Zeus, die zij in haar schoot gedragen had,
ook weer tot een graf zou worden. Daarom deed ze vanuit de grond een berg de hemel in
groeien, opdat hij bij zijn afdaling één voet op de top zou kunnen zetten en de andere op de
Olympos. In de hoogte nu omringde zij de berg met talloze wolken (75) en overal omgaf hem
haar zorg voor zijn jeugd. Beneden richtte zij een mooie omheining van bomen met een hoge
kruin op en je kon er net zoveel frisse beekjes zien, als er planten groeiden, want uit alles daar
beneden borrelde een bron op. Daar placht Ganymedes met zijn stralende ogen samen met zijn
jeugdige makkers (80) op het lichtvoetige wild te jagen en achtervolgden zijn honden schuwe
herten en snelle hazen nu eens hier, dan weer daar. De andere jongelingen liepen ver weg in het
dichte kreupelhout overal rond, op zoek naar sporen; hij echter keek toe en vermaakte zich ver
van hen in zijn eentje, (85) op een hond na, die aan de voeten van zijn baas lag te slapen. Daar
kwam Kronos' zoon al aansnellen naar zijn buit, die daar kant en klaar zat, en op zijn snelle
wieken bereikte hij weldra de hoge Gargaron. Daar liet hij zich neer boven het hoofd van
Ganymedes. Door zijn gewicht deed hij de grondvesten van de Ida met haar vele bronnen
schudden, beneden welden uit de scheurende aarde talloze stroompjes op en het dicht
beschaduwde bos danste ononderbroken op en neer. De jonge man stond verbijsterd op, keek
naar boven en kreeg de vogel in het oog; hij spande zijn boog met de pees en legde er een pijl
op, want hij wilde de allerhoogste god treffen. Maar die bukte zich (95) en greep hem met boog
en al met zijn behendige klauwen. Hij vloog snel weg en sprak tot zijn buit: 'Sufferd, probeer
me niet te treffen, jij hebt een tijd geleden mijn hart al getroffen en ik, die zelf placht te grijpen ik ben er echt radeloos van – ben nu in jouw greep.' Na zo gesproken te hebben vloog hij weer
verder en de hond achtervolgde hem (100) nu hij hem niet met zijn poten kon achtervolgen, met
zijn helder geblaf. Zodra hij zijn lieve last bij de onsterfelijken neer had gezet, legde hij daar
zijn vogelvermomming af en werd de eendagsvogel weer tot de zoon van Kronos met zijn
mismoedige hart, en onverwachts werd Ganymedes door ontzag voor zijn goddelijkheid
bevangen. (105) Hij nu werd de wijnschenker van Zeus, de allerhoogste, en bij de tafel staand
placht hij zijn volle beker nu eens van de ene, dan weer van de andere kant aan te reiken, maar
zelfs onder die omstandigheden kan de zoon van Kronos zijn vlammende dorst niet lessen, want
even zeer als de ambrozijn die vroeger bij hem bluste, doet zijn als goud stralende wijnschenker
hem nu aanwakkeren, en onder het drinken vraagt hij al om meer.
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ÉEn doiª p°le yumÚw §mo‹ pot°roisin ÖErvta
áH élao›w tel°sv §nar¤ymion µ éd¤koisi.
AÈtår ˜g' oÈ dok°ei moi éna¤tiow ¶mmenai émfo›n.
ÖOmma kakÚn tel°yei, pollÚn d¢ kak≈teron ∑tor.
ÉAll' ˜ti mikkÊlow §st‹n ‡svw ka‹ éna¤tiow e‡h.
Eﬁ m¢n ékØn §y°lesken ¶xein kakå mÆdea MÊrrh.
Tª d' ©n §n‹ krad¤˙ ka‹ mht°ri p∞je b°lemnon.
Ka¤ per énainom°nh min §rÊkake meilix¤oisin.
„ MØ tanÊs˙w s°o tÒjon ÖErvw, Œ marg¢ t¤ =°zeiw;
„ âH pãlai éllÆloisi sun°pleke desmÚw éme¤nvn
„ ToÁw éd¤kvw §y°leiw Íf' ßna zugÚn eﬂrg°men aÔyiw.
„ OÌ pote sund∞sai krater«w ëma taËta dunÆs˙,
„ ToËto b¤˙ dÆseiw tÒd' Íperfiãlvw épolÊseiw.
ÑVw d¢ b°low fyãne mËyon, •Øn ±rçto tekoÊshn
ÜOtti pãrow g°gonen ka‹ •Ø §t°tukto tekoÊsh.
áH ˜ti mØ épÒlvle pãrow pr‹n ¶tikte yÊgatra.
Ka‹ fyon°ei genet∞ri gon∞w, pr‹n d' ≥yelen êllou
ÉEkg°gamen pr‹n •Ún KinÊran k¤klhske tok∞a.
T“ ken ‡svw KinÊr& êloxow p°len ént‹ yugatrÒw.
NÁj d' êloxon kat°neuse pãlin y°men ≤ © yÊgatra
Geinam°nhn §t°lesse: paristam°nhw d' êra nuktÚw
OÈk°ti tãrbhsen fyonerÚn fãow ±el¤oio,
Yarsal°h d' §p°bhse l°xow genet∞row •∞ow.
Nukt‹ d' oﬂ aﬁdo¤h êloxow xrÒnon ¶pleto poulÊn,
ÖHmati d' ∑n yugãthr. e·vw mÒliw æsyeto koÊrhn
ÉAgkåw ¶xein ¥ oﬂ §p‹ goÊnasi pappãzeske.
Ka¤ nu k¢n ∂n §fÊteuse kat°ktanen, ±d' ëma mhtr‹
Paid¤on ≤mitel¢w b¤on lesen µ b¤on e‰xe.
AÈtår §pe‹ nÊmfhw goer∞w xrÒa leiriÒenta
OÈtãmenai m°monen, flo›on di°laune maxa¤rh.
Tª d' ëma tÒsson ¶tikte parastadÚn ˜sson ˆlesse,
Pa›da går aÔyiw ¶tikten §pØn épÒlesse yÊgatra:
ÜEn d'êr' oﬂ éndrofÒnon te ka‹ éndrogÒnon j¤fow ¶ske.
ÑVw d' ‡den §k flo¤vn énadÊmenon §jebÒhse:
„ âV moi §g∆ panãpotmow ˘n ≥yelon ¶ndoyi p°fnein
„ Mht°row §jesãvsa, m°now d' §mÚn ¶sbese morfÆ.
„ OÈ går ˜g' ényr≈poisi fuØn §nal¤gkiÒw §stin
„ Mht°raw oÂw fÆmh §riyhl°a d°ndrea dÒske:
„ Thl¤kow §k mhro›o DiÚw n°ow ¶kyore Bãkxow.
„ ÉAllå ka‹ Õw ˜g' ¶ƒken égauÒterow ka‹ ére¤vn,
„ Ka¤ per §#st°fanow Bãkxow dÊo mht°raw e‰xe.
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4. Adonis.
Ik verkeer er over in twijfel, onder wie ik uiteindelijk Eros moet rekenen, onder de blinden of
onder de onrechtvaardigen, maar het lijkt me dat hij bij allebei die groepen hoort: zijn blik is
kwaad maar zijn hart nog veel kwader. (5) Maar omdat hij maar heel klein is, zou hij misschien
ook wel zonder schuld kunnen zijn, als Myrrha tenminste in stilte al slechte plannen koesterde.
In het hart van haar en in dat van haar moeder had hij, Eros, één pijl gehecht. Hoewel zij niets
van hem wilde weten, hield zij hem op met vriendelijke woorden: 'Span uw boog niet, Eros, gij
razende god, wat doet u nu? (10) Waarlijk, vroeger bond een veel edeler band hen samen, die u
nu ten onrechte weer onder één juk wilt spannen. Nooit zult u ons krachtig aaneen kunnen
binden; wat u met geweld bindt, zult u op brute wijze weer losmaken.' Maar omdat de pijl haar
woorden voor was geweest, verweet zij haar eigen moeder (15) dat zij ooit geboren was en haar
moeder was geworden. Ach, wat een ellende dat zij niet was omgekomen voor een dochter ter
wereld te brengen. Zij was er kwaad over dat zij het kind van haar vader was en wilde liever de
dochter van een ander zijn dan Kinuras haar vader noemen: dan was zij misschien wel Kinuras'
echtgenote geweest in plaats van zijn dochter. (20) De Nacht verleende het hem, weer een
echtgenote te nemen; want die had beschikt dat zijn dochter zijn vrouw zou worden, en omdat
de Nacht haar bijstond, hoefde zij niet langer bevreesd te zijn voor het afgunstige licht van de
zon, maar besteeg onverschrokken het bed van haar verwekker. 's Nachts was zij lange tijd een
eerbiedwaardige echtgenote voor hem, (25) maar overdag was zij zijn dochter, totdat hij tot zijn
ellende bemerkte, dat hij het meisje in zijn armen hield dat hem op zijn knie 'vadertjelief' placht
te noemen. En nu zou hij de vrouw die hij eens verwekt had gedood hebben, en samen met de
moeder zou haar halfvoldragen kind zijn leven wellicht verloren hebben, (30) als zijn mes, toen
hij de zachte huid van de beklagenswaardige jonge vrouw wilde verwonden, geen bast getroffen
had. Zodoende bracht hij zelf ter wereld wat hij had willen ombrengen, want hij liet een kind
geboren worden toen hij zijn dochter had omgebracht. Dat ene zwaard van hem was dus tegelijk
leven nemend en leven gevend. Toen hij het kind uit de bast tevoorschijn zag komen,
schreeuwde hij luid: (35) Ach, ik allerongelukkigste, het kind dat ik in de buik van de moeder
wilde doden, heb ik juist gered en zijn uiterlijk heeft mijn kracht weggenomen. Immers, hij
vertoont in zijn bouw geen gelijkenis met de mensen, aan wie de overlevering toch rijk
bloeiende bomen als moeders heeft gegeven. Zo oud was de jonge Bakchos ook, toen die uit de
dij van Zeus tevoorschijn sprong. (40) Maar dit kind lijkt toch nog flinker en voortreffelijker,
hoewel Bakchos met zijn mooie krans twee moeders had.
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àVw fãto: ka‹ énel∆n koËron k¤klhsken ÖAdvnin
ÜOtti min aÈtomãtvw mÆthr épeyÆkato kÒlpvn.
AÈtår §pe‹ m°gaw ¶ske, ka‹ ¥bhw m°tron ·kane,
ÖEjoxow égreutØr merÒpvn yhr«n t' §genÆyh,
KampÊla nvlem°vw §p‹ yhr¤a tÒja tita¤nvn,
ÖOmmata d'eﬁw nÊmfaw, p°le d' ˆmmata f°rtera tÒjvn.
OÈ går énoÊthtÒw tiw •∞w ≥nthsen Ùpvp∞w.
ÉEj°ti pãntew ¶faskon én¤khton sy°now e‰nai
KÊpridow, oÎte ye«n tiw •Ún fÊge kestÚn ﬂmãnta
OÎte brot≈n, o‡h d' êra KÊpridow êmmorow ¶ske.
ÉH˝yeow d' §f°hke yeØn geÊsasyai •aut∞w,
ÉH˝yeow d' §w •Ún l¤non êlluton ∏ke f°resyai.
ÑVw ‡den …w §mãnh, …w êjiÒw oﬂ §dÒkhse
T“ sf°teron damãs˙ m°now êsxeton. éllå nem°ssa
ÜOtti fÊei êtrvtow. •Ún d' »dÊreto kãrtow.
ÉOc¢ d' •«n lagÒnvn épelÊsato kestÚn ﬂmãnta:
„ Ka‹ fãto: KÊprida tÊpte, sÊ d' oÈk ¶ti KÊprida tÊceiw,
„ E‰mi går éllotr¤h, tÚ pãrow sÊ me KÊprin ¶yhkaw.
ÑVw d' ¶pow §k stomãtvn ¶fugen fr°na kestÚw ¶dune.
Ka‹ m°neÛ sfet°rƒ m°now klase Kuprogene¤hw.
ÑH d' êfar ±liy¤vw aÈtØ pumãthn ÉAfrod¤thn
LhÛãdvn ˆxloisin §nhr¤ymhse gunaik«n.
ÖEnyen §w ÉOrxomenÚn Xar¤tvn dÒmon Ÿxeto KÊpriw.
ÑVw d° min eﬁsaf¤kane, pÊlhw én°koce kor≈nhn,
ÖOfra m¤h Ûje, kasignÆtaw d' §kãlesse.
Ta‹ d° min émfex°onto, ka‹ e‡rusan ¶ndon •koËsan
Thn¤ka d' éxnum°nhn t‹w §yãmbeen ¶mmen ênassan,
ÉAxnum°nhn går •Ø stugerØ ≥legjen ÙpvpÆ.
ÑHd¢ yo«w é˝ousa panÊstaton ¶fyane =∞ma:
„ OÈ me t‹w ±n¤hsen eﬁ oÈk ˜ti kestÚw ¶teire
„ ÜVde t‹w ±n¤hsen, ëliw går Ù˝omai ≥dh
„ Ke¤menai §n xe¤ressin §mªw tÒde kãrtow énektÒn.
„ OÎnoma despo¤nhw moi éfÆndane, mçllon ér°skei
„ Dmv˝dow, oÈd' •t°rou dmv˝w pote b°ltion e‡hn
„ ÖH per §moË xar¤entow ÉAd≈nidow, e‡ pote g' e‡hn.
„ Pçsin §mÚn kosme›te d°maw tãd' §xãndane x∞low,
„ ÑVw doÊlhn xar¤essan ênaj d°jaito melãyrƒ.
ÜVw fato: ta¤ d' §p°nonto ka‹ ¶smhjan ka‹ ¶lousan.
Khl›daw d' ép°nipton a„ oÈk ¶san §n Kuyere¤˙.
ÉOc¢ d¢ sigalÒenta per‹ xro˛ kÒsmon êrhran.
NÆpiai oÈk §nÒhsan ÉAd≈nida mhd°ni kÒsmƒ
TÒsson •Øn krad¤hn ˜son éstragãloisin ﬁa¤nein.
Pãnta k¢n ¶sken ßtoima, yo«w d' énep¤lnato KÊpriw
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Na dat gezegd te hebben, pakte hij het jongetje op en noemde het Adonis omdat zijn moeder
hem als vanzelf gebaard had. Toen hij nu groot geworden was en de volwassen leeftijd bereikte,
(45) werd hij een uitmuntend jager op mensen en wilde dieren; hij spande zijn kromme boog
onophoudelijk om wild te schieten en richtte zijn ogen op jonge meisjes; maar zijn ogen waren
beter dan zijn boog, want niemand werd bij een ontmoeting met hem niet getroffen door zijn
blik. Van die tijd af zeiden allen, dat de kracht van de Liefdesgodin onoverwinnelijk was (50)
en niemand van de goden of de stervelingen kon haar fraai bewerkte riem ontlopen; alleen
zijzelf bleef onaangeroerd door de liefde. Deze jonge man echter zette de godin er toe aan, van
zichzelf te proeven, deze jonge man liet een onlosmakelijke draad naar hemzelf uitgaan en toen
hij zag, hoezeer ze buiten zichzelf was, leek het hem, dat hij in deze omstandigheden de
aangewezen persoon was (55) om haar onweerstaanbare kracht te bedwingen, maar tot zijn
verontwaardiging was zij niet te verwonden en moest hij haar sterkte betreuren. Enige tijd later
echter liet zij haar fraai bewerkte riem van haar leden vallen en zei: 'Tref Kupris, maar het is
niet langer Kupris, die je zult treffen, want ik ben nu een ander, jij bent het, die mij vroeger tot
Kupris maakte.' (60) En toen die woorden haar mond ontsnapt waren, sloot zich haar gordel om
zijn middel en boog de kracht van de op Kupros geborene voor zijn kracht. Zonder aarzelen
rekende zij in haar dwaasheid Afrodite als de laatste van alle door hem veroverde vrouwen.
Vandaar ging Kupris naar Orchomenon, het huis van de Gratiën, (65) en toen ze daar
aangekomen was, drukte zij de deurklink omhoog tot zij hem zelf had opengekregen, en riep ze
haar zusters. Die dromden om haar heen en trokken haar - ze liet dat gewillig toe - mee naar
binnen. Toen verbaasde men zich er over dat de meesteres bedroefd was, want dat zij bedroefd
was, bewees haar ongelukkige gelaat. (70) Zij merkte dat direct en viel hen in de rede:
'Niemand heeft mij lastig gevallen, of het moest zijn, dat mijn riem mij kwelde, ja, in die zin
heeft wel iemand mij lastig gevallen. Want ik vind het werkelijk heel moeilijk te verdragen dat
deze macht in mijn handen rust. De naam 'meesteres' mishaagt me, beter bevalt me (75) die van
slavin, maar ik zou nooit op een meer bevredigende wijze de slavin van iemand anders kunnen
zijn dan van mijn lieve Adonis, als ik al een slavin zou zijn. Tooit nu mijn lichaam met alles,
wat de kist bevat, opdat mijn heer een bevallige slavin in zijn huis ontvangt.' Toen zij dat
gezegd had, zwoegden en wreven en wasten zij (80) en wisten vlekken af die de op Kythera
geborene niet eens had. Tot slot deden zij haar haar schitterende sieraden om. Die onnozelen
hadden niet door dat Adonis met geen enkel sieraad zozeer zijn hart verkwikte als met de
dobbelstenen. Alles was nu gereed en snel kwam Kupris (85) naar hem toe,
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115.

Eﬂp°menai kal°sasa xorÚn Xar¤tvn ka‹ ÉEr≈tvn:
Sperxom°nh d¢ pÒdessin §f¤zanen ërmati kouf“.
ÉEjap¤nhw d' §fÊperye ye∞w ˆrniyew ÖErvtew
ÖEnya ka‹ ¶nya pot«nto periplÒmenoi kalÚn ërma.
ÖAllote d' éllÆloisi periplexy°ntew ¶launon,
ÖAllote d' aÔ épãteryen §d¤neon êlludiw êll˙
ÖAsxeton oﬁnobãressin égallÒmenoi pterÊgessi.
ÉH@te m¢n gerãnvn stratÚw ¶rxetai ±¢ koloi«n,
ToÁw d' Íp¢r »keano›o =oåw m°ga xe›ma di≈kei,
ZeÊw te katå krhtÚw brom°vn Ùloªsin é°ll˙w.
ÑH d' êra sÁn Xar¤tessi ka‹ émfipÒloisin •autØn
ÖHgage lhÛd¤hn, aÈtØ d' •Úw ¶ske yr¤ambow.
ÖAlsow §n ÉAstur¤˙ fr¤ttei eÈvd°Û mÊrtƒ,
KinÊmenon d' Ípãtoio DiÚw m°ga d«ma meyÊskei.
OÈd' §pipvle›tai ênemow ligÁw oÈd° tiw aÎrh,
AÎrh t' ≥d' ênemow sfet°rh p°len êmbrotow ÙdmÆ.
Pãntoye d' §k skop°lvn énab°bruxen églaÚn Ïdvr,
T“ d' ÍpÚ nÆdumow Ïpnow •Øn kat°phje kal¤hn.
G∞ d' Ípokussam°nh botãnhw yãlow ênyeã y' Ígrå
ÉAmfot°roin §pim‹j sxedÚn ‰son êriymon ¶tikte.
KÊpridi d' §rxom°n˙ éspastÚw §e¤sato x«row.
OÈ går §ke› tr°men ˆmma panÒcion ±el¤oio.
OÈd° min §pto¤hse brot«n ktÊpow, oÈd° tiw aÈdÆ,
ÉH° per Ùrn¤yvn, ligur∞w t' émarÊgmata phg∞w.
Tª d' §k¤xaien ÖAdvnin él≈menon oﬁÒyen o‰on.
ÉH°liow d' §p°tell° moi §nyãde KÊprida le¤pein,
MÆd' §r°ein Ïpnon tÚn •“ p°xeuen §rastª.
ÉAllã moi §jer°ein dok°ei y°miw ¶mmenai Ïpnon
TÒn pote yhreÊsanti kat' ﬁsx¤a kãprow §p«rse.
ÜVste =Òdon metÒpisyen §g¤neto nekrÚw ÖAdvniw,
ÜOtti pãrow z≈ontow épost¤lbeske parei∞w.
OÂa d' éxeuom°nh paidÚw tÒte KÊpriw ¶eipe:
ÖOMMASIN ÉHÄIYEOS PÄELE FÄERTEROS áH BELÄEESSI,
ÖOMMASI KÄUPRIN ÖEYELJEN ÉEI OâUN BELÄEESSIN ÖEYELJE.
5. ULAS.

5.

ÜOssa patØr aﬁyØr •katÚn xe¤ressi k°xande,
TÒssa miª ÍpÚ xeir‹ m°gaw TirÊnyiow ¶sxe.
EÂw d' oﬂ épeires¤hn ga¤hn brotÚw ‰fi dãmasse
àH junØ makãressi yeo›w pãntessin ¶keito.
ÖHn d' aﬁd∆w ÍpÒeije b¤˙ KrÒnow êllow §tÊxyh,
MoËnow ¶xvn tãd' •o›w kl∞row tris‹n uﬂãsi d«ke.
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na de stoet van Gratiën en Eroten toegeroepen te hebben, haar te volgen. Zij repte zich voort op
vlugge voeten en nam plaats in haar lichte wagen. Plotseling kwamen er boven de godin
gevleugelde Eroten om de prachtige wagen heen en weer vliegen. Nu eens vlogen zij in
ingewikkelde figuren door elkaar heen, (90) dan weer draaiden zij wat verder weg in allerlei
richtingen, terwijl zij onweerstaanbaar pronkten met hun van wijn bezwaarde vleugels, zoals
een troep kraanvogels voorttrekt, of een troep kraaien die door een grote winterstorm over de
stromen van de oceaan achtervolgd wordt terwijl Zeus uit alle macht te keer gaat met onheil
brengende vlagen. (95) Zo nu voerde zij met de Gratiën en haar dienaressen zichzelf mee als
buit en was zij zelf haar eigen triomftocht. Er is een heilig woud in Assyrië dat stijf staat van de
geurige myrte, en als het beweegt, maakt het de woning van Zeus, de allerhoogste, dronken.
Geen fris suizend windje, geen briesje waait er doorheen: (100) de eigen goddelijke geur dient
als briesje, als windje. Van alle kanten komt glinsterend water uit de rotsen opborrelen en onder
het geboomte maakt de zoete slaap haar nest. De zwangere aarde bracht daar voor hen beiden
een weelde aan gras en vochtige bloemen voort, ongeveer in gelijke hoeveelheden
dooreengemengd. (105) Toen Kupris daarheen kwam, verscheen er een welkomstkoor. Zij had
daar het alziend oog van de zon natuurlijk niet te vrezen en ook kon mensenlawaai haar niet
verstoren, of een vogelgeluid, of het heldere getwinkel van een bron. Daar trof zij Adonis, die
heel alleen ronddwaalde. (110) Maar de zon droeg mij op, Kupris daar achter te laten en niet te
spreken van de slaap die zij over haar minnaar uitgoot. Maar het lijkt mij toegestaan te spreken
over de slaap, die eens, toen hij het achternajoeg, een everzwijn over zijn leden bracht. Na zijn
dood werd Adonis een roos, (115) omdat hij vroeger, toen hij nog leefde, zulke blozende
wangen had. Toen sprak Kupris rouwend over de jongen: 'Met zijn ogen was deze jonge man
beter dan met zijn pijlen; met zijn ogen betoverde hij Kupris, als hij al met pijlen kon
betoveren.'

5. Hylas.
Zoveel als onze vader, de hemel, met zijn honderd armen omvat houdt, zóveel had de grote man
uit Tiryns onder één hand. Als enige sterveling had hij met geweld de onmetelijke aarde, die
samen met alle gelukzalige goden verkeerde, aan zich onderworpen, (5) en als zijn ontzag voor
geweld plaats gemaakt zou hebben, zou hij een tweede Kronos geweest zijn, die in zijn eentje
bezat wat het lot aan diens drie zoons gegeven had.
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ÖEtreme går krater«w ÉA˝dhw ÍpÚ keÊyesi ga¤hw
MØ © lab∆n yÆsoi nekÊvn ßna t«n pr‹n ênasse.
Ka‹ tãfow ÉEnnos¤gaiow •«n §t°tukto pel≈rvn
ÜAssa b¤˙ oﬂ §p«rsen. ˜son d' oﬂ ·eto mçllon
KËdow éposb°ssai tÒson oﬂ polÁ mçllon ¶geire.
ÖHn d' oÈk ¶ske patØr Kron¤dhw ëma geÊsato xeir«n,
AÈtår ëliw dok°eske f°rein Kron¤dhn ka‹ ˆlumpon,
Peir∞sai d' él°eine sunoisÒmenow palãm˙si:
Ple¤ona d' aÔ §dãmassen eﬁ oÈk°ti pãnta dãmassen,
Eﬁ d' oÈk aÈtÚw ¶hn oﬂ én¤khton l¤pen oÈd°n.
To›a d' ÖErvw megãyumow ﬁd∆n zafel«w xal°p˙ne,
KinÆsaw d¢ kãrh aﬁsxro›w DiÚw uﬂÚn ¶nipte:
„ ÉAmfitruoniãdh pollÚn xalep≈teron ¶stai
„ KoufÚn §mÚn pthnÒn te d°maw palãm˙sin ée¤rein,
„ ÉH¢ yeoÁw, Kron¤dhn te, ka‹ ˆbrimon êxyow ÙlÊmpou.
„ âHra sÊ g' o tow énØr ¶seai tãxa pa›w étalÒfrvn.
„ T“ sÁ går eÔxow ¶s˙ pr«ton p°le pa›w étalÒfrvn.
àVw fãto: ka¤ oﬂ ênhbon ÜUlan potid°iknue pÒrrv,
OÈd° min ÑHrakl∞w pãrow e‡siden ±¢ b°lemnon
E‡siden §n krad¤˙, blefãrvn d¢ bolåw fyãne tÒjon.
AÈt¤ka d' §jexÊyh krad¤hw TirÊnyiow êkmvn,
Ka‹ pãlin ÑHrãkliskow §dÊsato nÆpia pa¤zvn.
ÖHlpeto går parå pçsi yeo›w kl°ow ‰son ér°syai
ÑOppÒte leugal°ƒ deirØn Íp°kamcen ÖErvti
áH ˜te tÆn d' Íp°kamcen ét°rmonow aﬁy°row êkr˙.
LÆyeto d' §jap¤nhw xalepoË basil∞ow é°ylvn,
ÖHdh går basileÁw xalep≈terow êllow §pe¤gei.
AﬁpÊteron d' §d°dokto pår ±Ûy°oio f¤lhma
ÉH¢ pår égrÊpnoio f°rein tÒde d°rma drãkontow.
DØ tÒte går basil∞ow §fhmosÊn˙sin ÉIÆsvn
ÜArma n°on tax°vn ·ppvn épãteryen ¶yize
ÉIxyuÒenta k°leuya y°ein …w ésfal¢w oÔdaw.
La¤fea d' oﬂ ·ppoi, ênemow ligÁw ¶pleto mãstij.
Ka¤ nu k¢n ±liy¤vw •katÒnzugon ¶rgon §teÊxyh,
ÖOfra tÒd' eÂw kriÚw prÒteron f°ren êxyow ÙxÆs˙.
âHra t‹w éyanãtvn blãcen fr°naw ¶ndon ênakti,
àOw tÒson ≤miy°vn éndr«n xrÊseion êvton
OÈtidan∞w ≥meice nãkhw krio›o dusÒdmou.
OÈd' ¶gnv t‹ kakÚn pukinª §kalÊpteto lãxn˙.
ÖHdh d' ÑEllãda pçsan §d°jato s°lmasin ÉArg∆
ÉAllå mÒnow dÆyune leontofÒnow DiÚw uﬂÒw.
ÜUstera d' oﬂ p°le pãnta, b¤hn t' éretÆn te ka‹ aﬁd≈
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Want Hades, die in de diepten van de aarde heerst, was erg bang, dat hij hem gevangen zou
nemen en hem tot een van de doden, over wie hij voordien geregeerd had, zou maken. Voorts
was de Aardschokker tot een graf geworden voor zijn eigen monsters, (10) die hij met geweld
tegen hem opgehitst had; maar hoe meer hij begeerde, zijn roem te doven, hoe meer hij er juist
van opwekte. Als Kronos' zoon zijn vader niet geweest was, zou ook hij kennis gemaakt hebben
met zijn handen, maar hij scheen Zeus en de Olympos redelijk goed te verdragen en hij
vermeed het om hem in een handgemeen op de proef te stellen. (15) Hij bedwong steeds meer,
ook al bedwong hij dan niet alles, en behalve zichzelf liet hij niets onoverwonnen achter zich.
De nobele Eros was door het zien van die dingen erg boos, schudde zijn hoofd en schold de
zoon van Zeus uit met verwijtende woorden: 'Zoon van Amfitryon, het zal veel lastiger zijn om
(20) mijn lichte, gevleugelde gestalte met je handen op te heffen dan de goden en de zoon van
Kronos en de geweldig zware Olympos. Waarlijk, jij, deze man hier, zult weldra als een
uitgelaten kind zijn, want hij, op wiens bede je het antwoord zult zijn, is nu nog een uitgelaten
kind. Na die woorden toonde hij hem de nog onvolwassen Hylas uit de verte. (25) Hem, Eros,
had Herakles nog niet in het oog gekregen, of hij zag een van zijn pijlen al in zijn hart steken,
want zijn boog was sneller dan een blik. Terstond raakte dat aambeeld uit Tiryns buiten zichzelf
en dook weer op als een jonge Herakles, die zich met onschuldig kinderspel vermaakte. Hij nu
hoopte, zich een zelfde naam als alle goden te zullen verwerven, (30) als hij zijn nek voor de
jammerlijke Eros boog, of als hij die boog voor de burcht van de grenzenloze hemel. Hij vergat
op slag de lastige koning en zijn opdrachten, want nu benauwde hem een andere koning, die
nog veel lastiger was: hij vond het moeilijker om van de jonge man een kus los te krijgen (35)
dan bij een altijd wakkere draak het beroemde vlies weg te halen. Toen namelijk was Jason op
bevel van de koning bezig een nieuwe strijdwagen zonder snelle paarden te leren over de
visrijke paden te snellen als over vaste grond. De zeilen waren zijn paarden en de wind was zijn
zwiepende zweep. (40) Hij nu had dit schip met honderd roeibanken voor niets gemaakt om de
last die vroeger door één ram gedragen werd als lading mee te brengen. Een van de
onsterfelijken namelijk had het verstand van de bewaker verbijsterd en de zo waardevolle
gouden vacht van deze mensen als halfgoden voor de waardeloze vacht van een stinkende ram
verwisseld. (45) Maar hij wist niet, hoe waardeloos de huid was, die door een dichte vacht
bedekt werd. Reeds had de Argo heel Griekenland op zijn roeibanken zitten, maar alleen Zeus'
zoon, de leeuwendoder, aarzelde nog. Alles was bij hem op de achtergrond geraakt en Hylas
deed geheel alleen zijn kracht, zijn dapperheid en zijn eergevoel met zijn blikken verdwijnen.
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MoËnow ÜUlaw blefãroisi kat°sbesen. éllå t¤ =°zoi;
ÖHidetÒ t' EÈrusy∞a ka‹ ædeto yoËron ÖErvta.
âH =a går EÈrusyeÁw •t°roiw §k°leusen ßpesyai,
YoËrow ÖErvw pår ÜUla pukin«w §pet°lleto m¤mnein.
AﬁpÁ d¢ pe¤yesyai •t°rƒ •t°rƒ d' épiy∞sai,
ÉAmfot°roiw d¢ piy°syai ımoË xalep≈teron ∑en.
ÖEmphw d' oﬂ dok°ei xalep≈teron émfi°pesyai.
ÉAnt‹ d' •nÚw poy°vn didÊmoiw yhteus°men érxo›w
BaiÚn ÜUlan é°konta ne∆w §p¤bhse mela¤nhw.
ÑVw d° min ≤d' Íp°dekto =oØ ëma tÆn d' Íp°dekto,
A‰ca d' Ípekfug°ein ga¤hn ‡don. §ggÊyi d' êllhn
ÖEdrakon ént∞sai: tÆn d'aÔ katå n«ton ¶leican.
AÈt¤ka d' ÑHrakl∞ow §n ˆmmasi KÒlxow ˆrvre,
AﬁÆthw t' ÙloÚw ka‹ épe¤rita fËla maxht«n.
NÆpiow oÈk §nÒhse miª §n‹ nh˛ f°resyai
ÉH˝yeon tÚn ˆfelle mÒnon pãrow ‰fi damãssein.
Pãntoye d' érgal°ouw pol°mouw tolÊpeuse mãxaw te,
AÈtår ˜son pl°onaw dãmasen, tÒson ¶ske xere¤vn,
ÉH˝yeow d¢ tÒson p°le f°rterow ˜w min §dãmna.
ÉAll' ˜te dØ tr¤ton ∑mar §n ±eroeid°Û pÒntƒ
Plazom°nouw §d¤vkon §pisp°rxontew é∞tai,
ÉHel¤ou katadÊntow §e¤sato thlÒyi kapnÒw,
OÈranÚn eﬁsani∆n xyamal∞w §fÊperyen éroÊrhw.
NhËw d' ¶kixen metå baiÚn, ÙÛom°noiw d' §t‹ kapnÚn
O‰on ﬁde›n lipar«n §pide¤knuen ¶rga Kian«n.
Ke›yi d' épobr¤jantew §p‹ camãyoisi k°xunto.
ToÁw d' ëma porfur°hn t' ±∆ glukÁw Ïpnow én∞ken,
ÉH∆ §n pÒsiow yalãmƒ, toÁw d' êgxi yalãsshw.
A‰ca d' §n »kean“ bayud¤neÛ xe›raw ¶nican,
Pãntoye d' §n botãn˙ xÊmenoi dÒrpoio m°donto.
AÈtår ÜUlaw reje f°rein potidÒrpion Ïdvr.
E‡ ti kat' aﬁgil¤pow skop¤hw le¤boito =°eyron.
Måc d' §p‹ dØn d¤neusen él≈menow, oÈd' §nÒhse
A‡ ti sivp∞sai ligurÚn ciyÊrisma dunÆy˙.
AÈtÚ går oﬂ ÙrofØn skierØn kat°rece =°eyron
ÖAnyeÛ ka‹ botãn˙ §riyhl°Û, tª d' ÍpÚ nÊmfai
Pausãmenai yÆrhw drosero›w mel°essin ‡auon.
ÑVw d' ‡den, ÍdroxÒon poluxand°a y∞ken ¶raze.
Xers‹ d' Ïdvr kÊkhsen, êsin d' épo°rgnue l¤mnhw.
Ta‹ d' êfar ±ger°yonto, m¤h d' •t°raw prokãlize:
„ DeËte kas¤gnhtai êgrh p°len êmmin §partÆw.
„ AÈtomãtvw kãlliston §w ßrkea yhr¤on ∑lye.
âH ra: ka‹ §mmap°vw §n‹ xe¤resi paidÚw ¶funto,
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Maar wat moest hij doen? (50) Hij had ontzag voor Eurystheus èn voor de onstuimige Eros,
want Eurystheus had hem bevolen, met de anderen mee te gaan, maar de onstuimige Eros droeg
hem met klem op, bij Hylas te blijven. Het was gevaarlijk om de een te gehoorzamen en de
ander ongehoorzaam te zijn, maar het was nog lastiger, beiden tegelijk te gehoorzamen. (55)
Maar dat leek hem toch te moeilijk om voor elkaar te krijgen en in zijn begeerte om in plaats
van één heer twee heren te dienen, deed hij de jonge Hylas tegen diens zin aan boord van het
donkere schip gaan. Toen nu het schip hem opgenomen had, nam de zee het schip direct op en
zagen zij het vaste land snel verdwijnen, en in hun nabijheid (60) zagen zij weer ander land
opdoemen, dat ze ook weer achter zich lieten. Dadelijk dook Kolchis voor Herakles' geestesoog
op en ook de verderf zaaiende Aietes met zijn onmetelijke rijen strijders, maar in zijn onnozelheid dacht er niet aan, dat op één en hetzelfde schip de jonge man meevoer die hij eerder als
enige met geweld had moeten overmeesteren. (65) Overal beraamde hij vreselijke oorlogen en
gevechten, maar naarmate hij meer mensen verslagen had, werd hij steeds minder waard en
werd de jonge man die hem in zijn macht had, steeds meer waard. Maar toen nu de
aanstormende winden hen de derde dag achtervolgden op hun dwaaltocht over de nevelige zee,
(70) verscheen er bij zonsondergang in de verte een rookpluim die naar de hemel opsteeg boven
het lage land. Het schip kwam daar na korte tijd aan en aan hen, die gemeend hadden, alleen
maar rook te zien, toonden zich trots de bouwwerken van de welvarende Kianiërs. Daar lagen
zij verspreid over het strand te slapen (75) en de zoete slaap verliet hen en de purperen dageraad
op dezelfde tijd (de dageraad lag nog in bed met haar echtgenoot en zij sliepen daar vlak bij de
zee). Vlug wasten zij hun handen in de oceaan met zijn diepe draaikolken, verspreidden zich
over het grassige land en gingen ontbijten. Maar Hylas wilde graag water voor bij de maaltijd
gaan halen (80) en gaan zien, of er van de slechts voor geiten begaanbare rotsen soms een
watertje stroomde. Lange tijd draaide hij al dwalend vergeefs in kringetjes rond en bedacht niet,
dat misschien het heldere gefluister van het water niet te horen was. Want het stroompje had
zelf een schaduwrijk dak voor zichzelf neer laten storten met een welige begroeiing van kruiden
en bloemen, waaronder nimfen (85) na de jacht hun frisse leden lieten uitrusten. Toen hij het
zag, zette hij zijn grote waterkruik op de grond, roerde met zijn handen in het water en
probeerde het vuil uit de poel weg te halen. Zij ontwaakten terstond en een van hen riep naar de
anderen: 'Komt hierheen, zusters, er staat buit voor ons klaar, (90) uit zichzelf is een
allerschoonst beest in onze netten gelopen.' Na die woorden grepen zij ijlings de handen van de
jongen

74

Griekse teksten

Prhn°a d' §j ˆxyhw sfaler∞w §w bussÚn ¶russan.
Måc d° min ÑHrakl∞w potid°xnuto thlÒyi m¤mnvn.
6. UAKINYOS.

5.

10.

15.

20.

25.

30.

35.

Kleptom°noio purÚw Kron¤dhw per‹ k∞ri xol≈yh,
ÉOc¢ d' §rÆtue yumÚn ˜mvw, oÈd' ±perop∞Û
ÖHyelen §mmãjai ßteron kakÚn ≥per ¶pasxe.
âH =a dÒlon t¤saske dÒlƒ: ka‹ to›o gen°yl˙
SteinÒmenon noÊsoisi p¤yon xalepªsin ¶pemce.
P«ma d' énv˝xyh, sun°ponto d¢ p≈mati noËsoi.
âVka d' épeires¤hn ptãmenai p¤mplhsan êrouran
Ta¤ d' •nÚw §rxatÒvnto pãrow san¤dessi p¤yoio.
Pr«ton §paÊrhsan xyon¤vn o„ pr«ton ¶lusan.
ÉOc¢ d¢ panto¤hw kefal∞w m°law ¥cato loimÒw.
Ka‹ nÊ ken ˜ssoi ¶san gluker∞w xyonÚw §nnaet∞rew
Pãntew épƒk¤zonto prÚw ±erÒessan ım¤xlhn,
OÈk°ti d' eÂw porymeÁw p°len êrkiow oÈd¢ m¤h nhËw.
Ka‹ tÒte dØ pr≈tiston ênaj §nãrvn ÉAÛdvneÁw
Paryenikåw yaleroÊw te n°ouw yãmbhsen ﬁd°syai.
ÉAllå patØr Kron¤dhw taxin«w §l°airen ˆleyron.
MÊreto d' ˜tti broto›w ÙptÆria to›a par°sxe.
ÜOtti d' ˜lh ga¤h kruer“ e‡jeien édelf“
àH Kron¤daiw trisso›si m°sh ka‹ êdastow §le¤fyh.
ÑRe›a går ±r¤ymhse leloipÒta nÆmata Mo¤rh,
OÈd°na d'oﬂ ≥lpize brot«n ¶ti mÒxyon Ùf°llein.
TÒfra d' §fhmosÊn˙si DiÚw klutÚw ÖHÛow Œrto.
EÂw d' ˜ge muriãdessi kak«n m°now éntif°rizen.
ÖEynea d' §jesãvsen éy°sfata, ka‹ polÁn §smÚn,
To›si mãthn ém°nhnow §p' ﬁlÊÛ tarsÚw ßerto,
Protropãdhn d' ßterow koÊfƒ §pip¤lnato l°mbƒ.
T“ k¢n ˜low Fo¤bƒ svtÆria kÒsmow ˆfelle.
DØn d¢ mÒnow pãntessi diå stÒmatow p°le Fo›bow.
To›o d' élejÆsantow émÆxanon oÈd¢n ¶faskon.
ÑVw d' ˜de mËyow ¶baine kat' oÈlÊmpoio yo≈kouw,
MargÚw ÖErvw én°palto, diaprÊsion d' §g°gvne:
„ Pãnta kal«w ék°saito per¤klutow o tow ﬁatrÚw,
„ OÎpote tutyÚn §m«n bel°vn ﬁÆsetai ßlkow.
âH =a: ka‹ ÉApÒllvni g°lvw él¤astow §n«rto
ÑOppÒte nhpe°˙sin §p°klue bamba¤nontow.
AÈtår ı pa›w p¢r §∆n ép°f˙nen §n ˆmmasin êndra,
GlaukiÒvn gorge›on §p‹ klutÒtojon ênakta.
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en trokken hem voorover van de wankele oever de diepte in. Zo was het tevergeefs, dat
Herakles daar ver vandaan op hem zat te wachten.
6. Hyakinthos.
De zoon van Kronos was heel erg vertoornd over het stelen van het vuur, maar na enige tijd wist
hij zijn woede toch te beteugelen; hij wilde de bedrieger geen ander kwaad aandoen dan hij zelf
ondervonden had. Hij vergold dus list met list en zond aan zijn nakomelingen (5) een kruik
boordevol vreselijke ziekten. Het deksel werd geopend en mèt het deksel kwamen de ziekten
mee. Terstond vlogen zij, die daarnet nog opgesloten zaten onder de stop van die ene kruik, weg
en vulden de onmetelijke aarde. Allereerst deden zij de mensen aan die hen oorspronkelijk bevrijd hadden, (10) maar later besmette de zwarte pest mensen uit allerlei landen. En weldra
zouden allen die de zoete aarde bewoonden naar het schemerige land van de nevelen verhuisd
zijn en zouden één enkele schipper en één enkel schip niet genoeg geweest zijn - toen was het
ook voor het eerst, dat de heerser over de onderwereld, Hades, (15) tot zijn verbazing meisjes en
jonge mannen in de bloei van hun leven te zien kreeg - maar vader Zeus kreeg al gauw
medelijden met dat leed en betreurde het dat hij de mensen een dergelijk geschenk had gegeven
en dat de hele aarde, die toch midden tussen de gebieden van de drie zoons van Kronos
onverdeeld was gebleven, naar zijn huiveringwekkende broer zou gaan. (20) Want Moira had
zonder moeite de overblijvende lengte van hun draden berekend en hij verwachtte niet dat
iemand van de stervelingen hem nog leed verschuldigd was. Toen verhief zich op bevel van
Zeus de roemrijke Apollo en mat geheel alleen zijn krachten met al dat kwaad. Hij redde
ontzaglijk veel volkeren uit de nood, een grote massa mensen (25) van wie de zwakke voeten
zomaar in het slijk waren blijven steken; maar dan naderde hij in allerijl met een lichte sloep.
Daarom zou de hele wereld zijn redding aan Apollo te danken hebben en hadden allen lange tijd
de mond vol van Phoibos alleen. Men beweerde, dat niets onmogelijk was als hij er zich mee
bemoeide. (30) Toen nu deze uitspraak de zetels van de Olympos bereikte, sprong Eros vol
razernij op en riep met doordringende stem: 'Alles mag die beroemde genezer dan prachtig beter
kunnen maken, maar de kleine wond die door mijn pijlen toegebracht is, zal hij nooit genezen.'
Dat zei hij, en Apollo brak in een onbedwingbare lachbui uit (35) toen hij hem die kinderlijke
taal uit hoorde slaan. Maar Eros toonde zich, hoewel hij nog een jongen was, door zijn blik een
man en keek vurig als was hij Gorgo naar de god die beroemd is door zijn boog.
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ÉH˝yeÒw tiw ¶naie pår EÈr≈tao =e°yroiw,
OÎnoma d'∑n ÑUãkinyow. éne¤reai oÂow §tÊxyh;
To›ow ¶hn oÂon t‹ kat' ênyeow §j°ti lãmpei.
ÉAyãnatoi d' êra pãntew, ˜soi kalÚn ¶blepon ¶rnow,
Pr‹n tinÚw ≤bht∞row §p˙sxÊnyhsan §rçsyai,
Prvt¤stou går ¶dojen ˜ d' êjiow ¶mmen ÖErvtow.
O tow §pekrÆ˙nen éna¤tiow êgrion ˜rkon
TÒn pote kertom°ontow ÖErvw Fo¤boio t°lessen.
âH går ‡svw ÑEkãergow §w églaÚn êlsow ·kane,
àVw oﬂ §ke› Ùloo›o kunÚw sk°paw êrtion e‡h,
ÖOfra d'ımoË émoght‹ teyhpÒta yhr¤a bãlloi.
Pãnta d' ¶nalla g°nonto, tÒd' ¶kfuge pËr §d¤vke,
Yhr¤a d' égreÊsvn pãrow ¶fyasen aÈtÚw èl«nai.
TutyÚn d' ˜sson ¶peita par∞n ÑUãkinyow §ke›se.
OÈd' §p‹ dØn dÆyunen ÖErvw, tãxa d' émfot°roisi
ÉAgrom°noiw tr¤tow ¶ske, tr¤ton d° min æsyeto Fo›bow,
àVw oﬂ énv˝stƒ krad¤h §pãtasse bel°mnƒ.
BussÒyi d' oﬁm≈jaw xalep«w ¶pow ¶krage moËnon:
„ TuflÚw ÙÛsteutØr, étår oÈ p°le tuflÚw ÙÛstÒw.
A‰ca d¢ fvriamoË §je¤leto fãrmakon §sylÒn,
ÜOtti m‹n a‰j §d¤dajen Íp' §k xroÚw ˆgkon §rÊssai.
Pollå d¢ macid¤vw skoliª §mÒghse purãgr˙,
ÉEkbal°ein prÒteron mema∆w b°low µ b°low e‰den.
ÉOc¢ d' émhxan°vn kinurª ÙlofÊreto fvnª:
„ MoËnon ¶gvg' •t°roiw tel°yv polu˝driw ﬁhtØr,
„ ÑVw d' §m¢ noËsow ßlesken §n ≥mati nh˛w §tÊxyhn.
„ ÜVde d' Ípodde¤saw katadÊmenai Ïdati phg“
„ Tãntalow énal°ow mÒnon Ïdatow êmmorÒw §sti.
„ Eﬁ d' êra fãrmakÒn §stin •“ éblhxrÚn ênakti
„ ÖAlgion ≥n per ¶gvg' ¶mayon klutå fãrmaka moËnow,
„ Ka‹ nÊ ken eÈja¤mhn Fo›bon yeÚn ¶mmenai êllon,
„ ÑVw §mÚn §jak°˙ potikãrdion ßlkow ¶rvtow.
ÜVde d' Ùdurom°nƒ Xe¤rvn katenant¤ow ¶sth.
OÈd' ˜g' ¶rvtow é˝driw énØr p°len oÈd' ˜ge noÊsvn,
âHka d¢ meidiÒvn prosef≈nee lugrÚn §rastÆn:
„ Fo›be b°low tÚ sÊ g' ¶ndon ÍpÚ prap¤dessin §reunçw,
„ ÉHn¤d' §n≈piÒn §stin ( ‡svw d' ÑUãkinyon ¶deije)
„ Ka¤ per §n≈piÒn §stin §lÆlatai §n prap¤dessin.
„ ÉAllã toi ( eÔ ¶gnv) êkow ¶ssetai aÈtÚ b°lemnon.
àVw fãto: ka‹ ÑEkãergow êfar pot‹ koËron ¶bhse.
OÎpote d' aÈtÚn ¶leice. tÒd' eﬁsorÒvn lãben ßlkow
EﬁsorÒvn prÆn#e sofoË ﬁÒthti g°rontow.
A‰ca d' éÛzh“ §n‹ xe¤resi tÒjon ¶yhke,
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Er woonde een jonge man aan de stromen van de Eurotas die Hyakinthos heette. Je vraagt wat
voor iemand hij was? (40) Hij straalde zoals de bloem het sindsdien nog steeds doet. Alle
onsterfelijken nu die die schone loot zagen, waren er al meteen voor teruggeschrokken, de
jongeling te beminnen, want zij vonden dat die allereerst Eros toekwam. De jonge man deed in
zijn onschuld de vreselijke eed in vervulling gaan (45) die Eros eens, omdat Apollo hem
plaagde, gezworen had. Nu dan, de god die uit de verte treft was wellicht naar zijn schitterende
heiligdom gekomen omdat daar een plek was waar hij naar hij dacht geen last had van die
onbeschaamde rekel en ook om zonder moeite te hoeven doen het argeloze wild te schieten.
Maar alles ging anders, want het vuur dat hij altijd ontweken had, achtervolgde hem (50) en hij,
die net nog van plan was, wild te jagen, werd zelf eerder gepakt, want korte tijd later kwam ook
Hyakinthos daarheen. Eros talmde niet lang en was al snel bij die twee jagers als derde
aanwezig en Phoibos merkte hem, die derde, ook op toen zijn hart aan het bonzen sloeg door
een onverwachte pijl. (55) En diep in zijn binnenste jammerend, wist hij ternauwernood één zin
uit te schreeuwen: 'Blind is de boogschutter, maar zijn pijl was niet blind.' Snel nam hij uit zijn
knapzak een edel kruid, waarvan een geit hem geleerd had dat het een zwelling uit de huid
wegtrok. Lang was hij tevergeefs in de weer met een in het vuur gebogen pincet, (60) want hij
wilde de pijl al uittrekken voor hij hem had gezien. Maar na een poos klaagde hij verbijsterd
met angstige stem: 'Alleen voor anderen ben ik een genezer van grote kundigheid, maar nu een
ziekte míj gepakt heeft, ben ik van de ene dag op de andere als onervaren. Ik ben net als
Tantalos, die gebukt gaat onder de vrees om in het water te verdrinken als het hoog opgekomen
is (65) en die juist als enige verstoken is van dat meedogenloze water. Maar als dan zijn eigen
kruiden te zwak zijn voor de kruidenmeester, is het nogal bitter als ik de enige zou zijn die
onderwijs in de leer van de vermaarde kruiden heeft genoten en zou ik wel willen wensen dat
Phoibos een andere god was, zodat hij mij zou kunnen genezen van de liefdeswond in mijn
hart.' (70) Terwijl hij zo zat te treuren, kwam Cheiron tegenover hem staan. Hij was een man
die niet onkundig was op het gebied van de liefde, noch op dat van ziekten. Hij glimlachte haast
onmerkbaar en sprak tot de treurige minnaar: 'Phoibos, het projectiel waar je in je borst naar
zoekt, is - kijk dan - duidelijk zichtbaar (misschien wees hij wel op Hyakinthos) (75) en steekt,
ook al is het zichtbaar, in je hart. Maar echt, die pijl zal juist je genezing worden (en daar had hij
helemaal gelijk in).' Na die woorden ging de uit de verte treffende god dadelijk naar de jongen
toe en verliet hem niet meer. Door hem aan te kijken had hij die verwonding opgelopen en door
hem aan te kijken maakte hij er, zoals de wijze oude man dat wilde, een eind aan. (80) Snel
legde hij zijn boog in de handen van de jonge man,
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Xion°oiw d' moisin Íperkremãsaske far°trhn.
„ Ka‹ fãto: tojeut∞ri pr°pei tãd' éme¤noni d«ra.
ÉEjap¤nhw d' ÑUãkinyow §g¤neto Fo›bow ÉApÒllvn.
TÚn d' ¶menai ÑUãkinyon §tÆtumon êllow ¶eipe.
OÈ går êneu tÒjoio diãkritoi ∑san ¶fhboi.
ÑOppÒterow d' ¶xe tÒjon ˜ d' ¶pleto Fo›bow ÉApÒllvn.
ÉAllå diakrin°ein Z°furÒw sfin ¶mellen ımo›on.
To‹ går §w éllÆlouw sfa¤rhn §p‹ dhrÚn ‡allon.
ÖAllote d' ﬁdmosÊn˙ Fo›bow bãlen: êllote d' aÔte
ÉH˝yeow d¤nhse kat' ±erÒenta k°leuya.
ÜH d' êra nvlem°vw perid°dromen: oÈd° ti t°kmvr
E re peristrefye›sa: ka‹ oÎpote p¤lnato ga›˙.
ÉH@te nÊkterin êndrew §pisp°rxousi sarÒyrƒ,
Kleiom°nhn ÍpÚ paidÚw §n‹ skiÒenti melãyrƒ,
ÑHd¢ kakÚn lelaku›a miØn ıdÚn aﬁ¢n ıdeÊei,
OÈd° tiw eÔ g¤nvsken •Ún t°low oÈd° tiw érxÆn.
ÉAll' ˜te kourosÊn˙ ka‹ éyÊrmasi yumÚn ‡ainon,
ÖAmfepon éndrÚw êeyla sÒlon metå xers‹n •lÒntew.
TaËta d' ¶xen t°low ÙjÊ: mÒliw går ¶ricen ÉApÒllvn
ÑVw ˜d' ëte sfa¤rhn palãm˙ Íped°jato d¤skon.
OÈd' aÌ ëte sfa¤rhn §pid¤neen ˆbrimon êxyow.
AÈtår ı briyosÊn˙ p°sen Ïptiow eﬁw xyonå d›an.
ÖAcea d' §jap¤nhw ﬁndãlleto mikrå gen°syai.
Ka‹ pãrow µ ÑEkãergow §p°dramen oÈd¢n §tÊxyh.
ÉAll' ˜te dØ yambÆsaw énaid°a lçan êeire:
LeukÚn ÍpekdÊmenai trafer∞w xyonÚw ênyow ‡deske.
Ka‹ tÒte dakrux°vn pros°fh é˝dhlon éÆthn:
„T¤pte sÊg' eﬁvy∆w truferªw pariau°men ·ppoiw
„ TÒsson Íperfiãlvw gluker“ §pemπnao paid¤:
„ Nhl°ew ﬂmerÒentow énãjioi e‰sin ÖErvtow.
„ áHn d¢ pÒyow sf°terow to›ow p°len oÈk ín éeik¢w
„ Eﬁ Bor°hw kla¤ousan épÆgagen ÉAtt¤da nÊmfhn.
„ Ka‹ sÊ me paidÚw ¶olpaw époster°ein. étår oÏtvw
„ ÉAnt‹ minunyad¤oio f¤lou f¤lon êfyiton ßjv.
„ Eﬁ går §ke›now ëpaj peprvm°non eﬁw t°low ∏ke,
„ OÈ tax¤vw êcorron énÆluyen ¶j ÉA˝dao.
„ ÑOssãki d' ênyow ˆlesse fuØn §rikud°ow ¥bhw
„ Tossãkiw égla˝hn •t°rhn kalÚn e‰ar §pipne›.
ÑVw fãto: ka‹ b°low ∏ken §p‹ Z°furon keladeinÚn
E‡ pote mØ Z°furow b°leow kraipn≈terow ¶ske:
A‡azen d' ÑUãkinyon, eﬁ oÈk a‡azen •autÒn.

Idyllia sive Heroës - Hyakinthos

79

hing zijn pijlkoker over zijn sneeuwblanke schouders en zei: 'Deze geschenken passen een jager
die voortreffelijker is dan ik.' Plotseling werd Hyakinthos zo Phoibos Apollo en de ander
beweerde, dat hij de echte Hyakinthos was, (85) want zonder boog waren de jonge mannen niet
van elkaar te onderscheiden: de man, die de boog had, was Phoibos Apollo. Het was echter
beschoren, dat Zefyros, de Westenwind, die twee, die zo gelijk waren, wèl kon onderscheiden.
Zij nu waren een een hele tijd bezig, een bal naar elkaar over te gooien. De ene keer wierp
Phoibos met kundigheid, de andere keer weer (90) wentelde de jonge man hem langs de
nevelige paden. De bal ging onophoudelijk heen en weer; er kwam geen einde aan het
ronddraaien en nooit kwam hij op de grond, net zoals wanneer mannen een vleermuis opjagen
met een bezem - zij is door een jongen opgesloten in het schemerige huis (95) en vliegt
voortdurend onder vreselijk gekrijs steeds langs één baan rond; niemand weet precies waar zij
heen gaat of waar zij vandaan komt. Maar toen zij met kinderspelletjes hun hart verkwikt
hadden, hielden zij zich met mannensport bezig en namen de diskus ter hand. Dat nu liep akelig
af, want Apollo kon de discus maar ternauwernood wegslingeren (100) toen hij die als een bal
in zijn hand had genomen, maar de zware last die hij rondzwaaide en wegwierp, was geen bal!
Hyakinthos viel door het gewicht ervan achterover op de stralende aarde. Terstond leken zijn
leden te gaan krimpen en nog voordat de uit de verte treffende god kwam aansnellen, was er
niets meer over. (105) Maar toen hij verbaasd de meedogenloze steen opnam, zag hij een witte
bloem uit de vette aarde te voorschijn komen. Toen zei hij onder luid geween tegen de
onzichtbare wind: 'Waarom werd jij, die gewoon bent te slapen met zachte paarden, zo hevig
verliefd op die lieve jongen? (110) Meedogenloze lieden zijn de zoete liefde niet waard. Als zijn
begeerte van een dergelijke aard was, was het niet onredelijk dat Boreas een jonge vrouw uit
Attica tot haar verdriet ontvoerde. Ook jij wilde mij van een kind beroven, maar op deze manier
zal ik in plaats van een geliefde voor even een geliefde voor altijd bezitten. (115) Want als hij
aan het eind gekomen was, dat hem eenmaal was beschoren, zou hij niet snel weer opgedoken
zijn uit de Onderwereld, maar nu zal net zo dikwijls als een bloem de bloeiende pracht na het
ontluiken verliest, de mooie lente hem weer nieuwe schoonheid toeblazen.' Dat waren zijn
woorden; en zijn pijl zou de tierende Zefuros getroffen hebben, (120) als Zefuros niet sneller
dan het projectiel was geweest, en hij jammerde om Hyakinthos, als hij al niet om zichzelf
jammerde.
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OÎnoma NãrkissÒw tiw ¶hn per¤pustow ¶fhbow.
ÉEn doiª d' §p‹ dhrÚn ¶hn pot°rhw t°kow e‡h,
áH étal∞w Paf¤hw, µ égrot°rhw Kelade¤nhw,
E‰dow ¶hn Paf¤hw, ∑yow d' §fãnh Kelade¤nhw.
OÈ går aﬂ éllÆl˙si yea‹ tÒson e‰sin ênisoi,
ÜOsson ênisow ¶hn koËrow glukÊpikrow •aut“.
ÉElp¤da går morfØ égayØn én°f˙nen §rasta›w,
SklhrÒterow d' êra yumÚw énaid°ow ¶ske l¤yoio.
DØ Fa°yvn ékt›sin ‡svw §kãy˙ren êrouran
ÑVw §ratÚw Nãrkissow én°dramen oÎrea makrã.
Kraipnå d¢ poss‹ bibåw kÊnaw érgiÒdontaw ¶seue.
AÈtomãtvw d' êra y∞raw ßlen sa¤nontaw Ùl°yrƒ.
ÑHdÁ d' ëpan p°frike bayÊskion êlsow ﬁÒntow,
OÈ n°mesiw, nÊmf˙sin ëpan =adinªsi teyÆlei.
Tªsi d¢ margÚw ÖErvw èpalåw frenåw émfekãlupten.
OÈ går •oÁw floio‹ pukino‹ kat°rujan ÙÛstoÊw.
AﬂmÊla d' µn §f¤ento sÁn ±Ûy°ƒ kvt¤llein,
ÉAllÒyroon ciyurismÚn §yãmbeon ¶mmenai aÈdÆn.
AÈtår ˜d' oÈk §nÒhse: ka‹ §ggÊterÒn ti pÒyercan
E‡ pote mÆ sfin ¶nerye pÒdew =¤z˙sin ¶xonto.
E‰ta d' ¶rvw ¶ndon xalep≈terow ∏par êmuje,
Xe¤lesi d' §mbãptein polukagk°a xe¤lea kãmnon.
ÉAllå mãthn trafer“ floi“ stÒma yermÚn ¶reisan.
ParyenikØ d' ∂ prÒsyen élÊskase Fo›bon §rastØn
AÈtomãtvw xar¤enta n°on feÊgonta di≈kei.
Ka‹ P¤tuw ¥ pote Pçna divkom°nh ép°ballen,
NËn sf°teron mey°pousa futÚn Nãrkisson ¶yhke.
ÉOc¢ ka‹ §w kalÊbhn ÉHx∆ §kãlessen ¶fhbon,
ÉAllã tiw aﬂmul¤hn gl≈sshn kakÚw ¶ktame ThreÊw.
Eﬁ d° ti muy¤zoi •t°rou §xrÆsato fvnª.
T“ nÊ ken ±Ûy°ƒ potide¤knuen …w oﬂ Ùr°j˙
TutyÚn •Øn gl≈sshn. étår oÈ pÒdaw e‰xen •to¤mouw.
Dhyå d' §reÊnhsen t∆ oﬂ §p‹ pÆxee bãll˙.
OÈ y°miw Œ ±x∆ t¤w toi barÁw ¶xrae da¤mvn;
OÈk ¶ratai êpodow gra¤hw ka‹ êxeirow §ke›now.
Pollãkiw oﬂ nÊmfai perikall°ew, ±˝yeo¤ te,
Sumpa¤zein poy°eskon. ˜d' oÎpote tutyÚn §kãmfyh.
AÈtår ˜d' aÈtÚw ÖErvw oﬂ §g¤neto, ka‹ kat°yeljen
AÈtÚw •Øn krad¤hn tØn d' oÎtiw §p¤stato y°lgein.
ÖAntron ¶hn, tÒd' ˜lon skierÚn perid°dromen ßrkow
ÖErneÛ murt≈ƒ ka‹ §la¤hw p¤oni yall“.
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7. Narkissos.
Er was eens een jonge man die wijd en zijd bekend was; zijn naam was Narkissos. Lange tijd
was het onzeker van wie hij een kind was, van de jonge godin van Paphos of van de in de
wildernis levende Artemis, de godin die onder zacht geruis voortschrijdt: zijn uiterlijk was dat
van Afrodite maar zijn karakter leek op dat van Artemis. (5) Die godinnen verschillen immers
niet zo veel van elkaar als de jonge man, die zoet en bitter tegelijk was, van zichzelf verschilde, want zijn uiterlijk vervulde zijn minnaars met goede hoop maar zijn hart was harder dan
een meedogenloze steen. Phaëton poetste de aarde overal reeds met zijn stralen schoon, (10)
toen de felbegeerde Narkissos de hoge bergen inging. Hij schreed met snelle stappen voort,
hitste zijn honden met hun blikkerende tanden op en ving zonder moeite wilde dieren,
verstijfd als ze waren door het dreigende onheil. Zachtjes ruiste het hele woud met zijn diepe
schaduwen hem toe op zijn tocht en al dat groen zat - dat is nog eens aardig! - vol slanke
nimfen. (15) Van hen nu had de razende Eros de weke zinnen omsluierd, want hun bast, hoe
dik ook, kon zijn pijlen niet tegenhouden. Als zij zoetjes met de jonge man wilden babbelen,
verbaasde het hen steeds weer dat hun stem een vreemd gefluister was. Maar hij merkte niets
op, en zij zouden wel wat dichter naar hem toe gekropen zijn, (20) als hun voeten van
beneden niet vastgehouden werden door wortels. Toen verscheurde die allerlastigste
verliefdheid van binnen hun hart en maakten zij zich moe in hun pogen, hun brandende lippen
aan zijn lippen te bevochtigen, maar vergeefs drukten zij met hun dikke bast op zijn warme
mond. De jonge vrouw die vroeger Phoibos, die verliefd op haar was, had weten te ontlopen,
(25) achtervolgde vrijwillig de knappe jongeman, die voor haar op de vlucht ging, en Pitus,
die ooit door Pan achtervolgd werd maar hem had afgeschud, begeleidde nu Narkissos en
beschouwde hem als haar kind. Later riep ook Echo de jongeling naar haar hutje, maar een
man, die slecht was als Tereus, had haar vleiende tong afgesneden (30) en als ze iets wilde
zeggen, maakte zij gebruik van de stem van een ander. Zij zou de jonge man wel willen tonen,
hoe zij de rest van haar tong naar hem uitstak, maar voeten ontbraken haar daarvoor en lang
zocht ze naar een manier om zich in zijn armen te storten. Dat is niet zoals het hoort, Echo;
welke kwaadwillige godheid maakte zich van jou meester? (35) Die man houdt niet van een
oude vrouw zonder handen en voeten. Dikwijls wilden zeer schone jonge vrouwen en ook
jonge mannen met hem spelen, maar nooit ontdooide hij een beetje. Eros zelf echter kwam
over hem en betoverde in eigen persoon zijn hart, dat niemand anders kon betoveren. (40) Er
was een grot die geheel omgeven was door een schaduwrijke haag van jonge myrtebomen en
het dichte loof van olijfbomen.
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ÖEndoyi d' §k kayar«n kÒlpvn énab°bruxen Ïdvr.
T“ d' §n‹ xiÒneon Druãdew d°maw oÎpote loËsan,
OÎpote d' oﬂ a‡yrhw ligurØ §pinÆnoyen aÎrh
Thl¤kon §n xoãnoisi kate¤betai êrguron »xrÚn
ÑOppÒte th#s¤hn xalkeÁw épenÒsfisen êxnhn.
ToËto d' ˜g' eﬁs∞lyen: truferåw d' ¶ti de¤die NÊmfaw
ÑVw ‡den égla˝hn, Ïdatotref°aw te xameÊnaw.
ÉAllå polÁ prÒteron trom°ein fellen •autÒn.
ÉOc¢ d¢ kekl¤menow prÚw •Øn Ùãrizen ÙpvpÆn:
„OÎpote Nark¤ssƒ oÏtvw ‡don ·kelon êllon,
„ Xe¤leã te blefãrvn te bolåw plokãmvn te korÊmbouw.
„ Eﬁ d' ¶menai Nãrkissow §g∆ dÊnamai te ka‹ o tow.
„ O tow ëma jÁn §mo‹ §teÚw Nãrkissow §tÊxyh.
„ ÖHmbroton, oÈ tÒson §st‹n §f¤meron éndrãsin e‰dow.
„ ÉAllå tiw §k l¤mnhw lipar∞w énedÊsato nÊmfh.
„ Eﬁ d° su NhÛåw §ss‹, ka‹ oÈk épof≈lia bãzv,
„ ÜIkelow érneut∞ri teÚn buyÚn a‰ca kixÆsv,
„ OÈd¢ sÊg'Àste mãtaion ÜUlan é°konta kay°ljeiw.
„ ÉAllã t¤ mØ sun¤vmen; §pe‹ épo°rgayen oÏtv
„ SmikrÚn Ïdvr, oÈd' eÔrow épe¤riton »keano›o.
„ OÈd' êra tÒsson §g≈ toi épeÊadon, …w §d°dokto.
„ Pollãkiw »˝xyh stÒma meilixÚn …w laleoÊs˙,
„ ÉAllå pãlin fyonerØ aﬁd∆w katå xe¤lea d∞sen.
„ Pollãki d' eﬁw §m¢ xe›raw Ùr°gnuew …w katar°zoiw.
„ Tarbal°h d' aÔyiw katerÊkakew, oÈd' §t°lessaw.
„ ÉAllå t¤ fuzakinØ trom°eiw stÒma le›on énÆbou;
„ OÈk°ti kentÆsei malakÚn s°yen ényere«na.
„ âV moi §g∆ z«ow fyim°noiw panomo¤Ûa pãsxv,
„ ÉAtrek°vw går §mÚn potamÚw klÊzeske g°neion.
„ DØn d' épatÆlia m∞la di°kfugen ßrkow ÙdÒntvn.
„ NËn d¢ mÒliw g¤nvskon §mØn êtlhton én¤hn.
„ AÈtÚw §g∆ genÒmhn §mÚw (eﬁ y°miw §st‹n) §rastÆw.
„ ÜOw d' ßn‹ naietãei §n‹ s≈mati tÒnd' ékãxhmai
„ X«riw §moË na¤ein, êmoton d' ‡xneuon §mautÒn.
„ AÈtår ¶rvw ‡diow p°le kÊnterow éllotr¤oio,
„ ÜOtti xal¤fronÒw §sti filÆmatow êmmorow aﬁe¤.
„ T“ nÊ ken eÈja¤mhn d¤dumon Briar∞a gen°syai
„ ÑVw édinÚn perifÁw stÒmati stÒma margÚn §re¤sv,
„ Fãrmaka d'§k farÊgvn flogÒentow ÖErvtow ém°ljv.
„ ÉAllå t¤ koËrow §∆n xar¤eiw §pÒyhsa p°lvra;
„ Eﬁ går ëpaj kat¤dv d¤dumow pãÛw a‰ca geno¤mhn.
„ Pçsi d' ín §gkÊrsaimi tãd' ≥yelon eﬁ mÒnon aÈtÚw
„ OÈk°ti dØ feÊgoimi peripl°jantow §mautoË.
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Daar borrelt uit klare diepten water op. Nooit wassen daarin de Dryaden hun sneeuwwitte
lijven en nooit strijkt de ruisende wind uit de heldere hemel er over. (45) Zo vloeit ook het pas
gesmolten, bleke zilver in de smeltkroezen wanneer de kopersmid het nutteloze schuim
verwijderd heeft. Daarheen nu ging hij, intussen nog steeds beducht voor de zwoele nimfen,
toen hij een schittering, hun door water gevoede slaapplaats, zag. Maar veeleer zou hij moeten
sidderen voor zichzelf. (50) Even later zat hij daar gebogen en sprak liefkozend tot zijn gelaat:
'Nog nooit heb ik iemand anders gezien die zo op Narkissos lijkt wat betreft de lippen, de blik
van de ogen en de haren daarboven. Als ík Narkissos kan zijn, kan híj dat ook zijn; hij is net
als ik een echte Narkissos. (55) Nee, ik vergiste me: zo'n aantrekkelijk uiterlijk hebben
mensen niet, maar er is uit het glanzende water de een of andere nimf opgedoken. Als u een
Najade bent en ik geen onzin uitsla, zal ik als een duiker snel naar uw diepten gaan en hoeft u
mij niet tegen mijn zin naar beneden te trekken, zoals u dat met de zwakke Hylas deed. (60)
Maar waarom zouden wij niet samenkomen? Want het is maar zo'n klein beetje water, dat ons
gescheiden houdt, en niet de eindeloze vlakte van de oceaan. Ik mishaag u immers niet zo erg
als ik eerst dacht: dikwijls opende uw mond zich alsof u vriendelijk praatte, maar dan
verzegelde een schaamte, waar men afgunstig op mag zijn, uw lippen weer. (65) Dikwijls ook
strekte u uw handen naar mij uit alsof u mij wilde strelen, maar trok u ze weer verschrikt
terug en maakte u uw gebaar niet af. Maar waarom vreest u, schuwe vrouw, een weke
jongensmond? Die zal uw zachte kin niet prikken! O hemel, ik leef, maar lijd kwellingen als
de gestorvenen, (70) want eerlijk, de stroom maakte mijn wang nat. Het waren al die tijd
bedriegelijke luchtbellen, die aan de wal van mijn tanden ontsnapten, en nu zie ik, zij het met
moeite, in, hoe onverdraaglijk mijn ellende is. Zelf ben ik om zo te zeggen mijn eigen
minnaar geworden en ik ben ontroostbaar dat hij, die in mijn eigen lichaam woont, (75)
gescheiden van mij woont; ingespannen was ik naar mijzelf op zoek. Maar de liefde voor
jezelf is erger dan die voor een ander, omdat die immer verstoken blijft van een luchthartige
kus. Daarom zou ik wel een tweede Briareos willen worden, om mijn mond naar een van mijn
gulzige monden te brengen, hem er heftig op te drukken (80) en een geneesmiddel voor mijn
vlammende verliefdheid uit Eros' koker te halen. Maar waarom zou ik, die een knappe jonge
man ben, begeren, een monster te zijn? Immers, als ik eenmaal naar beneden kijk, zou ik
dadelijk een tweeling kunnen worden en zou ik alles, wat ik wilde, kunnen ondervinden, als ik
er slechts niet meer voor zou terugschrikken om mijzelf te omhelzen. (85)
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„ ÉAllå t¤ bamba¤nv; prot°rh ¶ti NhÛåw §st¤.
„ Pr‹n går ¶bh pot‹ b°nyow ˜t' rnuon émfagapãzein.
„ NËn d' ·na mØ leÊssv glukerÚn fãow ênyeÛ keÊyei.
Ka¤ ken ¶fh prot°rv eﬁ mØ tÒd' ‡den p°len ênyow.
ÉEj°ti går lal°ein §y°lvn pn°e larÚn é@tmhn.
NhÛãdew d' ép°leican Ïdvr ˜ti nhl°a koËron
AÈtÚn •Ún fil°ein épatÆlion e‰dow ¶peiye.
Pollå d' §n éllÆl˙sin §yaÊmasan ˜tti g°noito
CuxrÚn Ïdvr kre›sson purÚw ﬂmerÒentow ÖErvtow.
Ka‹ nÊ ken ént‹ yanÒntow §dãkrusan ênyow §fÆbou,
FÊlla d' •ªw §pãfhsan §@pnoa xe¤resin êkr˙w,
ÉAllå l°gein trÒmeon mÆ oﬂ t°ren aÂma dr°pvsi.
ÉEj°ti d' ±˝yeow kefalØn •t°rvse p°lasse.
ÉAnt‹ d' •«n blefãrvn sobaro›w én°neuse korÊmboiw.
E‰ta d' §p°gracan petãloiw ÙnÊxessin éraio›w:
O tow ÖEfu Nãrkissow, àOw AÈtÚw ÖErvw Oﬂ ÉEtÊxyh,
AÈtÚw d' Oﬂ ÉOletØr, NËn d' Oﬂ Tãfow AÈtÚw ÖEgento.
8. ENDUMIVN.

5.

10.

15.

20.

ÜOsson épeires¤ƒ aﬁyØr perid°drome kÊklƒ,
TÒsson ÖErvw krat°eske dus‹n kerãtessi bio›o.
Ka¤ nu k¢n ∑n Kron¤dhw, eﬁ oÈk §p°dhsan §rvØn
Pallåw ÉAyhna¤h, ka‹ ÖArtemiw ÉIoxea¤rh.
AÈtår ÉAyhna¤h moÊnh édãmastow ¶mimne,
ÖArtemiw ≤midamØw tutyÚn metÒpisyen §tÊxyh.
ÖHmata går nÒon e‰xen ékhl°a: nÊktaw ımo¤h
ÉOrtal¤xƒ ≥nthse tiyasseÊontow ÖErvtow.
YaËma d' ¶hn pãntessin ˜soi na¤ousin ˆlumpon
Lv˝on eﬁn Ùrfnª bal°ein yeÚn ≥per §n aÈgª.
ÖArti kas¤gnhtow sf°terow pot‹ pÒnton ·kane.
ÜH d' ír' émeibom°nh pukinÚn drÒmon ¶kyore nÊsshw.
Pollãki d' égla˝hw §mnÆsato, pollãki d' a‡glhw.
ÑVw ‡den ±gay°vn êstrvn Ípol¤zona laÚn
ÜArmatow émfot°rvyi periproxuy°nta yÊraze.
ÑVw d' ‡de nhnem¤˙ ßkayen gelãonta k°leuya.
N°rye d' Íp' émbros¤˙ §gkÊmona ga›an §°rs˙.
Ka‹ nÊ k°n • sf°terÒn te kas¤gnhton Fa°yonta
ÉAtrek°vw §r°ei yur¤daw kÒsmoio tetÊxyai
Tªw d' ırãei a‡h bayÁn oÈranÚn, oÈranÚw a‰an.
TÒfra d' ‡svw kalÚn ˆmma yeØ tr°casa xãmaze.
ÖEdraken ÉEndum¤vna m°son katå p«# xuy°nta
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Maar waarom sta ik hier te wankelen? Dat meisje van daarnet is toch vast een Najade, want
zij is naar de diepte gegaan toen ik mij opmaakte om haar te omhelzen en verbergt nu, opdat
ik haar niet zie, haar zoete gelaat achter een bloem.' Hij zou wel verder gesproken hebben, als
hij de bloem, die hij zag, niet geweest was, want toen hij door wilde praten, blies hij slechts
een zacht windje uit. (90) De Naiaden waren uit het water gekomen, toen zijn bedriegelijke
spiegelbeeld de onbarmhartige jonge man probeerde over te halen, zichzelf te beminnen, en
zij verbaasden zich er onder elkaar zeer over dat het koude water sterker was dan het vuur van
de lieflijke Eros. Toen beweenden zij de bloem in plaats van de gestorven jongeling (95) en
raakten met hun vingertoppen de welriekende blaadjes aan, maar zij waren er bang voor om
hem te plukken, uit vrees, dat zij zijn tere bloed zouden vergieten. Daarna draaide de jonge
man zijn hoofd naar de andere kant en gaf hen in plaats van met zijn ogen met de trotse bloem
aan het eind van de stengel een teken. Toen schreven zij met hun nagels op de tere
bloemblaadjes: (100) Hier staat Narkissos, die zijn eigen minnaar was en zijn eigen vernietiger,
en die nu zijn eigen graf geworden is.

8. Endymion.
Eros oefent met de twee hoorns van zijn boog een macht uit die even onmetelijk is als de
kring die de aether doorloopt en zou de macht van Kronos' zoon gehad hebben, als Pallas
Athene en de pijlen strooiende Artemis zijn vaart niet ingetoomd hadden. (5) Maar alleen
Athene bleef onoverwinnelijk en Artemis werd niet veel later een godin die half overwonnen
was. Want overdag was zij niet te betoveren, maar 's nachts was zij als een jong dier en had zij
een ontmoeting met Eros, die alle schepselen onderwerpen kan. Allen, die de Olympos bewonen, verbaasden zich er over (10) dat die god beter in de duisternis dan in het zonlicht kan
treffen. Haar broer kwam juist aan bij de zee en zij wisselde hem af en kwam in snelle vaart van
haar startpunt aanijlen. Dikwijls dacht zij aan haar luister, dikwijls aan haar schitterende glans
als zij een steeds geringer wordend aantal van de heilige sterren (15) zich naar buiten zag
haasten aan beide kanten van haar wagen, als zij in de verte in grote rust haar stralende paden
zag liggen en daar beneden de aarde, bezwangerd van goddelijke dauw. Zij nu zal ronduit
zeggen dat zij en haar broer Phaëton de deuren van het heelal zijn (20) waardoor de aarde op de
hoge hemel uitziet en de hemel op de aarde. Op dat ogenblik zag de godin misschien, toen zij
haar schone ogen naar de grond gericht had, Endymion, die zich te midden van zijn kudde
neergeworpen had,
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ÉEn stereªw spilãdessin §f¤meron Ïpnon évte›n.
„ ÑHsux°vw d' ír' ¶fh: eﬁ oÈ xy¢w édelfÚn ‡deskon,
„ ÉEnnÊxion probãtoiw pariau°men §j°ti fa¤hn.
EﬁsÒke d' ≤ kat°kucen, ÖErvw Íp°neryen épÆnhw
Likrif‹w é˝jaw b°low §n prap¤dessin ¶keuye.
ÑH d¢ ( ka‹ oÈk ırãousa ) par°mmenai o‰den ÖErvta.
ÜVde d¢ lhyÒmenon kl°pthn prosef≈neen ¶mphw:
„âV moi §g∆n ∂ pçsi fãow ynhto›si par°sxon
„ MÆ se t°vw bl°cv skotomÆniow ¶skon §mautª.
„ ÉAllã tiw Ím°teron b°low ¶treme nuktÚw émolg“,
„ ÑHn¤ka nuktim°nh moÊnh katå ga›an énãssei;
„ T¤pte d¢ mØ jun°launew §n ≥mati ka‹ DiÚw aÈgª
„ ÑOppÒte kampÊla tÒja tita¤netai émfot°roisin;
„ áHn d¢ diakrin°ein m°now émfadÚn êmmin éleÊ˙w,
„ ÉEn fãeÛ krÊfa pursÚn §nipneÊseiaw ÙÛst«n.
„ ÖOfra ken éyrÆsv t‹w énØr §mÚn ¶klasen ∑tor,
„ áH kalÚw ±¢ kakÚw ( tãxa d' ˆssomai …w kakÚw §stin )
„ Pçsi går émbros¤h nÊj pasen e‰dow ımo›on,
„ Ka‹ nÊ ke Yers¤thn t‹w émÊmona Nir°a fa¤h.
„ ToÎneka paryen¤hn e·vw §fÊlasson êyikton
„ ÖOfra k¢n ént‹ kal«n aﬁsxr“ por°oimi sub≈t˙.
„ ToÎneka d' ÍlonÒmvn épere¤sion ¶ynow §rast«n,
„ ÉAyanãtouw te yeoÁw stuger«w ép°ballon ëpantaw.
„ ÉAutomãtvw d' ≥dh pår éeik°Û l°jomai éndr‹
„ àH pãrow égreut∞ra kus‹n m°lphyra par°sxon,
„ ÜOtti d°maw pãpt˙nen §n‹ proxoªsi lo°trou.
àVw fãto: ka‹ é°kousa kat' aﬁy°ra d¤fron ¶laune.
ÑHn¤a d'§n palãm˙ mÒgiw ¶sxeye. poËw d' §p‹ =um“
N°ryen §nãrkhsen. ligurØ d° oﬂ ¶kpese mãstij.
To›on étuzÒmenoi ·ppoi édaÆmona koËron
ÜHrpasan aÌ makrÚn ped¤on nifÒentow ÙlÊmpou,
ÑVw oﬂ Íp¢r kefal∞w Kron¤dhw §l°lije keraunÒn.
OÈd' êra t∞w d' ¥ssvn krad¤hn ¶sseue keraunÒw.
ÉEnyãde d'oÈ m°monen f°reto flogerªsin é°ll˙w,
OÈd¢ ka‹ √ f°reto tromerÚw nÒow e‰xen ﬂkãnein.
ÖAzeto går p≈loiw krotal¤zemen ërmata le¤pein,
OÈd' ¶xen ≤n¤oxon talas¤frona tÒn k' §pibÆs˙.
ÉOc¢ d' ír ±°liow kra¤nein §dÒkhsen §°ldvr.
AÈtår ımoË mig°ein §sebãssato nÊkta ka‹ ∑mar:
MnÆsato d' …w mãkarew Kron¤dhn §g°lassan ëpantew
ÜOtti sun°pleke nukt‹ miª •nÚw ≥matow Àraw.
T“ går §legxe¤hn polÁ me¤zona de¤dien aÈtÆ,
Eﬁ sfet°r˙ épãt˙ aﬁ≈nion ∑mar Ùr≈r˙.
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op de harde rotsen een verkwikkende slaap genieten. Toen zei ze zachtjes: 'Als ik mijn broer
gisteren niet had gezien, (25) zou ik zeggen, dat hij sindsdien al de hele nacht bij de schapen
slaapt.' Zodra zij zich naar beneden had gebogen, sprong Eros van onder de wagen schuin
omhoog en verborg een pijl in haar borst. Zij nu voelde, hoewel zij hem niet zag, dat Eros bij
haar was en zei, hoewel die bedrieger zich verborgen hield, toch het volgende tegen hem: (30)
'Ach, ik ongelukkige, die aan alle stervelingen het licht verschaf, hield me tot nu toe voor
mijzelf verduisterd om jou niet te hoeven zien. Maar wie is er in het donker van de nacht nu
bang voor jouw pijl, als zij, die razend door de nacht gaat, alleen over de aarde heerst? Waarom
kwam je niet overdag, in het licht van Zeus, naderbij, (35) als je je kromme boog met beide
handen spant? Als je er voor terugschrikt om je kracht openlijk met mij te meten, zou je in het
licht onopgemerkt de fakkel van je pijlen naar mij toe kunnen blazen, zodat ik zou kunnen zien
wat voor een man mijn hart gebroken heeft, een mooie of een lelijke (maar ik zal wel snel te
zien krijgen dat het een lelijke is), (40) want aan allen verleent de onsterfelijke nacht een zelfde
uiterlijk en je zou dan zeggen dat Thersites de voortreffelijke Nireus is. Daarom is het dus, dat
ik mijn maagdelijkheid lange tijd onaangeraakt heb bewaard, om die nu in plaats van aan een
schone man aan een schandelijke zwijnenhoeder te geven, en daarom heb ik een enorme massa
minnaars die in het bos wonen (45) en ook alle onsterfelijke goden steeds hardhandig
afgeschud. Maar nu zal ik mij vrijwillig neerleggen naast een schamele man, ik, die eertijds een
jager aan zijn honden gegeven heb als speeltje omdat hij mij begluurde bij het uitgieten van het
badwater.' Dat zei ze en ze voerde met tegenzin haar wagen door de lucht (50) en kon de
leidsels nog maar nauwelijks in haar handen houden; haar voet verstijfde onder haar op de
dissel en de zweep met zijn heldere klank ontviel haar. Zo hadden ook zijn verschrikte paarden
een onervaren jongeling meegesleurd naar de grote vlakte van de besneeuwde Olympos toen
Kronos' zoon de bliksem boven zijn hoofd rondslingerde. (55) Háár hart nu werd niet minder
opgejaagd door Eros' bliksem. Naar plaatsen waar zij niet heen wilde, werd zij meegesleurd
door zijn vlammende windvlagen en zij kon in haar angst zelfs niet gewaar worden waar zij
heen gesleurd werd. Want zij deinsde er voor terug, de wagen aan de paarden over te laten om
mee verder te ratelen, en ze had geen onverschrokken menner om op de wagen mee te laten
rijden. (60) Wat later nu besloot de zon haar wens in vervulling te doen gaan. Zij schrok er
namelijk voor terug om dag en nacht te vermengen, want zij herinnerde zich, hoe de
gelukzaligen allen Kronos' zoon uitgelachen hadden omdat hij met de tijd van één dag de tijd
van één nacht samenvlocht. Daarom vreesde zij een nog veel grotere schande (65) als zij om
haar eigen genot te bevredigen een eeuwig durende dag zou doen ontstaan.

88

70.

75.

Griekse teksten

OÈd¢ tÒson tãd' êlujen ˜son lãlon ≤niox∞a.
„ ÉOc¢ d' ¶fh: plãzesye kat' êpleton oÈranÚn ·ppoi
„ Poim°now ≤met°rou Ù˝ew plãzontai §n a‡˙.
âH. ka‹ ˜mvw ≥Ûje kat' aﬁglÆentow ÙlÊmpou.
âVka d' §w ÉEndum¤vna katÆripen ≤d°Û =o¤zƒ,
Ka¤ oﬂ §pipne¤ousa kat' ˆmmata nÆgreton Ïpnon
Aﬁdo› ékhlÆtƒ yamin«w §pet°rpeto nekr“.
ÑVw d¢ pãrow brad°essin §m°mcato goÊnasin ±oËw
NËn min §lafrot°rhn ÙlofÊretai ¶mmenai aÎrhw.
OÏneka d' oﬂ dok°ei tÚ gerÒntion a‡tion e‰nai
Oﬁktrot°rvw goãei Kefãlou mÒron ±° per aÈtÆ.
T«n d' êra sigal°ƒ ∏dow p°len oÈd¢n §fÆbƒ.
E‡ pote mØ katå yumÚn §geÊsato t«nd' §n Ùne¤rƒ.
9. TETTIJ.

5.

10.

15.

20.

25.

Bãtraxow aÈstal°vn kÆruj ligÊfvnow §naÊlvn,
DÆmhtrÒw y' ﬂer∞w boulhfÒrow ±x°ta t°ttij,
ÉH˝yeoi §g°nonto sunÆlikew. éllå nÒhma
TÒsson §n‹ stÆyessi diãndixa to›sin êhto
ÜOsson Ïdvr ka‹ ga›a, tãte sf¤sin oﬁk¤a ke›tai.
Pçsi går émfÆriston ¶hn µ ple¤osi t°ttij
KleinÚw ¶hn égayo›w, µ ple¤osi Bãtraxow aﬁsxro›w.
Bãtraxow aﬁnomÒrvn ımogãstriow ¶ske gigãntvn.
âHra kasignÆtouw foberoÁw én°f˙ne pros≈pƒ.
Ka‹ fr°new oﬂ mhtrÚw melan≈terai ∑san ÉAroÊrhw.
OÎpote d' oﬂ êmpneusen éeikel¤hw stÒma l≈bhw.
OÈd' ˜te lussal°hn krad¤hn prÆ#nen éoidª,
ÉEj°ti går polÁ mçllon §e¤sato labragoreÊein.
AÈtår ı xruse¤hw yãlow Ïstaton ¶pleto fÊtlhw.
OÈd' aÌ ımotref°vn t‹w §#kr¤nesken •ta¤rvn
áH k°n oﬂ ∑tor ¶hn leuk≈teron ≥ ken ÙpvpØ,
ÉAmfÒteron d' èpal∞w xiÒnow leuk≈teron ∑en.
MoËnow ıd' ≤sux¤hn pen¤hnt' énye¤leto pãntvn,
ÑHsux¤hn pen¤hnt' êfenow megãloio KrÒnoio.
Pçw d'oﬂ ¶hn ploËtow sfet°rh poluda¤dalow aÈdÆ.
Tªde polukteãnvn perig¤neto pollÚn énãktvn,
âHmar ëpan ligur«w katå dãskion êlsow ée¤dvn.
ÉAllå ka‹ Õw tÒssoisi d¤xa fron°ontaw §fÆbouw
BaiÚw ÖErvw malak∞w Íf' ßna zugÚn eÂlen ÉE°rshw,
àH p°len ıplotãth •katÚn Ne¤loio yugãtrvn.
Aﬁe‹ d' ±°rioi eﬁw ßsperon êxriw ¶melpon
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Maar daar was ze niet zo bang voor als voor de praatjes van een wagenmenner. En na een
poosje zei ze: 'Paarden, dwalen jullie maar rond door de oneindige hemel, de schapen van mijn
herder dwalen rond op de aarde.' Dat zei ze en tegelijk sprong zij op van de schitterende
Olympos (70) en stortte zich snel onder zacht geruis naar beneden, naar Endymion. Zij blies
hem een vaste slaap over de ogen en beleefde in alle eer en deugd telkens weer genot aan de
jongen, die er als dood bij lag en niets merkte. Terwijl zij vroeger de dageraad verweten had,
trage voeten te hebben, klaagt ze nu, dat zij sneller is dan de wind, (75) en omdat zij meent dat
het oudje de schuld is, bejammert zij het lot van Kefalos nog veel klaaglijker dan die dat doet.
De stille jonge man echter had van dat alles geen enkel genot, of het moest al zijn, dat hij er in
zijn geest in een droom van genoot.

9. Tettix.
Kikker met zijn heldere geluid, die in vuile beken zijn boodschappen rondbazuint, en Krekel
met zijn luide zang, de raadsman van de heilige Demeter, waren jonge mannen van gelijke
leeftijd, maar hun karakter verschilde even sterk (5) als het water en het land, waar zij moeten
wonen. Want men kon het er niet over eens worden, wie er beroemder was: Krekel onder de
goeden, of Kikker onder de slechten. Kikker was uit dezelfde moeder geboren als de Giganten,
die een ellendig lot hebben; hij nu deed door zijn gelaat aan zijn angstaanjagende broers denken
(10) en zijn ziel was zwarter dan zijn moeder, de Aarde. Nooit hield hij eens even op met zijn
schandelijke praatjes, zelfs niet als hij zijn razende hart kalmeerde door gezang, want daarna
leek het wel of hij nog veel harder vuilbekte. Maar de ander was de laatste telg van een geslacht
van goud. (15) Niemand van de makkers met wie hij opgevoed werd, kon met zekerheid zeggen
of hij een blanker hart dan wel een blanker gelaat had, want beide waren ze witter dan de zachte
sneeuw. Hij verkoos als enige eenzaamheid en armoede boven alles, de eenzaamheid en de
armoede die alles zijn wat de grote Kronos bezit. (20) Zijn hele rijkdom was hem zijn stem met
zijn talloze nuances, waardoor hij ver uitstak boven rijke vorsten, hij, die de hele dag zijn
getsjirp helder in het schaduwrijke woud liet opklinken. Maar toch bracht de kleine Eros de
jongelui, die zózeer van karakter verschilden, samen onder één juk, namelijk dat van de
liefelijke Eërse, (25) die de jongste was van de honderd dochters van de Nijl. Zij plachten de
hele dag van de ochtend tot de avond te zingen
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BussÒyen §kkal°santew •Ún glukÊmhlon éoida›w.
Ka‹ p¢r •ª polÁ mçllon énepto¤hsen éoidª
Bãtraxow eﬁ T°ttij katerÆtue yesp¤da molpÆn.
To›o går émbãllontow §fπneto pãnta =°eyra
ÉEjap¤nhw t¤ktein épere¤sia fËla yeãvn.
NhÛãdew går patrÚw Ípobrux¤oio melãyrvn
ÉAyrÒai §jan°dusan égallÒmenai katå d¤naw.
AÈtår ˜ g' ﬁdnvye‹w §pakou°men ¶sken •to›mow,
Aﬁfnid¤vw d' ¶sthse =Òon ka‹ §g¤neto l¤mnh.
Ka‹ skop°lvn ÙrxhymÚn ﬁd≈n tiw ¶fasken éoidÚn
Xe¤lesin §mpneËsai skop°loiw fus¤zoon êsyma.
NhÛãdew d' êra pçsai ﬁainÒmenai Ùp‹ kalª
ÖOmmata nvlem°vw ¶xon étr°maw, Ùj°a d' Œta.
ÉAllå m¤h fyogg∞w melihd°ow oÈk éleg¤ze
NhÛåw ıplotãth: mçllon d' ëden aÈtÚw éoidÒw.
Pçsa d¢ phgnum°nh Íp¢r o‡dmatow Àste kol≈nh
ÖOmmasi thkom°noisin §pÒpteto faidrÚn ¶fhbon.
TÚn d' êr' ımØ •t°rvyi katå kr∞tow lãben êth,
Xe¤lea d' oﬂ nãrkhse, ka‹ §k stomãtvn é°konti
ÉAnt‹ kal∞w ”d∞w stonãxh ka‹ klauymÚw ˆrvre.
ÉAmfÒteroi d'a‡yonto m¢n émfadÚn, émfot°rouw d¢
ÉAllÆlvn lãye pursÚw ﬁª gega«taw §n a‡s˙.
ÉAllå ka‹ Õw eÂw yumÚw ¶hn, eÎjanto d¢ lãyr˙
ÉEly°men eﬁw ßna x«ron. êtar t°low oÈd¢n Ùphde›.
OÈ går ˜d' ‡driw ¶hn perãein potamo›o =°eyra,
OÈd' ¥d' ‡driw ¶hn perãein camay≈dea ga›an.
Bãtraxow émfot°roiw édinÚn fyÒnon aﬁnÚn êeje
ÑOppÒte nhxÒmenow diad°dromen Ígrå k°leuya,
B°nyeã t' ﬁxyuÒenta, kubist«n êlludiw êll˙.
T“de går §j Ídãtvn b¤otow p°len,Ïdata d' aﬁe‹
Naietãvn ¥bhse. ka‹ §kgega≈w per ÉAroÊrhw
MÆtera nvlem°vw pedÒyen m¤shsen ÉAroÊrhn.
T“ k¢n •Ún T°ttiga kalØ §y°lesken ÉE°rsh
Bãtraxon §n to¤sdessi, ka‹ oÎ per èpçsi, gen°syai.
ÉOc¢ d' •“ pãppƒ Kron¤d˙ énå xe›raw ˆregnu
ÑVw oﬂ éÛst≈s˙ ÍpÚ kÊmasin aﬁsxrÚn §rastÆn.
A‰ca d' ˜g' eﬁw bussÚn yÒre kÊmbaxow Àste mÒlibdow,
OÎpote d' íc §pan∞lyen: étår metå baiÚn ‡deskon
Yhr¤on §k l¤mnhw énadÊmenai, ˘ prÒterÒn per
Bãtraxon ¶mmen ¶Ûskon étarthr∞w épÚ l≈bhw.
To›o d' épollum°noio kakÚn mÒron oÈd¢n ¶ruje
Pary°non ±˝yeÒn te sunely°men ±° tiw aﬁd≈w.
TØn d' êra margÚw ÖErvw tax°vw éf°lesken Ùpvp∞w.

Idyllia sive Heroës - Tettix

91

en riepen met hun gezang hun zoetelief vanuit de diepte naar zich toe. Alhoewel....Kikker joeg
door zijn gekwaak veeleer schrik aan als Krekel zijn goddelijke zang eens even staakte, (30)
maar als die laatste een lied aanhief, leken alle stromen plotseling onmetelijk veel godinnen
voort te brengen. Want de Najaden doken dan allen op uit hun vaders natte huis daar beneden
en dartelden blij in de kolken. Hij, de vader, boog zich dan, gereed om te luisteren, (35) en deed
de stroom plotseling stil staan, waardoor hij een plas werd. Als men het dansen van de rotsen
zou zien, zou men zeggen dat de zanger met zijn lippen de rotsen adem inblies waardoor ze
gingen leven. De Najaden nu, die zich allen verkwikten door die prachtige stem, hielden hun
ogen voortdurend op hem gevestigd en hun oren gespitst. (40) Maar één was er die zich niet
bekommerde om die honingzoete stem, namelijk de jongste Najade: haar beviel de zanger zèlf
meer. Zij stond geheel verstijfd als een zuil in de golven en keek met smeltende ogen naar de
vrolijke jonge man. Hèm aan de andere kant overmeesterde net zo'n grote verbijstering; (45)
zijn lippen verlamden en ongewild kwam er uit zijn mond in plaats van schoon gezang een
steunend geklaag. Beiden stonden in vuur en vlam, dat was duidelijk zichtbaar, maar beiden
ontging het, dat ze door die fakkel in één en dezelfde toestand verkeerden. Toch hadden ze één
en dezelfde begeerte en wensten dan ook heimelijk (50) om op één plaats samen te komen; de
vervulling van die wens liet echter op zich wachten, want de een kon niet doordringen tot de
stroom van de rivier en de ander kon niet doordringen op het zandige vasteland. Kikker wekte
bij die beiden een heel pijnlijke afgunst op wanneer hij al zwemmend over de vochtige paden
(55) en door de visrijke diepten ging en nu eens hier-, dan weer daarheen duikelde. Zijn voedsel
kwam namelijk uit het water, en toen hij opgroeide, had hij altijd in het water gewoond, en ook
al was hij dan een zoon van de Aarde, toch haatte hij steeds uit de grond van zijn hart zijn
moeder, de Aarde. Daarom zou de schone Eërse wel willen dat haar Krekel (60) als een kikker
werd wat dat betreft, maar niet in alle opzichten. Toen strekte zij haar handen uit naar Zeus,
haar vader, om hem te vragen, haar schandelijke minnaar onder water met een pijl te treffen.
Terstond stortte die voorover naar beneden als een stuk lood en kwam niet meer boven, maar na
een poosje zagen zij (65) een monster uit de plas opduiken waarvan ze vanwege zijn lelijke
gescheld vermoedden dat het vroeger Kikker geweest was. Toen hij omgekomen was door een
boos lot, verhinderde niets dan een zekere schroom het meisje en de jonge man meer om samen
te komen. De razende Eros nu ontnam het meisje gauw het gezicht
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ÑOppÒte paryenikØn moÊnhn §k¤xhsen §rastÆw,
ÑOppÒte d'oﬁÒyen o‰ow •ª kÆlhsen éoidª.
ÉOc¢ går eﬁw ˆxyhn §kal°ssato, ka‹ katamãrcaw
Pollãkiw …w é°kousan énÆgagen eﬁw m°son êlsow.
ÉAll' ˜te dØ g¤nvske nÒon layra›on ÉE°rshw
ÉEnyãde min kat°rujen, •Øn d' §t°lessen êkoitin.
OÈd' ír Ùpuiom°noiw yãlamow numfÆÛow ¶ske.
OÈd° tiw o‰kow ¶hn, eﬁ mØ tÚn Ïperye mur¤kh
N°rye kataklim°noiw skiero›w petãloisin ¶teuxe:
Pãnta d¢ b°briyen pen¤hw. ˜de numf¤ow o‡mhn
Kl∞ron ¶xen, nÊmfh d' étalØ ¶xe kãllow ßednon.
P¤ona d'eﬁw gãmon aÔon ÖErvw ±rtÊneto de›pna
ÉAllÆlvn xar¤enta filÆmata ka‹ ter¢n êsyma.
ÉAll' ˜te dØ T°ttij §n°fu stomãtessin ÉE°rshw
Meilix¤oiw meyÊvn prosptÊgmasin: ¥d' §genÆyh
Thkom°nh meleÛst‹ potÚn, tÒde KÊpridow éstØr
ÉEj°ti kakkefal∞w le¤bei §p‹ d›an êrouran.
ÉEnyãde d' ∂ gonimØn not¤hn ¶stazen, §ke›se
ÖAnyea mudal°hw énedÊeto mur¤a ga¤hw,
Pãnta d' ín »d¤neske, g°lasse d¢ nÆnemow aﬁyÆr.
OÈd° ke t∆w ¶cuje marainÒmenon T°ttiga,
ÖOfra k¢n oÈd¢n •oË prot°rou T°ttigow §le¤fyh,
áH glukerØ moÊsh, taxinÒn t' émãrugma podo›Ûn.
ÉEj°ti d'eÈdik¤h oﬂ ¥ndanen ≤sux¤h te.
Pçsa går oﬂ aÎlh stãxuw ¶pleto. tªd' §n énãssvn
EÂw basileÁw ka‹ dmv˛w ¶hn, d∞mÒw te ka‹ érxÒw.
Ka‹ fyim°nhn p¤nvn êloxon met' épÆmona da›ta,
Yespes¤oiw mel°essin émallodet∞raw ‡aine.
10. KEFALOS.

5.

10.

Ka¤per aÌ AﬁyiÒpvn leukÒxroon oÈd°na fa¤hw,
AﬁyiÒpvn ¶mphw t‹w ¶hn leuk≈terow ênthn
ÉH¢ xi∆n ∂ ke›tai §p' ékropÒloisin ˆressin.
ÉAnt¤yeon K°falon m°lpv, ˘w §pe¤yeto prÒfrvn
KÊpridow ÉArt°midÒw te nÒmoiw d¤xa per fron°ousin.
T∞w d' ˜ge m¢n katå nÊktaw §pe¤yeto t∞w d¢ kat' ∑mar.
CeÊdomai: émfilÊkh nÁj §j°ti ga›an ¶xeske,
ÑHn¤ka maim≈vn kemãdaw l¤pe demn¤a nÊmfhw.
Aﬁe‹ d' §nnÊxiow pros°bh trhxe›an étarpÚn,
ÉEn skop¤˙ d' ±∆ =od°hn prokãlize fan∞nai.
AÈtår §pØn ±∆w kayãpaj kalÚn ¶draken êndra
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(70) wanneer haar minnaar haar in haar eentje trof en hij haar helemaal alleen betoverde met
zijn gezang. Na enige tijd echter riep hij haar naar zich toe op de oever, pakte haar beet en
voerde haar dan dikwijls - ze deed of ze tegenstribbelde - naar het midden van het woud.
Maar toen hij uiteindelijk de geheime wens van Eërse had leren kennen, (75) hield hij haar
daar vast en maakte haar tot zijn vrouw. Er was daar voor de pas gehuwden natuurlijk geen
bruidsvertrek en ook geen huis, of het moest de woning al zijn die een tamarisk boven hen
vormde met zijn naar beneden buigende, schaduw gevende blaadjes. Alles was heel armoedig,
maar de bruidegom had zijn zang (80) als erfdeel en de jonge bruid had haar schoonheid als
huwelijksgift. De Liefde bereidde een rijke maaltijd voor hun armzalige huwelijksfeest: de
heerlijke kussen, die ze elkaar gaven, en een zacht hijgen. Maar toen nu Krekel dronken door
hun zachte omhelzing zijn mond op de mond van Eërse legde (85), vervloeiden haar
ledematen gaandeweg tot het vocht dat de ster van Kupris sindsdien naar beneden laat
druppelen op de stralende aarde. En daar, waar zij haar vruchtbare nat liet vallen, kwamen
talloze bloemen uit de vochtige aarde omhoog, werd alles zwanger en lachte de kalme lucht.
(90) Maar zij kon zo de wegkwijnende Krekel niet verkoelen, en zo gebeurde het tenslotte dat
er niets van haar vroegere Krekel over was dan zijn zoete gezang en zijn snelle voetstap.
Voortaan vond hij zijn genoegen in gerechtigheid en rust, want een korenaar was zijn hele
hof, waar hij het voor het zeggen had (95) en zowel koning als dienaar, zowel volk als heerser
was. Hij dronk er van zijn verdwenen echtgenote na een goed maal en verkwikte de
schovenbinders met zijn heerlijke gezang.

10. Kefalos.
Hoewel je van geen enkele Aethiopiër zou kunnen zeggen dat hij een blanke huid heeft, was er
toch een Aethiopiër die blanker was van uiterlijk dan de sneeuw die op de bergen met hun hoge
toppen ligt. Ik zing over de aan een god gelijke Kefalos, die met een blij hart (5) aan de wetten
van Kupris en van Artemis gehoorzaamde, hoe verschillend van aard die ook zijn: de ene
gehoorzaamde hij ’s nachts, de andere overdag. Nee, ik vergis me: de ochtendschemering lag
nog over de aarde, als hij, vol begeerte om herten te jagen, het bed van een jonge vrouw verliet.
Altijd ging hij nog in de nacht over een oneffen voetpad (10) en riep vanaf zijn uitkijkpost de
rozerode dageraad op om te verschijnen. Maar toen de dageraad de schone man eenmaal gezien
had,
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ÉVkut°rvw metÒpisye pÒsin prol°loipe g°ronta.
Sperxom°nh kãlliston ﬁde›n keimÆlion a‡hw:
ÑVw går Íp' §k nuktÚw dnofer∞w én°kucen êroura
OÈd¢n •o›w ˆssoiw xari°steron §jefaãnyh
áH K°falow sfet°rhn aÈgØn xar¤tessin ém°rdvn.
ÖHyele d' ±°rion d¤fron prÒpan ∑mar §laÊnein,
ÖOfra panhmer¤h ês˙ ékÒreston ÙpvpÆn.
Memcam°nh d' êmoton Kron¤d˙ Ùl¤ghw per‹ mo¤rhw
Nukt‹ ka‹ ±el¤ƒ makr∞w §m°g˙ren ıdo›o.
ÑOppÒte d' ±°liow fπ˙ potid°xnuto NÊkta,
T∞w d' énafainom°nhw potid°xnuto mçllon •autÆn,
ÑVw pãlin égreutØr §p‹ yhr¤a d¤ktua te¤n˙:
Pollãki d' eÈjam°nh aﬁ≈nion Ïpnon évte›n
ÉH°lion, dÆyune parå xrÒnon ±d' •å m°tra.
ÑVw d' êra min katå n«ton ÍperkÊcanta nÒhsen,
Paryen¤˙ aﬁdo› liparåw kat°xeue pareiãw.
ÖEnyen ¶ti profan°ntow §reÊyetai ±el¤oio.
ÉOc¢ d¢ yarsÊnousa nÒon pros°eipe sivpª:
„ OÈx' ˜ge dØ pr≈tistow §mØ klhyÆsetai êgrh.
„ ÜHrpasa TiyvnÚn, yrasum°mnonã t' ÉVr¤vna,
„ T“ tr¤tow émfot°roiw metar¤ymiow éndrãsin e‡h.
âH =a: ka‹ émfi°ponta peparm°non ¶gxeÛ y∞ra
ÉEjÒpiyen kat°marcen: •“ d' §nekãtyeto d¤frƒ.
Måc éekazÒmenon, yalerÒn t' §p‹ dãkru x°onta.
ÜHde parhgor°ousa f¤lon kla¤onta proshËda:
„ T¤pte sÁ dakrux°eiw m°ga nÆpie. ka‹ Pãriw oÏtvw
„ ÖVfele dakrux°ein eﬁ ¥rpase TÊndariw aÈtÒn.
àVw fãto: ka‹ Ùx°esken §w Íciref¢w m°ga d«ma,
Lhyom°nh tax°vw élaÚn TiyvnÚn éko¤thn.
Eﬁ går ˜d' éndrÚw ékoÊsaw éne¤reto t‹w j°now e‡h,
ÑHd' ¶fh §j ép¤hw ga¤hw f¤lon uﬂÚn ﬂk°syai.
ÖEmphw d' aﬁ¢n ‡aue pår uﬂ°Û nÆdumon Ïpnon.
ÑHd' énatellom°nh pãrow ¶fyane nuktÚw émolgÒn,
NËn min §ò édinÚn kat°xein fus¤zoon a‰an.
Ka‹ nÁ m¤h nÁj ¶ske diamper¢w, eﬁ ÑUper¤vn
E‡asen ±rig°neian Íp¢r xrÒnon étr°maw eÏdein.
Pollãki gãr min ¶geiren ﬁ∆n propãroiye yurãvn
Zeugnum°noiw ·ppoisi, ka‹ ërmati. pollãki d' aÈtØn
OÈk énståw §n°kurse baye¤hw tãrfesi nuktÒw.
ÑHd' èra dØ pr≈tiston §geÊsato p«w p°le pikrØ
ÉArtigãmoiw nÊmf˙sin, §pe‹ stug°esken •autÆn.
AÈtår §pe‹ kÒsmow tãxa mhk°ti kÒsmow §tÊxyh,
Ka‹ nÊ ken ∑mar ¶xen nuktÚw drÒmon, ¥d' êra to›o,
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liet zij haar oude echtgenoot snel in de steek en haastte zich voort om dat allerschoonste sieraad
op aarde te zien. Want toen het land opgedoken was uit de donkere nacht, (15) vertoonde zich
niets aan haar ogen dat mooier was dan Kefalos, die haar eigen glans met zijn schoonheid
verduisterde. Zij wilde de hele dag in haar wagen hoog in de lucht rijden om voortdurend haar
onverzadiglijke blik tevreden te stellen. Zij verweet Kronos' zoon voortdurend dat ze maar zo'n
gering deel had (20) en misgunde de nacht en de dag hun lange tocht. Wanneer de zon in de
schemering op de Nacht wachtte, wachtte zij, als die aan kwam zetten, veeleer op haar eigen
verschijnen, wanneer de jager opnieuw zijn netten zou spannen om wild te vangen. Dikwijls
wenste zij dat de zon een eeuwig durende slaap zou slapen (25) en talmde zij langer dan de haar
toegemeten tijd. Toen zij hem nu van een bergrug naar beneden zag komen, spreidde zij met
maagdelijke schroom haar goud-glanzende wangen uit en was nog helemaal rood toen de zon al
verscheen. Na een poosje vatte zij moed en sprak in stilte bij zichzelf: (30) 'Waarlijk, hij zal niet
mijn eerste buit genoemd worden: ik heb Tithonos al geroofd, en Orion met zijn dappere hart.
Moge hij daarom na die beide mannen de derde zijn'. Dat waren haar woorden, en toen hij een
dier achtervolgde dat hij met zijn lans doorstoken had, greep ze hem van achter beet en zette
hem in haar wagen, (35) terwijl hij tevergeefs tegenstribbelde en heel wat tranen vergoot. Toen
zei ze in een poging om hem te bepraten tegen haar wenende geliefde: 'Waarom zit je te huilen,
grote sufferd? Dan zou ook Paris zoveel tranen moeten vergieten als de dochter van Tyndareos
hem zou schaken!' Dat zei ze, en ze reed naar haar grote huis met zijn hoge dak (40) en vergat
haar blinde echtgenoot Tithonos al gauw. Als die dan een man hoorde en vroeg, wie die
vreemdeling was, zei ze dat haar zoon uit zijn verre land gekomen was. Maar desalniettemin
genoot zij steeds naast die 'zoon' van de zoete slaap. Vroeger was zij bij haar verschijnen de
nacht als hij lichter werd voor, (45) maar nu liet ze hem de graan voortbrengende aarde
menigmaal in zijn greep houden. Het zou dan ook één voortdurende nacht geweest zijn, als
Hyperion de vroeg in de morgen geborene de hele tijd rustig had laten slapen. Dikwijls namelijk
kwam hij met zijn paard en wagen voor haar deur en maakte haar wakker en dikwijls (50) trof
hij haar voor zonsopgang aan in het dichte struikgewas van de diepe nacht. Zij merkte
zodoende, nu zij een afkeer kreeg van zichzelf, voor de eerste keer, hoe bitter haar verschijnen
was voor pasgehuwde jonge vrouwen. Maar omdat het heelal al gauw het heelal niet meer
geweest zou zijn en de dag het verloop van de nacht zou hebben en de nacht dat van de dag,
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ZeÁw ÉH∆ §kãlesse, xolvto›sin d' §n°nipte:
„ Eﬁ s°g' ÖErvw élãvse, broto‹ oÈk a‡tio¤ eﬁsin,
„ Nvlem°vw ëma toi fãeow glukero›o xat¤zein.
„ ÉAllå yo«w épÒpempe gamÒklopon ±perop∞a,
„ ÜOw se paraplãzei kakÚn ÜEsperon érxÚn •l°syai,
„ Ka‹ teÚn éntib¤ƒ por°ein ≤gÆtora nukt¤.
àVw ˜d' ¶fh: ≤d' aÔyiw éxeuom°nh ép°bhse,
ÜOtti pÒsin z«on stuger«w fellen Ùl°ssai.
OÈd¢ ka‹ Õw tÒlmhsen élit∞sai DiÚw ÙmfÆn.
ÉAllå f¤lƒ Kefãlƒ pÊmaton sp°ndousa f¤lhma,
ÉEn korufª kat°yhken éf' ∏w én°leske pãroiyen.
OÏneka d' ∂n krad¤hn malakª ≥greusen Ùpvpª
ÖVmose yhr¤on oÈd¢n •åw ÍpÚ xe›raw élÊjai.
Ka‹ oﬂ êfukton ¶dvke b°low, kÊnat' érgiÒdonta
àOw polÁ =h˝teron fÆnhw §k¤xhse lagvÒn.
AÈtår ıd' éspas¤vw pãlin e‡side ga›an §rannÆn.
Pår fyim°noiw går ¶faske kat' êÛdow oÔdaw ımile›n
ÖOfra parå Kron¤d˙ pvl°sketo ka‹ makãressi.
ÉEjap¤nhw d' eﬁw o‰kon ¶bh ka‹ eÔnin êkoitin,
ÑHd¢ m‹n ±@te nekrÚn •“ Íped°jato kÒlpƒ,
ÖApneustow d' §p‹ dhrÚn ¶fu ka‹ ênaudow Ïperyen.
AÈtår §pØn êmpnunto, f¤lhn ıd' ¶kusse dãmarta,
ÑHd° min oÎpote pãmpan •«n éf°hke gene¤vn.
OÈd' §p‹ dØn élÒxou »nÆsato dÊsmorow énÆr.
ÉEj°ti går prot°rhn fil°vn kemadossÒon êgrhn
ÉAskel°vw §p‹ y∞raw §peirÆtizen ÙÛstoË.
ÑOppÒte d' ±°liow kefalØn kayÊperyen ¶balle
ÉAzal°hn krad¤hn aÎrhn §kãlessen ﬁa¤nein.
Ka¤ tiw ‡svw é˝vn élÒxƒ katel°jato lãyrh.
ÑHd' êr' ÙÛssam°nh nÊmfhw tinÚw aÈtÚn §rçsyai
AÎrion §n dolixª botãn˙ leim«now §keÊyh.
Ka‹ pÒsin aÔ §nÒhse kunÚw dedmhm°non êstrƒ
âHtor épocÊjai ligurª ﬂketeus°men aÎr˙.
ÉAll' ˜te dØ xa¤rousa met°rxeto d›on éko¤thn,
Ke›now §ferpoÊshw ßkayen kolÒsurton ékoÊsaw,
Kinum°nhn y' ırãvn po¤hn pro°hke b°lemnon,
T“d' êfar oÈtam°nh tromerØ ÙlÒlujen êkoitiw.
AÈtår ˜t' oÈ K°falow yhrvd°ow ¶kluen ±x∞w,
Macid¤vw §d¤vke b°low, polÁ d' Ïsterow ∏ke.
AÂma d' ﬁd∆n élÒxou kinurØn pro˝allen é@thn.
„ âV moi §m∞w êgrhw, §te«w tÒd' ßleskon ˆlessa.
„ OÈd¢ mi∞w ≥dh élÒxou ÙlofÊromai o‰ton,
„ AÈtår §g∆ do¤ain élÒxoin ëma x∞row §tÊxyhn,
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(55) riep Zeus Eos bij zich en berispte haar met boze woorden: 'Als de liefde jou blind gemaakt
heeft, dan hebben de stervelingen het nog niet verdiend om voortdurend, zolang dat jou uitkomt,
naar het zoete licht te moeten verlangen. Stuur dus die overspelige bedrieger, die je op het
verkeerde pad brengt, zodat je de Avondster als een slechte leidsman verkiest (60) en als je gids
neemt in de vijandige nacht, gauw weg.' Dat waren zijn woorden en zij op haar beurt ging
treurig weg, omdat zij tot haar verdriet haar sterfelijke bedgenoot moest verliezen. Maar zij
durfde toch niet te zondigen tegen het woord van Zeus; zij gaf haar lieve Kefalos een laatste kus
(65) en zette hem op de bergtop neer waar ze hem vroeger vanaf had gepakt. En omdat hij haar
hart gevangen had met zijn liefelijke gelaat, zwoer zij, dat geen wild dier aan zijn handen zou
ontkomen. Zij gaf hem een pijl waar niet aan te ontkomen viel en een hond met blikkerend witte
tanden, die veel gemakkelijker dan een zee-arend een haas kon inhalen. (70) Maar hij was heel
blij, de liefelijke aarde weer te zien, want hij beweerde dat hij bij de gestorvenen, op de bodem
van de Hades, verkeerd had zolang hij bij Kronos' zoon en de gelukzaligen rondliep. Hij ging
meteen naar zijn huis en zijn eenzame echtgenote, die hem als een teruggekeerde dode aan haar
borst ontving, (75) en lange tijd was hij ademloos en sprak dan ook geen woord. Maar toen zij
weer tot bezinning gekomen waren, kuste hij zijn echtgenote, en zij hield hem nog even dicht
tegen haar wangen gedrukt. Maar die ongelukkige man genoot niet lang van zijn vrouw. Want
daarna liet hij, omdat hij nog altijd heel veel van de hertenjacht hield, (80) onophoudelijk het
wild zijn pijl voelen, en wanneer de zon over de horizon kwam kijken, riep hij een briesje toe,
hem te komen verkwikken omdat hij uitgedroogd was. Waarschijnlijk vertelde iemand die dat
gehoord had, het stiekem aan zijn vrouw en die verstopte zich (85) 's morgens vroeg tussen het
hoge gras van een weiland in de mening dat hij de een of andere nimf beminde en zag haar man,
die overweldigd was door de hondsster, het suizende windje smeken om hem te verkoelen.
Maar toen zij verheugd op haar lieve man afging, schoot hij, omdat hij in de verte geluid hoorde
(90) en het gras zag bewegen toen zij naar hem toe kwam kruipen, een pijl af, en zijn angstige
vrouw, die er door gewond werd, gaf terstond een jammerkreet. Toen nu Kefalos die kreet
hoorde, die niet die van een gewond dier was, ging hij tevergeefs achter zijn pijl aan, maar hij
kwam veel te laat. Toen hij het bloed van zijn vrouw zag, schreeuwde hij angstig: (95) 'Ach,
wat een vangst! Waarlijk, wat ik net teruggekregen heb, heb ik verloren, en ik sta nu niet te
klagen over de dood van één echtgenote, maar ik ben beroofd van twee vrouwen tegelijk sinds
ik de godin verlaten heb en in het bed van mijn sterfelijke vrouw ben gaan liggen.
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„ ÖOfra yeØn prolip∆n ynht∞w §pan∞lyon §w eÈnÆn.
11. IASIOS.
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OÈranÚn ±d¢ yãlassan ÖErvw mÒgiw §jalãpaje
ÑVw fyim°noiw felle migÆmenai §n da˛ lugrª.
OÈd° ti pa›w per §∆n A˝dow tr°men aﬁnå pel«ra,
ÑUlagmÒn t' Ùloo›o kunÚw ka‹ k∞raw §remnãw.
OÈd' §n°rvn tãrbhse n°fow ka‹ épe¤rona sigØn,
NhxÒmenow pterÊgessin •ªw katå nÊkta baye›an.
Ka‹ nÊ ken a‡hton kefal∞w kat°marcen ênakta,
AÈtÒyen §j ßdrhw èpala›w palãm˙sin §rÊssaw.
Ka¤ oﬂ §n‹ splãgxnoisin ékaxm°non ˆgkon ¶reise
T“ d'§p‹ Persef≈nhw kãmen oÎnoma Kullopod¤vn.
AÈtår ıd' eﬁsorÒvn klutÚn oÎnoma mçllon §ke¤nou
Eﬁsorãein aÈtØn êmoton poy°esken ênassan.
Eﬁdal¤mou d' §w ıdÚn kexrhm°now ¶sken égo›o.
T“ ken §peggelãsaw stugnÚn prosef≈neen §xyrÒn:
„ âH mãla to‹ ±baiÚn ÖErvw kl°ow ¶nyen ﬂkãnoi,
„ E‡ me mÒnon prol¤poiw beblhm°non §nyãde ke›syai,
„ OÈd¢ ka‹, ¥ t' érxo›si d¤kh, kom¤seiaw èl°nta.
„ ÉAll' êge dÆ me f°riste teª Ípoxe¤rion aﬁxmª.
ÜVw fãto meidiÒvn: ˜d' êr oÈk ép¤yhsen §fetmª.
ÉAllã min §n stibarªsin éluktop°d˙si tanÊssaw
ÖHgage lh˝dion prÚw §pa¤nhn PersefÒneian.
TÚn d' êr' §pocÒmenon fãow Ùj°ow ±el¤oio
Aﬁfn¤diow skÒtow eÂle. fãow d' oﬂ ¶dojen ım¤xlh.
Eﬁ d° min oÈk élãvsen égÚw sofÚw oÈd¢n ‡deske.
ÑRh˝teron går ¶leusse kat' ±yãdow é°row êxlhn,
ÜOtti yo∞w a‡glhw ÑUper¤onow ¶sken éÆyhw.
DØ gãr oﬂ §jap¤nhw énadÊmenai e‡deto ga¤h,
ÖOlbon •Ún petãsasa yuvd°ow ¶ktoyi kÒlpou.
ÑUcÒyi d' eﬁsorãasken éy°sfaton eÔrow ÙlÊmpou
PlhyÒmenon tim∞w basilh˝dow ±el¤oio.
Pãntvn d' ˜ssa d°dorken Ípe¤rexe PersefÒneia.
ÜHd' ír' §n eﬁamenª xloerª ëma Sikel¤dessi
Paryenika›w ¶drece tÒkon poluany°a ga¤hw.
St°mma xer‹ pl°jasa gamÆlion: oÈd° ken ¶gnv
Numf¤on ⁄ pl°jeien: •Ún går ékhd°a yumÚn
OÈk°ti t‹w kat°yelje pãÛw xar¤enti pros≈pƒ.
E‡ pote mØ Nãrkissow ¶hn pãÛw ±d' ÑUãkinyow,
ÉAskel°vw går to›Ûn §p' ênyesin ∑par ‡aine.
Thn¤ka m¢n prolip∆n ÉA˝dhw stugÚw aﬁnå =°eyra
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11. Iasios.
Eros had de hemel en de zee nog maar ternauwernood geteisterd, toen hij zich onder de
gestorvenen moest mengen in een ellendige strijd. Hoewel hij nog maar een kind was, was hij
toch absoluut niet bang voor de vreselijke monsters van Hades, voor het geblaf van zijn
ijselijke hond en voor de duistere dood, (5) en ook verbaasde hij zich niet over de dichte
menigte schimmen en de eindeloze stilte als hij met zijn vleugels door de diepe nacht vloog. Hij
nu greep de god van de onderwereld vast bij zijn hoofd, trok hem zonder omhaal met zijn
zachte handen van zijn troon en dreef hem een scherpe haak in het hart, (10) waarop de
Kreupele de naam van Persefone kunstig had gegraveerd. Toen hij nu die beroemde naam zag,
wilde hij liever dan haar naam die vrouw zelf voortdurend kunnen zien, maar hij miste voor zo'n
tocht een schone leidsman. Daarom lachte hij tegen zijn norse tegenstander en sprak: (15)
'Waarachtig, Eros, maar een klein beetje roem zou je uit deze gelegenheid halen, als je me hier
alleen gewond zou laten liggen en mij niet, zoals voor vorsten te doen gebruikelijk is,
gevankelijk mee zou voeren. Neem mij dus, mijn beste, als buit mee in je leger.' Met een
glimlach zei hij dit en de ander had wel oren naar zijn bevel. (20) Hij sloeg hem in sterke boeien
en bracht hem als buit naar de vreeswekkende Persefone. Toen hij nu het scherpe zonlicht
aanschouwde, werd het plotseling donker om hem heen; het licht kwam hem als een nevel voor
en als zijn wijze leidsman zijn ogen niet had verblind, zou hij niets meer hebben kunnen zien.
(25) Want hij kon gemakkelijker zien door de nevelige lucht, die hem vertrouwd was, en was
aan de scherpe schittering van Hyperion niet gewend. Tenslotte zag hij plotseling de aarde
opdoemen, die de weelde van haar welriekende boezem ten toon spreidde, en boven zich zag hij
de enorme uitgestrektheid van de Olympos, (30) die vervuld was van eerbied voor de
koninklijke zon. Maar Persefone overtrof alles wat hij aanschouwd had. Zij namelijk plukte in
een groene vallei met haar Siciliaanse maagden de weelderig bloeiende voortbrengselen van de
aarde. Zij had een gevlochten huwelijkskrans in haar hand, maar zij wist niet (35) voor welk
meisje zij die gevlochten had, want haar zorgeloze hart had nog geen enkele jonge man met
liefelijk gelaat kunnen bekoren, of het moest al zijn, dat die jonge man Narkissos of Hyakinthos
was, want zij laafde haar hart steeds aan die twee bloemen. Toen nu kwam de norse Hades, die
zijn afschrikwekkende stromen verlaten had,
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ÉEmmap°vw §pÒrouse f°rvn de›mon te ka‹ ˆrfnhn.
TarbosÊn˙ d' •Ún ërma l¤pen m°now ±el¤oio,
Pãntoyi d' êstra b°bhke kat' oÈranÚn ≥mati m°ssƒ.
Eﬁw d' êÛdÒw tiw ¶faske brotoÁw z≈ontaw él∞nai,
OÈ går §ke› ga¤h ti di°stasan ±d¢ b°reyron
áH ˜ti tªd'e‡dvla poleÊetai §nyãde d' aÈto¤.
AÈtår ı mounvye›san énÆrpase PersefÒneian
Pollå paraudÆsaw min éterp°Û d≈mati nekr«n,
ÜOtti broto›w pãntessi katarr¤ghlon §tÊxyh.
ÉAyãnaton d¢ b¤on ka‹ §f¤meron mose d≈sein.
ÑHd' êra lhÛst∞ra barÁ stenãxousa met∞uda:
„ Eﬁ b¤on éyãnaton ka‹ §f¤meron êmmin Ùpãssaiw
„ ÉEnyãde toi ıdÒw §stin ( ‡svw d' én°f˙nen ˆlumpon )
„ OÈd' êra tª n°kuew stugerØn prÆssousi k°leuyon.
âH. ka‹ ımoË §nãrvn min énarro¤bdhsen éporr≈j.
A‰ca d¢ DhmÆthr gluker∞w poti°ldeto paidÒw.
Sikel¤hn d' énå pçsan §d¤neen êxri yalãsshw
Maiom°nh t°kow §sylÚn, ßvw m°law ßsperow ∑lye.
ÉH«yen d¢ pãlin perid°dromen eﬁw m°son ∑mar.
AÈtår ˜t' émfirÊth n∞sow prol°loipe y°ousan
ÉHyãda ga›an ¶asse. mÒnh d' oÈk ¶treme dËnai
KÊmata kurtvy°nta poluflo¤sboio yalãsshw.
AÈt¤ka d' ÉEnnos¤gaion êgh ßlen, …w §nÒhse
Nhxom°nhn DÆmhtra. yo«w d' trune n°esyai
Prvt°a te GlaËkÒn te taxÁn, ka‹ Nhr°a d›on,
ÖOfra ken eﬁnãlion d¤fron teÊjaien êrotron.
Ka‹ drepãnhn g¤nesyai •Øn §y°leske tr¤ainan.
ÑH d' ¶xen ézhx¢w malako›w pos‹ pçsan §p' ﬁyÊn.
ÉEmmen°vw d' êkmhnow ¶hn, xat°eske d' •aut∞w.
OÈd° ke t∆w pÒte kÒsmow ëpaw pÒre mht°ri t°knon.
ÑVw d° min oÈk eÏresken §p‹ xyon‹ poulubote¤r˙
Pår fyim°noiw kruero›sin ÍpÚ xyonÚw ˆsseto ke›syai.
ÉAllã min oÈ z≈ousan §ke› str°casyai ¶olpe.
ÉOc¢ d¢ thkom°nh KrÆthn •katÒmpolin Âke,
HÂxi kayezom°nh §p‹ deirãdow Ùkruo°sshw
âHtor •Ún pikrª ÙdÊn˙ streÊgesyai ¶dvke.
ÖOfra d' ín Ùllum°nhn aÈtØ stenãxize yÊgatra
AÈtØn Ùllum°nhn kla¤ei polÁ mçllon êroura.
Macid¤vw d' ¶mphw gÒaon n°kun ¶mpnoon êmfv.
Ka‹ nÊ ken égla˝hn sfet°rhn épÚ pãmpan ˆlessen,
ÖEndoyi går kalÚn aÂma katazÆnasken én¤h,
ÖEktoyi d' ±°liow flogero›w ékt›sin §dãmna.
ÉAllã min ékt›new floger≈teroi aÔyiw ¶geiron.
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(40) snel aanstormen en hij bracht angst en duisternis met zich mee. Van schrik liet de machtige
zon zijn wagen in de steek en overal vertoonden zich midden op de dag sterren aan de hemel.
Men beweerde, dat stervelingen zich levend in de onderwereld verzameld hadden, want de
aarde en de onderwereld verschilden toen geheel niet meer, (45) behalve dat daar schimmen
rondwaren en hier de mensen zelf. Hij nu roofde Persefone toen zij even alleen was en sprak
heel luchtig tegen haar over de onverkwikkelijke woning van de doden, aangezien die voor alle
stervelingen huiveringwekkend is. Hij bezwoer haar voorts, dat hij haar een eeuwig leven vol
verrukkingen zou schenken. (50) Maar zij sprak zwaar steunend tot haar ontvoerder: 'Als je mij
een eeuwig leven vol verrukkingen zou willen geven, dan is dàt toch de weg (zij wees
waarschijnlijk naar de Olympos), en niet de afschuwelijke weg, waarlangs de doden op reis
gaan.' Dat zei ze, en met zijn buit slurpte hem de afgrond weer op. (55) Al gauw kreeg Demeter
verlangen naar haar zoete kind en ging heel Sicilië rond tot aan zee op zoek naar haar edele
dochter, totdat de donkere avond kwam. 's Morgens vroeg ging ze opnieuw rond tot midden op
de dag. Maar toen zij al hollend aan het eind van het door de zee omspoelde eiland gekomen
was, (60) verliet zij het land, waarop zij gewoonlijk verbleef, en was niet bevreesd om, alleen
als ze was, de gewelfde golven van de luid klotsende zee in te duiken. De Aardschokker was
verbaasd toen hij Demeter zag zwemmen en riep snel Proteus, de vlugge Glaukos en de
stralende Nereus op om bij hem te komen (65) om van zijn zeewagen een ploeg te maken en hij
wilde dat zijn drietand een sikkel werd. Zij intussen ging met haar zachte voeten voortdurend
geheel rechtdoor, was steeds onvermoeibaar en dacht niet aan zichzelf, maar desondanks gaf het
ganse heelal de moeder haar kind niet terug. (70) Toen zij haar niet vond op de aarde, die velen
voedt, zag zij al voor zich, dat zij bij de huiveringwekkende doden onder de aarde lag. Maar zij
verwachtte niet dat zij daar levend rondliep. Wat later bereikte zij smeltend van verdriet Kreta
met haar honderd steden, waar zij op een huiveringwekkende bergrug ging zitten (75) en haar
hart liet verteren door bittere smart. Terwijl zij luid zat te klagen om het omkomen van haar
dochter, weende de aarde nog veel harder om haar wegkwijnen, en hoewel dat toch geen zin
had, beweenden zij beiden een nog levende dode. Zij nu zou haar schoonheid geheel te niet
hebben doen gaan, (80) want van binnen deed het verdriet haar edele bloed geheel opdrogen en
van buiten overweldigde haar de zon met zijn brandende stralen, als niet nog brandender stralen
haar weer gewekt hadden.
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DØ går ÖErvw êcorron épÚ stugÚw ≥luye l¤mnhw,
DerkÒmenow d¢ yeØn polupeny°a tÒjon êeire.
Pollå d' §p‹ glvx›ni mel¤frona fãrmaka pãssvn
Eﬁw fr°na leugal°hn ÙdunÆfaton ∏ke b°lemnon.
AÈt¤ka d' Ùjutãtou êkeow tinÚw ≥syeto mÆthr,
OÈd' ‡den ﬁht∞ra, tãd' ˆmmata pãntoyi kãmnen.
ÑVw d° ken ÉIãsion mÒgiw ¶draken ént¤on ·zein,
âVkã min aﬂmul¤oisi kayaptom°nh pros°eipen:
„ OÔle te ka‹ m°ga xa›re brot«n éride¤kete pãntvn,
„ ÜOw tiw §mØn n∞Ûw krad¤hn ﬁÆsao koËre.
„ FeË t¤ l°gv stugerØ; ≥n oÈk §kãlessã se koËron
„ ÑHmet°rh e‡hw yugãthr. to¤h går §tÊxyh.
„ AÈtår §mÚw f¤low uﬂÚw ˜mvw §dÊnhsya gen°syai
„ Eﬁ s°o m' oÈ kre¤ssvn µ uﬂ°ow ·merow √re.
„ T“ nÊ ken ≤m°terow polÁ k°rdion ¶sseai énÆr.
„ âH går ımoË énafandå dunÆseai ¶mmenai uﬂÚw,
„ KrÊbda d¢ PersefÒnhn •t°rhn pãlin êmmin Ùpãssoiw.
âH =a: ka‹ §jap¤nhw étalãfrona koËron ¶peiye.
AÈtår ı m‹n xrus°ou paidÚw tãxa mht°ra y∞ken.
T∞w d' êra tiktoÊshw ¶teken pãlin oÔyar éroÊrhw.
TÄELOS TÇVN ÑHRÄVVN.

Clarissimo Doctissimo Viro Domino Danieli Heinsio salutem plurimam dicit Ioannes
Foreestius.
Vir Clarissime, quoties mihi Homericus Telemachus in mentem venit, qui equos a
Menelao oblatos non accepit, quod Ithaca, ut aiebat, ﬂppÆlatow non esset, toties animo
complector dona quae amicis non conveniunt, ea frustra offerri. Quid enim attinet nautae
insignes phaleras largiri, cui per omnem aetatem tå yalãssia ¶rga m°mhle; aut equiti
anchoram, qui fraeno equum ferocientem, tanquam navem ventis agitatam, coërcet? Operam
itaque cumprimis dandam esse censui, ne eodem modo peccem ego dum gratus tibi videri
postulo. Quod ergo maxime rationibus tuis convenire, ac iucundissimum fore duxi, id
offerendum putavi, éndr‹ nempe filomoÊsƒ mousikÒn ti. Si enim nunc vulgaria ista munera,
quae solos candidatos sui animos commovere solent, tibi offeram; nihil agam
Ígi¢w, mhd¢ t“ s“ §pithdeÊmati prÒsforon. Mens enim vestra in sublimi atq. excelsa specula
collocata est, ubi cum rebus caelestibus rationem init: quam ne ad humiliora quidem revocare
sustineam; ne ex tam alta arce si despexerit, e sordibus aliquid nostris contrahere cogatur. Quod
si illud plerisque ita evenire solet, quid tibi futurum esse existimem, si aciem tuam iis rebus
defixam, ad quas humanus vix assurgit animus, in profundas specus detorqueam, unde aurum
aerumnosi homines more Indicarum formicarum eruunt? Omnia enim terrestria aversaris, ac
tanto magis ea quae suspiciunt omnes, cum terra ipsa inferiora sint: quae immensa Dei
providentia aeternis tenebris damnavit, atque ad ipsos prope manes detrusit. Quocirca cum haec
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Want eindelijk was Eros weer teruggekomen uit de poel van de Styx en toen hij de rouwende
godin in het oog kreeg, hief hij zijn boog op. (85) Hij smeerde veel opwekkende kruiden op de
punt van zijn pijl en schoot het pijn lenigende projectiel naar haar droevige hart. Direkt
bemerkte die moeder dat ze een of ander zeer werkzaam geneesmiddel gekregen had, maar de
dokter zag ze niet, hoezeer ze ook haar ogen afpijnigde. Toen zij nu met haar zere ogen Iasios
tegenover zich zag zitten, (90) sprak zij hem dadelijk toe met vleiende woorden: 'Gegroet, ik
ben blij je te zien, doorluchtigste van alle stervelingen, jij jonge man die in je onervarenheid
mijn hart genezen hebt. Ach, wat zeg ik, ongelukkige, daar? Als ik je niet 'jonge man' had
moeten noemen, kon je mijn dochter wel zijn, want zij was precies zó! (95) Maar mijn lieve
zoon zou je wel kunnen zijn, als ik geen sterker verlangen naar je had opgevat dan men voor
een zoon koestert. Daarom zul je dus als man veel meer waarde voor mij hebben. Ja, in het
openbaar kun je dan ook mijn zoon zijn, maar in het geheim kun je mij wellicht een tweede
Persefone geven.' (100) Na die woorden overreedde zij de onschuldige jonge man terstond. Hij
dan maakte haar snel tot moeder van een als goud glanzende zoon en toen zij die ter wereld
bracht, gaf het vette bouwland weer oogst.
EINDE VAN DE HELDENDICHTEN.

Aan de hooggeleerde Heer Daniël Heinsius.
Hooggeleerde Heer,
Telkens als ik denk aan Homerus’ Telemachus, die de paarden die Menelaus hem aangeboden
had, niet aannam, omdat Ithaca naar zijn zeggen niet met paard en wagen te berijden was, zie
ik weer in, dat geschenken die niet bij je vrienden passen, voor niets worden gegeven. Welk
belang immers heeft een zeeman, die zich zijn hele leven met de zeevaart bezighoudt er bij,
een prachtig paardenhoofdstel ten geschenke te krijgen? Wat heeft een ruiter, die een
onstuimig paard met de teugels bedwingt als was het een schip dat door de winden heen en
weer geslingerd wordt, aan een anker? Ik heb dus gemeend, me er speciaal voor te moeten
inspannen, dezelfde fout niet te maken als ik de indruk wil wekken, u dankbaar te zijn. En zo
dacht ik u datgene te moeten aanbieden wat het meest bij uw karakter past en waar u het
meeste van zult genieten, dus iets musisch voor een minnaar van de schone kunsten. Want als
ik u nu die banale geschenken, die alleen candidaten leuk plegen te vinden, aanbied, doe ik
niet iets, wat verstandig is of passend bij uw studies. Uw geest immers verkeert op een hoog
verheven top, waar hij met het goddelijke overleg pleegt, en ik zou hem niet voor lagere
zaken terug durven te roepen om te voorkomen, dat hij, als hij uit een zo hoge burcht
neergezien heeft, gedwongen wordt, zich iets van onze onreinheid op de hals te halen. Maar
als dat met de meeste mensen zo pleegt te gaan, wat moet ik dan wel denken dat u zal
overkomen, als ik uw blik, die gericht is op die zaken, tot welke de menselijke geest maar
ternauwernood opstijgt, naar de diepe holen wend waaruit de mensen moeizaam, als de
mieren in Indië, goud opgraven? U wendt u immers af van alle aardse zaken en zeker van die
zaken waar alle mensen ontzag voor hebben omdat ze lager zijn dan de aarde zelf, de zaken
namelijk, die de onmetelijke voorzienigheid van God tot eeuwige duisternis heeft veroordeeld
en bijna tot bij de schimmen zelf van zich af gestoten heeft. En telkens als ik over deze dingen
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saepe mecum agitarem, nunquam ut tibi gratificari possem eventurum videbam, nisi aliquid
mitterem Ùl¤gon te f¤lon te. Quod ipsum cum fieri vix possit, quod
delicatus ille tuus stomachus horrido atq. agresti istiusmodi cibo parum capiatur, illud precor
tamen, ut aures saltem tuas nimia suavitate poëseos vestrae iamdudum delibutas, incultis his
inconditisque versibus temperes: utque ebrius rore mystico purissimi Musarum fontis, pocula
tua tenui aqua nostra misceas. Sic ii, qui adsiduis delitiis, suavibusque epulis, liquescunt, saepe
se in agros conferunt, ut diffluentem ac nauseantem iam prope stomachum rustica duritie
cohibeant. Vale Vir doctissime, teneraeque huic viti robustiores ramos subiice, ne continuo ab
imminentibus invidiae ventis in terram eant.
12. PASIFAH.

5.

10.

15.

20.

25.

30.

Dixyad¤oiw bel°essin ÙÛsteut∞row ÖErvtow
ÉIodÒkh p°friken: §pe‹ skopÚw éntit°taktai
Dixyãdiow brÒteÒn te g°now ka‹ ≥yea yhr«n.
Pasifãh d' §r°ei §pim‹j bel°essin ımo¤oiw
TetrapÒdvn t' éndr«n t' •terÒzuga fËla dãmasyai.
áH §n‹ tetrapÒdessin ériymhyÆmenai aﬁte›.
ÉEn doiª p°le dhrÚn ¶riw p«w pary°now édmØw
Ka‹ keraØ damãlh aÈto›w fl°jaito bel°mnoiw.
Ka¤ tiw ¶fh: p°le tuflÚw ÖErvw oÈd' o‰den ÙÛstoÁw
ÑR¤mfa diakrin°ein. étår ˆmmata xe›rew ¶asi.
AÈtår ¶gvg' §r°v, §pe‹ §k yeÒfin y°miw §st‹n
Mãntesin §jer°ein tãper oÈ y°miw §st‹n élitro›w.
âHra D¤khw T¤siw §st¤n, ÉAtasyal¤h p°lei ÖAthw,
ÉExy¤staw d¢ yÊgatraw ¶tikton mht°rew §xyra¤.
A‰ca går …w T¤sin e‰den ÉAtasyal¤h énaxãzei,
ÑHd' êmoton mey°pei map°ein memaËia y°ousan.
ÜH toi ÉAtasyal¤h ÑUper¤onow ±el¤oio
DÆnesi kerdal°oisin éãsato Kuprogene¤an.
AÈtår §pessum°nh •t°rh §d¤vke tãxista,
ÖIxnesi d' ‡xnia keËyen •lissom°nh katå n«ton.
ÑHd' êra nvlem°vw §tannÊssato poss‹n §lafro›w,
OÈd' ín §picaÊein §fãnh camay≈deow a‡hw,
AÈtår §pipl≈ein §r°oiw keneªsin é°ll˙w.
OÈd° ke t∆w Ípãlujen §fespÒmenon l¤non aÈtª,
PrÒsye går aﬁ¢n ¶xesken, ˆpisye d' §w ßrkea p¤pte.
ÑVw d¢ T¤siw min ¶marcen §de¤knue KÊpridi yÆrhn,
Ka¤ per Ípekproy°ousai §w ±el¤oio gen°ylhn.
Tªde g°lvw ka‹ mËyow ëma krad¤hw én°yue,
E‡pote mØ fyãne mËyow, §pe‹ pot‹ xe¤lesin êkroiw
âHka g°lvw dÆyunen, ıd' ¶rreen ¶ktoyi to›ow:
„ ÖOlbion ±°lion tiw ¶fh eﬁ tuflÚw §tÊxyh
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nadacht, zag ik in, dat ik u nooit een genoegen zou kunnen doen tenzij ik u een klein, aardig
cadeautje zou sturen, hoewel juist dat ook bijna weer niet mogelijk is, omdat die gevoelige
maag van u maar weinig van zulke grove, boerse spijzen aankan. Het volgende verzoek ik u
echter, dat u tenminste uw oren, die al lange tijd al te zeer gesmeerd zijn door de zoetheid van
uw dichtkunst, aanpast aan deze eenvoudige, onbeholpen verzen en dat u, dronken van het
geheimzinnige vocht van de allerzuiverste bron van de Muzen, uw beker aanlengt met ons
heldere water. Zo gaan zij, die door voortdurende weelde en lekker eten verwekelijken,
dikwijls naar het platteland om een maag die al bijna tot brakens toe misselijk is, door de
hardheid van het boerenleven weer in het gareel te krijgen. Het ga u goed, zeer geleerde heer,
en zet u onder deze tere wijnrank maar hele sterke takken neer om te voorkomen, dat zij door
de voortdurend dreigende winden van de afgunst op de grond neerslaan.

12. Pasifaë.
Van twee soorten pijlen staat de pijlenkoker van Eros, de pijlenschieter, bol, want zij hebben
een tweevoudig doel: het mensengeslacht en alle soorten in het wild levende dieren. Pasifaë
echter zal zeggen, dat de niet te paren rijen van de viervoeters en de sterfelijke mensen
bedwongen worden door een en hetzelfde pijlenmengsel. (6) Zij vraagt er om - het is eerlijk
waar - tot de viervoeters gerekend te worden. Het was lange tijd een twistpunt, hoe een
ongehuwd meisje en een gehoornde koe door dezelfde pijlen in vuur en vlam konden staan.
Men zei dan ook: Eros is blind en kan zijn pijlen (10) in zijn haast niet uit elkaar houden, maar
zijn handen dienen hem als ogen. Maar ìk zal zeggen: dat gebeurde, omdat de goden zieners
mogen vragen naar datgene, waar zondaars niet naar mogen vragen. Welnu dan, aan Dikè hoort
Wraak en aan Atè Overmoed toe, en die twee dochters, die allervijandigst tegenover elkaar
staan, werden door elkaar vijandige moeders op de wereld gezet. (15) Want zodra zij de Wraak
ziet, gaat Overmoed aan de haal, maar zij, de Wraak, blijft ingespannen achter haar aanzitten,
vol verlangen om haar op haar vlucht te grijpen. Nu is het zó, dat de Overmoed van Hyperion,
de zon, met haar slimme plannetjes de op Kupros geboren godin geschaad had. Maar de ander,
de Wraak, die achter haar, Overmoed, aan zat, volgde haar bliksemssnel (20) en verborg onder
haar sporen de sporen van de ander op haar wervelende achtervolging. Zij nu repte zich
onafgebroken voort op haar snelle voeten en leek de zandige grond niet te raken; je zou eerder
zeggen, dat ze op ijle windvlagen meevoer. Zo echter ontweek zij het net dat haar achtervolgde,
niet, (25) want eerst wist zij er steeds stand tegen te houden, maar later viel zij er in. Toen
Wraak haar dan gegrepen had, liet zij haar buit aan Kupris zien terwijl zij voortsnelden naar de
geboorteplaats van de zon. Gelach en woorden kwamen beide uit haar hart opduiken, en al
kwamen de woorden dan niet het eerst, omdat op haar lippen (30) een lach even bleef talmen,
toch bracht zij iets als het volgende uit: 'Men zou de zon gelukkig prijzen als hij blind geweest
was
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„ ÑOppÒte yoËrow ÖArhw pår §mo‹ l°xow eﬁsan°baine.
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„ ÖOmma går ÙjÊtaton tÒd' §g¤neto pçsin ˆneiar
„ SÁn stugerª Paf¤˙ ka‹ éãsetai aÈtÚn ênakta.
„ Eﬁ mÒnon aÈtÚw •∞w gene∞w ékaxÆsetai êt˙.
„ A‡ =a parhgor¤h t¤w énØr kalÒw te m°gaw te
„ ÖHmbroton éyanãtƒ kal“ megãlƒ te dame¤sa.
„ Pasifã˙ d' a‡sxistow §rastØw a‰sxow é°jei.
àVw fãto: ka‹ m¢n ˜mvw mËyow t' ¶rgon t' §tel°syh,
ÑVw §r°oiw =exy°nta ka‹ oÈ =hy°nta pãroiye.
AÈt¤ka d' §k krad¤hw nÊmf˙ p°se kudrÚw éko¤thw,
TØn d' êra taËrow ¶peiren §pØn §p°rhsen Ùpvpãw.
ÉAllã min oﬁmvgª prox°ein ≥lpize yÊraze.
„ âV mãkarew damãlai ta¤d' érguf°ƒ parå taÊrƒ
„ Pa¤zete meilix¤vw muk≈menai ín leim«naw.
„ ÑOppÒte d' ﬂmerÒeiw kãmatow katå gu›a d°duke,
„ Pausãmenai per‹ taËron §pÆraton ¶nya ka‹ ¶nya
„ ÉAfr“ mudal°hn eÈ≈deÛ ke¤rete po¤hn.
„ AÈtår ˜g' §n m°ssƒ èpalÒxroon aÈx°na kãmcaw
„ Lixmãzei malak«w sf°teron d°maw oÂow §ye¤rvn.
„ Trismãkarew d' a„ taËron énãsxete s≈mati gaur“,
„ Ta¤ d' Ípokussãmenai taÊrƒ kalå t¤ktete t°kna,
„ T°kna galhniÒvnti fuØn §nal¤gkia patr¤.
„ Eﬁ pÒte mØ basileÁw KrÆthw pÒsiw êmmin §tÊxyh
„ DØ basileÁw bo°hw ég°lhw pÒsiw êjiow e‡h.
„ ÉAllå m°gaw Min∆w pol°sin lao›sin énãssei:
„ TaËrow d' eÈk°raow damãlaiw pleÒnessin énãssei.
„ Ta›sd' §m¢ despo¤nhn yÆsei ˜te y∞ken êkoitin.
„ ÉAutår ˜p˙ prol°loipaw ÖErvw ÑUm°naion •ta›ron
„ Eﬁ damãs˙w boÚw éndr‹ kalØn parãkoitin ênaktow;
„ ÉH° t¤ mØ ÑUm°naie sunÆgagew èbrÚn ÖErvta
„ ÑHn¤ka moi Ïpaton D¤a penyerÚn §gguãlijaw;
„ A‚ §m¢ daimon¤hn t¤ nu ma¤nomai; oÈ y°miw §st‹n
„ TaËron §rÊgmhlon xÊmenai katå n«ta gunaikÒw.
„ âV ép°leyra p°lvra. t¤ mØ xãnen émf‹w êroura;
„ OÎpote går brotÚw êllow §p°xraen ¶xmata lËsai
„ To›sin §nikr°matai ga¤h ka‹ épe¤ritow aﬁyÆr.
„ ÖAfrona fËla broto›sin §legxe¤hn kataxeÊsei.
„ T¤w pote tetrapÒdvn brot°hw ﬂme¤retai eÈn∞w;
„ Ka‹ sÊ ge tetrapÒdvn ﬂme¤reai; e‡reo taËron,
„ AÈtÚw éperr¤ghsi teo›w mel°essi mig∞nai:
„ ÖAgrion ¶rre nÒhma, t¤ mØ fil°eiw s°o taËron
„ ÜVste trapez∞ow sfet°rou kunÚw ≥rato Min≈w;
„ Eﬁ d¢ brot«n a‡sxiston ênaj •katÚn ptoli°yrvn
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wanneer de onstuimige Ares zich naast mij in bed legde. Want zijn zeer scherpe oog, dat
iedereen een leuk moment bezorgd heeft, zal net als de huiveringwekkende godin van Paphos
ook zijn eigen bezitter in verbijstering brengen, (35) als hij eenmaal zal treuren over de
verblinding van zijn kroost. Als nu de Troost een schone, grote man is, dan heb ik die,
overweldigd als ik was door een schone, grote onsterfelijke, gemist. Maar een
allerschandelijkste minnaar zal Pasifaë's schande vergroten.' Dat waren haar woorden en direct
werden die in daden omgezet, (40) zodat je zou kunnen zeggen, dat de daad het woord
voorafging. Dadelijk verdween de fiere echtgenoot van de jonge vrouw uit haar hart en
doorboorde een stier het, toen hij in haar gezichtsveld gekomen was. Zij nu hoopte dat hij naar
buiten zou komen rennen, toen zij jammerend uitriep: 'Jullie zijn gelukkig, kalveren, die bij de
zilverachtig glanzende stier (45) zoetjes loeiend ronddartelen in de weiden. Telkens als een
aangename moeheid over jullie leden is gekomen rusten jullie uit in de buurt van die prachtige
stier en grazen jullie nu eens hier, dan weer daar van het gras, dat drijfnat is van de welriekende
dauw. En hij, de stier, die in uw midden vertoeft, buigt zijn nek met het zachte vel (50) en likt,
als was hij een dienaar, vriendelijk je lijf. Driewerf gelukkig zijn jullie, dat je de stier met zijn
trotse lichaam over je krijgt en dat je, drachtig geworden, de stier schone kinderen baart,
kinderen, die qua uiterlijk lijken op hun vriendelijke vader. Als de koning van Kreta eens niet
mijn echtgenoot geweest was, (55) dan zou de koning van een runderkudde een waardige
echtgenoot kunnen zijn. De grote Minos heerst wel over vele mensen, maar de stier met zijn
mooie horens heerst over nog meer koeien en zal mij tot heerseres over hen maken, wanneer hij
mij tot vrouw genomen heeft. Maar waar hebt gij, Eros, uw makker Hymenaios gelaten, (60) nu
ge de schone echtgenote van een vorst aan de man van een koe onderwerpt? Of is het soms zo,
Hymenaios, dat gij de weke Eros niet vergezeld hebt omdat ge mij de allerhoogste Zeus als
schoonvader gegeven hebt? Ach, ik ongelukkige, waarom ben ik zo buiten mezelf? Het is niet
geoorloofd, dat een stier zich onder luid gebrul op de rug van een vrouw stort. (65) Bij alle
ontzaglijke monsters, waarom splijt de grond niet in tweeën? Nooit immers probeerde een
andere sterveling de grondvesten te vernietigen waarop de aarde en de onmetelijke hemel
rusten. De rijen van de dieren, die geen verstand hebben, zullen de mensen met schande
overladen; wie van de viervoeters verlangt er nu ooit naar om met een mens te slapen? (70) En
gaat jouw verlangen dan uit naar de viervoeters? Vraag het de stier: die deinst er zèlf voor terug,
met jou de liefde te bedrijven. Ga wèg, vreselijk denkbeeld! Waarom bemin je je stier niet zoals
Minos de hond aan zijn tafel liefheeft?
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„ Mçllon ‡doi élÒxƒ kexarism°non …w gelãseie
„ ÉAfrosÊnhn élÒxoio; t¤d' ıppÒte pÒrtiew aÈtØn
„ Mukhymo›w kal°svsi boÚw moixãgria t›sai;
„ âH =ã toi eÂw moixÚw d¤dumÒn pote m«mon énãcei,
„ ÜOtti toi oÈk°ti nekrÚw énØr, ˜ti d' oÈ p°len énÆr.
„ ÉAllå t¤ deila¤h trom°eiw; teÚw aÈtÚw éko¤thw
„ ÉEkgega∆w taÊroio l°xow taÊroio gera¤rei.
„ Eﬁ d' §mÚn EÈr≈ph taËron pãrow eﬁsorãaske
„ ÉAnt‹ DiÚw Min∆w o ton kal°seie tok∞a.
„ Pollãki d' aÈtÚw ÖErvw ≤m›n prosel°jato lãyr˙,
„ E‡ pote boËw SkÊll˙ §fãnh …w mçllon §y°lxyh
„ Xion°˙w xa¤t˙si boÚw ka‹ érg°ti deirª,
„ ÉH° per érguf°oiw plokãmoiw Min«ow ênaktow.
„ ÉAllå mãthn §rãeiw: oÈd' eﬁ pÒsiw aÈtÚw §ãss˙
„ Ke›now éme¤lixow Àde teÚn l°xow eﬁsanaba¤noi.
„ Mçllon ˜d' aÈstal°˙ bo˛ t°rpetai ≥ per énãss˙.
„ Eﬁ d' ı diakr¤neie kal∞w prof°reie kak¤sth.
„ âV moi §g∆ =od°hw épobãllomai e·neka morf∞w,
„ E‡ tini p«w dÆlhma =odÒxroow ¶pleto morfÆ.
„ Aﬁ d° tinow taÊrou yugãthr p°lon ént‹ yeo›o,
„ ÑHmet°rou taÊroio f¤lh parãkoitiw §tÊxyhn.
àVw fãto: ka‹ édinÚn metek¤ayen ‡xnia taÊrou.
Pollãki d' §j èpal«n stomãtvn mukhymÚn ‡alle.
Pollãki d' ∑ra f°rousa f¤lƒ bo˛ da¤nuto po¤hn,
OÈd¢ tÒson pÒsiow basilh˝di t°rpeto dait¤,
Ka‹ yoler∞w l¤mnhw m°lan eÎjato pin°men Ïdvr
ÉH¢ d°paw xrÊseion §pistef¢w ≤d°ow o‡nou.
OÈd° ke t≈w pele pÒrtiw ˜lh oÈd' ¥ndane taÊrƒ.
ÉOc¢ d' énØr jul¤nhn damãlhn polÊÛdriw ¶teuxe.
Pãnta d' ¶hn damãlh eﬁ moËnon §n∞ke P°rillow
MukhymÚn tÚn ˆpisyen •“ bo˛ m°llen Ùpãssein.
Tªd' §n°erge guna›ka diotref°ow basil∞ow.
ÑHd' êra boËn las¤˙ xa¤t˙ polÁ mçllon ¶yelje
ÉH¢ pãrow glukerª xroiª èpalo›o pros≈pou.
13. BEROH.
Eﬁ y°miw …w èpalØ nÊmfh kalÚn êstu g°noito.
ÖAstu kalÚn BerÒhw èpalØ pãrow ¶pleto nÊmfh.
Mãrtuw §mo‹ p°le KÊpriw •∞w na°teira yugatrÒw
ÉHd¢ kas¤gnhtow glukerÚw Xãrit°w te pol¤tai,
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En als de heerser over honderd steden nu eens liever zou zien, dat de schandelijkste van de
stervelingen bemind werd door zijn vrouw, zodat hij zou kunnen lachen om de dwaasheid van
zijn vrouw? En wat te doen als de kalveren haar al loeiend oproepen om vergoeding te betalen
voor de stier? Ja, dan zal één echtbreekster misschien een dubbel verwijt over zich heen
krijgen, namelijk, dat haar echtgenoot nog niet dood is èn dat het geen man betreft. (80) Maar
waarom sta je eigenlijk te sidderen, laffe vrouw? Jouw eigen echtgenoot vereert, daar hij
immers van een stier afstamt, de verbintenis met een stier. Als Europa vroeger mijn stier had
gezien, zou Minos hèm misschien wel in plaats van Zeus 'vader' noemen. En dikwijls hield
Eros zèlf ons heimelijk voor (85) dat, als zich eertijds een rund aan Skylla vertoond had, zij
eerder bekoord zou zijn door de sneeuwwitte haren van dat rund en door zijn schitterende
hals, dan door de zilverwitte lokken van koning Minos. Maar je liefde is vruchteloos; zelfs
niet als je man je het zelf zou toestaan, zou dit onverbiddelijke dier hier in je bed kruipen:
(90) hij zoekt zijn genot liever bij een vieze koe dan bij een koningin, en als hij een oordeel
zou moeten uitspreken, zou zo'n koe, ook al is ze erg lelijk, het winnen van een schoonheid.
Ik arme, ik word verworpen vanwege mijn rozige uiterlijk, als een uiterlijk als een roos
tenminste iemand schade kan berokkenen. Maar als ik de dochter van de een of andere stier
was in plaats van die van een god, (95) zou ik de geliefde vrouw van mijn stier zijn.' Nadat zij
dat gezegd had, volgde zij ijverig de sporen van de stier en dikwijls schalde er een geloei uit
haar weke mond. Dikwijls ook poogde zij haar geliefde stier van dienst te zijn en at ze gras.
Zij genoot daar meer van dan van de koninklijke maaltijd van haar echtgenoot (100) en wilde
liever het zwarte water van een troebele poel drinken dan een gouden beker boordevol zoete
wijn. Maar ze werd op die manier nooit helemaal een koe en ze beviel de stier niet. Na enige
tijd maakte een zeer kundige man een houten koe en zij zou helemaal een koe zijn geweest,
als Perillos er nog (105) het geloei ingebracht had dat hij later aan zijn eigen stier zou geven.
Daarin sloot hij de vrouw van de door Zeus grootgebrachte koning op. Zij nu bekoorde de
stier veel meer met haar ruige haar dan vroeger met de liefelijke huid van haar zachte gelaat.

13. Beroë.
Als het mij vergund is, zal ik u vertellen, hoe een frisse nimf een mooie stad werd. De schone
stad Beroë was eens een frisse nimf. Mijn getuigen zijn Kupris, als bewoonster van haar eigen
dochter, haar lieve broer en de Gratiën,
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A„ pÒte kuan°oisin §n ˆmmasin oﬁk¤a na›on.
ÑH yhtÆ per èpçsi m¤h ¶riw ¶ske yeo›si.
Pçw går ¶fh genetØr •Úw ¶mmenai µ parako¤thw,
àOw d¢ g°rvn genetØr ˜w d' ¶ske n°ow parako¤thw.
ÖEnyen §p' ÉVkeanÚn ka‹ T∞yun ÖAdvniw én°sth
KÊprida xeirÚw ¶xvn. xalepÚn d' §p‹ ne›kow Ùr≈rei,
M°ssh d' éntib¤oiw BerÒh m°ga yumÚn Ùf°llei.
OÈd' ‡sh ¶riw ¶sken. §pe‹ sy°now ÉVkeano›o
ÖAfrƒ mormÊrvn per‹ xe¤lea deinÚn ê#se,
KÊprida d' ≤sux°vw fam°nhn êfyoggon ¶yhken.
ÉOc¢ d¢ baiÚn ÖErvta dikaspÒlon émf‹w §p«rsan.
AÈtår ı kourid¤hn poy°vn parãkoitin •l°syai
TÆyu˝ t' ÉVkean“ te gonØn §xar¤ssato mhtrÒw.
OÈ går ¶xein y°miw ¶ske m¤hn êloxon ka‹ édelfÆn.
ÉAll' ˜te dØ BerÒhn eﬁs°drake ka‹ Kuy°reian,
ÉAmfas¤˙ lhfye‹w prÚw •Ún muyÆsato yumÒn:
„ Ka‹ mÆthr dok°ei ¥d' ¶mmenai, éllå ka‹ ¥de,
„ MÆthr d' ≤ dok°ei yugãthr pãlin, ≤d' êra mÆthr.
„ Ka‹ fãto: t‹w BerÒh moi §n¤spete t¤sd' ÉAfrod¤th,
„ DØ tÒte går prÒfrvn sfis‹n êkrita ne¤kea lÊsv.
„ AÈtår ˜lh KÊpriw BerÒhw diafa¤netai ênthn,
„ OÈd¢ diakrin°ein dÊnamai t°kow ±d¢ tekoËsan.
„ ÉEj°ti d' ∑ra f°reskon énaid°sin éntipãloisi,
„ áHn y°miw …w nÊmf˙ ımogãstrioi ﬁxyÊew e‰en.
âH. ka‹ êfar Paf¤h §xãrh ëte dÆ min ¶tikte.
Ka‹ glukero›w blefãroisin §pill¤zousa dikastª
„ Uﬂ¢ kasignÆt˙ genetØr ( fãto ) deÊterÒw §ssi.
âH =a: ka‹ §n xe¤ressin ÉAd≈nidi y∞ke yÊgatra.
AÈtår ı tªd' eﬁw êlsow §@pnoon ≤gemÒneuse,
ÉArt°midow f¤lon êlsow §#stefãnou t' ÉAfrod¤thw.
Tªd' êra y∞rew ¶yunon égallÒmenoi diå bÆsshw,
ÉAgrot°r˙ ¶rgon kexarism°non ÉIoxea¤r˙.
Tª d¢ pår éllÆloiw Druãdew Sãturo¤ te k°xunto,
ÑImerÒentow ÖErvtow éyÊrmata ka‹ Kuyere¤hw.
Ka¤ nu k¢n ∏w élÒxoio lelasm°now ¶rgon éeik¢w
ÉArt°midow t°knon Paf¤hw §d¤daje di≈kein.
NÆpiow oÈk §nÒhsen §n‹ fres‹ k°rdion aÈtØn
ÉAyanãtouw ynhtoÊw te bale›n µ y∞raw énaÊdouw.
OÈd' ¶gnv t‹ nãpaiw tr°fetai kakÚn µ oﬂ §p∞lye.
Tªd' êra KÊpriw §p«rse kalå prvtãgria yÆrhw,
OÈ t°kow oÈtidan∞w §lãfou tinÚw ±¢ lagvÒn,
ÉAllå DiÚw megãloio kas¤gnhtÒn te ka‹ uﬂÒn,
UﬂÚw ßhw DiÒnuse kas¤gnhtow d' ÉEnos¤xyvn.
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die eveneens haar burgeressen waren (5) en ooit haar blauwe ogen tot woning hadden. Hoewel
zij maar een dienster was, was zij voor alle goden bij uitstek een reden tot twist. Allen
beweerden zij namelijk, haar vader te zijn of haar echtgenoot; wie oud was noemde zich haar
vader, wie jong was, haar echtgenoot. Zodoende gebeurde het, dat Adonis kwam aanzetten bij
Okeanos en Thetys (10) aan de hand van Kupris. Er kwam een akelige ruzie, want onder de
tegenstanders deed Beroë een hevige twist ontstaan. Maar hun toorn uitte zich niet op dezelfde
wijze, want de sterke Okeanos brulde vreselijk, met bruisend schuim op zijn lippen, en zorgde
dat Kupris, die zacht sprak, niet te horen was. (15) Na enige tijd echter stelden beide partijen de
kleine Eros aan als rechter, die, hoewel hij haar eigenlijk tot zijn wettige vrouw wilde nemen, de
dochter van zijn moeder als een gunst aan Thetys en Okeanos gegeven had, omdat het niet
geoorloofd was om een zuster ook als echtgenote te hebben. Maar toen hij Beroë en de godin
van Cythera voor zich zag, (20) liet de spraak hem in de steek en zei hij bij zichzelf: 'Zij daar
lijkt mijn moeder wel, maar zij daar ook; de moeder lijkt de dochter wel en de dochter de
moeder.' En hij zei: 'Zeg me, wie Beroë is en wie Afrodite, want dan zal ik graag deze
onbeslechte ruzie oplossen. (25) Maar Kupris heeft helemaal het gezicht van Beroë en ik kan
moeder en kind niet uit elkaar houden. Ik heb zopas die schaamteloze ruziemakers mijn
diensten aangeboden, maar vraag me nu toch af of het goed is dat vissen familie zijn van een
meisje.' Dat zei hij, en terstond vervulde hij de godin van Paphos met blijdschap, dat ze zijn
moeder was. (30) Zij gaf de rechter met haar mooie ogen een knipoogje en zei: 'Zoon, je bent
voor je zuster als een tweede vader.' Na die woorden gaf zij Adonis haar dochter mee. Hij nu
begeleidde haar naar een heilig woud vol heerlijke geuren, een heilig woud van Artemis en
Afrodite met haar mooie krans. (35) Daar nu liepen wilde dieren trots rond in het dal en boden
de pijlenschietende godin, die dol op jagen is, veel haar welgevallig werk. Daar ook vertoefden
Dryaden en Satyrs bijeen, speelmakkers van de aardige Eros en van de godin van Cythera. Hij
nu zou zijn bedgenote vergeten zijn en het kind van de godin van Paphos geleerd hebben om
Artemis' onwaardige bezigheden na te volgen - want de sufferd zag niet in dat het voor haar
voordeliger was om onsterfelijken en stervelingen te treffen dan wilde dieren die niet kunnen
spreken en hij had niet door, welk kwaad er in de dalen huist of op hem af kwam - maar Kupris
verleende haar een schone eerste vangst, (45) geen onbeduidend hertenjong of een haas, maar
de broer en de zoon van de grote Zeus; gij waart die zoon, Dionysos, en gij die broer,
Aardschokker.
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TØn prÒterow pros°eipen §#st°fanow DiÒnusow:
„ Pary°ne t¤ pt«kaw mey°peiw; oÈk êjiow êgrh:
„ Mht°row ¥te ye«n p°le yhrÆteira ka‹ éndr«n.
„ Ka‹ sÁ yeoÁw yÆreue, kaka›w l¤pe yhr¤a koÊraiw.
„ MÆd'§r°oiw •t°rvn p°lomai éd¤daktow é°ylvn,
„ ParyenikØ oÏtvw •t°rvn éd¤daktow é°ylvn
„ B°blhkaw DiÒnuson êter tÒjvn ka‹ ÙÛst«n.
„ T“ k¢n §g∆ kÒsmoio m°row tr¤ton êstea y' eÂlon
„ Mur¤a paryenikª étalª ·na kÊrma g°nvmai.
„ ÉAllã me kour¤dion moËnon tel°seiaw éko¤thn,
„ ÜOsson §g∆n ·drvsa pÒnon toi pro›ka par°jv,
„ Bãkxon d' ÉIndofÒnon, sÁ d¢ BakxofÒnow kal°saio.
„ ÖArtiÒw §sti gãmow, sÁ går ¶sseai ÉAfrog°neia,
„ AÈtår §g∆n •Úw uﬂÒw: §pe‹ stafulªsin Ùp≈rhw
„ ÑHmet°rhw dÊnamai tÒd' ÖErvw malero›sin ÙÛsto›w.
„ ÉEj°ti Nika¤h memnÆsetai, ∂ §damãsyh
„ BÒtrusin ≤met°roisi, ka‹ oÈ bel°essin ÖErvtow.
„ Ka‹ sÊ ge =h˝teron y°ljeiw nÒon ±¢ tekoÊsh.
„ OÈ går §mo‹ glukerÚn pÒyon …w yugãthr §n°hke.
„ Eﬁ d' êra m' oÈk o‡daw mØ de¤diyi mhd° ti tãrbei.
„ Se›o kasignÆth mÆthr p°le mhtrÚw §me›o.
„ ÉAllå tÚn éllÒtrion m°ga de¤diyi Kuanoxa¤thn,
„ ÜOw se mesaipÒliÒw per Ùpui°menai §nÒhse.
„ ÜEdna d' ÍposxÆsei fËkow poli∞w y' èlÚw êxnhn.
„ Ka‹ pi°men d≈sei potidÒrpion ëlmuron Ïdvr
„ ÉAnt‹ pepainom°nhw staful∞w eÈvd°ow o‡nou.
„ OÈd' ¶mayew nÆxesyai: ˜pvw m°ga la›tma perÆseiw;
„ De¤dia mØ BerÒhw tãfow ¶ssetai êpletow ﬁxyÊw.
„ áHn d° se pår Bãkxƒ damãs˙ b°low ÉIoxea¤rhw
„ S∞mã toi ¶stai ˆlumpow Íp¢r stefãnou ÉAriãdnhw.
„ Eﬁ d° s° tiw kat°rujen ép' »keano›o =oãvn
„ ÑOppÒte dicÆs˙w ény' Ïdatow o‰non Ùr°jv.
áVw fãto dakrux°vn. Àd' ≥rjato Kuanoxa¤thw:
„ Pary°ne mØ yrul°oimi mãthn ëte koËrow §ke›now.
„ PresbÊterow gen°˙ p°lomai. lal¤h d° moi §xyrÆ.
„ ÖAsson ‡yi. mo¤rh s¢ pãlai kat°neusen ßpesyai.
„ ÉAllå t‹ dhyÊneiw; mØ de¤diyi pollå yalãsshn
„ Mht°ra s∞w mhtrÒw. êge dØ, gãmow ˆlbiow ¶stai,
„ÑHm°terai êloxoi megãlaw t¤ktousi pol∞aw.
àVw fãto: ka‹ é°kousan énÆrpasen §w buyÚn aﬁpÊn.
HÂxi d' ¶dusse pÒliw tax°vw én°f˙ne kãrhnon.
ÉEj°ti d' émfip°tasse pÒdaw ka‹ xe›raw éraiãw,
Xe›raw §w aﬁgialÒn, pÒdaw §w bayÁ kËma yalãsshw.
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Als eerste sprak de fraai bekranste Dionysos tot haar: 'Meisje, waarom achtervolg je toch
hazen? Die buit is niet goed genoeg voor jou, (50) die immers de dochter bent van een moeder
die jaagt op goden en mensen. Jij moet ook op goden jagen, laat die wilde beesten toch aan
gewone meisjes. En zeg nu maar niet: 'Ik ben ongeoefend in andere sporten', want jij, een
meisje dat zo ongeoefend is in andere sporten, hebt Dionysos getroffen zonder pijl en boog. (55)
Daarom heb ik kennelijk het derde deel van de wereld en talloze steden genomen, om de buit te
worden van een jong meisje, een kind haast nog. Maar als je mij slechts tot je wettige
echtgenoot zou willen maken, zal ik je alles wat ik met veel zweet verworven heb als bruidsschat geven en ook mijzelf, Bakchos, 'de bedwinger van de Indiërs'; en dan zou jij 'de bedwingster van Bakchos' heten. (60) Het is een passend huwelijk, want jij zult zijn als de uit schuim
geboren godin, maar ik ben als haar zoon, want met mijn druivenoogst kan ik hetzelfde
teweegbrengen als Eros met zijn vernielende pijlen. Dat zal ook Nikaia zich herinneren, die
immers overwonnen werd door mijn druiven en niet door de projectielen van Eros. (65) Jij zult
het hart zelfs gemakkelijker betoveren dan je moeder, want die wekte bij mij niet zo'n zoete
begeerte op als haar dochter. Maar wees, als je me nog niet kent, niet bang of ook maar even
bevreesd: jouw moeder is immers de zuster van mijn moeder. Maar wèl moet je erg oppassen
voor de vijandige god met de blauwe lokken, (70) die het plan opgevat heeft, jou, ook al is hij al
bijna grijs, te huwen en die je als bruidsschat zeewier en schuim van de grijze zee zal beloven.
Te drinken zal hij je bij het eten zout water geven in plaats van de zoet geurende wijn uit
geperste druiven. Ook heb je niet geleerd te zwemmen; hoe moet je dan door de grote diepten
van de zee gaan? (75) Ik ben bang dat een enorme vis het graf van Beroë zal worden. Maar als
een pijl van de Pijlenschietster jou aan Bakchos' zijde doodt, zal de Olympos jouw graf zijn,
boven de kroon van Ariadne. Maar als men je weg heeft getrokken van de stromen van de
oceaan, zal ik je wanneer je dorst hebt in plaats van water wijn aanreiken.' (80) Zo sprak hij in
tranen. Maar de god met het blauwe haar begon als volgt: 'Meisje, ik zou niet zoveel loze
praatjes kunnen verkopen als die jonge man; ik ben van een oudere generatie en ik houd niet
van geklets. Kom toch dichterbij; het lot heeft er vroeger al in toegestemd dat je mij zou volgen.
Waarom wacht je nog? wees niet al te bang voor de zee, (85) de moeder van jouw moeder.
Vooruit, het zal een gezegend huwelijk zijn: mijn echtgenotes brengen grote steden voort.' Na
die woorden sleurde hij haar tegen haar zin mee naar de steile diepten van de zee. Op de plaats
waar zij ondergedoken was, verscheen al gauw haar hoofd in de vorm van een stad, en daarna
spreidde zij er omheen haar voeten en haar tengere handen uit, (90) haar handen naar de kust,
haar voeten naar de diepten van de zee.
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ÑEptaetØw ÉInd«n pÒlemow, ka‹ éy°sfatow ﬂdr≈w,
ÜOssoi d' én°rew e‰en ëliw tÒsa fËla dam°nta,
Smerdal°ow t' aÈtÚw basileÊw, ˜w g' ˆfra b¤vse
EÂw per §∆n pãntvn profer°statow ¶ske maxht«n,
Pãnta m¢n oÈdenÒsvra n°ƒ §doãsseto Bãkxƒ,
Eﬁ t°low oÈk §p¤yhke gunØ §rikud°Û n¤k˙.
Pary°now §n YrÆk˙ går érh˝filÒw tiw ¶naie,
OÎnoma PallÆnh, genetØr d' •Úw ¶pleto Siy∆n.
Ke›now éna¤simon e‰xen §n‹ fres‹ paidÚw ¶rvta,
ÉVnum¤h d' oﬂ patrÚw éfÆndane xvr‹w éko¤tou.
ÉOc¢ går eÔ eﬁd∆w ˜ti mhde‹w ka¤neto koÊrhn
Dour‹ palaismosÊn˙ te, pãrow polÊdakrun ég«na
Pãntaw ˜soi mnhst∞rew ÍpoddÊssasyai ênvge.
ÜOw d' Íperopl¤ssaske gãmon poluÆraton êlfoi.
àOw d¢ b¤hw mey°hken •edn≈seie tãxista
OÂa f¤lhn nÊmfhn =ey°vn §jãrgmasi mo¤rhn.
T∞sde metå kl°ow Âken §#st°fanow DiÒnusow.
ÉAllå l¤hn ÈpÒdeisen §pØn ¶nara brotÒenta
YrhÛk¤vn ırãasken §n‹ proyÊroisin §rast«n.
ÜAcea går ktam°nvn oÈk ¶ntea to›xow ¶faine.
ÉAnt‹ d' •∞w pÆlhkow éphvre›to kãrhnon.
AÈtår §pe‹ gumn∞w liparÚn d°maw ¶drake nÊmfhw,
OÂ0n éposm∞jai Paf¤h Xar¤tessin Ùpãzoi,
ÖH ken éleicãmenon yaler“ fπneien éko¤t˙,
Pollå daÛzom°nvn koÊrvn makãrizen ˆleyron.
Prv˛ d' Ùpãona yoËron éphn°Û SiyÒni p°mce
ÖOfra d¤doi énãednon, §pe‹ n¤khse yÊgatra,
áH gluker∞w cux∞w kekãdoi yumoË te dam°nta.
AÈtår ˜d' eﬁsa˝vn BrÒmion prokãlize fan∞nai,
AÈt¤ka d' éntib¤hn prÚw •Øn §j∞ge pala¤strhn.
ÑOppÒte d' ¥g' ¶isanta kalÚn DiÒnuson ˆpvpe,
ÉEjap¤nhw min ßleske memigm°now o‰ktow ¶rvti.
Ka‹ êne≈ per §oËsa mÒron stenãxizen §fÆbou.
„ T¤w se parÆpafe mo›ra kakØ m°ga nÆpie koËre;
„ Eﬁ mÒnon ∑sya sÁ koËrow ˘w e‰ yeÚw eﬁsorãasyai.
„ ÉAllå yeÒn per §Ònta s¢ de¤dia pÒtmon §p¤spein:
„ FeËge yo«w çp' §me›o t°vw ¶ti feug°men §st¤.
„ OÈ går ¶rvtow ¶gvg° toi êjion êllo par°jv
„ áH kruerÚn yanãtoio t°low, ka‹ k∞ra m°lainan:
„ OÏneka ka‹ é°kousa biãzomai ¶mmen élitrÒw.
„ âV moi éeikel¤hw ¶ridow tØn d' Œrsen énãgkh.
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14. Pallene.
Zeven jaar duurde de oorlog met de Indiërs; enorm waren de inspanningen en zoveel mannen
als er waren, zoveel overwonnen stammen waren er, ook de verschrikkelijke koning zelf, die bij
zijn leven geheel alleen de voortreffelijkste was van alle krijgers. (5) Dat alles zou de jonge
Bakchos van geen enkele waarde geleken hebben, als een roemrijke overwinning op een vrouw
er het slot niet van was geweest. Er woonde namelijk in Thracië een heldhaftig meisje dat
Pallene heette; haar vader was Sithon. Deze koesterde een ongepaste liefde voor zijn kind in
zijn hart (10) en de naam 'vader' mishaagde hem, als die van echtgenoot er niet aan gekoppeld
was. Toen dwong hij, wel wetende dat niemand het meisje overtrof met de speer en het
worstelen, allen die naar haar hand dongen om eerst een treurige wedstrijd aan te gaan. Hij die
overwon, zou het vurig gewenste huwelijk ten deel vallen, (15) maar hij, die het onderspit
gedolven had, zou het lieve meisje terstond als huwelijksgift een deel van zijn lichaam om te
offeren geven. Op de roem van háár nu kwam Dionysos met zijn mooie krans af. Maar hij werd
wel erg bang, toen hij in de voorhof de bloederige buit die zij behaald had op haar Thracische
minnaars in het oog kreeg, (20) want de muur etaleerde de lichamen van de gedoden en niet hun
wapentuig en in plaats van hun helm hing daar hun hoofd. Maar toen hij het glanzende lichaam
van de naakte jonge vrouw gezien had, een lichaam zoals de godin van Paphos dat aan de
Gratiën biedt bij het baden, of dat zij gezalfd-en-wel aan haar bloeiende echtgenoot laat zien,
(25) prees hij de gedode jongelingen in hun ongeluk zeer gelukkig. Vroeg in de morgen stuurde
hij een van zijn snelle metgezellen naar de wrede Sithon om te bedingen, dat die zijn dochter
zonder koopprijs zou geven als hij haar overwonnen had, of dat hij, als hij overwonnen was,
over zijn zoete leven zou beschikken. Maar toen hij hem aangehoord had, riep hij Bromios op,
voor hem te verschijnen (30) en liet hij hem meteen naar zijn worstelperk voeren voor het
gevecht. Toen zij nu de schone Dionysos in het gelaat zag, werd zij opeens bevangen door
medelijden dat gemengd was met liefde en beklaagde zij in stilte het lot van de jonge man:
'Welk slecht lot heeft jou met list verleid, grote dwaas van een jongen, (35) als jij, die een god
bent om te zien, tenminste een jongen bent. Maar ik ben bang dat de dood jou, ook al ben je een
god, zal vinden; vlucht daarom snel van mij weg zolang het nog mogelijk is om te vluchten.
Want eerlijk, ik zal je niets anders dat je liefde waard is, geven dan het einde in de vorm van een
bloedige dood, het donkere doodslot, (40) want ik word, ook al is het tegen mijn zin,
gedwongen, een zondares te zijn. Ach, wat ben ik ongelukkig om deze onwaardige strijd, die
het noodlot heeft gewild.
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„ SÆmeron §dmÆyhn polÁ k°rdion ±¢ damãssv.
„ DØ går étasyal¤˙ koËron genet∞row Ùl°ssv
„ ÜOw moi §m∞w pollÚn gluker≈terÒw §stin Ùpvp∞w.
„ ÉAllå t¤ dusmen°aw =°jv ˜ti thl¤ka d«ra
„ ÉAnt‹ filofrosÊnhw sfet°rhw t¤saskon §rasta›w;
àVw fam°nh pukin«w …pl¤ssato n≈ropi xalk“.
ÉAmfot°r˙si d¢ xers‹ miaifÒnon ¶gxow ¶palle.
ÑIstam°nƒ d' •t°rvyen §pÆgnuto goÊnata Bãkxƒ.
YãmbeÛ d' §k nvyr∞w palãmhw sxedÚn ¶rreen aﬁxmÆ,
ÑVw oﬂ ÉAyhna¤h blosurØ ka‹ KÊpriw én°sth.
àH går §n Ùfyalmo›w pukinÚn lÒxon ·zane koÊrhw,
ÜH d' ír §p‹ stÆyesfi m°now pne¤ousa kay∞sto.
EﬁsÒke d' ı tr«sai min éleÊato, pollãkiw aÈt∞w
OÈriãxƒ §n°kursen: §pØn Ípera°Û =ipª
ÉAskel°vw oﬂ §pçlto, ka‹ ˆbrimon ¶gxow §n≈ma.
Ka‹ nÊ ke =hÛd¤vw tromerÚn n¤khsen §rastÆn,
AÈtår ı kerdosÊn˙sin Íp°fyane dourÒw §rvØn
Likrif‹w é˝jaw, camãyƒ d° min ∑ka p°lasse.
Ka‹ tÒte meilix¤oiw pros°fh per‹ xe¤lea kÊssaw:
„ NËn tÒ moi §st‹n êeylon, êfar d° sug' ¶sseai aÈtÆ.
âH. ka‹ én≈ryvsen palãm˙ perikall°a koÊrhn:
AÈt¤ka d' émfÒteroi ßteron met°bhsan ég«na
Zvsãmenoi =ak°essi palaismosÊnhn §p‹ lugrÆn.
ParyenikØ prot°rh stibaro›w énep¤lnato gu¤oiw
PÆxesi paifãssousa yoo›w, memau›a te poss¤n.
Fr‹j d' ˜lon émfipÒleue d°maw ka‹ ëcea pãnta,
ÜVste t‹w eﬁsorãvn fa¤h petehnå gen°syai:
AÈtår ı Teires¤˙ §nal¤gkiow ént¤on ¶sth,
TÚn d' êfar émfexÊyh katå fãea nÁj §rebennØ
ÑOppÒte lousam°nhw d°maw ¶blepe faidrÚn ÉAyÆnhw.
Pollãki d' Õw gumnØ kre¤ssvn p°len ¶krage Bãkxow
áH ˜tan ßnnuto puknå per‹ xro˛ teÊxea nÊmfh.
DØ tÒte går pãnt˙ Xar¤tvn stratÚw émfid°d˙e,
OÈd° min e‡asan ênta lÒxoi sthr¤jai ÉEr≈tvn
ParyenikØn •kãterye perifrãjantew ÙÛsto›w.
E‰ta d¢ Bãkxow ¶lhge pãlhw a‡ oÈ pãrow aÈtØ
Xe¤resi xe›raw ¶dhse, pÒdaw d' ¶sfigje pÒdessin.
DØ ka‹ ı PallÆn˙ §ratÚn per‹ desmÚn ‡hle
StÆyea nvlem°vw sfet°roiw stÆyessin §re¤dvn.
ÉAll' ˜te m¢n koÊrhn stere«w él°eine pi°zein,
ÜHd' ëper ¶gxeluw aﬁ¢n •lissom°nh Ípãluje.
Mainom°nh d' êmoton palãmaiw per‹ n«ta Lua¤ou
Porfur°˙w sm≈digji =ãxin po¤killen èpçsan.
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Het zou veel beter zijn als ik vandaag overwonnen werd dan dat ik overwin, want zo dadelijk
zal ik door de verdwaasdheid van mijn vader een jonge man doden die mij veel zoeter is dan
mijn ogen. (45) Maar waarom moet ik mijn minnaars als vijanden behandelen, dat ik hun steeds
een dergelijke gift als vergelding voor hun vriendelijkheid gaf?' Na zo gesproken te hebben
wapende zij zich van top tot teen met het onvervaarde brons. Met beide handen zwaaide zij haar
moordende lans heen en weer en hoewel hij ver van haar af stond verstijfden de knieën van
Bakchos. (50) Maar van verbazing viel de lans bijna uit haar hand, die aarzelde, toen Athene en
Kupris dreigend voor haar verrezen. Want de ene ging - een enorme verrassing - in het blikveld
van het meisje zitten, en de ander zat op zijn borst en blies hem kracht toe. Zolang hij het
poogde te vermijden om haar te verwonden, (55) kwam hij dikwijls in aanraking met haar
speerschacht, wanneer zij met een vaart als van een harde windvlaag onverbiddelijk op hem af
sprong en haar geweldige lans stootte. En ze zou dan ook met gemak haar sidderende minnaar
overwonnen hebben, als hij niet listig de aansuizende lans te vlug af was geweest door schuin
opzij te springen, waarna hij haar zachtjes in het zand legde. (60) Toen kuste hij haar op haar
mond en sprak vriendelijk tot haar: 'Nu is deze wedstrijd voor mij, maar zodadelijk ben jijzelf
voor mij.' Toen hij dat gezegd had, trok hij het mooie meisje met zijn hand op en meteen
begonnen zij tweeën met een nieuw gevecht na zich lappen omgedaan te hebben voor een
grimmige worstelwedstrijd. (65) Het meisje met haar krachtige lijf naderde als eerste en
stormde, hevig zwaaiend met haar armen, op snelle voeten op hem los. Een trilling ging door
haar hele lichaam, door al haar leden, zodat men op het zien daarvan zou denken dat zij vleugels
had gekregen. Maar hij stond daar tegenover haar als een Teiresias, (70) want zijn ogen werden
dadelijk in een duistere nacht gehuld wanneer hij de glanzende gestalte van de fris gebade
Athene zag. Dikwijls schreeuwde Bakchos het uit, omdat het meisje naakt veel krachtiger was
dan wanneer zij zich haar geduchte wapenen aandeed. Toen nu schitterde het leger van de
Gratiën overal rondom haar heen (75) en lieten hele scharen Eroten haar geen gelegenheid meer
om zich schrap te zetten, omdat zij het meisje van alle kanten met hun pijlen insloten. Toen zou
Bakchos opgehouden zijn met worstelen, als het meisje zelf al niet eerder haar handen om zijn
handen geslagen had en zijn voeten omsnoerd had met haar voeten. Toen legde ook hij zoete
boeien om Pallene heen (80) en drukte zijn borst zonder ophouden tegen haar borst. Maar
omdat hij het vermeed om het meisje erg hard vast te drukken, wist zij kronkelend als een aal
hem steeds te ontkomen en bleef zij razend met haar vuisten om Lyaios’ hals geslagen zijn hele
rug bont en blauw slaan, zodat hij vol kneuzingen raakte.
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AÈtår ˜son fãruga sfet°rhn stere≈teron êgxoi
TÒsson §t°rcato mçllon, §pe‹ prosptÊgmata fa¤h.
ÉOc¢ d'oﬂ ∑ra f°rvn sxedÚn Ïptiow oÎdei §re¤syh,
E‡ pote mØ eÈråj min Íp°kfuge, ka‹ pãlin ¶fyh
Drajãmenow mhr«n •t°r˙ •t°r˙ d¢ gene¤vn.
ÉHr°ma d' eﬁw dãpedon malakÚn pro°hke xuy∞nai.
AÈtår ÖErvw, ˘w Ïperye dikaspÒlow Âzen é°ylou,
St°mmata do›a par°sxe ye“, n¤khw te gãmou te.
OÈd'oﬂ •Øn genetØr éx°vn ±rne›to yÊgatra.
ÉAllå kakÚn lãbe m¤syon. §pØn © kat°ktane Bãkxow
ÉAnt‹ polusper°vn yum«n ßna yumÚn épeÊraw.
15. AURH.
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DØ YhseÁw ëma nh˛ f¤lhw épãterye dãmartow
Lussal°hw =oy¤oisin èlÚw tÒlmhse pala¤ein.
àOw pãrow oÈk ¶tlh sfet°rhw épãteryen érvg∞w
Eﬁsid°ein katen«pa pel≈rion uﬂ°a taÊrou.
ÜHd' ír émaimak°tou min épÆgagen §k Labur¤nyou
ÖOfra k°n • prolipe›n tax°vw ¶ktosye dunÆtai.
ÉEj°ti d' eÈda¤mvn §fãnh êgan eﬁsÒke n∞a
ÉAnt‹ kaloË Yhs∞ow ÙpipteÊeske f°resyai:
ÖOmmasi d' e·peto dhrÚn, ˜n oÈ pos‹n e‰xe kixãnein.
ÉAll' ˜tan ﬂst¤a nhÚw Ípekproy°esken Ùpvp∞w
DÆ • mÒliw z≈ontow §dãkruen ¶mmenai eÔnin.
Pollå d¢ leipom°nhw SkÊllhw makãrize teleutØn
àH pãlai ˆrniw §oËsa f¤lon Min«a d¤vke.
Thn¤ka d' ≤ goãei ˜ti min z≈ousan §ke›se
ÉVmofãgoiw yÆressin •Úw pro˝allen éko¤thw,
( To›o per oÈd¢ yanÒnti kak≈teron êllo g°noito )
Thn¤ka d' §k julÒxou potid°xnuto yhr¤on oÔlon,
Meilix¤ƒ §n°kurse ye“: ·na d' aÔyiw Ùpu¤oi
ÉAyanãtƒ brotÚn êndra kalªw ˆrnisin ˆlesse.
DØ tÒte går DiÒnusow êgvn polÁn §smÚn èl°ntvn
Nãjon §w émfirÊthn melãnvn Àrmhsen ép' ÉInd«n.
OÈd' ín §ke› •t°rhn »˝eto lh˝da t°tmein,
áH ëliaw k∞kaw, ka‹ én¤mera fËla yalãsshw.
AÈtår ı kall¤sthw tÒte lh˝dow éntibÒlhse.
DÆ =a går oﬁmvg∞w é˝vn katå y›na guna¤hw
ÉEmmap°vw §pÒrouse taf∆n, ka‹ §d°rketo nÊmfhn.
ÑVsd' ‡den …w ëma t∞sde per‹ fr°naw ·merow ∑lye.
OÈd' ıg' §p˙sxÊnyh fil°ein tÆnd' ¶llipe YhseÊw.
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(85) Maar naarmate zij zijn keel met meer kracht probeerde dicht te knijpen, genoot hij des te
meer, omdat dat hem wel een omhelzing leek. Even later bewees zij hem haast een dienst door
zich achterover tegen de grond te drukken om te proberen, met een zijdelingse beweging aan
zijn greep te ontkomen; hij echter was haar weer te vlug af door met de ene hand haar
bovenbeen vast te pakken en met de andere haar kin, (90) waarna hij haar rustig op de zachte
grond neerlegde. Maar Eros, die hoog boven hen als scheidsrechter van de wedstrijd zat, gaf de
god twee banden, een voor de overwinning en een voor het huwelijk. De vader was droevig,
maar weigerde hem zijn dochter niet. Maar hij kreeg nog een vreselijke bruidsprijs, toen
Bakchos hem doodde (95) en zo één leven nam als vergelding voor vele levens.

15. Aura.
Theseus had dan eindelijk de euvele moed om met zijn schip, zonder zijn lieve vrouw, de
worsteling aan te gaan met het tumult van de woedende zee; dat was nu dezelfde man, die het
voorheen niet zonder haar hulp gewaagd had om een monster, dat de zoon van een stier was,
recht in het gezicht te zien. (5) Zij echter had hem weggevoerd uit het zeer lange Labyrinth om
weldra onder de blote hemel door hem achtergelaten te kunnen worden. En daarna leek zij nog
wel gelukkig zolang zij het schip in plaats van de schone Theseus nog steeds voort kon zien
ijlen. Met haar ogen volgde zij hem, die zij met haar voeten niet kon bereiken, nog lang. (10)
Maar toen de zeilen van het schip uit haar blikveld verdwenen, huilde zij er tevergeefs om, dat
zij hem bij zijn leven al had verloren. Zij prees Scylla, die ook verlaten werd, zeer gelukkig om
haar einde, want die volgde eertijds als vogel haar geliefde Minos. Maar toen zij zo zat te
jammeren omdat haar echtgenoot haar daar levend (15) voor de rauw vlees etende dieren gooide
(er zou haar zelfs als ze gestorven was niets anders, dat vreselijker is dan dat, kunnen
overkomen), en toen juist een akelig monster uit het struikgewas op haar af kwam, had zij een
ontmoeting met een vriendelijke god; want die had, opdat zij weer met hem, een onsterfelijke,
zou trouwen, haar sterfelijke man laten verdwijnen met behulp van een gunstig vogelteken. (20)
In die tijd namelijk kwam Dionysos met een grote schare gevangenen naar het door de zee
omspoelde Naxos gevaren uit het land van de zwarte Indiërs. Hij had het niet voor mogelijk
gehouden om daar een andere buit aan te zullen treffen dan vieze dingen uit zee en lelijk
zeewier, maar toen juist trof hij de allerschoonste buit aan. (25) Want dadelijk al hoorde hij het
gejammer van een vrouw over het strand klinken, snelde daar verwonderd op af en kreeg een
jong meisje in het oog. Niet zodra zag hij haar of er kwam verlangen naar haar bij hem op en hij
schaamde zich er niet voor, de vrouw lief te hebben die door Theseus verlaten was.
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AÈt¤ka går yerãpontaw •oÁw proÊpemce kom¤zein,
Pår d'oﬂ §pÆraton êxyow §f¤drusen o‡nopi d¤frƒ.
OÈd' §p‹ dØn épÒnhto: brotoË går §sÆluyen eÈnÆn.
AÈtår ÖErvw oÎpv krad¤hw épenãssato Bãkxou,
ÉEjap¤nhw d' •t°r˙ aÈtÚn memãaske damãssein.
Pary°now §n Frug¤˙ tiw ¶hn parå mht°ri ÑRe¤˙,
Eﬁ t¤w ‡svw ≥kousen §k°kleto pary°now AÎrh.
KãlleÛ d' émfipÒlvn •t°rvn perig¤neto tÒsson,
ÜOsson épeires¤oisi met' éstrãsi d›a SelÆnh
ÉAgla˝˙ st¤lbousa kasignÆtoio k°kastai:
ÑHn¤ka m¢n Z°furow zaØw §kãy˙ren ˆlumpon
âHmar ëpan xyamalØn ga¤hn nifãdessi palÊnvn.
S«ma d' ¶hn nef°l˙ §nal¤gkion ¥t' §p' é°llaiw
MesshgÁw ga¤hw te ka‹ aﬁy°row §ktetãnustai,
ÉHel¤ou ékt›si peparm°nh ¶nya ka‹ ¶nya.
OÎpote går ke¤nhw t‹w §p‹ xyonÚw ‡xnow ‡deske,
ÑUcÒse d' ézhx¢w tax°ew pÒdew ±er°yonto
N°ryen §p' éstaxÊessi mela¤nhn fr›ka x°ontew.
Tªde sÁn ±o¤oiw §nãroiw ka‹ épe¤roni la“
ÖHgagen ±@te y∞ta dedhm°non aÈtÚn ênakta,
ÖOfra ka‹ aÈtÚw ênaj sf°teron plÆseie yr¤ambon.
ÑVw går §p‹ Frug¤hn §rib≈laka Bãkxow ·kane,
KÊmbaxow eﬁw §rat∞w l¤non êlluton ¶mpesen AÎrhw.
ÉEmmen°vw d' §d¤vke, ka‹ √ y°e tªd' ¶xen aÈtÒw.
EﬁsÒke d' ≤ par°balle kÊnaw kraipno›si pÒdessi
ÑRhÛd¤vw palãm˙sin •ªw mãrptousa lagvoÊw,
Ke›now •le›n aÈtØn mog°ei ées¤froni yum“.
ÉAllå mãthn êsymaine: ka‹ eﬁ lãyen ért¤pon AÎrhn
ÉAskel°vw aÈtÆn taxÁn égreut∞ra di≈kein.
AÈtår §pe‹ mel°h ırmØ p°len oﬁktrÚw §rastØw
Pollãkiw §n stÆyesfin §°ldeto yhr¤on e‰nai,
ÖOfra min ¥d'aÈtØ brad°vw profugÒnta metãspoi.
Pollãki d' …w ¶lafÒw tiw •k∆n eﬁw d¤ktuon îlto.
ÑHd' ír épotrvpçto n°hw, …w ¶drake, yÆrhw.
ÉOc¢ d' éxeuÒmenow prosef≈nee lugrÚn ÉErvta:
„ ÑHdÁ teÚn b°low §st‹n ênaj ˜tan îsen ımartª
„ Pary°non ±˝yeÒn y', ßlkow går ék°ssetai ßlkow.
„ T“ ka‹ §mØ AÎrh sfet°rou geÊsaito bel°mnou.
àVw fãto: ka‹ oﬂ ÖErvw kra¤nein §p°neusen §°ldvr:
A‰ca d' §o›w moisi periz≈nnuske far°trhn,
TÒja d' •l∆n palãm˙fin §p‹ xyÒna d›an §pÆda.
ÑVw d° min eﬁsorãaske fugÆnd' êfar ˆrnuto nÊmfh.
OÈ går ín égno¤hsen: §pe‹ Kub°lhw §yãmize
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Want terstond zond hij zijn dienaren uit om haar te halen (30) en liet hun liefelijke last naast
zich plaatsnemen in zijn wijnrood gekleurde wagen. Het duurde niet lang tot hij vreugde aan
haar beleefde, want hij deelde het bed met die stervelinge. Maar Eros was nog niet vertrokken
uit het hart van Bakchos, en plotseling verlangde hij er naar om hem voor een ander te doen
bezwijken. Er was een meisje in Phrygië, bij moeder Rhea, (35) dat, zoals men wellicht gehoord
heeft, luisterde naar de naam Aura. Zij blonk zózeer in schoonheid uit boven de andere
dienaressen als de stralende Selene temidden van de eindeloos vele sterren uitmunt omdat ze
schittert door de glans van haar broer, wanneer de krachtig waaiende Westenwind de Olympos
schoon veegt (40) en de hele dag de aarde daar beneden met sneeuw bestrooit. Haar lichaam
leek op het wolkendek dat tijdens stormen midden tussen aarde en hemel uitgestrekt ligt en nu
en dan door de stralen van de zon doorboord wordt. Nooit kreeg iemand op aarde van haar een
voetstap te zien, (45) maar onophoudelijk zweefden haar snelle voeten naar boven, terwijl ze
beneden over de korenaren een donkere rilling uitgoten. Naar háár bracht hij, Eros, mèt zijn buit
uit het oosten en zijn enorme schare volgelingen, zijn meester zelf, die geboeid ging als was hij
een slaaf, om er voor te zorgen, dat ook die meester zelf zijn triomfen nog vergrootte. (50) Toen
Bakchos nu aangekomen was in het grofkluitige Phrygië, viel hij hals over kop in het niet los te
maken net van de liefelijke Aura. Hij zat voortdurend achter haar aan en waar zij heen snelde,
daar was hij ook, en terwijl zij de honden met hun snelle poten misleidde door met gemak hazen
met de hand te vangen, (55) beulde hij zich in zijn verdwazing af om haar te pakken te krijgen.
Maar tevergeefs liep hij te hijgen, ook al ontging het Aura met haar sterke benen, dat een snelle
jager haar onverbiddelijk achtervolgde. Maar omdat zijn initiatief op niets uitliep, wenste de
beklagenswaardige minnaar dikwijls in zijn hart, dat hij een wild dier was, (60) opdat zij zelf
hem, als hij traag voor haar uit vluchtte, naar zich toe zou trekken, en dikwijls sprong hij in de
vorm van een hert vrijwillig in haar jachtnet, maar zij wendde zich van haar vreemde vangst af
zodra zij die gezien had. Tenslotte sprak hij treurig tot de wrede Eros: 'Zoet is uw pijl, heer,
wanneer hij gelijktijdig (65) een meisje en een jonge man verbijstert, want dan geneest de ene
wond de andere. Laat daarom toch ook mijn Aura kennis met uw pijl mogen maken'. Na die
woorden zegde Eros hem toe, zijn wens te vervullen. Snel hing hij zijn pijlenkoker om zijn
schouders en sprong na zijn boog in zijn hand te hebben genomen naar de stralende aarde. (70)
Toen zij hem in het oog kreeg, ging de jonge vrouw terstond op de vlucht; zij moest hem
namelijk heel goed kennen, want zij kwam dikwijls bij Kybele op bezoek
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ÑOppÒte sÁn malak“ ÖAtt˙ p°ssoisi éyÊroi.
ÉAll' ˜te pezÒw §∆n pezØn §p¤balle di°syai,
A‰ca tÒson messhgÁw §le¤peto t°rma y°onti
ÜVste d¤xostas¤hn xalep«w jun°hken ÙÛstÒw.
ÉOc¢ d' ÙpizÒmenÒw per ÖErvw pt°ra puknå p°tasse,
ÑUc‹ d' èle‹w Àrmhse diå skiÒenta k°leuya
Paryenik∞w îsai mema∆w èpalÒxroon ∑tor.
ÑHd' êra =hÛd¤vw pãlin ¶kferen Àste =°ousa.
ThlÒse d' •zÒmenow BrÒmiow yhÆsato yum“,
ÑVw drÒmon »kÁn ‡deske, ka‹ …w ‡de gounãsi pezØn
ParyenikØn pthno›o yeoË pterÊgessin §r¤zein:
EﬁsÒke d' égreÊteiran é°llopon ¶draken aÈtØn
K°rdea mime›syai, polupa¤palã t' ≥yea, yhr«n,
Tarf°a kinum°nhn ßlikow strofãliggi lagvoË,
TØn d' ˜tan ÑUcim°dontow §p°xraen ˆrniw Ífa¤nei.
AÈtår ÖErvw spoudØn èl¤hn ¶xen: oÈd' §dunÆyh
ParyenikØn èmalØn •l°ein ˘w ßlesken éÆtaw,
Aﬁyer¤ouw t' §r°taw ka‹ Ùrxhst∞raw §naÊlvn.
DØ tÒte Bãkxow êlaston §n‹ fres‹ p°nyow é°jvn,
„ TØn m¢n ( ¶fh ) bãrdistow ‡svw yeÚw Œka k¤xeie,
„ ÖOfra min éyanãtvn map°ein oÈk o‰de tãxistow.
âHra m¢n ÜUpnon ¶faske: tãd' oÈk ét°lesta t°tukto.
ÉH°liow går ‡svw m°son oÈranÚn émf‹w ¶xeske,
ÑOppÒte lusimelØw ÜUpnow lÊen ëcea nÊmfhw,
ÉHd' ëma paryen¤hn z≈nhn DiÒnusow ¶luse.
T∞sd' êra nhmertØw krad¤hn po¤mainen ˆneirow,
Ka¤ per ˆnar keneÚn koÊrh ˜t' én°greto fa¤h.
ÖEmphw d' √ ép°bh taxÊthw yaÊmazen Ùp¤ssv
ÑH oﬂ §n‹ gnampto›sin •o›w pãrow ¶trexe gu¤oiw.
ÉOc¢ d' §yãmbee mçllon §pe‹ pr‹n §g¤neto mÆthr
ÉH° k°n • m°mnhto migÆmenai §n filÒthti.
Ka¤ nu ke mainom°n˙ ‡sh prÚw ¶rhma liãsyh,
EﬁsÒke thkedÒni stugerª oﬂ ép°fyito gu›a,
ÉVnum¤h d¢ mÒnh le¤fyh taxÊthw te palaiÆ.
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als hij met de zachtmoedige Attis een partijtje zat te dammen. Maar toen hij, zelf te voet,
het er op aan legde haar - ook te voet - te achtervolgen, (75) was er al gauw zo'n grote
afstand tussen hem en de voortijlende vrouw, dat zijn pijl moeilijk het onzekere doel kon
treffen. Hoewel hij in verlegenheid verkeerde, ontvouwde Eros na lange tijd pas zijn sterke
vleugels; hij sprong hoog op en snelde langs de beschaduwde paden, vol verlangen om het
weke hart van het meisje in verwarring te brengen. Maar zij wist hem weer gemakkelijk
voor te blijven: ze ging verder als een stroom. (80) Bromios, die ver van daar was gezeten,
was verbaasd, toen hij de snelle ren zag en toen hij zag dat het meisje, hoewel te voet, met
haar benen kon wedijveren met de vleugels van de gevleugelde god, totdat hij die jaagster
op haar snelle voeten zelf de listen en de slimme gewoonten van de wilde dieren zag
nabootsen (85) door in het struikgewas zig-zag in een kring rond te hollen, zoals een haas
dat doet, wanneer de vogel van de Hoge Heerser hem aanvalt. Maar Eros had niets aan zijn
snelheid en hij, die de winden placht te vangen als ze door de lucht roeien of in beekjes
dansen, kon het tere meisje niet krijgen. (90) Toen dan voelde Bakchos een razend verdriet
in zijn hart en zei: 'De allertraagste van de goden kan haar misschien wel snel inhalen nu de
snelste van de onsterfelijken haar niet weet te grijpen'. Hij dacht natuurlijk aan Hypnos, en
wat hij wilde bleef niet onvervuld. Want de zon stond zo ongeveer midden in de hemel (95)
toen Hypnos, die de leden ontspant, de ledematen van het meisje deed verslappen, en
meteen maakte Dionysos haar maagdelijke gordel los. Maar een droom - die waar was behoedde haar en toen ze ontwaakt was, zou het meisje gezworen hebben dat het slechts
een droom betrof. Maar toch vroeg zij zich een tijdje later verwonderd af, waar de snelheid
was gebleven (100) die vroeger in haar buigzame ledematen huisde. En weer wat later
verbaasde zij zich nog veel meer, omdat ze moeder was geworden voordat ze naar ze zich
herinnerde met iemand de liefde bedreven had. Toen vluchtte zij in razernij naar een
eenzame plek, waar zij bleef totdat haar lichaam vreselijk vermagerd was en ze stierf; (105)
alleen de wind die haar naam draagt en haar vroegere snelheid heeft, bleef over.
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16. EPITAFIOS IANOU TOU DOUSOU.
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A‚ a‚ ép–xeto DoÊsa, gÒow mÒnow êmmin §le¤fyh.
DoÊsa pãrow z≈eske broto›w pauro›sin êpustow,
Paurot°roiw d¢ broto›sin édãkrutow leto DoÊsa.
KlhronÒmouw går ¶yhken épeires¤oio gÒoio
Pãntaw ˜soi na¤ousin énå ptol¤eyra BataÊvn.
Pçsi d' ˜soiw f¤lon §st‹n ékou°men oÎnoma Fo¤bou
ÉExyrÚw •oË yerãpontow ékou°men §st‹n ˆleyrow.
A‚ a‚ ép–xeto DoÊsa, gÒow mÒnow êmmin §le¤fyh.
ÉAllå gÒow xyon¤vn oÈk êjiow ¶pleto DoÊsou,
Y°skelon êndra yeo‹, xyÒnion xyÒnioi goãvsi.
âH går ˜souw makãrvn z«ow yerãpeue mãlista
KhdÒmenoi nekro›o kalØn ép°tisan émoibÆn.
Profron°vw d' §p°nonto, ka‹ …w tãfow ¶sken §partØw
OﬁktrÚn §paiãzontew ÈpestÆsanto fer°trƒ:
A‚ a‚ ép–xeto DoÊsa, gÒow mÒnow êmmin §le¤fyh.
PrÒsyen ÖArhw metå PanÚw •koÊsion êxyow én°sxe,
ÉEjÒpiyen d' ÑErm∞w ka‹ ênaj klutÒtojow êeiran.
E›ta d¢ murom°nvn pukinÚn n°fow e·peto la«n.
To›si d' ír ≤gemÒneuse Batãuia poss‹n éraio›w,
Proprokulindom°nh: xloerØn d' épeke¤rato xa¤thn.
Xeimerin∞w d'ÙyÒnhw yerinØn ≥meice kalÊptrhn.
A‚ a‚ ép–xeto DoÊsa, gÒow mÒnow êmmin §le¤fyh.
NhÛãdaw d¢ miª ka‹ ÉOreiãdaw ≥gage xeir¤,
Tªd' •t°r˙ SatÊrouw eÂlken, las¤ouw te SilhnoÊw.
Pãntoyi d' ˆrniyew =°on éyrÒai, oÈd° tiw ∑n ‚w
ÖEmpedow ırm∞sai prot°rv pt°rugãw te tinãjai.
ÖAideto d'§n pãs˙si n°on m°low ÖVleto DoÊsa.
ÜVde d' §paiãzousa BatãuÛa dãkruon e‰ben,
„ A‚ a‚ ap–xeto DoÊsa, gÒow mÒnow êmmin §le¤fyh.
„ ÑHm°teron d' ëma kãllow ëpan t°ynhje sÁn aÈtŸ.
„ OÈk°ti går gelãei polÊghyew §n ˆmmasin e‰ar,
„ OÈk°ti d' érguf°h §pinÆxetai oÔyar •°rsh,
„ Leibom°nh meyÊontow épÚ ZefÊroio komãvn.
„ ÖAnyea d'eﬁw kÒlpon pãlin ¶drame xe›ma tr°monta,
„ ÉH°lion går •Ún kl°ptei stugÚw êspeton Ïdvr:
„ A‚ a‚ ép–xeto DoÊsa, gÒow mÒnow êmmin §le¤fyh.
„ D°ndrea d'oÂw pãrow Œta kalª én°fuen éoidª
„ ÉAnt‹ kÒmhw skieroÁw petãlouw kat°xeuen ¶raze.
„ A· d'ëma fvnÆenta ligÁw met°yhken éoidÚw
„ NËn m¢n §pify°jaito tãper FoibÆÛon ênyow.
„ DoÊsa d'ÖItuw kinurªsin §g¤neto Dauliãdessin.

Varia

16. Grafdicht voor Janus Dousa.

5.

10.

15.

20.

25.

30.

35.

40.

Ach, Janus Dousa ging heen, wij kunnen nog slechts om hem treuren.
Dousa was onbekend in zijn leven bij maar weinig mensen
en onbeweend door nog minder mensen ging heen Janus Dousa.
Al zijn bewonderaars werden in hevige rouw gedompeld,
allen die in de steden van ons, de Hollanders, wonen.
En voor allen wie 't horen van Phoebus' naam een genot is,
is het ellendig om over de dood van zijn dienaar te horen.
Ach, Janus Dousa ging heen, wij kunnen nog slechts om hem treuren.
Maar het geween van de mensen was niet genoeg nog voor Dousa:
goden van hemel en aarde bewenen die heerlijke dichter.
Ja, en diegenen der zaal'gen die hij bij zijn leven het meeste
eerde, hebben hem dat met een schone uitvaart vergolden.
Graag deden zij hem een dienst en toen er een graf was gedolven
namen zij vol verdriet er aan deel toen de baar moest gedragen.
Ach, Janus Dousa ging heen, wij kunnen nog slechts om hem treuren.
Vooraan gingen Ares en Pan als vrijwillige dragers,
daarna volgden de grote schutter Apollo en Hermes,
en na hen kwam weer een menigte rouwende mensen.
Zie, zij werden geleid door Batavia, die op haar tere
voeten gebogen voortschreed, het blonde haar afgesneden
en ook haar zomerse sluier vervangen door sombere kleding.
Ach, Janus Dousa ging heen, wij kunnen nog slechts om hem treuren.
Met één hand leidde zij de nimfen van zee en bergen,
de andere hield de Satyrs en ruige Silenen bedwongen.
Overal stroomden de vogels vandaan in groten getale,
niets verhinderde hen aan te vliegen op hun snelle vleugels
en onder hen klonk een nieuw gezang: 'Gestorven is Dousa'.
Zo schreed Batavia voort in tranen, luid klonk haar gejammer:
Ach, Janus Dousa ging heen, wij kunnen nog slechts om hem treuren,
en alle schoonheid van ons is samen met hem gestorven.
Want niet langer straalt de lente ons blij uit de ogen,
niet langer komt de zilveren dauw ons vol weelde omzwemmen,
de haren vochtig door Zefyr, die dronken uit ’t westen komt waaien.
Bloemen duiken bang voor de koude weer terug in de aarde,
't zonlicht wordt hen ontstolen en lang valt een sombere regen.
Ach, Janus Dousa ging heen, wij kunnen nog slechts om hem treuren.
En de bomen, die eens oren kregen door schone gezangen,
strooiden hun schaduw gevende blaadjes als haar op de aarde.
Als hun de zanger met zijn helder geluid nog een stem had gegeven,
zouden zij meezingen met de jeugdigen rondom Apollo.
Dousa was als een Itys voor de angstige vogels uit Daulis,
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„ Puknå d' §paiãzousi mel¤smasin aﬁolode¤roiw
„ A‚ a‚ ép–xeto DoÊsa, gÒow mÒnow êmmin §le¤fyh.
„ NhÛãdew d' ìw ¶tercen éoidiãvn Ùp‹ kalª
„ AÈstal°ai planÒvntai §n ékropÒloisin ˆressin.
„ ÉHyãda d' émfipoloËsin ıdÚn, stibãdaw te palaiåw,
„ DizÒmenai tÚn éoidÚn ˜w oÈ sfis‹n ént¤on ¥jei.
„ SÁn d'êra tªw bruÒenta poyØ jÆr˙ne =°eyra
„ Eﬁ mØ dãkrua pollå pãlin p¤mplhsen §naÊlouw.
„ A‚ a‚ ép–xeto DoÊsa, gÒow mÒnow êmmin §le¤fyh.
„ Tªsi d' §n Ùfyalmo›si n°kuw per §∆n ¶ti na¤ei.
„ ÖAllote d' §n p°tr˙sin Íp' aÈtorÒfoisi melãyroiw
„ ÜHmenow ≤sux°vw kiyãrhn poluxord°a =Æssei.
„ Nãmata d' §k koil∞w êmoton koxÊesken éroÊrhw
„ KroÊsmasi khlhy°nta, ka‹ Ùc¢ polÊtropon Ïmnon
„ ÖHlpeto mime›syai ligurª kelarÊsmatow ±xª:
„ A‚ a‚ ép–xeto DoÊsa, gÒow mÒnow êmmin §le¤fyh.
„ ÖAllote d' aÔ dok°ei krana∞w §p‹ deirãdi p°trhw
„ ÑEzÒmenow pÒntoio pel≈ria kÆtea y°lgein.
„ GhyosÊn˙ d' êra kËma di˝stato, kÆtea d' a‡fnhw
„ GlaukiÒvnta k°leuya di°dramen êlludiw êll˙.
„ DexnÊmenow går pãlin polu˝drin ÉAre¤ona delf‹w
„ N«ta perisplãgxnƒ potide¤knue thlÒyi DoÊs˙.
„ A‚ a‚ ép–xeto DoÊsa, gÒow mÒnow êmmin §le¤fyh.
„ PaÊsate daimÒniai: oÈx e·atai §nyãde DoÊsa,
„ ÉAllå parå nekÊessin •Ún mÒron aÈtÚw ée¤dei.
„ ÉEjap¤nhw §r°oiw z≈ein ém°nhna kãrhna,
„ Pãntoyi går trÊzonta d°maw perinÆxetai éndrÚw,
„ SteËtai d' aÈtomãtvw êloxon yumar°a lËsai,
„ Eﬁ tinå poË êloxon yumar°a ga›a kalÊc˙.
„ A‚ a‚ ép–xeto DoÊsa, gÒow mÒnow êmmin §le¤fyh.
„ AÈtår •Ún metå pçsi didãskalon ¶stenen ±x∆,
„ Nvlem°vw d' oﬂ ˆrvren §n‹ fres‹n …w © d¤daje
„ ÖAgkesin §n skiero›si pãtou épÒnosfin ıd¤tvn.
„ ÑVw d° min ≤mis°essi pãlai prosfy°gjato mÊyoiw,
„ ÑHn¤ka leptal°hn gl≈sshn ëte t°kna tiy∞nai
„ ÑRÆmasi metrhto›si mãthn §d¤daje bad¤zein.
„ A‚ a‚ ép–xeto DoÊsa, gÒow mÒnow êmmin §le¤fyh.
„ Pãnta d'oﬂ ≥syie gu›a bãdhn ékÒrestow én¤h,
„ OÈd¢ katafyim°nhw sarkÚw l¤pen ˆstea gumnã,
„ ÑVw d°maw, eﬁ d°maw ¶sken, §g¤neto nÆxutow éÆr.
„ Dousiãkh d' aÈdØ skop°loiw §nibÒsketai o‡h,
„ ÉEj°ti d' ≤ z≈ei ˜t' ênaj é˝dosde b°bhke,
„ Ka‹ sfet°rh fvnØ sf°teron katadÊretai o‰ton.
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die met velerlei zangen uit bonte kelen klagen:
Ach, Janus Dousa ging heen, wij kunnen nog slechts om hem treuren.
En de Naiaden, die hij met zijn schone zangen verkwikte,
lopen in zak en as hoog in de bergen te dwalen.
Steeds gaan zij langs de bekende weg, de vertrouwde plaatsen,
zoekende naar de dichter die niet meer bij hen zal komen.
Hun gemis zou de volle stromen hebben doen drogen,
als niet hun vele tranen de beken weer hadden doen zwellen.
Ach, Janus Dousa ging heen, wij kunnen nog slechts om hem treuren.
En ook al is hij gestorven, hij woont nog steeds in hun harten:
elders in de bergen, onder een dicht dak van blad(e)ren,
zit hij nog rustig te spelen op zijn veelsnarige citer
en uit het holle land stort een klankenstroom steeds naar beneden
met een betoov'rend geluid; nu hoopt men zijn knappe gedichten
te kunnen evenaren, een stroom van zuivere klanken.
Ach, Janus Dousa ging heen, wij kunnen nog slechts om hem treuren.
Maar soms ook lijkt hij, op harde rotsen gezeten,
met zijn werk de reusachtige monsters der zee te betoveren.
Blij wijkt het water uiteen, ijlings stuift het gebroed uit elkander,
over de blauw-groene paden heen en weer terug krioelend.
Ginds wacht opnieuw een dolfijn op Areion, de kundige zanger,
en toont van verre zijn rug aan onze veelzijdige Dousa.
Ach, Janus Dousa ging heen, wij kunnen nog slechts om hem treuren.
Houdt toch op, domme vrouwen, Dousa kan hier niet zitten,
maar het is bij de doden, dat hij van zijn lot kan vertellen.
Je zou haast zeggen dat onverwacht de schimmen gaan leven,
want zij zwermen babbelend rond om zijn mannengestalte
en pochen dat ze zijn lieve vrouw zelf zullen bevrijden,
als tenminste de aarde zijn lieve vrouw toegedekt heeft.
Ach, Janus Dousa ging heen, wij kunnen nog slechts om hem treuren.
Maar als haar leraar betreurde Echo hem onder die allen;
zij liep er steeds aan te denken hoe hij haar had onderwezen
in schaduwrijke dalen, ver van het verkeer van de mensen,
en hoe hij haar lang geleden voorzei met halve woordjes
toen hij, zoals men dat kinderen doet, tevergeefs probeerde
haar fijne tong te leren in metrische zinnen te spreken.
Ach, Janus Dousa ging heen, wij kunnen nog slechts om hem treuren.
Langzaamaan vrat onstilbaar verdriet aan al haar leden;
men kon haar botten al zien toen zij nog niet eens was gestorven,
en haar lijf ging over in lucht, als je 't 'lijf' nog kon noemen.
Alleen haar stem - Dousa klinkt daarin door - waart nog rond bij de rotsen
en leeft nog voort nu haar leraar vertrokken is naar de Hades.
Die stem rouwt om het eigen lot en om dat van Dousa.
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„ A‚ a‚ ép–xeto DoÊsa, gÒow mÒnow êmmin §le¤fyh.
„ ÉAllå kalØ KÊpriw tãxa mhk°ti KÊpriw §tÊxyh,
„ ÜOtti m°law yãnatow sf°teron maÊrvse kãtoptron.
„ Pãsa går §n DoÊs˙ diefa¤neto Kuprog°neia,
„ OÈd° tiw eÔ g¤nvsk° ti de¤kelon µ ÉAfrod¤th.
„ ÉOrxomenÒw te Pãfow te ye∞w mÒnow o tow §tÊxyh,
„ ÉEndoyi går DoÊsou xar¤en d°dmhke m°layron.
„ A‚ a‚ ép–xeto DoÊsa, gÒow mÒnow êmmin §le¤fyh.
„ Pãntoyi d' Ípnal°oi bar°a stenãxousin ÖErvtew,
„ Sbennum°nou d¢ purÚw sfet°rou sb°nnuntai ÙÛsto¤.
„ OÈd° ti penyal°ai Xãritew pne¤ousin •aut«n,
„ OÈd' ¶ti nËn dok°ousin §pvnum¤˙sin ımo¤ai.
„ ÖAgxi går Kuprid¤oio peleiãdew ërmatow ·ppoi
„ SÁn kinura›w Xar¤tessin §paiãzein mog°ousi
„ A‚ a‚ ép–xeto DoÊsa, gÒow mÒnow êmmin §le¤fyh.
17. E¤w TÒn AÈtÒn.

5.

NhpÊtiow yãnatow DoÊs˙ biÒtoio megπraw
SmikpÚn éphËra b¤on, d«ke d' oﬂ éyãnaton.
âHra b¤on z≈ein aﬁ≈nion e‡deto DoÊs˙
ÜOtti kataynÆskein pçsi broto›w dok°ei.
Th#s¤ƒ d¢ pÒnƒ mo›rai m°ga kagxalÒvsan
ÖOfra m¤ton klvstØr ¶sxaton §j°xeen.
OÈd' ‡don émbros¤oio bebusm°non e‡reow êllon
TÚn sf‹n épokl≈yein oÎpote Fo›bow §ò.
18. E¤w TÒn AÈtÒn.

5.

DeÊteron aÔ Nãrkisson Ùr¤dromow lesen ±x≈,
ÉAllå polÁ gluk¤vn deÊterow ∑n prot°rou.
Profron°vw går ¶faske marainÒmenai §p‹ t“de
Eﬁ d°maw oÈx •t°rƒ pasen Ùllum°nƒ.
ÉAllå f¤lhn aÈdØn, ≤ oﬂ ¶ti le¤petai o‡h,
MnhmosÊnhn m°monen pemp°men eﬁw é˝dow.
ÖHn d' êra sigal°h dÊnatai stenaxiz°men o‰ton,
Sigal°h ±x∆ ¶ssetai §mmen°vw.
19. In discessum D. Cornelii van Daelen.
ÑVw ˜te trugÒne pistÚw ëpaj Ím°naiow ßnvse,
OÎpote t‹w nÒsfize f¤lon zugÚn émf‹w êgonte.
OÈd' ¶riw érgal°h pÒte dÊsato fÊllinon o‰kon,
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Ach, Janus Dousa ging heen, wij kunnen nog slechts om hem treuren.
Maar de schone Cypris was weldra Cypris niet langer,
omdat de zwarte dood haar spiegel zijn glans had ontnomen.
Want in al Dousa's werk komt Afrodite naar voren,
en de op Cyprus geborene kende zijn beeld 't allerbeste.
Voor de godin was hij Paphos en Orchomenos tezamen,
want zij had in zijn hart een heerlijke woning betrokken.
Ach, Janus Dousa ging heen, wij kunnen nog slechts om hem treuren.
Overal zitten luid de betoov'rend(e) Eroten te steunen,
't vuur van hun pijlen dooft uit en zij verliezen hun krachten.
Zozeer zijn de Gratiën bedroefd, dat zij niet meer zichzelf zijn,
en zij geven de indruk, hun naam niet meer waar te maken.
Ook de duifgrijze paarden voor de wagen van Cypris
doen hun best, met 't geklaag van de Gratiën mee te huilen.
Ach, Janus Dousa ging heen, wij kunnen nog slechts om hem treuren.

17. Tot dezelfde. (1)
De onnozele dood misgunde Dousa het leven,
nam 't korte leven weg, gaf hem 't onsterf'lijke terug.
Waarlijk, toen alle mensen dachten dat hij was gestorven,
werd het Dousa verleend eeuwig in leven te zijn.
De schikgodinnen juichten luid om hun vrucht'loze moeite
toen met de laatste draad 't weefsel af was gemaakt.
Zij zagen niet dat het vol was van andere, goddelijke, draden;
zíj spinnen ons die nooit toe: Phoebus vergunt hun dat niet.

18. Tot dezelfde. (2)
Echo, hoog in de bergen, verloor een tweede Narcissus,
maar deze tweede was haar liever nog dan nummer één.
Want zij wilde met hem – zo beweerde zij – heel graag sterven,
mits zij dan ook met hèm naar de schimmen zou gaan.
Maar haar stem, het enige wat er nog van haar restte,
moest als herinnering aan haar naar 't huis van Hades mee..
Als die daar dan in stilte over haar lot zit te zuchten,
zal hier geen echo meer zijn, zwijgt echo stil voor altijd.

19. Bij het vertrek van Cornelius van Daelen.
Zoals wanneer één huwelijk, waaraan zij altijd trouw zullen blijven, twee tortelduiven vereent nooit scheidt iemand het zoete juk dat ze met zich meedragen en vreselijke ruzie of tweedracht
dringt nooit binnen in hun woning tussen de bladeren,
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OÈd¢ dixostas¤h. êtar ¶mpedon ¶ndoyi na¤ei
GumnÚw ÖErvw, étalØ d¢ Xãriw yalamhpÒlow §st¤n.
Eﬁ d' ¶yanen yãterow gÒow oÈk §niaÊsiow ¶stai,
ÉAllå t°low biÒtoio gÒoiÒ te g¤netai ‰son.
OÈd' ßterow xloero‰sin §p' ékremÒnessi kay›zei,
E‡ pote mØ kupãrissow én¤meron ˆzon Ùpãss˙.
Dãkrua d' §st‹ pÒsiw, br«siw d' §leeinÚw ÙdurmÒw.
àVw §m¢ m¢n Dal¤ou tÆjei pÒyow oﬁxom°noio.
ÖOfra kÒmhn poliØn pthnØn met°yhken én¤h.
Ka¤ se f¤lh kefalØ ëte KÊknow ˆpisye di≈jv.
ÉAllå t¤ moi pterÊgvn xr°ow ¶ssetai; »kÊteron går
ÑHmet°rh cuxØ pterÊgvn ˆrniyow ıdeÊsei.
OÈd' êra dØ pr≈tista potÆsetai: ∑ går ımo¤h
ÑHmiy°oiw didÊmoisin §f°zeto la¤feow êkrƒ
ÑOppÒte nh˛ p°rassaw §w aﬁÒla fËla Britãnnvn.
TÆnd' êra toi •tãrhn lãbe pãntoye: mÆde t‹ tãrbei
ÖAxyow ˜per dÊnasai §n‹ s≈mati se›o kom¤zein.
E‡pote d' oÈ didÊmhn cuxØn ©n §xãndane s«ma,
ÑUmet°rhn kene“ pÒre s≈mati se›o For°stou.
20. In discessum ELANDI van SANTEN.

5.

EÂw ¶t¤ toi mØ speËde l¤hn f¤le fÒrtow §le¤fyh,
FÒrtow Íphnem¤hw koufÒterow nef°lhw.
Eﬁ går §n‹ stÆyessi teo›w keneÚw muxÒw §sti,
TÚn pÒre naietãein ≤met°r˙ krad¤˙.
ÖOfra peritrvpòw poluxãndeow ßdrana kÒsmou
ÖHyea gin≈skein ﬂ°menow merÒpvn.
ÑHn¤ka d' êcorron pros°bhw eﬁw patr¤da ga›an
SÊmbolon §kt¤seiw s≈mati leipom°nƒ.
21. EPIGRAMMA EIS NARKISSON KAI HXV.

5.

10.

ÉH˝yeow Nãrkissow ¶hn ka‹ pary°now ÉHx∆,
TØw d' ¶raon Sãturoi, toË d' ¶raon Druãdew.
ÉAmfÒteroi d' èl¤˙sin §oikÒtew ∑san §r¤pn˙w,
Måc d' ¶raon Sãturoi, måc d' ¶raon Druãdew.
AÈtår ı tÆnd' êstorgow §∆n êstorgon ¶yelje,
ÉEj°ti d' aÈtÚw ¶hn to›ow ßvw ¶yane.
E‡pote mØ §fãnh aÈtÚw metÒpisyen §rastØw
ÖAjiow ⁄ damãs˙ =igedanØn krad¤hn.
EÂw d¢ dÊo fyinÊyesken ımoË aÈtÒn te ka‹ ÉHx∆,
ÉAnt¤palow d' ÉHxoËw ka‹ f¤low eÂw ¶pele.
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maar voortdurend woont daar (5) de naakte Eros en een jonge Gratie is er kamenier; als één van
die twee sterft, zal de ander niet één jaar lang rouwen, maar pas bij het einde van het leven komt
er een einde aan het getreur; hij gaat niet meer zitten op de groene twijgen, of het moest al zijn,
dat een cypres een van zijn weinig bekoorlijke takken levert; (10) tranen zijn het dier tot drank,
zijn voedsel is een meelijwekkend gejammer - zó zal verlangen naar Van Daelen, die
vertrokken is, mij weg laten smelten, en nu het verdriet mijn haar in een grijze verenbos
veranderd heeft, zal ook ik, uw dierbare vriend, als een Kuknos achter u aan gaan. Maar
waarom zou ik vleugels nodig hebben? (15) Mijn ziel zal immers sneller reizen dan de vleugels
van een vogel. Zij zal zeker niet voor u uit vliegen, want net als de halfgoden-tweeling zet zij
zich in de top van de mast nu u op een schip de zee doorklieft op weg naar de veelsoortige
volkeren van Engeland. Neem haar dan steeds mee als uw metgezel en wees toch niet bevreesd
voor die last, (20) die u immers in uw lichaam kunt meedragen. Maar als één lichaam geen twee
zielen mocht kunnen bevatten, geef dan de uwe aan het lege lichaam van uw Forestus.

20. Bij het vertrek van Elandus van Santen.
Eén stuk bagage - haast je niet te veel, mijn beste - is er nog overgebleven, een stuk bagage dat
lichter is dan een ijle wolk. Als er dus in je hart een leeg hoekje is, geef dat dan aan mijn ziel
om er in te wonen wanneer je rondtrekt langs alles wat de wijde wereld te bieden heeft omdat je
de gewoonten van de mensen met hun verstandige blik wilt leren kennen. En wanneer je dan
weer teruggekeerd bent naar je vaderland moet je je bij mijn lichaam, dat achterblijft,
legitimeren.

21. Grafschrift voor Narkissos en Echo.
Er waren eens een jonge man, Narkissos, en een meisje, Echo; de Satyrs waren verliefd op háár,
de Dryaden op hèm. Maar beiden waren zij als de steilten van de zeeën, en vruchteloos was de
liefde van de Satyrs, vruchteloos ook die van de Dryaden. (5) Maar hij, liefdeloos als hij was,
bracht toch haar, liefdeloze, in zijn ban, en hij bleef ook tot aan zijn dood zo liefdeloos, of het
moest al zijn, dat hij zich later een minnaar toescheen die hem zelf - hij had zijn eigen starre
hart overmeesterd – waardig was. Hij nu richtte geheel alleen zowel Echo als zichzelf te gronde
(10) en was Echo's enige vijand, maar ook haar enige vriend.
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ÖOfra m¢n émfot°roiÛn Íp' §k mel°vn =°on ‰new,
ÖOsteã t' §jap¤nhw e·peto thkÒmena.
T“ d' êra xion°h xroiØ katele¤peto moÊnh,
OÎpote går to¤˙ ¶ske y°miw yan°ein.
Leibom°nh d' épÚ sarkÚw §p‹ xyon‹ poulubote¤r˙
ÖEndon §kukÆyh eﬁw yãlow érgÊfeon.
TÆnd' êra leptot°rhn ÙdÊnh §t°lessen é#tm∞w
àH n°on eÈÒdmou ênyeow §jan°du.
S«ma d' ˜lon kinurØ fvnØ ételÆw t' §t°tukto,
ÑVw édinÚn klaÊs˙ dÊsmoron ±˝yeon.
22. EIS IVANNHN TON BVGDION.

5.

10.

ÑVw Xãow ≥meicen kakÚn oÎnoma yesp¤di t°xn˙,
Pçsi d' §peklÆyh KÒsmow éeigen°taiw.
Macid¤vw ga¤hn xyamalØn éy°rizen ˆlumpow
ÑUcÒse kuan°˙ kudiÒvn kefalª.
Eﬁ édinÚn sf°terow metanãsthw yumÚw ¶melle
OÈlom°nhw ga¤hw eﬁrg°menai kerãmƒ.
Ka‹ yãnaton stuger«w aﬁ≈nion émfipoleÊein,
ZvÚw §n oﬁkt¤stƒ sÆmati keuyÒmenow.
Bvgdiãdhw d'oÈk o‰de bare¤hw ¶xmata ga¤hw,
Ka‹ zugÚn aﬁyer¤˙ §xyrÚn éghnor¤˙.
S«ma d' •ª cuxª m°gan oÈranÚn émfipetãssei,
N°rye lip∆n sf°teron s«ma kulind°menai.
23. EIS DANIHLA TON EINSION.

5.

10.

15.

Pª s°o tÒja l°loipaw ÑEkhbÒle; pª så b°lemna;
BaiÚw ÖErvw Fo›bon tojosÊn˙ prokale›.
SteËtai d' a‰ca mãxesyai §nant¤on: Œ f¤le Fo›be
FeËge t°vw m¤mnei, drimÊlow §st‹ n°ow.
BaiÚw ÖErvw MoÊs˙w basileÁw gerar≈terow ¶stai,
E‰ke teoË tax°vw oÎreow, e‰ke xor«n:
E‰ke d' §pvnum¤hw tÒjvn, klutÒtojow ékoÊsei
B°lteron ˘w tel°yei b°lterow ﬁobÒlow.
Ke›now ÖErvw dÊnatai aÈto›w bel°essin §fÆbouw
Paryenikãw y' èpalª yelg°men §n krad¤˙,
Ka‹ m°now ÍmnopÒloisi te∞w ékra°ow aÎrhw
F°rteron §mpneËsai: mãrtuw e‰ Eﬂns¤adh.
ÑUm°teron p°le tÒjon éme¤lixon éntiãasyai,
Ka‹ b°low érgal°on prÒsyen ¶xei yãnaton.
OÈd' oﬂ •khbol¤˙sin ımoivyÆmenai ∑sya,
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Toen namelijk beider levenskracht uit hun ledematen wegvloeide en hun beenderen - dat zou
men niet verwacht hebben - daarna ook wegsmolten, bleef van hem alleen de sneeuwwitte huid
- want die mocht nog niet sterven – over. (15) Die nu viel weg van zijn vlees om zich te
verspreiden over de aarde, die velen voedt, en vormde door zich er mee te vermengen stralend
witte nakomelingen. Maar voor háár had het verdriet een nog subtieler einde in petto dan de
geur, die al gauw uit de welriekende bloem tevoorschijn kwam. Haar hele lichaam werd
namelijk tot een voortdurend galmende stem, (20) zodat zij onafgebroken om de ongelukkige
jonge man weent.

22. Aan Johannes Voocht.
Toen Chaos door haar goddelijke kundigheid haar slechte naam kwijt was geraakt en zij bij alle
onsterfelijken 'Kosmos' heette, sloeg het nergens op, dat de Olympos de aarde daar beneden
minachtte en ver in de hoogte praalde met zijn grijze hoofd, (5) als zijn ziel immers telkens
opnieuw moest verhuizen, zich insluiten in de leem van de jammerlijke aarde en de dood
eeuwig dienen op huiveringwekkende wijze, levend opgeborgen in een allerellendigst graf.
Maar de zoon van Voocht kent noch de greep van de drukkende aarde noch het juk dat een
vijand van de fiere hemel is. Hij zal die grote hemel als een lichaam om zijn ziel heen draperen
en laat zijn eigen lichaam achter om hier beneden rond te deinen.

23. Aan Daniël Heinsius.
Waar hebt gij uw boog gelaten, gij, die uit de verte treft, waar uw pijlen? De kleine Eros daagt
Phoibos met zijn boogschutterskunde uit. Hij beweert, dat hij weldra een wedstrijd met hem
zal houden; mijn beste Phoibos, vlucht zolang hij hier blijft, hij is een slimme jongen. (5) De
kleine Eros zal een eerbiedwaardiger koning zijn voor de Muzen, ga snel weg van uw berg, ga
weg van de dansplaatsen en doe afstand van uw bijnaam, die ontleend is aan uw boog; naar
het 'beroemd door zijn boog' moet híj maar luisteren, die het voortreffelijkst in het pijlschieten
is. Die Eros, ieder bekend, kan juist met zijn pijlen jonge mannen (10) en meisjes met een
betovering treffen in hun weke hart en de dichters van hymnen een kracht inblazen die sterker
is dan uw fel blazende adem (gíj kunt daar van getuigen, zoon van Heinsius). Uw boog is
onverbiddelijk als men er kennis mee maakt en uw vreselijke projectiel draagt de dood voor
zich uit, (15) maar u was niet aan hem gelijk te stellen als het om doeltreffendheid gaat
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OÈd° ti xraismÆsei oÎnoma toi keneÒn.
âHra b°low Kron¤dao pot‹ yrÒnon êkron ·hsi,
Ka‹ perãei §n°rvn éxluÒenta dÒmon.
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en aan een naam die geen ontzag inboezemt, zult u niets hebben. Jazeker, hij zendt zijn pijl zelfs
naar de steile troon van Kronos' zoon en dringt door in de duistere woning van hen die in de
onderwereld verblijven.
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3. Het Latijnse werk

Aspice Palladium spirans tua, Belgica, fata,
sub quo libertas vitaque nostra latent.
Egregios uno pariter te cernere vultu
crede duces, quotquot fama vetusta canit.
Fortia tot rebus nostris, tot provida, praesunt
pectora, cumque illis quem colit, ipse Deus.
(Kijk eens naar dit Pallasbeeld, Nederland, waaruit uw lot spreekt en waarachter onze vrijheid
en ons leven schuilen. Geloof maar gerust, dat u in dit ene gelaat tevens al die uitmuntende
veldheren die door de overlevering uit vroegere dagen bezongen worden, kunt onderscheiden.
<In hem> hebben even veel dappere, even veel verstandige mannen de leiding over ons land en
met hen God zelf, die hij vereert.)
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MERITA PRINCIPIS AURAICAE IN BELGAS
sive crudelitas Hispana, quam Princeps
ille a Foederatis Belgis avertit.
Cum aliquot affinibus huius argumenti versibus.
Lugduni Batavorum, typis Isaaci Elseviri.
Sumptibus Henrici Laurenti, 1620.

Invictissimo, clementissimo Principi Auraicae Pacem ac Salutem.
Clementissime Princeps,
Humanum illud, quod in sermonibus horum temporum plerisque accidit, ut saepe, dum prae
stomacho et ardore vocem comprimere nequeant, intempestive loquantur, mihi quoque hos
versiculos expressit, cum melius sit hoc delicato saeculo silere. Male scribere et inscitiam meam
prodere malui, quam tacere cum Excellentiae Vestrae iniuste dicatur. Scio Excellentiae Vestrae
causam nec huiusmodi nec ullis patronis indigere et tibi licere singulis prope diebus id dicere,
quod Africano, die sibi ad populum a tribunis plebis dicta, dicere licuit. Nulla enim ferme dies
illuxerit, quin victorijs tuis fuerit insignis, et quidem huiusmodi, quae non minus nobis, ut res
sunt nostrae, quam illa Scipionis de Hannibale victoria Romanis profuerit. Propterea non fuit
consilij, ut nec ingenij mei, rationem reddere laborum quos pro salute reipublicae suscipis. Satis
habui in praesentia Excellentiae Vestrae merita et ingratitudinem nostram paucis epigrammatis
exprimere. Argumentum, fateor, amplissimum tenuissimo stilo tractavi, sed in eo simul viribus
et sententiae meae consului. Merita, integritatem et maiestatem Excellentiae Vestrae non tantum
cuivis ante oculos, tanquam in tabula depicta, verum etiam animis ipsis insculpta volui.
Epigramma autem huic rei aptissimum esse duxi. Non solum quod (teste Plutarcho) Poësis
loquens pictura, pictura autem muta Poësis sit, sed et quod praeter communem Poësis naturam,
quae est pingendi facultas, illud etiam incidendi vim habeat. Id cum minime fiat, non generi
scribendi nec studio in Excellentiam Vestram sed infelici ingenio meo imputandum est. Hoc
autem vitium facile poterit purgari. Thura mea sunt hi versiculi, quibus Excellentiae Vestrae
sacrifico pro vita et libertate mea, parentumque et liberorum: quam tibi utramque acceptam fero.
Ubi ergo spectatus fuerit animus iste, quo oblati sunt, convertantur ad usum suum, id est,
imponantur igni praeeunte quolibet solemnia haec verba,
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De verdiensten van de Prins van Oranje jegens de Nederlanders
of de wreedheid van de Spanjaard, die door onze beroemde
Prinsafgewend is van de Verenigde Nederlanden.
Met enige aan dit onderwerp verwante verzen.
Leiden, gedrukt bij Isaac Elsevier
Uitgegeven door Hendrick Laurensz, 1620

Een groet aan de onoverwinnelijke, genadige Prins van Oranje.
Waarde Prins,
De bekende menselijke eigenschap (die in de meeste gesprekken tegenwoordig op te merken
is) dat men dikwijls uit hevige boosheid zijn stem niet kan dempen of zich tactloos uit, heeft
ook mij deze verzen ontlokt, hoewel het in deze moeilijke tijden beter zou zijn, er het zwijgen
toe te doen. Ik heb liever slecht willen schrijven en mijn onkundigheid voor het voetlicht
brengen, dan zwijgen, omdat men op onrechtvaardige wijze zijn stem tegen Uwe Excellentie
verheft. Ik weet dat de zaak van Uwe Excellentie geen gebrek heeft aan beschermers van deze
of enige andere soort, en dat u bijna elke dag datgene kunt zeggen, wat Scipio Africanus kon
zeggen op de dag, die hem toegewezen was door de volkstribunen om tot het volk te spreken.
Er is immers vrijwel geen dag geweest die niet is opgevallen door uw overwinningen, en zij
waren van een dergelijke aard, dat ze voor ons, in onze situatie, niet minder van voordeel
waren dan de overwinning van Scipio op Hannibal was voor de Romeinen. Daarom was ik
niet van plan – dat ligt ook niet in mijn aard - om rekenschap af te leggen van de
inspanningen die u zich voor het heil van de staat getroost. Ik heb me er vooralsnog mee
tevreden gesteld, de verdiensten van Uwe Excellentie en onze ondankbaarheid in enkele
epigrammen tot uitdrukking te brengen. Ik heb, moet ik bekennen, een zeer verheven
onderwerp in een heel eenvoudige stijl behandeld, maar daarmee heb ik gezorgd, dat het mijn
krachten niet te boven ging en ik mijn mening goed kon uitdrukken. De verdiensten,
onkreukbaarheid en verhevenheid van Uwe Excellentie heb ik niet slechts iedereen onder
ogen willen brengen, alsof ze op een schilderij afgebeeld waren, maar ik heb ze ook in de
geesten willen inprenten. Ik heb gemeend, dat het epigram hiervoor het meest geschikt is, niet
alleen omdat (getuige Plutarchus) poëzie sprekende schilderkunst is en schilderkunst poëzie
zonder woorden, maar ook omdat dichtwerk behalve zijn gewone aard, dat wil zeggen het
vermogen om te schilderen, ook de kracht bezit om het geschilderde in het geheugen te
griffen. Als dat maar in zeer geringe mate zou gebeuren, is dat niet aan mijn manier van
schrijven of aan mijn toewijding aan Uwe Excellentie te wijten, maar aan mijn geringe talent.
Dat gebrek echter zult u mij gemakkelijk kunnen vergeven. Mijn wierookoffer bestaat uit
deze verzen, waarmee ik een offerande breng aan Uwe Excellentie voor het leven en de
vrijheid van mijzelf, mijn ouders en mijn kinderen; ik heb die beide aan u te danken. Wanneer
u nu van de gezindheid kennis hebt genomen, waarmee zij aangeboden zijn, moeten ze
gebruikt worden voor hun eigenlijke doel, dat wil zeggen, zij moeten in het vuur geworpen
worden terwijl ieder plechtig deze woorden uitspreekt:
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At vos interea venite in ignem,
pleni thuris et infacetiarum.
Causa certe scribendi alia mihi non fuit, quam amor nominis Auraici; neminem laesum, sed
quemvis monitum volo, ut bene de Excellentia Vestra existimet, quando in eo reipublicae salus
sita est. Ego vero, quod possum, Deo Optimo Maximo cuius insigne Ostentum es, supplico, ut
Excellentiam Vestram patriae, cui tecum communia fata sunt, hostibus profligatis, malevolis ad
sanitatem conversis aetatem superstitem faciat. Hornae Idib. Quintilis 1619.
Excellentiae Vestrae
Humillimus et fidelissimus cliens
IOANNES FORESTUS.

In clarissimi viri IOHANNIS FORESTI poemata, Patriae et Auraicis Principibus eorumque
meritis devota.
Invictus, Foreste, tibi dum dicitur heros,
et virtus Mauros subdere nata duces,
quam bene quae nuper meruit sine caede trophaea,
ante aquilas omnes ponis, et ante tubas,
et lauros veteres domitique insignia Rheni,
et quae Flandriaco victor ab hoste tulit!
Non sine Nassovijs Batavo cessistis Iberi,
et sine Nassovijs cesserat ipse sibi.
Daniel Heinsius.
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En gaan jullie met je wierook en je smakeloosheden intussen maar in vlammen op!
Ik heb echt geen enkele andere reden om te schrijven gehad, dan liefde voor de naam ‘Oranje’. Ik wil niemand kwetsen, maar iedereen aansporen om een hoge dunk van Uwe Excellentie
te hebben, omdat daarin het heil van de staat gelegen is. Daarom dan smeek ik met heel mijn
vermogen de grote God, van wie u - zoveel is wel duidelijk - een Teken bent, dat Hij Uwe
Excellentie voor het vaderland, dat met u zijn lot deelt, nog een lang leven geeft als de
vijanden verslagen en de kwaadwilligen tot gezonde denkbeelden gebracht zijn.
Hoorn, 15 juli 1619.
Uw zeer nederige en trouwe dienaar,
Johannes Forestus.

Op de gedichten van de doorluchtige Johannes Forestus, gewijd aan het Vaderland en de
Prinsen van Oranje en hun verdiensten.
Hoe goed is het, Forestus, dat u, door deze dappere held, die geboren is om Spaanse veldheren
te onderwerpen, onoverwinnelijk te noemen, de tropheeën die hij onlangs zonder
bloedvergieten verdiend heeft boven alle vaandels, boven de krijgstrompetten stelt, en ook
boven zijn vroegere lauweren, boven zijn roem vanwege het bedwingen van de Rijn en als
overwinnaar van de vijand in Vlaanderen! Niet zonder <de hulp van> de graven van Nassau
bent u, Spanjaarden, voor de Hollanders gezwicht, en zonder de graven van Nassau hadden
die Hollanders van zichzelf afstand gedaan.
Daniël Heinsius.
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MERITA PRINCIPIS AURAICAE IN BELGAS.
1. Ad Belgas.

5.

Non hic vana vides, o Belgica, Tartara vatum;
his collata iocum quilibet illa putet.
Det veniam, nequijt cruciatus fingere tantos
Maeonides quantis dicitur usus Iber.
Quodsi vera suis possint modo Tartara pingi
cum crucibus, facies forsitan ista foret.
Tisiphone vivis certe est, et in aethere ‘Manes
quisque suos patimur’, qua dominatur Iber.
Dum legis haec, subeat pariter cum morte Barathro
Auriacum cives asseruisse tuos.
2. Aliud.

5.

Quis furor, o Belgae, quae vos incessit Erinnys?
Cernite quo sitis, dum sinit hora, loco.
Margine iam statis summo miserabilis Orci,
iam vos praecipites impetus unus aget.
Ah, propere revocate gradum pariterque redite
in loca, queis saevus cornua fregit Iber.
Auriaci sunt haec amor et concordia prisca
puraque relligio nec simulata fides.
Quod nisi credatis nec sit resipiscere cura,
Tartara vos istaec, vel graviora, manent.
3. In statum Americae, in qua sequentia crudelitatis exempla Hispanus edidit.

5.

Aspice res mundi veteris, Saturnia regna,
huc Latium linquens appulit ille Deus.
Cuncta vides circum fulvo florere metallo,
et late tellus otia dives agit.
Eheu, quam subito facies haec vertitur orbis!
Ferrea iam facta est aurea quae fuerat.
Intulit Hispanus ferrum felicibus arvis,
atque alter veteris Jupiter ille Dei est.
4. Pignora inter se dant quis laniena dexterius utatur.

5.

Ecce rudimenta et lusus tironis Iberi,
queis studiis Martis flebile discit opus!
Contendunt alacres passim, nec vilia ponunt
pignora, maiori quis rotet arte caput
quisve adigat melius ferrum, vel dividat ictu,
vel tereti penitus perforet ense virum.
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De verdiensten van de Prins van Oranje jegens de Nederlanders
1. Tot de Nederlanders. (1)
Het is, Nederland, de fictieve Onderwereld van de dichters niet, die u hier ziet: hiermee
vergeleken zou men die als een grap kunnen beschouwen. De beroemde dichter uit Maeonië
moet het me maar niet kwalijk nemen, maar hij heeft niet zoveel martelingen kunnen verzinnen
als, naar men zegt, de Spanjaard toegepast heeft. (5) Maar als de echte Tartarus met al zijn
kwellingen nu eens geschilderd zou kunnen worden, zou die er misschien wel zo uitzien. De
Spanjaard is voor de levenden echt een Furie, en hier op aarde, waar hij heer en meester is,
‘ondergaat ieder van ons al, wat hem in de Onderwereld te wachten staat'. Moge het, als u dit
leest, bij u opkomen dat Oranje met zijn dood tevens uw burgers van de Hel bevrijd heeft.

2. Tot de Nederlanders. (2)
Wat is dat voor een razernij, Nederlanders, welke Wraakgodin heeft bezit van u genomen?
Denk goed na over uw situatie, nu u daar nog tijd voor hebt. U staat reeds aan de uiterste rand
van de jammerlijke Onderwereld, weldra zal één stoot u voorover doen storten. (5) Toe, doet
u toch snel een stap terug en gaat u zich weer bezighouden met de gebieden waarvan de wrede
Spanjaard de kracht gebroken heeft. Dat getuigt van liefde voor Oranje en van uw vroegere
eendracht, van een echte vroomheid en een ongeveinsde trouw. Maar als u zo niet denkt en er
niet voor zorgt weer bij zinnen te komen, wacht u die vreselijke Tartarus, of nog wel erger.

3. Op de toestand in Amerika, waar de Spanjaard de volgende voorbeelden van wreedheid te
zien heeft gegeven.
Kijk eens naar de wereld van weleer, het rijk van Saturnus; hier is, toen hij Latium verliet, die
beroemde god aangeland. U ziet alles rondom met goud-glanzend metaal in bloei staan, en
overal neemt het rijke land er zijn gemak van. (5) Maar helaas, hoe plotseling verandert het
aanzicht van deze wereld! Hij is nu van ijzer geworden, terwijl hij vroeger van goud was. De
Spanjaard heeft het ijzer naar die gelukkige streken gebracht en gedraagt zich net zoals Jupiter
zich tegenover die oude God gedroeg.

4. Men wedt onderling, wie de handigste slager is.
Kijk nu toch, dat zijn de eerste oefeningen, dat is het vermaak van de Spaanse recruut,
waardoor hij het jammerlijke oorlogsbedrijf leert. Opgewekt zijn zij overal in de weer en
sluiten geen kinderachtige weddenschappen: wie een hoofd het handigst om kan draaien, (5)
of wie zijn zwaard er het beste in kan stoten, het met een slag in tweeën splijten of het gladde
metaal heel diep in een man drijven.
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Erudit has hostem vita miser Indus in artes,
et super illius corpore certat Iber.
5. Infantes uberibus matris abreptos rupibus illidunt.

5.

10.

Quid simplex meruit, crudelis Celtiber, infans?
Haecne aetas etiam digna perire fuit?
Non satis unius gentem te perdere saecli?
Et populis fraudas secla futura suis.
Non te blanditiae voxque imperfecta, nec illa,
quae tibi tenduntur, brachia parva movent?
Illane collidis scopulis immanibus ora,
ubera queis dicta est foeta dedisse lupa?
Heu, quanto superas ipsum feritate Cyclopem!
Tu pueros saxis proteris, ille viros.
6. Eosdem aversi per caput in flumina proiiciunt et ad sonitum cadentium plaudunt, etc.

5.

Trans caput infantes Hispanus mittit in undas,
laetatus strepitu, quem dat in amne cadens.
Excipit hunc magno plausu conversus, et ora
cominus oppleri dulcia spectat aquis.
Sic puer ad flumen ludit puteumve lapillis,
ludicrum sed in hoc sumitur ipse puer.
7. Humilibus patibulis tredecim Indos in honorem Christi et XII Apostolorum affigunt
vivosque substructis ignibus comburunt.

5.

10.

Quid miramur adhuc saevi Busiridis aras?
Quid loquimur Scythicae sacra nefanda deae?
Haec finxisse putem qui fingunt plurima vates,
vel pietas visa est gentibus ista feris.
Celtiber humano iam placat funere Christum,
victima qui mundi totius ipse fuit.
Bis senos unumque simul trabe nectit ab una,
dum Domino sacrum discipulisque facit.
Stant humiles passim furcae, substrataque pruna est,
et pariter pendet vivaque turba flagrat.
Talia cum summe pius est, sunt facta tyranni:
insontes iugulat cum colit ille Deos.
8. Reliquis Indis manus amputant et e collo suspendunt, ut illis qui effugerant nuntium
afferrent.
Qualis ab Hispano fertur fugientibus Indis
littera, quam certus nuntius hostis adest!
Pro tabulis huic e collo manus utraque pendet,
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De ongelukkige Indiaan onderricht de vijand met zijn leven in deze kunsten; de Spanjaarden
wedijveren met elkaar op zijn lijk.
5. Men slaat kinderen die van de moederborst zijn weggerukt, tegen de rotsen.
Waaraan heeft een argeloos kind, wrede Spanjaard, dit verdiend? Was déze leeftijd zelfs al
geen garantie meer om in leven te blijven? Is het u niet genoeg, de mensen van één generatie
te verdelgen? U berooft ook de komende generaties van hun mensen. (5) Bewegen u de lieve
lachjes en het kinderlijke gebrabbel niet, of de armpjes die naar u uitgestrekt worden? Kunt u
de mondjes waaraan, naar men zegt, een wolvin haar volle uiers heeft geboden, tegen de
gruwelijke stenen slaan? Ach, hoezeer overtreft u in woestheid de Cycloop zèlf nog: u
verplettert kinderen met stenen, hij mannen.

6. Men keert zich met de rug naar de rivier en werpt kinderen er over het hoofd heen in, klapt
in de handen bij hun geschreeuw als zij vallen enz.
De Spanjaard gooit kinderen over zijn hoofd heen in het water en verheugt zich over het gegil
dat zo’n kind laat horen als het in de rivier valt. Hij keert zich om en kijkt er onder luid geklap
naar, en van vlakbij ziet hij hoe hun lieve mondjes zich met water vullen.
Zo speelt een kind bij een rivier of bij een put met steentjes, maar voor dit spelletje wordt zo'n
kind zèlf genomen.
7. Men bindt dertien Indianen ter ere van Christus en zijn twaalf apostelen aan lage kruisen
vast en verbrandt hen levend met er onder aangelegde vuren.
Waarom bewonderen wij de altaren van de wrede Busiris nog, waarom spreken wij over de
afgrijselijke offers voor de godin uit Scythië? Ik zou denken dat de dichters, die heel veel
verzinnen, dat alles verzonnen hebben, of hielden die wrede lieden zoiets voor een uiting van
vroomheid? (5) Met een mensenoffer verzoent de Spanjaard nu Christus, die zichzelf
opgeofferd heeft voor de gehele wereld. Dertien mannen tegelijk knoopt hij op aan één paal om
de Heer en zijn discipelen een offer te brengen. Overal staan lage kruisen met er onder
gloeiende kolen; (10) al die nog levende mensen hangen en branden tegelijk. Dergelijke daden
stelt in zijn buitengewone vroomheid de tiran: hij wurgt onschuldigen als hij God eert.

8. De overige Indianen slaan zij de handen af en hangen die om hun hals om degenen die gevlucht waren, een lesje te leren.
Welk een bericht wordt er door de Spanjaard aan de voortvluchtige Indianen gezonden! Welk
een betrouwbare bode van de vijand is dit hier! In plaats van schrijfplankjes hangen de beide
handen om de hals van deze man
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truncaque sanguineum brachia flumen agunt.
Talia sunt, o Belga, tui mandata tyranni;
haec mutare duci te pepulere fidem.
9. Proceres cratibus igni supposito imponunt.

5.

10.

Cratibus assatur princeps impostus acernis,
ceu piscis, modico quem cocus igne fovet.
Undique distillant liquefacta per ossa medullae,
momentoque omni fit minor atque minor.
O, utinam ad ventos esset suspensus inanes,
aut Ixioneam volveret ille rotam!
Non minus his omnes districtus tenditur artus
et lento moritur nec valet igne mori.
Ignibus Hispanus solers his excoquit aurum;
ut ferat hoc, hominis viscera cara liquat.
10. Clamores horum ipsis tortoribus molesti sunt.

5.

10.

Supplicijs, Hispane, tuis torqueris in Indis,
et tua saevitia est nunc odiosa tibi.
Ferre nequis gemitum, quos tu facis ipse, dolorum,
et crux una tibi vox miseranda rei est.
Post epulas prohibet molles te carpere somnos,
delitijsque obstat questibus illa tuis.
Iamque coactus eras miseris concedere lethum,
sed te callidior praestruit ora reis.
Tormentum duplicas; assari mitius ipsum est,
quam non in tanto posse dolore queri.
11. Unius Hispani caedes centum Indorum caede expiatur.

5.

Non satis Hispano visum saevire, sed addit
saevitiae fastum; mixtus utroque malo est.
Inferias uni centum dat corpora Mauro:
Tot scelus hoc instar se putat esse virum.
Pro pudor! O, populi, commune refellite probrum.
Si sit tantus Iber, pars quota quisque viri est?
12. Anacoana, regina Xaraquae, suspenditur.

5.

Quod regina nefas admiserit arbore pendens,
non dubium est poenae quin novitate roges.
Divitiae possint crimen fortasse videri,
ni prius abstulerit Cantaber huius opes.
At nunc infanda cumulavit caede rapinam;
non sceleris satis huic unius esse reo.
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en uit zijn verminkte armen komt een stroom bloed. Van dien aard, mijn Nederland, zijn de
bevelen van uw tiran; zíj hebben u er toe gebracht, uw vertrouwen in uw leider op te zeggen.

9. Men legt de aanzienlijken op een rooster waar vuur onder brandt.
Een aanzienlijk man wordt op takken van een ahorn gelegd en gebraden als een vis die de kok
op een matig vuur roostert. Overal druppelt het merg uit zijn zacht geworden botten en hij
wordt voortdurend kleiner en kleiner. (5) Ach, was hij maar een speeltuig voor de ijle winden
of wentelde hij maar aan een rad rond, als Ixion! Zijn ledematen worden op dezelfde wijze
uitgerekt en hij sterft door een langzame verbranding, maar kan toch niet sterven. Met zulke
vuren brandt de Spanjaard nijver het goud uit; om dat te krijgen, smelt hij het kostbare
ingewand van de mens.

10. Hun geschreeuw is zelfs voor de folteraars moeilijk te verdragen.
U wordt gekweld, Spanjaard, door de straffen die u de Indianen doet ondergaan en uw eigen
wreedheid is nu uzelf een gruwel. U kunt de jammerklachten door de pijnen, die u zelf oplegt,
niet verdragen, en door de meelijwekkende stem van de beschuldigde ondergaat ook ú een
marteling. (5) Dat geluid verhindert u, na de maaltijd van een lekker dutje te genieten en staat
uw genot met zijn geklaag in de weg. Tenslotte was u wel gedwongen, de ongelukkigen ter
dood te brengen, maar toen heeft iemand, die slimmer was dan u, de monden van de
beschuldigden al voor het folteren dichtgestopt. U verdubbelt zo de foltering: gebraden
worden is minder erg, dan bij zoveel pijn niet kunnen klagen.

11. De moord op één Spanjaard wordt vergolden met de dood van honderd Indianen.
De Spanjaard leek het niet genoeg, als een razende te keer te gaan, maar hij voegt bij zijn
wreedheid nog hovaardij; hij is een mengsel van die beide kwaden. Als dodenoffer geeft hij
honderd lijken aan één Moor: die schurk vindt, dat hij even veel waard is als zóveel mannen.
Verschrikkelijk! Volkeren, weerlegt de schandelijke opvatting, die daar algemeen heerst. Als
een Spanjaard zo belangrijk zou zijn, het hoeveelste deel van een mens zijn alle anderen dan
waard?
12. Anacoana, de koningin van Xaraqua, wordt opgehangen.
Ongetwijfeld vraagt u - het is een ongewone straf - welke wandaad de koningin, die daar aan
een boom hangt, begaan heeft? Het zou misschien uw indruk kunnen zijn, dat haar rijkdom
haar misdaad was, als de Spanjaard haar al niet eerder haar bezittingen had afgenomen. Maar
nu heeft hij aan die roof een gruwelijke moord toegevoegd; het is voor hem niet genoeg,
schuldig aan één misdaad te zijn.
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Latijnse teksten

13. Hispanus Hispanum, quod is puerum e caede in equum sustulerat, equo consecutus
lancea confodit. Puerum equo delapsum alter pedibus mutilat.
Quod puerum servarat Iber confodit Iberum
infelix in equo dum male pendet onus,
inque fugae poenam puerum pede truncat utroque:
Hispanus tantum parcere crimen habet.
14. Trecenti circiter principes in praetorium stramineum convocati flammis absumpti
sunt.

5.

10.

Stramineam fallax Hispanus struxerat aulam,
in quam ter centum pellicit arte viros.
Nec mora, supponit stipulis arentibus ignem,
cumque domo flagrat res pretiosa domus.
Ille sedens flammas gaudet spectare furentes,
non aliter quam si stramen inane ferant.
Hanc, Hispane, casam scelus est incendere maius,
quam cum numinibus templa superba tuis.
Nil praeter lapides illic et ligna cremares,
hic etiam regum corpora viva cremas.
15. Hiquanama, regina Hiquei, senio confecta in crucem tollitur.

5.

Immortalis anus vobis regina videtur?
En, iam nunc haeres factus es huius, Iber.
Tu populos terrasque tenes illius et aurum;
huic modo pars vitae est, iamque peracta, super.
Pro sceptris inopem miserae concede senectam,
et liceat tantum morte perire sua.
16. Populi Hispaniolae inedia et laboribus consumpti.

5.

Ecce Midae miseri tota regione vagantur,
nec Pactolus adest, tuque, Lyaee, Midis.
Arva ferunt aurum pro frugibus, aurea circum
omnia, sed dominus jam perit ipse fame.
O ingratus Iber! Pro foetis montibus auro
non datur his gramen vile nec haustus aquae.
17. In insulis S. Ioannis et Iamaicae de trecentis millibus incolarum utriusque vix
ducenti reliqui.
Quod vix quaeque viris habitata est insula centum,
millia ter centum quam coluere virum,
non vitio coeli factum est Martisve tumultu:
millia latronis tot cecidere manu.
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13. De ene Spanjaard achtervolgt de andere te paard, omdat die een jongen op zijn paard had
getild om hem te redden, en doorboort hem met zijn lans; een ander verminkt de voeten
van de jongen, als die van het paard gevallen is.
Omdat hij een kind gespaard had, doorstak de ene Spanjaard de andere, terwijl die onfortuinlijke last ongelukkig aan het paard hing, en als straf voor zijn vlucht houwt hij de jongen beide
voeten af: zo'n ernstige misdaad vindt de Spanjaard het, iemand te sparen.
14. Ongeveer driehonderd aanzienlijken zijn in een dorpshuis van stro bijeengeroepen en
door de vlammen verteerd.
De bedriegelijke Spanjaard had een hal van stro gebouwd, waar hij driehonderd mannen listig
heen lokt. Dadelijk maakt hij een vuurtje onder de droge halmen en met het huis verbrandt al
het kostbare dat er in aanwezig is. Hij zit er bij te genieten van het schouwspel dat de woeende vlammen bieden, net alsof die enkel stro zouden verteren. Het is, Spanjaard, een grotere
misdaad, dit huis te verbranden, dan uw prachtige kerken met al hun godenbeelden. Daar zou
u niets dan stenen en hout verbranden, hier verbrandt u ook vorsten levend-en-wel.

15. Hiquanama, de koningin van Hiqueum, een door de ouderdom verzwakte vrouw, wordt
gekruisigd.
Lijkt de oude koningin u onsterfelijk? Denk eens na, u bent nu al haar erfgenaam geworden,
Spanjaard. U bezit haar volk, haar land en haar goud; haar rest nog slechts een deel van haar
leven, dat weldra voorbij is. Sta die ongelukkige vrouw in plaats van de heerschappij een oude
dag zonder bezittingen toe, en laat het haar slechts geoorloofd zijn, een natuurlijke dood te
sterven.
16. De bevolking van Hispaniola komt om door voedselgebrek en zware arbeid.
Zie, deze ongelukkigen zwerven als nazaten
Midassen hebben noch een Pactolus, noch u,
alles rondom is van goud, maar de bezitter
Ondankbare Spanjaard! In ruil voor bergen
grassprietje of een slok water gegeven.

van Midas door hun hele gebied, maar deze
Bacchus. Hun akkers dragen goud als vrucht,
zelf van dat alles komt nu van honger om.
vol goud wordt deze mensen geen armzalig

17. Op de eilanden St. Johannes en Jamaica zijn er van de in totaal driehonderdduizend
bewoners nauwelijks tweehonderd over.
Dat deze beide eilanden, waar driehonderdduizend mensen gewoond hebben, elk door nauwelijks honderd mensen bewoond worden, is niet gekomen door een kwaad vanuit de hemel of
door krijgshandelingen: zoveel duizenden mensen zijn gevallen door rovershand.
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5.

10.

Latijnse teksten

Sic recipi Maurus populis solet: illa relinquit
hospitij terris hic monimenta sui.
O infanda lues hominum! Gens illa colendo
sufficeret mundo, quam dedit iste neci.
Si, pater omnipotens, iterum decreveris orbem
perdere, diluvij Celtiber instar erit.
18. Oratio principis Cubae.

5.

10.

O, quam non stolidus, quam non est barbarus Indus!
Plus certe Batavo barbarus ille sapit.
Huic Deus est notus, Batavus quem nescit, Iberi,
nec ficta potuit relligione capi.
Ille tenens cistam gemmis auroque refertam,
'En, teneo numen, quod colit hostis', ait.
'Hoc precibus placate pijs sacrisque choreis,
ut fiat nobis mitior iste lupus.'
Paruerant; et rex iterum: 'Permittite saevo,
non bene servatur, quolibet ire Deo;
mox pro sacrilegis perimet nos perfidus ille',
dixit, et in fluvium numina vana iacit.
Ah, quid agit! Plus haec feriet jactura tyrannum
quam si flamma Deos auferat una suos.
19. Ejusdem dictum.

5.

Cum miser arsurus Cubae rex staret ad ignem,
et super Elysio multa referret Iber,
'Anne aliquis', dixit, 'vestrum est in sedibus istis?
Ne mihi contingant tum loca laeta, precor.'
Heu, quanta est feritas Hispani! Tartara caelo
praetulit hic, illa dum modo gente vacent.
20. In eundem.

5.

10.

Quid crucias Indum, quid lentis ignibus uris,
si curae est adeo, Celtiber, ille tibi?
Multa super vita caelo quae ducitur alto
et super ignoto Numine multa mones;
multum farre sacro, sed jam non farre, laboras,
cum duplici ligno fictilibusque deis,
et Phlegethonteis trepidas subducere flammis,
quem rapido vinctum cogis in igne mori.
Hesperium munus mors est, hac aethera donas.
Papicolas Batavos haec quoque dona manent.
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(5) Zo plegen de Spanjaarden zich te gedragen als zij bij vreemde volkeren ontvangen worden;
dát zijn de gedenktekens, die zij zo’n gebied in ruil voor zijn gastvrije ontvangst nalaten. Wat
een onuitsprekelijke pest zijn zij toch voor de mensen! Het volk dat door hen ter dood gebracht
is, zou voldoende zijn om de hele wereld te bewonen. Als Gij, almachtige Vader, besloten
mocht hebben, de wereld opnieuw onder te doen gaan, zal de Spanjaard opwegen tegen een
zondvloed.
18. De redevoering van de vorst van Cuba.
De Indiër is echt niet achterlijk, niet barbaars! Die barbaar is zeker wijzer dan de Nederlander.
Hij weet van de God van de Spanjaard, die de Nederlander niet kent, en heeft zich niet door
religieuze verzinsels in laten pakken. (5) Hij zegt met een koffer vol edelstenen en goud in
zijn handen: 'Kijk, hier heb ik de god die door de vijand vereerd wordt. Verzoent hem met
vrome gebeden en heilige reidansen, opdat die wolf zachter tegenover ons gestemd wordt’.
Zij gehoorzaamden direct, en de koning weer: 'Laat die wrede god gaan, (10) waarheen hij
maar wil; het is niet goed om hem te behouden, want weldra zal hij, onbetrouwbaar als hij is,
ons als heiligschenners ombrengen.' Na deze woorden gooit hij die valse god in de rivier. Hé,
wat doet hij nu! Het verlies hiervan zal de tiran meer treffen dan het geval zou zijn, als een
brand zijn goden zou wegnemen.

19. Een uitspraak van dezelfde persoon.
Toen de ongelukkige vorst van Cuba, op het punt, verbrand te worden, bij het vuur stond en
de Spanjaard veel te zeggen had over de Hemel, zei hij: 'Is er eigenlijk iemand van u daar?
Dan bid ik, dat die blijde plaats mij niet ten deel valt.' Ach, hoe groot is de wreedheid van de
Spanjaard! Deze man hier geeft de voorkeur aan de hel boven de hemel, als dat volk daar
maar niet is.

20. Op dezelfde man.
Waarom martelt u de Indiaan, waarom braadt u hem op een zacht vuur, als hij u, Spanjaard,
zozeer ter harte gaat? U leert hem veel over het leven dat men leidt in de hoge hemel en veel
ook over een hem onbekende God; (5) u getroost zich veel moeite met het heilige brood, dat
nu geen gewoon brood meer is, met het kruishout en met uw goden van klei en u bent druk in
de weer, een man te onttrekken aan het hellevuur, die toch door u gedwongen wordt om
geboeid in de verzengende vlammen te sterven. De dood is een geschenk van Spaanse zijde:
hiermee schenkt u de hemel. Ook de Nederlandse papenaanbidders wacht dit geschenk.
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Latijnse teksten

21. Caeduntur Indi qui Hispanis commeatum afferunt.

5.

Cum donis epulas multis tibi sedula turba,
Celtiber, attulerat, ne morerere fame.
Hanc tu pro meritis gladijs configis et hastis,
non secus atque hostis si foret illa tuus.
Non epulas dantem tigris voret ipsa magistrum.
Ah, quanto superant te ratione ferae!
22. Princeps, qui magnum pondus auri Hispano donaverat, humi palo alligatus, pedibus
flammis admotis, interimitur.
Divitias auri simplex donarat Ibero
regulus in fidae pignus amicitiae.
Ille, ut humi positum trunco religarat ad ignem,
huic, in pignus idem, torret ad ossa pedes.
23. Matronae et virgines caeduntur.

5.

Quid genus hoc perimis quod tu defendere natus?
Nulla parem perdit bellua, Maure, suam.
O scelus! Humani generis reverere parentem.
Si nescis: matrem confodis ipse tuam.
Te genus humanum certe sibi repperit hostem.
Exprobat hoc uterus, quem petis ense, tibi.
24. Indi novo genere caedis obstupescunt.

5.

Cum fureret nudos Hispanus caede per Indos,
et caderet letho faemina multa viri,
attoniti tanquam monstro clamasse feruntur:
femineumne etiam caedis, Ibere, genus?
Heu, quanto fera gens istaec humanior illo est,
cui (nisi fallor) homo dicitur esse cibus!
25. Ne terant tempus solvendis catenis, deficientibus sub oneribus servis caput ad
catenam abscindunt.

5.

Dum miseros agitat, ceu mulas, Celtiber Indos,
multaque procumbit turba labore viae,
ne tereret tempus laxando saepe catenas,
languenti cultris tollit ad aera caput.
Nec mora collapsi fascem partitur in omnes,
quamvis quisque suum non bene portet onus.
Sed non haec feritas, solita est clementia Mauro,
sic gravibus vinclis colla perusta levat.
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21. De Indianen die de Spanjaarden bevoorraden, worden gedood.
Een goedwillende schare had u levensmiddelen en vele geschenken gebracht, Spanjaard,
opdat u niet zou sterven van honger. Hen allen doorboort u als beloning met zwaarden en
lansen, net alsof ze uw vijanden waren. Een tijgerin zou haar meester verslinden, als hij haar
geen eten gaf. O, hoeveel verstandiger dan u zijn de wilde dieren!

22. Een vorst die een groot gewicht aan goud aan de Spanjaard gegeven had, wordt aan een
boomstam op de grond vastgebonden en daarna met zijn voeten in het vuur gedood.
Goud en rijkdommen had een eenvoudig koninkje aan de Spanjaard gegeven als onderpand
voor een trouwe vriendschap. Die brandt, na hem op de grond aan een boom bij het vuur
vastgebonden te hebben – dat is zíjn onderpand - zijn voeten tot op de botten weg.

23. Vrouwen en meisjes worden gedood.
Waarom brengt u dit mensengeslacht om, terwijl u er voor geboren bent, het te verdedigen?
Geen enkel wild beest brengt, Moor, zijn soortgenoot om. Wat een misdaad! heb toch ontzag
voor haar, die de menselijke soort ter wereld gebracht heeft; mocht u het nog niet weten: zo
doorboort u zelf uw eigen moeder. Het menselijk geslacht heeft in elk geval ervaren dat u zijn
vijand bent. De moederschoot waar u met uw zwaard naar uithaalt, houdt u dit als verwijt
voor.
24. De Indianen zijn verbluft door een nieuwe manier van moorden.
Toen de Spanjaard al moordend onder de naakte Indianen tekeer ging en menige echtgenote
mèt haar man gedood werd, heeft men naar verluidt verbijsterd tot hem, als was hij een
monster, geroepen: brengt u, Spanjaard, zelfs het vrouwelijk geslacht om? O, hoeveel
beschaafder is dat wilde volk dan hij, voor wie (als ik me niet vergis) de mens - dat beweert
men tenminste – als voedsel dient.

25. Om geen tijd te verliezen met het losmaken van de ketenen, houwen zij van de slaven, als
ze onder hun last ineenzijgen, het hoofd bij de ketting af.
Terwijl de Spanjaard de ongelukkige Indianen opdrijft als muilezels en vele mensen voorover
vallen, uitgeput door de inspannende tocht, hakt hij, om geen tijd te verdoen met het steeds
maar losmaken van ketens, het hoofd van zo'n uitgeputte man met zijn hakmes bij de bronzen
schakels af. (5) Meteen verdeelt hij de last van de ineengezakte man over alle anderen, hoewel
ieder zijn eigen last al niet goed kan dragen. Maar dit is geen wreedheid, het is de voor de Moor
gebruikelijke lankmoedigheid: zo bevrijdt hij de rauw geworden hals van de zware kluisters.
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Latijnse teksten

26. Mater infantem prae fame dilaniat.

5.

Dum Solimas longa Titus obsidione premebat,
ipsa parens natum est dicta comesse suum.
Accidit hoc urbis casu, factoque relato
credibile est lacrimas non tenuisse ducem.
Hoc jocus Hispano est; regno tam divite matres
infantes subigit dilaniare fame.
27. Sex millia hominum, dum oneribus se accingunt, obtruncantur.

5.

Millia sex aderant iuvenum poscente tyranno,
queis sua pro mulis rapta ferenda daret.
Iamque gravi pariter sese accinxere labori
et pariter flexo procubuere genu.
Ille manum sibi tam promptam servire, trucidat,
nec patitur ferro quem superesse suo.
Semineces quidam lacerique e stragis acervo
prodierant, aliquot dum latuere dies;
hos Orco reduces iterum demittit in Orcum
nec parcit, queis mors ipsa pepercit, Iber.
28. Centum principes urbis Cholulae ad palos religati vivi cremantur.

5.

An Rhenus cineres huc per mare detulit Hussi?
Hicne iterum flagrant nobilis ossa viri?
Centum stipitibus nexi stant ordine reges,
immensus struitur queis rogus ante pedes.
Ah, non relligio causa est his; Celtiber auri
ingluviem velit hoc crimine posse tegi.
29. Aliud ad Hispanum.

5.

Non haec turba Scoti Thomaeque oracula spernit,
nec sacrosanctis obloquitur patribus.
Non Deus huic notus, nec mundi victima Christus,
et sola distat vix ratione feris.
Cur igitur poenis hanc criminis afficis huius?
Non urenda, Dei Sacra docenda tibi est.
30. Rex horum frustra effugit in arcem sacram.

5.

Fugerat ad turrim sacram rex Indus Iberi
elapsus manibus, sed male tutus erat.
Abstulit hanc ignis, nec erat tam dulce Neroni
e specula flammas cernere, Roma, tuas.
Saevior hic quanto est! Tectis ardentibus ille,
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26. Een moeder verscheurt haar kind uit honger.
Toen Titus Jeruzalem met een lange belegering in het nauw bracht, heeft, naar men zegt, een
moeder zelf haar eigen kind opgegeten. Dit gebeurt omdat het noodlot van de stad dit wil, en
het is wel geloofwaardig, dat de veldheer, toen dit hem bericht werd, zijn tranen niet kon
inhouden. Voor de Spanjaard is zoiets een goede grap: in een land, dat zo rijk is, dwingt hij
moeders om hun kinderen vanwege de honger te verscheuren.

27. Zesduizend mannen worden neergehouwen terwijl ze lasten op zich nemen.
Omdat de tiran dat eiste, stonden er zesduizend jonge mannen aangetreden aan wie hij, als
waren ze ezels, zijn geroofde goederen te dragen kon geven. Zij nu hadden zich al opgemaakt
voor die zware arbeid en zaten allen al gebukt, met gebogen knieën, voorover. (5) Hij echter
slaat de hand, die zo bereid is hem te dienen, af en duldt niet dat er iemand onder zijn zwaard
uitkomt. Enkelen waren halfdood en verminkt uit de enorme berg lijken tevoorschijn
gekomen na zich enige dagen verborgen te hebben gehouden. Die mensen, teruggekomen uit
de hel, zendt de Spanjaard opnieuw de hel in, en hij spaart hen die de dood zelf gespaard
heeft, niet.

28. Honderd aanzienlijken uit de stad Cholula worden aan palen gebonden en levend
verbrand.
Heeft de Rijn soms over zee de as van Hus hierheen gevoerd? Branden de botten van die
edele man hier opnieuw? Honderd vorsten staan aan palen gebonden op een rij en een enorme
brandstapel wordt voor hun voeten opgebouwd. Nee, in dit geval is hun godsdienst de oorzaak
niet; de Spanjaard zou graag willen, dat zijn begeerte naar goud door deze misdaad verhuld
kon worden.
29. Nog een gedicht over dit onderwerp, tot de Spanjaard.
Deze menigte verwerpt de orakeltaal van Scotus en Thomas niet en spreekt ook de heilige
kerkvaders niet tegen. God is haar niet bekend, noch Christus, die zich offerde voor de
wereld, en alleen door het denken verschilt zij – en dat nog maar nauwelijks - van de wilde
dieren. Waarom straft u haar dan voor deze misdaad? U moet hen niet verbranden, u moet hen
de godsdienst bijbrengen.

30. De koning van deze mensen neemt tevergeefs de wijk in de heilige burcht.
Een Indiaanse vorst had, na ontkomen te zijn aan de handen van de Spanjaard, zijn toevlucht
genomen tot een heilige toren, maar erg veilig was hij daar niet: het vuur heeft die verteerd, en
zó heerlijk heeft zelfs Nero het niet gevonden, Rome, om vanaf zijn uitkijkpost naar uw
vlammen te kijken! Hoeveel wreder is de Spanjaard! Hij, Nero, verlustigt zijn ogen aan
brandende huizen,
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Latijnse teksten

ipsis (ecce) viris lumina pascit Iber.
31. Montencuma, Rex Mexici, quanquam fratrem cum primoribus regni et multis
muneribus Hispano obviam misisset et eum ipse quoque obviam progressus
amplissime accepisset, in vincula ducitur.

5.

Ut malus intrarat Maurus Saturnia regna,
progenies saecli nomine digna sui,
obvius intactas rex gazas obtulit illi,
quantas vix nobis cognitus orbis habet.
Aurea mox intra deductum tecta tyrannum
in Solio regni collocat ipse sui.
Hunc e more suo, cum praemia digna referret
hospitio tali, carcere claudit Iber.
32. Iuventus, quae captivum regem venerat oblectatum, occiditur.

5.

10.

Ducebant juvenes laeti bis mille choreas,
omnes progenies regia flosque virum,
ut leviora forent captivi vincula regis,
et lusu curas falleret ille suas.
Hoc invidit Iber turbamque peremit inermem,
et regis ferijt regius ora cruor.
Ah, gravius fuit huic mortem spectare suorum
morte sua; nimio maluit ipse mori.
Tantumne ulla acies generosi sanguinis hausit?
In pugna regem vix cecidisse liquet.
Pro scelus! In medio Martis cui parcitur aestu,
per ludum genus hoc perfidus iste necat.
33. Indi sine discrimine sexus aetatisque in scrobes (quas illi hostis fallendi causa
paraverant) stipitibus praeacutis consitas praecipites aguntur.

5.

10.

Aspice vespillo qualis, quaeque illa sepulcra!
Qualia nolenti funera mandat humo!
O, utinam tellus Indo nunc ima dehiscat!
Istis pro scrobibus Tartara saeva petat.
Stat geminas inter mortes et vitat utramque;
hinc stimulis instar Celtiber, inde specus.
Sed metus Hispani vicit: quem dum fugit amens,
in baratrum saltu concita turba ruit.
Defodit (heu) populum; quantum hoc scelus esset in uno!
Nonne humus hunc vivum devorat, ulta nefas!
34. Aliud.
Cernitis hic vivos manes: volvuntur in Orco
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maar de Spanjaard - kijk toch - juist aan de ménsen, die zich er in bevinden.
31. Montezuma, de koning van Mexico, wordt gevankelijk weggevoerd, hoewel hij zijn broer
met de aanzienlijksten van zijn rijk en met vele geschenken de Spanjaard tegemoet
gezonden had en hem, na hem ook zelf tegemoetgegaan te zijn, zeer gul ontvangen had.
Toen de snode Spanjaard het rijk van Saturnus binnengegaan was, waar een nageslacht van die
god woonde dat de naam van zijn gouden tijdperk eer aandeed, kwam de koning hem tegemoet
met zoveel ongerepte schatten als de ons bekende wereld nauwelijks herbergt. (5) Zodra de tiran
het gouden paleis binnengeleid was, deed hij hem zelf plaatsnemen op zijn Rijkszetel. Hem
sloeg de Spanjaard - hij moest immers een passende beloning voor een dergelijk onthaal geven zoals hij dat gewoon is in de boeien.

32. De jongelingen die naar de gevangengenomen koning waren gegaan om hem op te
vrolijken, worden gedood.
Tweeduizend jonge mannen, allen van koninklijke afkomst, de bloem onder de mannen,
voerden opgewekt reidansen uit om te zorgen dat de boeien van hun gevangen genomen vorst
lichter zouden wegen en hij zijn zorgen even zou vergeten door het spel. (5) Dat ergerde de
Spanjaard en hij bracht die ongewapende schare om; hun koninklijke bloed spatte op het gelaat
van de koning. Ach, het was erger voor hem om de dood van de zijnen te aanschouwen, dan
zelf te sterven; maar al te graag had hij zelf de dood willen vinden. Heeft enige veldslag ooit
zoveel edel bloed gekost? (10) Het is wel duidelijk, dat het niet veel scheelde of de koning was
in de strijd gevallen. Wat een euvele daad! deze stam, die in de hitte van het gevecht gespaard
bleef, wordt door die trouweloze bij wijze van spel gedood.

33. De Indianen worden zonder onderscheid van sexe of leeftijd voorover in kuilen (die zij
om de vijand er in te laten vallen hadden gegraven) vol scherp gepunte palen gedreven.
(1)
Kijk eens wat een lijkdrager, kijk toch eens, wat een boel graven! Hoeveel lijken vertrouwt hij
niet toe aan de onwillige aarde! O, mocht nu de aarde tot haar binnenste opensplijten voor de
Indiaan, mocht hij in plaats van in die kuilen in de wrede onderwereld terecht komen! (5) Hij
bevindt zich tussen twee soorten van dood en poogt ze allebei te vermijden: hier de Spanjaard,
die even erg is als gepunte palen, en daar die kuil. Maar de vrees voor de Spanjaard wint het,
en terwijl hij gek van angst voor hem vlucht, stort die hele massa opgejaagden zich met een
sprong in de diepte. Och arme, hij bedelft een heel volk; wat een grote misdaad zou het al
zijn, als het één mens betrof! De aarde verslindt hem vast en zeker levend uit wraak voor deze
wandaad!
34. (2)
U ziet hier levende schimmen; hun lichamen wentelen rond in een hel,
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Latijnse teksten

corpora, nec miseris contigit ante mori.
Heu, quibus inter se fixi complexibus haerent!
Induta est uno stipite tota domus.
Pro facinus! Non hos tellus aperitur in usus:
non necat, extinctos accipit illa sinu.
Quid non tentat Iber! Iam carnificina sepulcrum est,
una quies nostri quod solet esse mali.
35. Macella carnium humanarum.

5.

10.

Pro dolor! Haec oculis spectas convivia rectis?
Quin consternatos, Phaebe, reflectis equos?
Non patris ignari mensis apponitur infans,
unaque non tantum coena videnda tibi est.
Fercula dispositis prostant hic illa macellis,
et pretium diris mercibus, Inde, facis.
En, pater in coenam natos natique parentes
et laceros artus conjugis uxor emunt.
Hoc habet Hispanus tamen ampli muneris instar;
quanto maius erat posse perire fame!
36. Indi spatium centum et triginta miliarum ancoras CCC vel CCCC librarum ferre
coguntur.

5.

10.

Audeat Herculeos istis conferre labores
Celtiber! Eurystheo durior ipse truci est.
Aspice formicas inopes reptare per arva
et frustra affixum tollere corpus humo.
Cuique quater centum librarum sarcina ferrum,
terque super centum millia dena via est;
atque ea per montes altos perque invia saxa est,
et non obliquum percutit ora iubar.
Nec tamen immanis stimuloque et verbere cessat
mulio; non claudum sic agat ille pecus.
Pro pudor! Hispani iumentum est illa Tonantis
effigies, quique est alter in orbe Deus.
37. Rex Mechuacae inaudito generi quaestionis subijcitur, ut aurum detegat.

5.

Inter Tartareas memoratur maxima paenas
Pirithoo minitans, ut ruitura, silex.
Hunc cruciat triplex terror: canis, arcus et ignis,
et triplex lethum rex simul unus obit.
Neve dolor desit, ferventi tingit olivo
ad tenuem flammam Celtiber usque pedes.
Ah, quid agis? Cumulas mortes tot corpus in unum,
nec novus in caedes sufficit orbis, Iber?
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maar het is die ongelukkigen nog niet ten deel gevallen, te sterven. Ach, hoe hangen zij aan
elkaar in innige omarming, een hele familie is vastgespiest aan één paal. (5) Wat een
wandaad! De aarde opent zich niet om zó gebruikt te worden; zij doodt niet, maar ontvangt de
gestorvenen in haar schoot. Is er iets, dat de Spanjaard niet uitprobeert? Nu is het graf, dat de
enige wijkplaats voor onze ellende pleegt te zijn, al een beulswerktuig.

35. Markten met mensenvlees.
Wat vreselijk! Ziet u dit feestmaal aan zonder uw ogen af te wenden? Waarom wendt u,
Zonnegod, uw verschrikte paarden niet af? Een jong kind wordt - de vader weet het! - op tafel
neergezet, en u moet niet slechts één zo'n maaltijd aanzien. (5) Hier staan al die bakken met
vleeswaren te koop uitgestald en u betaalt, Indiaan, uw prijs voor onmenselijke waar. Kijk
dan, een vader koopt om te kunnen eten zijn kinderen, kinderen kopen hun ouders en een
vrouw koopt de verminkte leden van haar man. De Spanjaard acht dit echter gelijk aan een
rijke gave; hoeveel beter zou het zijn, te kunnen sterven van honger!

36. Men dwingt de Indianen ankers met een gewicht van drie- of vierhonderd pond
over een afstand van honderddertig mijl te dragen.
De Spanjaard kan het wel wagen, de werken van Hercules met zijn vreselijke opdrachten te
vergelijken; hij is zelf nog harder dan de wrede Eurystheus. Zie die arme mieren heen en weer
kruipen over de velden en tevergeefs proberen, hun lijf, dat aan de grond kleeft, op te heffen. (5)
Ieder draagt een last ijzer van vierhonderd pond en de weg is meer dan drieduizend mijl lang;
die weg gaat ook nog eens over hoge bergen en onbegaanbare rotsen en de zon staat recht
boven hun hoofden te branden. Ook laat die onmenselijke ezeldrijver zijn zweep nog voortdurend knallen; (10) zo zou hij zelfs geen mank dier behandelen. Schande! Het prachtige
evenbeeld van onze God, dat als een tweede God is in onze wereld, dient de Spanjaard tot
lastdier.

37. De koning van Mechuaca wordt aan een ongehoorde wijze van ondervragen onderworpen
om hem te laten onthullen waar zijn goud is.(1)
Onder de straffen in de Tartarus wordt als ergste straf de steen vermeld, die op Peirithoos
dreigt te zullen vallen. Deze man hier wordt echter gefolterd door een drievoudige verschrikking: een hond, een boog en het vuur: één vorst sterft tegelijkertijd drie doden. (5) En om te
zorgen, dat ook pijn niet ontbreekt, verft de Spanjaard met gloeiende olijfolie een dun, vurig
spoor tot aan zijn voeten toe. Wat doet u toch? Verenigt u zoveel soorten dood in één lichaam?
Is de nieuwe wereld soms niet <groot> genoeg voor uw gemoord, Spanjaard?
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Ad manes propera, pretium tibi grande paratum est.
Ingenio iudex hoc Rhadamanthus eget.
38. Aliud.

5.

Tres sedet hic inter mortes rex, nec tamen illi
optanti quamvis e tribus una datur.
Iam quoque supplicium vita est, morsque ipsa negatur.
Quis credat! Moritur quod nequit ille mori.
Ah, quanto melior sors est tua, Tantale, regis!
Mitia tu captas poma, sed iste necem.
39. Hispanus idola, quae specie religionis Indis ademerat, eos postea redimere cogit.

5.

10.

Quam male dissimulas animum jam, Maure, rapacem!
Haec tua iam pietas insidiosa patet.
Missus es (hoc credi tibi vis) in America regna,
ut populus cultum disceret ille Dei.
Utque suis animos posses avertere Sacris,
amovit veteres hinc tua cura Deos.
Nunc stolidae plebi magno divendis eosdem,
legatove tuo pulcra puella capit.
Sed licet hoc; caupo vanorum Papa Deorum
maximus est, ergo et fasque piumque putas.
40. Singula idola ingenuo vel ingenua permutantur.

5.

O, proba religio, sub cuius nomine mundum
vendicat et populos sub iuga mittit Iber!
Cum raptis vehitur simulacris oppida circum,
excidium minitans ni sibi numen emant.
Nec pretium merci statuit vulgare profanae;
ingenuo falsi constat imago Dei.
Iamque metu mortis, quod rident, numen adorant.
O, quoties factum est hoc quoque, Belga, tibi!
41. Gravidis et puerperis iniusti oneris sarcinae imponuntur.

5.

Fastidit miseros cruciando Celtiber Indos,
nec iam quae placeat carnificina subit.
Aggreditur tandem gravidas: imponitur illis
sarcina, quae mulae non satis aequa foret.
Et iam multa simul, dum nititur, imperfectum
quod tulit intus, onus reddidit, atque animam.
Nunc moritur nondum natus, modo nascitur orbus,
plurima nunc facta est mater et orba simul.
Nec peperisse iuvat; iam facta puerpera fascem
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Ga gauw naar de schimmen, een grote beloning wacht u er; Rhadamantus, de rechter daar,
heeft gebrek aan dit soort vernuft.
38. (2)
Deze koning hier zit tussen drie soorten van dood, maar hem wordt, hoe hij er ook om smeekt,
geen van drieën verleend. Het leven is hem ook al lang tot een kwelling, maar juist de dood
wordt hem ontzegd. Wie zou het geloven? Hij sterft, omdat hij niet kan sterven. O, hoeveel
beter is uw lot, Tantalus, dan dat van de koning! U grijpt naar lekkere appels, maar deze
ongelukkige naar de dood.

39. De Spanjaard dwingt de Indianen om hun afgodsbeelden, die hij hen zogenaamd om
godsdienstige redenen afgenomen had, na enige tijd weer terug te kopen.
Hoe slecht verbergt u toch, Moor, uw roofzuchtige aard! Nu is dan te zien hoe verraderlijk die
vroomheid van u is. U bent naar de Amerikaanse rijken gezonden met het doel (dat wilt u
tenminste doen geloven) dat de bevolking het vereren van God zou leren. (5) Om hun
aandacht af te kunnen wenden van hun eigen eredienst, heeft u in uw bezorgdheid de oude
Goden hiervandaan weggehaald. Nu verkoopt u diezelfde beelden voor veel geld aan het
domme volk of neemt een mooi meisje ze mee voor uw gouverneur. Laat dit zo zijn, maar de
allergrootste sjacheraar met zulke nietswaardige Goden is de Paus, en zo komt het, dat ook u
het een geoorloofde daad vindt, die van vroomheid blijk geeft.

40. De afgodsbeelden worden elk afzonderlijk voor een vrije man of vrouw ingewisseld.
Het is een fraaie godsdienst, in naam waarvan de Spanjaard de wereld opeist en volkeren onder het juk door zendt! Hij trekt met geroofde beelden rond langs de steden en dreigt met de
dood, als men zich geen god koopt. (5) En hij heeft geen gewone prijs voor deze profane
koopwaar vastgesteld: zo'n beeld van een onechte god kost een vrije man. Nu aanbidden zij
uit doodsangst al een god waar ze eigenlijk om lachen. Ach, hoe vaak is dat ook u overkomen,
Nederlanders!

41. Zwangere en zogende vrouwen krijgen lasten van een ongepaste zwaarte te dragen.
De Spanjaard minacht de ongelukkige Indianen door ze te mishandelen, maar hij weet geen
beulswerk meer te bedenken waar hij nog plezier in zou kunnen hebben. Tenslotte pakt hij de
zwangere vrouwen aan: zij krijgen een last te dragen die voor een muilezel nog te zwaar zou
zijn. (5) Menige vrouw heeft dan ook door het gezwoeg de onvoldragen last die zij in zich
droeg en het leven verloren. Soms sterft het nog ongeboren kind, soms wordt het als wees
geboren, en ook zijn zeer vele vrouwen moeder geworden en gelijk hun kind weer kwijt
geraakt. Men beleeft er geen plezier aan, een kind gekregen te hebben: direct na de geboorte
is de vrouw gedwongen, de bundel
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quem tulerat praegnans, ferre coacta fuit.
42. Dirus amor Hispani.

5.

10.

O facinus! Cuncti non falsum Terea vates
(si quid adhuc vatum restat in orbe) canant.
Non hic in stabulo vitiat sine teste puellam,
nec linguam resecat, ne sua furta sonet;
sed tentat miserae scelus hoc ante ora parentis,
atque hanc, dum prohibet, truncat utraque manu.
Iam nihil haec poterat; pugnat tamen optima virgo;
pugnantis gladio perforat ille latus.
Hic amor Hispani est, sic dulces tractat amicas.
Heu, qualis Batavo victor in hoste foret!
43. Principis filius venit caseo.
En, emitur puero, genitum quem principe credunt,
caseus. Hispano tam pretiosa gula est.
Saevior hoc terris, ob quem periere, Lycaon
redditus est: natos principis ille vorat.
44. Centum Indi venduntur equo.
Vendit equo centum praestantes Cantaber Indos;
sic insigne Dei ludificatur opus.
Hoc animal magno natum dominarier orbi
Hispanis tanto vilior est pecore.
45. Horribile exemplum matris et infantis.

5.

O, quam terribilis visu es! Non Gorgonis ora,
non sic Eumenidum turba timetur, Iber.
Ut non aspiceret te, non bene dicitur aegra
instantis lethi sustinuisse moram.
Nam se cum nato, moriens bis, fune peremit;
huic domus, at nato crux erat ipsa suo.
Sed miseros non ipsa tibi mors eripit Indos:
pendentem puerum diripuere canes.
46. In eundem infantem a religioso sacro baptismate donatum.

5.

O pietas! Sacra puerum prius abluit unda
mitis Iber canibus quam lacerare dedit.
Scilicet huic tanta est alienae cura salutis:
quem necat immunem non sinit esse poli.
Sed puer infelix fraudatus munere tanto est,

Merita Principis Auraicae in Belgas

163

die zij gedragen had toen ze nog zwanger was, weer op te pakken.
42. De harde ‘liefde’ van de Spanjaard.
Wat een misdaad! Laten alle dichters (als er tenminste nog dichters over zijn in de wereld)
een echte Tereus bezingen. Deze man verkracht echter niet in een stal een meisje, zonder dat
iemand het ziet, en snijdt haar ook de tong niet uit om te voorkomen, dat zij zijn heimelijke
daad rondbazuint, (5) maar hij begaat deze misdaad voor het oog van haar ongelukkige
moeder en slaat haar, als ze zich verzet, beide handen af. Nu kon zíj niets meer uitrichten,
maar het hoogstaande meisje biedt nog weerstand, waarop hij, omdat zij nog weerstand biedt,
haar zijde met zijn zwaard doorsteekt. Dat is nu de ‘liefde’ van een Spanjaard, zo behandelt
hij zijn lieve vriendinnetjes. Zo kun je zien hoe hij zich als overwinnaar temidden van zijn
Hollandse vijanden zou gedragen!

43. Een zoon van een vorst wordt voor een kaas verkocht.
Zie, men koopt tegen betaling van een jongen - men denkt, dat hij de zoon van een vorst is een kaas. Zo duur is de vraatzucht van de Spanjaard. Een Lycaon, maar dan een die nog
wreder is dan hij, is aan dit gebied, dat door zijn toedoen te gronde gegaan is, gegeven: déze
verslindt vorstenkinderen.
44. Honderd Indianen worden verkocht voor een paard.
De Spanjaard verkoopt honderd vooraanstaande Indianen voor één paard; op een dergelijke
wijze spot hij met het prachtige werk van God. Dit schepsel, dat geboren is om de grote
wereld te overheersen, is voor de Spanjaarden zóveel minder waard dan een stuk vee.

45. Het vreselijke voorbeeld van een moeder en haar kind.
O, wat bent u verschrikkelijk om te zien! Zó erg wordt, Spanjaard, het gelaat van Gorgo, zó
erg de schare Eumeniden niet gevreesd. Omdat ze u niet te zien wilde krijgen, heeft, naar men
zegt, een zieke vrouw het uitblijven van de dood, die al nabij was, niet goed kunnen
verdragen. (5) Zij immers heeft zich met haar kind, op die wijze tweemaal stervend,
verhangen; voor haar dienden de balken van het huis, maar voor haar zoon zijzelf als het
werktuig van de dood. Maar zelfs de dood kan die ongelukkige Indianen niet aan u ontrukken:
honden hebben het kind, toen het daar hing, aan stukken gescheurd.

46. Op hetzelfde kind, dat door een priester van het heilige doopsel voorzien was.
Wat een vroomheid! Die goedwillende Spanjaard heeft een jongen eerst schoongewassen met
wijwater alvorens hem aan de honden te geven om te verscheuren. De zorg voor andermans
zieleheil is hem namelijk heel veel waard; hij laat niet toe, dat iemand die hij doodt, niet in de
hemel kan komen. (5) Maar de onfortuinlijke jongen moet het zonder een zo belangrijke gift
stellen
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nam tenerum guttur fregerat ante parens.
Fallor, an et lymphae prosunt exanguibus umbris,
ut levis in magnum versa farina Deum?
47. Incredibilis constantia pueri.

5.

10.

Celtiber insignem puerum privare minatur
auribus, hinc cupiat ni comes ire sibi.
Utque puer patria discedere posse negabat,
protinus abscissa, num velit, aure, rogat.
Institit hic caeptis; auris dehinc altera rapta est.
Perstat adhuc: nares auribus addit Iber,
et simul, aspiciens crudelia vulnera, risit.
Saevior hic risus quam laniena fuit.
Quis scelus in puero sic puniat! Hei mihi, punit
in puero fortis sic opus ille viri.
48. Impudica Hispani gloriatio.

5.

10.

Nunc implere parat stupris, quem caedibus orbem
Celtiber exhausit, sic piat ille nefas.
Diversis eadem vitijs (quis credat!) origo est;
illa fames auri nunc quoque causa mali.
Dicitur in coetu gravium jactasse virorum,
quod possit, servas se temerare suas,
ut gravidas vel iam matres cum pignore pluris
venderet aut vernis auctior aula foret.
Illius hic quaestus natorum mango suorum est,
inque genus saevit conscius ipse suum.
49. Hispanus infantem ab ubere matris raptum discerpens canibus obijcit.

5.

Prisca fidem nacta est Diomedis fabula Thracis:
viderunt maius secula nostra nefas.
Dira quidem meminisse mihi mens horret equorum
pabula, supplicij sed genus illud erat.
Celtiber infantes genitricis ab ubere raptos
diripit et canibus proijcit inde suis.
Utque pius quadrupes sceleratas respuit offas,
impius immani cogitur esse fame.
Quam ferus, o Belgae, quam non tractabilis ipse est,
convictu cuius fit leo blanda canis!
50. Navis Hispana ad cadavera per mare fluitantia absque ulla alia nota lx vel lxx
miliaria cursum tenuit.
Non jam terra capit caedes immanis Iberi:
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want zijn moeder had zijn tere nek al voordien gebroken. Vergis ik me, of is wijwater ook van
voordeel voor de doden, evenals een beetje meel, dat veranderd is in onze grote God?

47. De ongelofelijke standvastigheid van een jongen.
Een Spanjaard dreigt een in het oog vallende jongeman, hem de oren af te zullen snijden als
hij niet van hier mee wil gaan in zijn gevolg. En toen de jongen zei, dat hij niet uit zijn
vaderland weg kon gaan, sneed hij hem direct een oor af en vroeg weer, of hij het wilde. (5)
Hij bleef bij zijn mening; toen is het andere oor afgeslagen. Hij volhardt nog steeds: de
Spanjaard voegt zijn neus bij zijn oren en heeft ook nog gelachen toen hij de wrede wonden
zag. Dit gelach was wreder dan die hele slachtpartij. Wie zou er nu een misdaad, door een
kind begaan, zo straffen! Och hemel, die man legt een kind zo een straf op die past bij een
daad die door een volwassen man begaan is.

48. De Spanjaard verheerlijkt zich op ongepaste wijze.
Nu maakt de Spanjaard zich op, de wereld, die hij door moordpartijen uitgeput heeft, met
verkrachtingen te vullen; op een dergelijke wijze maakt hij het onrecht dat hij begaan heeft,
weer goed. Zijn veelsoortige wandaden (wie zou het geloven) hebben allemaal dezelfde
oorsprong: zijn bekende honger naar goud is ook nu de oorzaak van het kwaad. (5) Men zegt,
dat er een in een gezelschap belangrijke lieden gepocht heeft, dat hij zijn slavinnen, als dat
enigszins mogelijk was, verkrachtte, om ze, als ze eenmaal zwanger of al moeder waren, met
hun kind voor meer geld te verkopen of om te zorgen, dat door die slaven zijn huis in aanzien
zou stijgen. Voor een dergelijke winst verhandelt zo'n man zijn eigen kinderen en is hij wreed
voor zijn eigen nageslacht, terwijl hij zich daar ten volle van bewust is.

49. De Spanjaard verscheurt een kindje dat hij van de borst van zijn moeder heeft weggerukt
en gooit het voor de honden.
De oude fabel over de Thracische Diomedes heeft geloofwaardigheid gekregen: onze tijden
hebben grotere misdaden gezien. Ik ben er huiverig voor, weer te denken aan dat afgrijselijke
paardenvoer, maar dat was tenminste nog een vorm van straf. (5) De Spanjaard verscheurt
kinderen die van de moederborst weggerukt zijn en gooit ze dan voor zijn honden, en als zo'n
brave viervoeter die misdadige kluif versmaadt, wordt hij door uithongering gedwongen, zich
niet braaf te gedragen. Wat is een man barbaars en hardvochtig, Nederlanders, als een
zachtaardige hond door met hem samen te leven een leeuw wordt!

50. Een Spaans schip heeft zonder een enkel ander baken over een afstand van zestig of
zeventig mijl koers gehouden op de lijken, die in de zee dreven. (1)
Nu is het niet alleen de grond meer, die de slachtoffers van de onmenselijke Spanjaard
opneemt:
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corporibus caesis aequora strata secat.
Illa vias dubijs ratibus pro sydere monstrant;
hoc illi praestat mortuus officium.
Dicitur ignotas cursum rexisse per undas,
non alijs bis ter millia dena notis.
Pro pudor! Hispano est Helice et Cynosura cadaver.
Conijce quas merces gentibus ille ferat.
51. Aliud.

5.

Squallidus ex imo terris immissus Averno
portitor umbrarum per freta vela facit.
Innumeri circum puppim nant luce carentes:
credibile est Stygias paene vacare domos.
Lumina me fallunt. Hic est comitatus Iberi:
in superis factus sedibus ille Charon.
Gorgone Saxifica quanto est damnosior ille!
In Styga, qua visus, vertitur Oceanus.
52. Aliud.

5.

Hanc crudelis Iber potuisti perdere gentem?
Haec quoque post fata est officiosa tibi.
Sed perijsse parum: non una morte perempta est;
fingere tot vates non potuere cruces.
Illa tamen (quis credat!) adhuc tibi servit, et illa
comiter erranti mortua monstrat iter.
53. Urinatores.

5.

Mitteris ad manes flavum modo ferre metallum,
verrere nunc fundum mitteris, Inde, freti.
Heu, quanto dominus te durior Herculis urget!
Quanto servitium mollius hujus erat!
Dicitur hic vivus terrae subijsse barathrum;
tu simul in barathrum cogeris ire maris.
54. Aliud.

5.

Non erat, ut pelagus coleres, o Glauce, necesse
fluminibus centum supposuisse caput.
Solus Iber habilem potuit te reddere ponto;
aspice, quot fiant hic nova monstra maris!
Ah, miser Indus agit salsis sub fluctibus aevum
et domino quaerit quas mare celat opes.
Iam color et cutis huic, atque ipsa silentia, piscis,
caesaries phocae, caetera mansit homo.
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hij doorklieft zeeën die bezaaid zijn met lijken. In plaats van de sterren wijzen zíj schepen die
de juiste koers zoeken de weg: voor hem vervult een dode die taak. (5) Naar men zegt heeft hij
de juiste koers door onbekende wateren gevonden door over een stuk van zestig mijl alleen af te
gaan op deze bakens. Schande! Lijken dienen de Spanjaard tot Grote en Kleine Beer. Ik geef u
te raden, wat zo iemand de mensen voor koopwaar brengt.

51. (2)
De smerige veerman van de schimmen, uit de diepe Avernus naar de aarde gezonden, zeilt
over de zeeën. Ontelbaar velen van hen die het daglicht moeten missen, zwemmen om zijn
schip heen; het is niet ondenkbaar, dat hun verblijfplaats bij de Styx bijna leeg is. (5)
Bedriegen mijn ogen mij niet? Dit hier is het gevolg van de Spanjaard, die in het bovenaardse
tot een Charon geworden is. Hoeveel schadelijker is hij dan Gorgo, die alles doet verstenen!
Zo ver het oog reikt, wordt de Oceaan in een Styx veranderd.

52. (3)
Hebt u, wrede Spanjaard, dit volk kunnen vernietigen? Het is u ook na zijn dood nog van
dienst. Maar dat het omgekomen is, is niet genoeg; het is niet één dood gestorven; zóveel
martelingen hebben de dichters niet kunnen verzinnen. Toch dient (het is ongelofelijk!) dat
volk u nog steeds, want het wijst u, nu het gestorven is, nog beleefd de weg op uw tochten.

53. Duikers. (1)
U werd, Indiaan, daarnet nog de onderwereld in gezonden om het goudgele metaal te delven,
en nu wordt u weggezonden om de bodem van de zee schoon te vegen. Och, hoeveel harder is
de meester die u opjaagt, dan die van Hercules, hoeveel lichter was zíjn slavernij! Naar men
zegt, is híj levend de spelonken onder de aarde ingegaan, maar ú wordt ook nog gedwongen,
de diepten van de zee in te gaan.

54. (2)
Het was voor u, Glaucus, niet nodig om uw hoofd onder de enorme wateren van de zee te
steken om de oogst binnen te halen. De Spanjaard kon u geheel alleen genoeg helpers geven
voor het werk in zee: kijk eens, hoeveel nieuwe zeemonsters hier geboren worden! (5) Ach,
de ongelukkige Indiaan brengt zijn leven door onder de zilte golven en probeert voor zijn
meester de schatten te vinden die de zee verborgen houdt. Hij heeft de kleur en de schubben al
van een vis, is even stil als dat dier en heeft haar als een zeehond; voor de rest is hij een mens
gebleven.
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10.

Latijnse teksten

O, utinam miseris modo vestra licentia detur
et liceat piscis conditione frui!
Non datur his spatium captandi naribus auras:
vos quoties libeat tollitis ora vadis.
55. Aliud.

5.

Secum dirus Iber elementa nocentia reddit.
En, quae mortales nata fovere necant.
Nunc miseros subigit rimari viscera terrae,
multaque mors una millia nocte ferit.
Nunc iubet in gremium descendere Tethyos imum,
et sine naufragio gens prope tota perit.
Naturae populi dicant hunc iure tyrannum:
illius et leges et loca turbat Iber.
56. Ingluvies Hispani.

5.

Cum decies quinis partitur Celtiber Indis
prandia, dimidium de dape quaque capit.
Una saepe die vel caena devorat una,
quantum mense decem creditur esse satis.
Ah, lupus ipse sui gregis est atque helluo regni.
Huncne optas dominum, stulte Batave, tibi?
57. Rex Atabaliba promissis non iv. sed x. milionibus aureorum redimendi sui causa
praestitis strangulatur ac deinde comburitur.1

5.

Non redimi potuit tanto rex, Celtiber, auro?
Quid tanto petitur vita furore tibi?
Quantum erat hunc inopis donari munere vitae,
imperij cessit qui tibi iure sui?
O rabies! Ut non iugulet gens impia Maurum,
non mereat quantas India celat opes.
58. Aliud.

5.

1

Forte putes auri pondus non esse solutum,
quod pro captivo rege poposcit Iber.
Non satis est perimi, comburitur, ecce, peremptus,
spargitur et regis per sua regna cinis.
Falleris, o hospes, quadruplum rex obtulit auri,
quod pretium capitis pendere iussus erat.

In de oorspronkelijke tekst ontbreekt 'non' in de titel en staat 'stragulatur' in plaats van 'strangulatur'.
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Och, mocht aan die ongelukkigen toch slechts de vrijheid, die jullie, vissen, genieten, gegeven
worden, (10) mocht hij toch als een vis zijn! Deze mensen wordt geen tijd gegeven om met
hun neus frisse lucht op te snuiven terwijl jullie zo vaak jullie willen uit het water opduiken.

55. (3)
De wrede Spanjaard maakt de elementen even schadelijk, als hij zelf is. Kijk, nu doden die
mensen, terwijl zij toch geschapen zijn om hen te helpen. Nu eens dwingt hij ongelukkigen
om de ingewanden van de aarde te doorwoelen en slaat de dood vele duizenden in één nacht
weg, (5) dan weer beveelt hij hen om diep in de schoot van Tethys af te dalen en komt bijna
een heel volk zonder schipbreuk te lijden om. De volkeren kunnen hem met recht 'de tiran van
de natuur' noemen: de Spanjaard verstoort zowel haar wetten als de toestand waarin zij
verkeert.

56. De vraatzucht van de Spanjaard.
Met vijftig Indianen deelt één Spanjaard het eten; van elk maal neemt hij de helft. Dikwijls
verslindt hij op één dag of bij één maaltijd zelfs even veel, als naar ieders mening een maand
lang genoeg is voor tien. O, hij is een wolf voor zijn eigen kudde en verbrast de bezittingen
van zijn rijk. Wenst u zich hèm, domme Nederlander, soms als heer?

57. Als koning Atabaliba vierduizend gouden munten beloofd maar er wel tienduizend
geleverd heeft om zich vrij te kopen, wordt hij gewurgd en daarna verbrand.
Spanjaard, kon de koning niet losgekocht worden voor zóveel goud? Waarom wordt zijn leven
met zulk een woede door u opgeeist? Hoeveel kostte het u nu helemaal om hem, die officieel
zijn heerschappij aan u overgedragen had, slechts zijn arme leven cadeau te doen? Wat een
waanzin! Hij zou nog meer dan alle schatten die Indië herbergt, moeten verwerven om te voorkomen dat dat goddeloze Morenvolk hem wurgt.

58. (2)
Men zou wellicht denken dat de hoeveelheid goud die de Spanjaard geëist heeft voor de
gevangen genomen koning, niet betaald is. Het is niet genoeg, dat hij gedood wordt, kijk, hij
wordt na zijn dood nog verbrand en zijn as wordt over zijn rijk uitgestrooid. U vergist u,
vreemdeling, de koning heeft zelfs vier maal zoveel goud aangeboden als hem bevolen was te
betalen als prijs voor zijn leven.
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Latijnse teksten

59. Infantes pro pila habent
.
O scelus! Infantes prendens pede iactat ad auras,
hoc exercitium est, hoc recreatur Iber.
An pretio quemquam meministis ludere tanto?
Huic puer est, alijs quod solet esse pila.
60. Indi, quantum tres aedes hominum capiebant, incensis ad hoc ab Hispano aedibus,
vivi ad unum omnes deflagrant.

5.

Quae nova Tartareis pestis se sustulit oris?
Quae nova se terris intulit ira deum?
Mars ferus et terrae pelagique pericula cessent,
denique cum causis mors vacet ipsa suis.
Celtiber est orbi cunctorum summa malorum:
corpora viva cremat vivaque mandat humo.
Sic adeunt manes passim sine funere gentes,
et genus humanum iam sine morte perit.
61. Insignis crudelitas.

5.

Quid puerum defles ceu crudo funere raptum,
quem rogus hic inter corpora multa tenet?
Causa latet gravior luctus; hunc Celtiber igni
imposuit vivum; crimine fata carent.
Nec satis imposuisse semel: defendere flamen
ereptum flammis infulaque ipsa nequit.
Pro facinus! Quis non infantem servet ab igni!
Servatum rapido reddidit ille rogo.
62. Principes aliquot fide ijs data violata vivi cremantur.

5.

Quam bene credatur Mauris, hinc, Belgica, disce,
si modo non horum sit tibi nota fides.
Ecce, fide dextrisque data sacrisque papyris
adveniens princeps credulus igne perit.
Pontificis facto periuria dira tuentur;
hoc Hussus perijt discipulusque modo.
63. Regina gravida iaculis configitur.

5.

Heu, quantum sceleris simul hoc committitur ictu!
Crimina quot crimen, Celtiber, illud habet.
Faeminaque et praegnans, reginaque et hospitis uxor
forsitan et visam rex cadit ante diem.
Quodvis caede nefas immanius, et tamen ista
omnia sunt una caede peracta tibi.
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59. Zij gebruiken kinderen als bal.
Wat een euveldaad! De Spanjaarden pakken kindertjes vast bij hun voetjes en gooien hen in
de lucht; zó oefenen en zó ontspannen zij zich. Kunt u zich íemand herinneren, die wel eens
met zo iets kostbaars speelt? Voor hem is een kind, wat voor anderen een bal pleegt te zijn.

60. Zoveel Indianen, als er in drie huizen konden, verbranden, als de Spanjaarden die met dat
doel in brand gestoken hebben, levend tot op de laatste man.
Wat is dat voor een nieuwe plaag, die uit de Tartarus is opgekomen? Welke toorn van de
goden heeft zich nu weer over de aarde uitgestort? Laten de wrede krijg en de gevaren te land
en ter zee toch verdwijnen en laat de dood en alles wat daar bij hoort eindelijk niets meer te
doen hebben! (5) De Spanjaard is voor de wereld het toppunt van alle kwaad: hij verbrandt
mensen levend en vertrouwt levenden aan de aarde toe. Zo gaan overal mensen zonder
begrafenis naar het schimmenrijk en vergaat de menselijke soort al zonder de dood.

61. Buitengewone wreedheid.
Waarom weent u om deze jongen, die hier op deze brandstapel ligt temidden van vele lichamen, alsof hij door een ontijdige dood weggerukt was? Er is een ernstiger reden om te
rouwen, die ge nog niet kende: de Spanjaarden hebben hem levend in het vuur gezet; het
noodlot is onschuldig aan zo'n misdaad. (5) Ook is het nog eens niet genoeg, hem er éénmaal
in gezet te hebben: de priester, gekleed in vol ornaat, heeft hem er uit gehaald, maar kon hem
niet verdedigen. Wat een wandaad! Wie zou er nu een kind niet uit de vlammen redden! Zij
hebben hem toen hij gered was teruggegooid op de laaiende brandstapel.

62. Enige vorsten worden onder het schenden van de hun gegeven beloften levend verbrand.
Leer uit dit voorbeeld, Nederland, hoe betrouwbaar de Moren zijn, als u tenminste hun goede
trouw nog niet mocht kennen. Kijk nu toch, een goedgelovige vorst sterft in het vuur, hoewel er
bij zijn aankomst beloften gegeven zijn door het reiken van de rechterhand en het tekenen van
een heilig verdrag. (5) Met de wijding door een priester verdedigen zij hun vreselijke meineed;
op deze wijze zijn ook Hus en zijn volgeling omgekomen.

63. Een zwangere koningin wordt met spiesen doorboord.
Ach, hoeveel wandaden tegelijk worden met deze stoot begaan! Hoeveel misdaden,
Spanjaard, herbergt deze ene misdaad. Een vrouw, die zwanger is, die een koningin is en de
vrouw van de gastheer, valt hier, en misschien, nog voor hij het daglicht aanschouwd heeft,
ook nog een koning. Al die gruwelen zijn nog vreselijker dan moord en toch zijn ze alle met
één moord door u begaan.
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Latijnse teksten

64. Horribile tormentum regis Novae Granatae.

5.

En, jacet hic, alter Tityos, rex ille Bogota,
Granatae tenuit qui modo sceptra Novae.
Liquitur in pectus pro vulture cereus ardens,
inque ipsum penetrat flammea gutta iecur.
Alitis ut morsus et stillas lampadis aeques,
hic simul admoto carpitur igne pedes.
65. Principibus omnis generis tormenta adhibent, inter alia etiam illud militare
supplicium quod stropalacorda vocant.

5.

Militiae poenis cur simplex subditur Indus?
Non hic deseruit signa ducemque suum.
Sed non supplicium, novus est hoc ludus Ibero:
tales delitias invenit ille sibi.
Ista maniplari scurrae spectacula princeps
praebet, et a furibus plectitur ipse suis.
66. Servos, qui fessi ministerijs suis somnum capiebant, obtruncant.

5.

10.

Non homines, inopes credas te cernere vermes,
aut miserabilius si quid in orbe putes.
Terra torus, radix cibus est, et pocula lymphae;
his superant regum, si modo dentur, opes.
Una quies miseris et merces una laborum est,
somnus, et hic illis insidiosus erat.
Opprimit hanc turbam dominus crudelior hoste,
fessa ministerijs dum cubat, ecce, suis.
In tua, si nescis, saevis iumenta, nec Indos
sed iugulas mulos, Celtiber, ipse tuos.
67. Horribilis laniena.

5.

Deiphobos quod tot laceros crudeliter ora
atque manus ambas luminaque ipsa vides:
non Helene causa est, nec quidquam criminis huius;
munificis illis obfuit esse nimis.
Muneribus postquam crebris exhauserat auro,
reddidit haec illis praemia gratus Iber.
68. Aliud.
Sic lanias formam, crudelis Celtiber, illam,
ad sua quam finxit Numinis ora manus?
Ah, nullum magis hac iam formidabile monstrum est,
qua modo nil toto pulcrius orbe fuit.
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64. De vreselijke marteling van de koning van Nieuw Granada.
Kijk, hier ligt, als een tweede Tityos, de beroemde koning Bogota, die kort geleden de scepter
nog over Nieuw Granada zwaaide. Op zijn borst wordt hete was gegoten, die de functie van
de gier moet overnemen, en de vlammende pijn van die druppels dringt helemaal tot in zijn
lever door. Om te bereiken dat de druppels die van een fakkel vallen even veel pijn
teweegbrengen als het pikken van een vogelsnavel, worden tevens de voeten van deze man
nog verteerd door vuur.
65. Men laat vorsten martelingen van allerlei soort ondergaan, onder andere de militaire straf
die men het wurgkoord noemt.
Waarom wordt de eenvoudige Indiaan aan straffen die in het leger gebruikelijk zijn, onderworpen? Hij heeft zijn veldtekens en zijn bevelhebber toch niet in de steek gelaten! Maar dit
is geen straf, dit is een nieuw spel voor de Spanjaard: zulke genietingen bedenkt die voor
zichzelf. Die vreselijke schouwspelen biedt een vorst aan het schorriemorrie uit de compagnieën; door degenen die hem bestolen hebben, wordt hij mishandeld.

66. Men vermoordt slaven die vermoeid door hun werk lagen te slapen.
Je zou haast denken dat je geen mensen zag, maar armzalige wormen, of nog iets zieligers, als
je je tenminste zou kunnen voorstellen dat dat op de wereld bestaat. De grond is hun bed, een
wortel, een beker water hun voedsel; deze dingen zijn - als zij hun tenminste gegeven worden
- belangrijker dan koningsschatten. (5) Die ongelukkigen kennen maar één vorm van rust, één
beloning voor hun gezwoeg: de slaap, en zelfs die was nog verraderlijk. Kijk nu toch, een
meester die wreder is dan een vijand, brengt deze massa om, als die vermoeid door het werk
neerligt. Als u dat nog niet mocht weten, Spanjaard, u gaat tegen uw lastdieren te keer en het
zijn geen Indianen, die u eigenhandig keelt, maar uw muilezels.

67. Een vreselijke slachting. (1)
Als we het hebben over het feit, dat u zovele mensen als Deiphobus ziet, die op wrede wijze
verminkt zijn aan hun gezichten, hun beide handen en zelfs hun ogen: Helena is daar de oorzaak
niet van, noch een misdaad die er maar iets van weg heeft, want tegen deze mensen keerde zich
dat ze te vrijgevig waren. Toen hij door het krijgen van talloze geschenken hun goud uitgeput
had, heeft de dankbare Spanjaard hen deze beloning in ruil gegeven.

68. (2)
Verminkt u op deze wijze, wrede Spanjaard, de gestalte die de hand van God geschapen heeft
naar zijn beeld? Ach, nu is er geen vreselijker monster dan de gestalte die zoëven nog het
schoonste was dat ooit op de hele aarde voorgekomen is.
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5.

10.

Latijnse teksten

Qua steterant nares turpis successit hiatus,
et duplex oculi qua nituere, specus.
Trunca suis manibus nequicquam brachia pendent,
nec iam pars superest utilis ulla sui.
Quid cessas? Inopem si certum est perdere turbam,
vel iugulum vel cor protinus ense feri.
Parcere sin visum est, oculumve manumve remitte.
Impleat haec partes illius, ille manus.
Sed nec te miseret, nec mors tibi sufficit una:
altera pars canibus dilaceranda datur.
69. Aliud.

5.

Reliquiasne, Hispane, canes hortaris in illas?
Nondum haec sunt fato corpora functa suo.
Quid facis? In truncos et viva cadavera saevis;
invenient sine te protinus ipsa necem.
Iam caput elident vel iam volventur in undas,
vel pro te peraget tristia fata fames.
70. Hispanus defessus caedendo quina millia hominum de rupe praecipitat.
Ut defessus erat iugulando Celtiber Indos,
deturbat scopulo millia quina virum.
Hic, ubi desaevit, furor est, hoc parcere Mauri:
cum satur est caedis, tot simul ille necat.
71. LXX Paria manuum, quas vivis deciderat, e pertica suspensas in terrorem
reliquorum Hispanus circumfert.

5.

Qualibus exuvijs exultat, qualia fortis
Cantaber e victis hostibus arma refert!
Ablatas pueris portat miserisque puellis
bis decies septem pertica longa manus.
Non minor haec illi Cannensi2 praeda videtur,
effusam Poeni quam stupuere patres.
72. Hispani in obedientissimos servos severitas.

5.

2

Centum prosiliunt ad nutum vilis Iberi
atque alacres captant dicta loquentis heri.
Ille quaterdenos comprendit ab agmine fido,
utque necem meritis amputat ense caput.
Tum rabido socijs astantibus intonat ore:
hoc datur his qui non ad mea iussa volant.

De oorspronkelijke tekst heeft 'canensi'.
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(5) Waar de neus geweest was, gaapte een afgrijselijke holte en er waren twee kloven, waar
eens ogen straalden. De armen hangen beroofd van de handen nutteloos neer en er is geen
enkel bruikbaar lichaamsdeel meer over. Waarom talmt u nu? Als u die onmachtige schare
toch gaat verdelgen, (10) tref dan hun keel of hun hart direct met uw zwaard. Maar als u van
plan bent, hen te sparen, laat hen dan een hand of oog houden; dan kan de hand de functie van
het oog vervullen, het oog die van de hand. Maar u hebt geen medelijden, en ook één dood is
u niet genoeg: de rest wordt aan de honden gegeven om te verscheuren.

69. (3)
Stuurt u de honden, Spanjaard, op die resten af? Deze lichamen hebben hun noodlottige leven
nog niet achter zich. Wat doet u eigenlijk? U gaat te keer tegen verminkten en nog levende
lijken; zij zullen zelf ook zonder u snel de dood vinden. Zij zullen zich weldra het hoofd
kapotstoten of de zee inrollen, maar het is ook mogelijk dat in plaats van u de honger hun
droeve dood zal veroorzaken.

70. De Spanjaarden, die moe zijn van het moorden, gooien vijfduizend mensen van een rots.
Toen de Spanjaarden moe waren van het afmaken van Indianen, gooiden zij vijfduizend
mannen van een rots naar beneden. Zo groot is de woede van de Moor nog als hij uitgeraasd
is, dit is zijn manier van zich matigen: nu hij verzadigd is van het moorden, doodt hij er
zóvelen in één keer.
71. Zeventig paar handen, die ze bij levende mensen afgesneden hadden, dragen de
Spanjaarden aan een stok gehangen rond om de anderen af te schrikken.
Wat een buit is het, waar die dappere Spanjaarden uitgelaten door zijn, wat voor wapens
brengen zij mee terug van hun overwonnen vijanden! Aan een lange stok dragen zij
honderdveertig handen mee die zij ongelukkige jongens en meisjes afgehouwen hebben. Zij
vinden dat deze buit niet geringer is dan de in de slag bij Cannae behaalde, waar de
Carthaagse vaderen verbijsterd naar keken toen hij aan hun voeten uitgestort werd.

72. De wreedheid van de Spanjaarden tegen hun uiterst gehoorzame slaven.
Honderd mannen springen naar voren op een wenk van die nietswaardige Spanjaard en
proberen vol ijver de bevelen die hun heer geeft, te begrijpen. Hij haalt veertig mannen uit die
trouwe schare en hakt hen, als hadden zij de doodstraf verdiend, met zijn zwaard het hoofd af.
(5) Dan schreeuwt hij met zijn woeste stem naar hun makkers, die er bij staan: Dit krijgen zij
die niet vliegen als ik iets beveel.
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Latijnse teksten

Hunc averte tuis dominum, Pater optime, Belgis.
Hac disciplina est, hoc colit imperium.
73. Horribiles venationes.

5.

Ah, genus humanum canibus venantur Iberi,
et lepus his ille est, qui gerit ora Dei.
At non ut leporem captari sufficit illum,
et cibus est canibus tam pretiosa caro.
Hoc illis studium est, hic illis ludus in Indis,
nec nisi cum lusu carnificina iuvat.
Si facis hoc ipsis, etiam dum ludis, amicis,
quid facies Batavo, si tibi detur, Iber?
74. Solius sevi et cerebri causa tantum ovium caedunt, ut incolae paene omnes fame
intereant.

5.

10.

Non tibi sufficiunt in caedes, Celtiber, Indi,
in miseras pecudes iam tua bella moves.
De grege lanigero ceciderunt millia centum,
atque hominum totidem mox periere fame.
Quid pecus innocuum meruit? non possidet aurum;
in caedem rabies te tamen una rapit.
His cerebrum est aurum; cerebri solius ob usum
carnibus abiectis tot iugulantur oves.
Sic pecoris vixdum libato sanguine strati
saepe gregem et plenum vastat ovile lupus.
Humani generis lanium te ferre solebat,
carnificem pecudum iam quoque fama ferat.
75. Huic stragi Indi adduntur, quod solum corda pecudum comederent.

5.

Aurea gens toto modo felicissima mundo,
iam tibi praecellunt conditione canes.
Dum quaerens inopem victum sectaris Iberum
et pecoris caesi vilia corda voras,
adderis ipse gregi strato, quod caetera spernis.
Hancne cani legem diceret ille suo?
76. Faeminas cum pueris aliquot, quae ei commeatum ferebant, Hispanus interimit.

5.

En, cum simplicibus pueris trepidisque puellis
attulit Hispano faemina multa cibos.
Ut superet tigres, quem non haec turba moveret?
Ah, quot nominibus non violanda fuit!
Et puer est annis et sexu faemina tuta,
parcendusque epulis obvius hospes erat.
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Neem deze heer, allerhoogste Vader, toch weg van uw Nederlanders. Op deze manier
handhaaft hij de tucht, zo laat hij zijn macht voelen.
73. Angstaanjagende jachtpartijen.
Ach, de Spanjaarden jagen met honden op de menselijke soort; hij, die het gelaat van God
draagt, dient hen tot haas. Maar het is hun niet genoeg, hem als een haas te vangen; dat zo
kostbare vlees is ook nog eens voer voor de honden. (5) Dit is een liefhebberij van hen, dit is
voor hen een Indianenspel; ze hebben alleen plezier in hun slachtpartijen als er ook gespeeld
kan worden. Als u dit met uw vríenden al bij wijze van een spelletje doet, wat zult u dan met
de Nederlanders doen, Spanjaard, als die aan u uitgeleverd mochten worden?

74. Alleen om het vet en om de hersenen doden zij zóveel schapen, dat bijna alle inwoners
van honger omkomen.
U hebt, Spanjaard, niet genoeg aan de Indianen voor uw moordpartijen: nu richt u uw oorlog
al op het arme vee. Van de woldragende kudde zijn er honderdduizend gevallen en kort
daarop zijn evenveel mensen van honger omgekomen. (5) Waaraan heeft het onschuldige vee
dat verdiend? Het bezit geen goud; een uitzonderlijke moordlust is het echter, die u tot doden
brengt. Hun hersenen zijn hun goud, alleen om de hersenen worden zoveel schapen gekeeld;
hun vlees wordt weggegooid. Zo vernietigt een wolf, als het bloed van een neergelegd stuk
vee nog maar nauwelijks weggestroomd is, (10) ook dikwijls een kudde, ja een volle schaapskooi. Men placht u de slager van het menselijk ras te noemen; moge u nu ook de naam
'slachter van vee' krijgen.

75. Aan deze slachting worden nog Indianen toegevoegd, omdat zij alleen de harten van de
dieren maar opaten.
Gij gouden volk, zopas nog het gelukkigste van de hele wereld, nu hebben de honden het al
beter dan u. Door de Spanjaard na te lopen, bedelend om een beetje eten, en de harten, die
niets waard zijn, van gedood kleinvee te verslinden, wordt u bij de doodgeslagen kudde
gevoegd omdat u de rest laat liggen. Zou de Spanjaard een dergelijke wet wel aan zijn hond
stellen?
76. De Spanjaarden doden enige vrouwen en kinderen die hun eten brachten.
Kijk, een aantal vrouwen, onschuldige jongens en angstige meisjes heeft de Spanjaarden
voedsel gebracht. Wie zou er, als hij tijgers even buiten beschouwing laat, niet geroerd
worden door deze schare mensen? O, hoeveel redenen waren er niet om die ongedeerd te
laten! (5) Een kind wordt door zijn leeftijd, een vrouw door haar geslacht beschermd, en een
gastheer die eten komt aanbieden, zou ook gespaard moeten worden.
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Latijnse teksten

Ille, nihil motus, miserabile confodit agmen;
quam Batavus veniam speret ab hoste, vides.
77. Mater, cum nequicquam aliquoties centurionem Hispanum orasset, ne maritum
suum abduceret seque cum liberis fame perituris destitueret, tandem duobus natis
altero pede prehensis caput ad saxum elidit.

5.

Ecce, duos raptans pueros, sua viscera, mater
impingit scopulo. Quis potuisse putet!
Tereos haec saevi non est, nec Iasonis, uxor:
praetulit hoc dirae, Celtiber, ista fami.
Tu scelus hoc certe, quantum est, admittis in illa;
tu Magni paenis afficiendus eras.
78. In aula Principis Tulilicuensis spectantur aliquot infantum formae, quos Hispanus ei
devorandos miserat. Horum ille cutem corpore solutam cineribus replevit et in
monimentum custodit.

5.

Heu, quales video statuas! Non vivere certe
et tamen has aliqua vivere parte liquet.
Viva cutis vera est pueri spirantis imago,
sed puer exutus, solaque forma manet.
Talis adhuc domini post mortem spirat in aula
Psittacus, aut ales, Phasi remote, tuus.
Hos ferus in coenam missos rex dicitur esse.
Regibus haec largus prandia mittit Iber.
79. Septem millia infantum in insula Cuba inedia interierunt, dum matres terram colunt
viris in aurifodinas detrusis.

5.

10.

O labor insolitus! Colit ipsa puerpera terram,
auriferis coniux dum perit in specubus.
At gravis infanti misero lac praecipit aestus,
et frustra hunc genetrix applicat uberibus.
Quem non matre carens moveat balatibus agna!
Infantis Maurum vox miseranda iuvat.
Heu, pariter vagit teneris vagitibus aether,
et queruli plorant cum pueris scopuli.
Corpora parva iacent passim ceu Marte perempta,
spes populi; tali strage superbit Iber.
80. Matres aut suffocant infantes iam natos aut gravidae herbis quibusdam sibi partum
abigunt, ne liberi sui in manus veniant Hispanorum.
Gramina iam matrona legit, queis dicitur uti
ut sua, dum peccat, furta puella tegat.
Pocula non odio haec, generis sed miscet amore:
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Zij zijn echter geheel niet bewogen en steken de jammerlijke groep neer. Hier ziet u, wat voor
een genade de Nederlander van de vijand kan verwachten.
77. Een moeder pakt, als zij tevergeefs een Spaanse hoofdman enkele malen gesmeekt heeft
om haar man niet weg te voeren en haar met haar kinderen, die van honger zullen sterven,
alleen te laten, tenslotte haar twee kindjes elk bij een voet vast en slaat hun hoofd tegen
een rots.
Kijk, een moeder grijpt haar twee zoontjes beet en slaat hen, kinderen uit haar schoot, tegen een
rots dood. Wie zou denken, dat dat mogelijk was! Zij is niet de vrouw van de wrede Tereus en
ook niet die van Jason, maar zij heeft dit, Spanjaard, beter geacht dan de vreselijke honger. U
bent het, zoveel is zeker, die deze misdaad in al zijn verschrikking door middel van haar begaat;
u zou gestraft moeten worden door de grote God.
78. In het paleis van prins Tulilicuensis zijn nogal wat standbeelden van de kinderen te zien
die de Spanjaard hem gestuurd had om te verslinden. De huid van die kinderen heeft hij
laten afstropen en met as laten vullen en hij bewaart die nu als een aandenken.
Ach hemel, wat zijn dat voor een standbeelden, die ik hier zie! Het is in elk geval duidelijk, dat
zij niet leven, maar toch ook, dat ze in zekere zin wèl leven. Een haast nog levende huid geeft
de indruk van een echt kind, dat adem haalt, maar het kind is weg, alleen zijn vorm is er nog. (5)
Op een dergelijke wijze ademt een papegaai na zijn dood nog in het huis van zijn meester, of
ook de vogel, ver Phasis, die uw naam draagt. Men zegt, dat deze barbaarse koning hen
opgegeten heeft toen ze hem als maal gestuurd waren; de Spanjaard zendt, gul als hij is, zúlk
eten aan koningen.

79. Zevenduizend kinderen zijn op het eiland Cuba van honger gestorven terwijl hun moeders het land bewerken omdat de mannen naar de goudmijnen gedreven zijn.
Wat een ongewoon werk! Zelfs de kraamvrouwen bewerken het land, terwijl hun mannen
omkomen in de goudmijnen. Maar de grote hitte berooft de ongelukkige zuigeling van zijn
melk en tevergeefs legt de moeder hem aan haar borst. (5) Wie zou er niet geroerd worden door
het geblaat van een lammetje dat zijn moeder mist? De Moor geniet van het zielige stemmetje
van een zuigeling. Ach, de hemel huilt mee met een zacht gehuil en ook de rotsen wenen
klagelijk met de kindjes mee. Overal liggen hun kleine lichaampjes, als waren ze in een oorlog
gedood, (10) zij, de hoop van een volk. De Spanjaard is trots op een dergelijke slachting.

80. Moeders wurgen hun reeds geboren kinderen of drijven, als ze zwanger zijn, de vrucht
met behulp van een kruidenmengsel af om te voorkomen dat hun kinderen de Spanjaarden in handen vallen.
Nu verzamelt een volwassen vrouw de kruiden die, naar men zegt, jonge meisjes gebruiken
om, als zij zondigen, de gevolgen van hun liefde te verhullen. Zij mengt zo'n beker niet uit
haat, maar uit liefde voor haar kroost:
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5.

Latijnse teksten

ne pereant, foetus enecat ipsa suos.
O miseranda parens! Prolem defendit abortu:
non aliter Mauras effugit illa manus.
81. Supplicium dirum fugitivorum.

5.

10.

Talis erat Satyrus iam poena, Phaebe, peracta,
cui fuit amissae tibia causa cutis.
Hunc cute destrinxit, pro cultro, verbere Maurus,
atque unum toto corpore vulnus hiat.
Hoc tamen in tergum fervens distillat olivum,
nec satis est flagris excoriasse virum.
Eluitur lymphis scelus, aut exuritur igni
sedibus in Stygijs, ni Maro falsa canat.
Celtiber hanc adhibet, sed quae saevissima, poenam,
cum iam mortales displicuere cruces.
82. Tertio quoque die servi in silvas pastum mittuntur; interea laboribus intolerandis
assiduo sine cibo incumbunt.

5.

Aspice, quam laeti tendant in pascua servi;
talis abit pastum missus arator equus.
Itur in horrentes dumis silvestribus agros;
iampridem victum dedidicere suum.
Sole tamen quarto vix hoc permittitur illis;
bos et equus repetunt pascua quoque die.
83. Conclusio exemplorum praecedentium cum transitione ad exemplum unum aut
alterum saevitiae, quam Hispanus in Belgio exercuit.

5.

'Ne subeat', Batavus scripsit, 'tibi dicere, lector';
Hispanus regi scripserat ista suo.
Plura leges scripto, peioraque forsan, in illo;
decerpsi Batavis hinc ego pauca meis.
Ne dicas tamen: 'Haec alio commisit in orbe
iamque alius tanto tempore factus Iber.'
Instar mille virum testis tibi virgo sit una,
qui sit et hic; prohibet plura referre dolor.
84. In virginem, quae Brucellis aº 1597 causa religionis viva sub terram defossa est.3
Non luit hic Vestae paenas incesta Sacerdos,

3

De gedichten 84-89 zijn ook in Hispanus Redux geplaatst; no 84 stond in de oorspronkelijke druk op pp. 62 en
63 (dat zou in deze uitgave tussen HR 83 en HR 84 zijn), no 86, 87 en 88 op pp. 49-51 (in deze uitgave na HR
65) en no 89 op p. 41 (in deze uitgave na HR 50).
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zij doodt zelf haar ongeboren kinderen om te voorkomen dat zij zullen sterven. Wat een meelijwekkende moeder! Zij verdedigt haar kinderen door een abortus: op geen andere manier
ontkomen die aan de handen van de Moren.
81. De wrede bestraffing van vluchtelingen.
Zo lag Satyrus er bij, Phoebus, toen zijn straf al voltrokken was, voor wie een fluit er de
oorzaak van was, dat hij zijn huid verloor. De Moor heeft deze man hier met een zweep in
plaats van een mes de huid afgestroopt en zijn lichaam ligt open als één grote wond. (5) Nu
echter giet hij op zijn rug nog kokende olie; hij heeft er niet genoeg aan, de man met zijn
geselingen gestroopt te hebben. Een misdaad wordt in de wereld van de Styx met water
weggewassen of met vuur uitgebrand, als Vergilius zich tenminste niet vergist. De Spanjaard
past deze straf, wel de allerwreedste, toe, want hij heeft al geen plezier meer aan martelingen
die direct de dood tot gevolg hebben.

82. Om de drie dagen worden de slaven de bossen ingestuurd om eten te zoeken; in de
tussentijd verrichten zij zonder eten voortdurend onverdraaglijk zwaar werk.
Kijk eens hoe blij de slaven zich de weiden in haasten: zo rent een ploegpaard weg als het
losgelaten is om te grazen. Men gaat ruig land met kreupelhout in; eten heeft men al lang
afgeleerd. Maar dit wordt hen maar nauwelijks eens in de vier dagen toegestaan, terwijl rund
en paard hun weiden elke dag weer opzoeken.

83. Slotvers bij de voorafgaande voorbeelden, tevens een overgang naar enige voorbeelden
van wreedheden die de Spanjaard in de Nederlanden begaan heeft.
Een Hollander heeft geschreven: 'Laat het niet bij u opkomen, lezer, uw mond open te doen',
maar een Spanjaard had die vreselijke feiten wèl aan zijn koning geschreven. U zult meer, en
misschien nog wel ergere, zaken in dat geschrift lezen; ik heb hieruit slechts een kleine
bloemlezing gemaakt voor mijn Nederlandse lezers. (5) Maar u moet niet zeggen: 'De Spanjaard
heeft deze daden begaan in een andere wereld en is nu, na zoveel tijd, een ander geworden.'
Laat één meisje in plaats van duizend mannen uw getuige zijn om te laten zien wie hij ook hier
is. Smart verhindert mij, nog meer te zeggen.

84. Op een meisje dat in 1597 te Brussel vanwege haar geloof levend begraven is.
Geen onkuise priesteres van Vesta is het, die hier gestraft wordt,
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5.

Latijnse teksten

nec te facta putes cernere rege Numa.
Hoc annis patitur nostris castissima virgo,
cui crimen pietas sola fidesque sua est.
Si qua fides, coniux pacta est hac regia dote:4
non alia natam lege locasset Iber.
85. Aliud.

5.

Haecne ea divini promissa licentia cultus?
Haecne ea Libertas relligionis erat?
Aggeritur tellus vivae super ora puellae,
ne memoret magni Numinis illa decus.
Heu pietas, heu prisca fides! Hac disputat arte,
his argumentis vera refellit Iber.
Sed non hac potuit verum sub mole teneri,
pressaque sic toto vox tamen orbe sonat.
86. In lanienam Nardensem.

5.

10.

Narda suos hostes acceperat urbe domoque;
hospitibus nullis comior5 esse queat.
Et iam quisque suum dapibus vinoque latronem
curabat fati nescius ipse sui.
Cum patres populumque sacram Fridericus in aedem
convocat, Albano digna parente lues,
conveniunt, urbis ceu sit de rebus agendum,
ignari caedem se celebrare suam.
At ducis exemplo miles confodit inermes,
namque ducis consul concidit ipse manu.
O, quantum peperit miles ductorque triumphum!
En, cum tot spolijs hic et opima tulit.
Suspendat iam quarta Iovi, titulumque latronis
posteritas inter nomina tanta legat.
87. Lamberto Hortensio poëtae soli paene Hispanus pepercit.6
An dubitas aliquem pisces movisse canendo
atque alium cantu detinuisse feras?
Saevior et cete est, et tigride saevior ipsa,
et potuit vati parcere miles Iber.

4

De versie van Hispanus Redux heeft hier 'hac regia dote' in plaats van 'hoc regia dono'.
De versie van Hispanus Redux heeft hier 'blandior'.
6
De versie van Hispanus Redux heeft in vs 3 van no 87 'ceto' in plaats van 'cete' en de titel van no 88 heeft
'trucidatur' in plaats van 'caeditur'.
5
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en ook zou je niet kunnen denken, een daad te zien uit de tijd van koning Numa. Dit ondergaat
een zeer kuis meisje in onze jaren, van wie de enige misdaden haar vroomheid en haar trouw
zijn. Als het waar is, is met dit geschenk een koninklijk huwelijk bezegeld: de Spanjaard zou
zijn dochter slechts onder die voorwaarde hebben kunnen uithuwelijken.

85. (2)
Was dit nu die vrijheid die ons beloofd was om God te belijden, was dit nu die vrijheid van
godsdienst? Er wordt aarde gestort op het gelaat van een nog levend meisje om te voorkomen
dat zij de eer van onze grote God verkondigt. (5) Ach vroomheid, ach trouw uit vroegere
tijden! Op deze manier redeneert de Spanjaard, met deze argumenten weerlegt hij wat waar is.
Maar de waarheid kon niet onder deze hoop grond bedolven blijven en haar stem klinkt,
hoewel die op een dergelijke wijze onderdrukt is, toch over de hele wereld.

86. Op de slachtpartij te Naarden.
Naarden had zijn vijanden in zijn stad en zijn huizen opgenomen; voor geen gast zou het
vriendelijker kunnen zijn. En nu verzorgde ieder zijn eigen bandiet met een maaltijd en met
wijn, zich niet bewust van het lot dat hem te wachten stond. (5) Als Frederik, een schurk die
zijn vader, Alva, eer aandoet, de bestuurders en het volk naar het heilige godshuis roept voor
een samenkomst, komt men, in de waan dat er sprake is van een overleg over stadszaken,
bijeen en beseft niet, dat men de eigen dood viert. Maar de soldaten volgen het voorbeeld van
hun aanvoerder - de burgemeester zelf immers valt door zijn hand - en steken hen,
ongewapend als ze zijn, neer. (11) O, wat is dat een triomf, die de soldaten en hun leider
hebben behaald! Kijk, met zoveel andere buit heeft hij ook die van de hoogste magistraat
verkregen! Laat hij nu een kwart aan de gevel hangen voor God en laat dan het nageslacht de
titel 'bandiet' onder zijn vele belangrijke titels lezen.

87. De dichter Lambertus Hortensius is door de Spanjaard zo ongeveer als enige gespaard.
Twijfelt u er soms aan dat iemand door te zingen de vissen ontroerd heeft en dat een ander met
zijn gezang de wilde dieren heeft geboeid? De Spaanse soldaat is woester dan een haai, ja,
woester dan een tijgerin, maar heeft toch een dichter weten te sparen.
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Latijnse teksten

88. Filius ante oculos patris servati caeditur.

5.

Non Priamum spectas falsum, falsumve Politen:
hic quoque caede sua polluit ora patris.
Ter patrios hostem fugiens lustraverat hortos,
cum patrios tandem concidit ante pedes.
Hoccine ut aspiceret servasti, Maure, parentem?
Ante tua mallet procubuisse manu.
Haec venia est letho longe crudelior ipso.
Quam ferus es, cuius parcere saevitia est!
89. Hispani aliquot locis infantes hastis praefixerunt et cutem viris vivis avulsam
tympanis intenderunt.7

5.

10.

Heu scelus! Hispanis infans praefigitur hastis,
et cute direpta tympana vestit homo.
Haec animos illis addunt insignia Martis,
cui non his potius mensque animusque cadat!
Romulei melius, si vera est fama, latrones,
queis placidus foeni signa maniplus erant.
Ne credas audire tamen te tympana, miles:
exuti gemitus flebilis iste viri est.
An dare militiae potuisti nomina tali,
carnificesque duces illaque signa sequi?
Qualis erit victor, cui nunc exercitus iste est,
quae miseros Belgas carnificina manet!
90. Conclusio.
His te Nassovius servavit, Belgica, monstris;
i nunc, et nihil hunc dic meruisse virum.

In Principatum Auraicae, morte et testamento Philippi fratris ad Mauritium Principem delatum.
91.

I

Hesperiae terror, toti venerabilis orbi
Nassovius vilis caeperat esse suis,
quod plaga terrarum loquitur vix cognita nobis,
tollere quod caelo dicitur hostis Iber.
7

De versie in Hispanus Redux)heeft in vs 6 'erat' in plaats van 'erant', en de verzen 10 t/m 12 luiden daar:
Carnificesque duces, signaque monstra sequi?/ Qualis erit victor qui fulget talibus armis!/ Haec quae te maneant,
Belgica, crede loqui (…heb je aanvoerders, die beulen zijn en monsterlijke veldtekenen kunnen volgen? Wat zal
dat voor een overwinnaar zijn, die schittert door zulke wapenfeiten! Geloof maar, Nederlanden, dat zulke dingen
u aankondigen, wat u <nog> te wachten staat.).
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88. Een zoon wordt voor de ogen van zijn vader, die gespaard is, neergehouwen.
U ziet hier geen onechte Priamus of onechte Polites; ook hier heeft een man het gelaat van
zijn vader met zijn bloed bevlekt. Driemaal was hij op zijn vlucht voor de vijand door de tuin
van zijn vader gerend, toen hij tenslotte ineenzakte voor zijn vaders voeten. (5) Hebt u, Moor,
die vader gespaard opdat hij dit te zien zou krijgen? Liever zou hij voordien gevallen zijn
door uw hand. Dit gunstbewijs is veel wreder dan de dood zelf. Wat een beest bent u, u bent
wreed als u iemand spaart!

89. De Spanjaarden hebben op verschillende plaatsen kinderen met lansen doorboord en de
huid, die zij levende mannen afgestroopt hadden, op trommels gespannen.
Wat een vreselijke misdaad! Een baby wordt aan de lans van een Spanjaard gespiesd en een
mens bekleedt met zijn afgestroopte huid een trommel. Deze oorlogsbuit geeft die onmensen
moed: wie zou niet liever zijn ziel en zijn leven verliezen, dan dit mee te maken! (5) De
roversbenden van Romulus hadden, als het verhaal waar is, iets beters: zíj hadden een onschuldige bos hooi als teken. Denk maar niet, dat u een trommel hoort, soldaat: het is het klaaglijke
gezucht van een gevilde man. Hebt u uw naam kunnen verbinden aan een dergelijke
krijgsdienst, (10) hebt u zulke aanvoerders - ze lijken wel beulen - en dergelijke veldtekenen
kunnen volgen? Wat zal dat voor een overwinnaar zijn, die nu over een dergelijk leger beschikt,
wat een slachting staat de ongelukkige Nederlanders te wachten!

90. Slot.
Van deze monsters heeft de graaf van Nassau u, Nederland, bevrijd; kom op, beweer nu maar
eens dat deze man zich in het geheel niet verdienstelijk heeft gemaakt.

Op het Prinsdom Oranje, dat door de dood van zijn broer Filips en volgens diens testament aan
Prins Maurits overgedragen is
.
91. I
Tot de schrik van Spanje, tot een man, die de hele wereld eerbiedigt, was de onbetekenende
graaf van Nassau gaandeweg voor de zijnen geworden, tot een fenomeen waarover ons
nauwelijks bekende streken op aarde spreken en dat onze vijand, de Spanjaard, naar verluidt
hemelhoog verheft.
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5.

10.

Latijnse teksten

Hoc erat ignotum nomen iam paene Batavis,
nec quis de media plebe minoris erat.
Pro facinus! Tantum potuit qui condere lumen,
hunc etiam Solem condere posse rear.
Non tamen, o Princeps, caruit tua iudice causa:
de te iudicium iam tulit ipse Deus.
Vertit in imperium fraterna morte paternum
exilium, vecors quod tibi turba parat.
92.

5.

10.

15.

Non pudet, o cives, famulum nunc dicere vestrum
quem patriae patrem dicere quisque solet?
Serviat hic vobis, quia non servitis Ibero,
nec data sunt saevis corpora vestra feris!
Illius utrumque est munus; quis tollere credat
ex animis annos hoc potuisse novem!
Pendeat a nutu vestro! Quid agatve sinatve,
ceu domini vultus consulat ille sui,
agmina qui visu vertit visuque recludit
oppida, quae servant millia multa virum!
Sumite iam sanam mentem vanosque susurros
mittite, queis vulgi pectora turbat Iber.
Nonne Deo potius quam falso creditis hosti?
De duce quid vestro sentiat ipse refert.
Muneribus quem vos cunctis spoliatis, et ipsa,
quam peperit vobis, cedere vultis humo,
innumeras dedit huic terras populosque potentes,
pro quibus Hispanum non velit imperium.
93.

5.

10.

II

III

Auriacus maior pleno quod robore vitae
occiderit, factum non fuit absque Deo.
Indiguit titulo frater minor illius uno,
non opibus, namque has spernere natus erat.
Iampridem Batavus diffidere coeperat illi,
parque fides hosti vel prope maior erat.
Non Turnouda feras mentes, non Flandria flexit;
cernere tot frustra signa relata fuit.
Ergo Pater, ne quid metuat sibi vulgus ab isto,
hoc voluit nomen pignoris esse loco.
94.

IV

Nobilis Uraniae princeps, tuus ille patronus,
redditus arcano numine, Belga, tibi est.
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(5) Deze naam was bij de Nederlanders haast al niet meer bekend en niemand uit het gewone
volk werd minder waard geacht dan hij. Wat een wandaad! Ik zou denken dat deze man, die
een zo groot licht in de schaduw kon stellen, ook de Zon kon overschaduwen. Uw zaak
echter, Prins, heeft het niet zonder een rechter moeten stellen: (10) God zelf heeft nu over u
geoordeeld. Hij heeft door de dood van uw broer de ballingschap die de domme massa u
bereidde, in een heerschappij als die van uw vader veranderd.

92.

II

Schaamt u zich niet, burgers, hem nu uw dienaar te noemen, die ieder gewoonlijk de vader
des vaderlands noemt? Moge hij u toch blijven dienen: u bent immers niet dienstbaar aan de
Spanjaard en uw lichamen zijn niet voor de wilde dieren geworpen! (5) Die geschenken
komen beide van hem; wie zou er nu geloven dat negen jaren dat uit onze gedachten hebben
kunnen wegvagen? Moge hij afhankelijk zijn van uw bevel, moge hij u als zijn heer om raad
vragen wat hij moet doen of laten, hij, de man, die legers door een blik laat omkeren en met
een blik (10) steden opent waarin zich vele duizenden mensen bevinden! Wordt toch eindelijk
verstandig en slaat niet langer acht op de loze praatjes waarmee de Spanjaard het volk in
verwarring brengt. U stelt uw vertrouwen toch liever in God dan in een bedriegelijke vijand?
Zelf laat Hij weten wat Hij van uw leider vindt. (15) Aan hem, die u van al zijn ambten
berooft en van wie u wilt dat hij weggaat van juist die grond, die hij voor u verworven heeft,
heeft Hij talloze landen gegeven en machtige volkeren, in plaats waarvan hij het hele Spaanse
rijk niet eens zou willen hebben.

93.

III

Dat de oudste Oranje in de volle kracht van zijn leven gestorven is, is niet zonder Gods wil
geschied. Zijn jongere broer had alleen zijn titel nodig, niet zijn bezit: hij was immers geboren
om daar op neer te zien. (5) De Nederlanders wantrouwden hem al enige tijd en hadden
evenveel of zelfs meer vertrouwen in de vijand. Turnhout noch Vlaanderen heeft hun strenge
oordeel veranderd; het gaf niets dat men kon zien, dat er heel veel vaandels buitgemaakt
waren. Zodoende heeft onze Vader, om te voorkomen dat het volk zou vrezen enig kwaad van
hem te zullen ondervinden, (10) gewild dat deze naam hem tot een onderpand zou zijn.

94.

IV

De edele Prins van Oranje, uw vermaarde beschermheer, is door een geheim godsbesluit aan
u, Nederlander, teruggegeven.
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5.

10.

Latijnse teksten

Sed duce cum prisco redierunt tempora prisca;
quin status hic rerum iam prope peior erat.
Tempore non alio fuerat, cum libera dicta est
Belgica, libertas deteriore loco.
Pax erat, at bellum non gesserat acrius unquam
in patriae furtim viscera lapsus Iber.
Auriacus tamen hic longe felicior illo est;
asseruit Belgas hic bis, at ille semel.
Dissimilis, cum tam similes sint, exitus illis
sit, precor, atque ut sit, Dux bone, parce tibi.
95.

5.

10.

Progenies tanto Nassavi digna parente,
atque haeres idem digne parente tuo,
tempora componat si quis praesentia primis,
quoque suis usi sitis uterque modo,
cum patris imperio mores artesque regendi
evenisse tibi credat et ille patris.
Ergo, ubi nequicquam tecum concurrerit armis,
nequicquam quoque te fraude petivit Iber.
Quae toties ferro frustra tentaverat, auro
sperarat tandem moenia posse capi.
Sed plus Uraniae nomen valuisse videmus,
quam quas Occiduus possidet orbis opes.
96.

5.

10.

V

VI

O vetus Uranie, nomen fatale tyrannis
et miseris quondam civibus ara tuis,
sive tibi caelum est auctor seu nobilis una
Piëris, a caelo quae quoque nomen habet,
sive hoc Hesperides te donavere puellae
de foetu nemoris quod coluere deae.
Agmine tu pluris magno es si viribus usus,
sin pretio est, auro tu quoque pluris eris.
Aspicis, ut passim sese ultro moenia pandant,
ut tetigit rumor nominis ille tui?
Quid loquor! Audita vix te provincia dives
in te rapta tuo tradidit arma duci.

In diffidentiam adversus Principem conceptam.
97.

I

Pro pudor! Huic dubitant, fruimur dum pace, maniplum
credere, cui belli credita summa fuit?
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Maar met de leider van voorheen zijn ook de tijden van weleer teruggekeerd, ja, de toestand
hier was bijna nog slechter. (5) Het was in diezelfde tijd, dat de Nederlanden zich vrij
verklaarden, al was het een vrijheid van de tweede rang. Nu was het vrede, maar nog nooit
had de Spanjaard, die heimelijk diep bij ons binnengeslopen was, zo heftig oorlog gevoerd.
De Oranjetelg van nu is echter veel gelukkiger dan zijn voorganger: (10) de eerste heeft de
Nederlanden tweemaal bevrijd, de laatste slechts eenmaal. Ik bid, dat de afloop voor hen,
hoewel ze zo gelijk zijn, niet hetzelfde is, en - neem uzelf in acht, waarde Graaf, opdat dat zo
moge zijn.

95.

V

Gij telg van Nassau, een zo grote vader waardig, gij, die tevens een erfgenaam zijt die zijn
vader waardig is, als iemand de huidige tijd zou vergelijken met die van weleer en ook de
wijze, waarop gij beiden uw tijd gebruikt hebt, (5) zou hij vinden, dat mèt het gezag dat uw
vader had, ook de zeden en de kunst van het regeren van uw vader u zijn toegevallen. En zo
heeft de Spanjaard na tevergeefs met u te hebben gestreden, u ook tevergeefs geprobeerd te
paaien door bedrog. Hij had gehoopt, de muren die hij zo dikwijls met ijzer op de proef had
gesteld, (10) uiteindelijk met goud te kunnen nemen. Maar wij zien dat de eer van Oranje u
meer waard was dan de schatten die de westelijke wereld bezit.

96.

VI

Oude Uranius (een naam die noodlottig is voor tirannen), ooit een altaar voor uw ongelukkige
burgers, de hemel heeft u die naam gegeven òf die ene edele Muze, die eveneens haar naam
aan de hemel ontleent. (5) Ook is het mogelijk dat de Hesperiden u deze naam gegeven
hebben naar het kind uit het woud dat die godinnen bewoonden. Als u uw kracht inzet, bent u
meer waard dan een grote legerschaar en als er van een koopsom sprake is, zal blijken, dat u
ook meer waard bent dan goud. Ziet u, hoe de steden zich overal uit vrije wil openen (10)
zodra het gerucht van de grootheid van uw naam hen bereikt heeft? Wat zeg ik, zodra die uw
stem gehoord had, heeft een rijke provincie zich ijlings aan uw zijde geschaard en haar
wapens aan u uitgeleverd om haar leider te zijn.

Op het wantrouwen dat men tegen de Prins opgevat heeft.
97.

I

Schande! Aarzelt men, nu wij vrede genieten, hem de troepen toe te vertrouwen, aan wie het
opperbevel in de oorlog toevertrouwd is geweest?
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5.

Latijnse teksten

Tam male res gesta est, dum nostris praefuit armis,
auspicijsne huius tam male victus Iber?
Quid facitis? Nescit illo sine vincere miles;
quove inopem turbam mittitis absque duce?
Ah, furor est animam vivo secernere velle
corpore; certe anima est agminis ille sui.
98.

II

Ablatum postquam caput est, exercitus aequis
partibus in socios ipse secandus erat.
Quo lacerum rapient corpus? Truncumne cadaver
obijcient hosti? Iam licet ipse vacet.
99.

5.

Quod caput hoc totis velit emptum montibus auri
et petat et toties fraude petivit Iber:
non hominis tanti mors est, nostramque phalangem
non refert uno diminuisse viro.
Hic vigor, hic ratio est, hic nostri denique vita
militis, inque uno Belgica cuncta perit.
Dum piget illius vos, dum diffiditis illi,
rem factam gratis iam sibi Maurus habet.
100.

5.

III

IV

Non, ut rere, tuus nunc hostis, Belga, quiescit:
per te bella gerit, tu tibi factus Iber.
Tu facile huic terras reddes, quas perdidit ipse,
et de te statues pulchra trophaea tibi.
Auriaco patriae, si nescis, robur in uno est;
huic si diffidis iam dominatur Iber.
101.

V

Non odisse simul, civis, nec amare Batavo
Auriacam fas est Hesperiamque domum.
Haec duo sunt certo contraria nomina fato;
elige nunc utrum nomen amare velis.
102.

VI

Iam circumspicitis? Iam consultatis, an isti
credere sit tutum Belgica signa Duci?
Cum procul hostilem trans aequora missus in agrum est,
tunc illud decuit consuluisse patres.
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Is het zo slecht met ons gegaan toen hij aan het hoofd van ons leger stond, hebben wij onder zijn
leiding zo weinig overwinningen op de Spanjaard behaald? (5) Wat doet u toch? Zonder hem
weten de soldaten niet te overwinnen; waar stuurt u die machteloze schare zonder bevelhebber
heen? Zeg, het is waanzin, de ziel te willen scheiden van het levende lichaam; hij is de ziel van
zijn troepen, dat is zeker.

98.

II

Nadat het hoofd ervan was weggenomen, moest het leger in gelijke delen onder de bondgenoten opgedeeld worden. Waar zal men dat verminkte lichaam heen slepen? Zal men soms
een romp zonder hoofd tegenover de vijand plaatsen? In dat geval kan die zelf eens uitrusten!

99.

III

Als we het erover hebben, dat de Spanjaard het hoofd van deze man zou willen kopen voor
hele bergen goud, dat hij hem met dat doel benadert en ook dikwijls onder valse voorwendsels
benaderd heeft: zoveel is de dood van een mens niet waard, en het is ook niet belangrijk dat
onze gelederen een man kleiner worden. (5) Déze man echter is de kracht, het verstand,
kortom, het leven van onze soldaten, met deze ene man gaat heel Nederland ten onder. Als u
zich schaamt over hem, als u hem wantrouwt, krijgt de Moor onze zaak uiteindelijk kant en
klaar voor niets in handen.

100.

IV

Uw vijand, Nederlander, zit op dit ogenblik niet stil, zoals u denkt: door u voert hij oorlog, u
bent een Spanjaard voor uzelf geworden. U zult hem op een gemakkelijke manier de gebieden
teruggeven die hij zelf verloren heeft en u zult zèlf voor uzelf nog fraaie gedenktekens
oprichten! (5) De kracht van het vaderland berust, als u het nog niet weet, bij Oranje alleen;
als u hem wantrouwt, is de Spanjaard uw heer en meester al.

101.

V

Het is de Nederlander niet geoorloofd, burger, de huizen van Oranje en van Habsburg allebei
te haten of lief te hebben. Het zijn echt twee namen die een tegengesteld lot inhouden; maak
nu de keuze, welke naam u wilt beminnen.

102.

VI

Moet u nu om u heen kijken, moet u nu overleggen of het wel veilig is om de Nederlandse
vaandels aan die Graaf toe te vertrouwen? Toen hij ver over zee gezonden werd naar
vijandelijke grond, tóen had het de vaderen gepast om daarover te beraadslagen.
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5.

10.

15.

Latijnse teksten

O, utinam facies animos haec stringat et illa
qualis quae mundo summa futura dies,
cum madido vobis appareat agmine ductor
littoreis, veluti naufragus, in tumulis,
adveniat contra sociorum sanguine spumans,
et iam nunc victor iamque futurus Iber.
Illius hinc acies, illinc mare navibus orbum,
iamque magis referant signa magisque pedem.
Credite vos positos resque hoc in littore vestras
et vos victoris cunctaque vestra fore.
Quid vobis animi est, quidve huic spondere velitis,
qui vos hinc patriae sisteret in gremium?
Auriacus vobis, o Belgae, praestitit illud;
iam pretium capitis solvite quisque sui.

In felicem eventum legationis, quam Princeps ad sedandos motus intestinos suscepit.
Sciat autem lector me neque in his neque in alijs versibus (si forte eum huiusmodi suspicio,
quod tamen spero non futurum, alicubi invadere possit) quenquam proditionis, aut alieni a patria
animi, insimulare, sed, cum subinde mentio fiat Hispani, me designare discrimen, in quod
respublica per discordiam et diffidentiam, Hispani semina, adducta est. Absit enim a me tam
laeva suspicio.
103.

5.

10.

Iungere cum Belgis quisquis tentavit Iberos,
cum flammis iungi posse putavit aquas.
Ipsa prius sese solverunt foedera rerum,
discordes populi quam coiere duo.
Scilicet in bellum versa est pax ipsa, nec ullum
acrius hoc gestum est, dum fuit hostis Iber.
Illa palam culta est; non ensis strictus utrinque,
nec iactata quidem vox inimica fuit.
Caeca sed hic illic miscebant praelia Mauri,
et sine tormentis moenia multa labant.
Non acies usquam visae, non hostis, et omnis
paene sub Hispano Belgica caeca fuit.
Sed pater hunc itidem nullis Auransius armis
expulit et bello victor utroque redit.
104.

5.

I

II

Maxima iam vobis, Belgae, victoria parta est;
iam piceum fas est urere quemque cadum.
Non alias meruit tantum Dux ille triumphum,
nec cum Flandra ferox littora stravit Iber.
Hactenus hostiles vobis quaesiverat agros,
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(5) Ach, moge het volgende schrikbeeld uw harten toch ineen doen krimpen, het schrikbeeld
van de dag (die voor de wereld als de laatste zou zijn), waarop uw leider als een schipbreukeling met druipend natte manschappen voor u zou verschijnen in de duinen langs de kust,
maar de Spanjaard hier schuimend van het bloed van zijn bondgenoten zou aankomen (10) en
reeds nu al overwinnaar zijn. Hier zou hun slaglinie zijn, daar een zee waar geen schepen
meer op voeren, en al gauw zouden zij hun vaandels weer oppakken en bij ons terugkeren.
Weest er van overtuigd dat u en uw zaken van deze kust afhangen en dat u en al het uwe dan
aan de overwinnaar zal zijn. (15) Wat bent u van plan, wat zou u een man in het vooruitzicht
willen stellen die u na een dergelijke gebeurtenis een plaats zou geven in de schoot van het
vaderland? Het is Oránje, die dat voor u tot stand heeft gebracht, Nederlanders; laat ieder dan
nu de prijs voor zijn eigen hoofd betalen.

Op de gelukkige afloop van de tocht die de Prins gemaakt heeft om de interne ongeregeldheden de kop in te drukken.
De lezer moet weten, dat ik noch in deze noch in andere gedichten (als misschien – wat ik niet
hoop - een dergelijke verdenking op een bepaald punt bij hem zou kunnen rijzen) íemand van
verraad beschuldig of van gedachten die van een vijandige gezindheid tegenover het
vaderland blijk geven, maar dat ik, wanneer de Spanjaard – wat herhaaldelijk het geval is - ter
sprake komt, op de crisis wijs, waarin de staat door tweedracht en wantrouwen, door de
Spanjaard gezaaid, terecht is gekomen. Moge een zo akelige verdenking niet op mij rusten.
103.

I

Iedereen die geprobeerd heeft, de Spanjaarden met de Nederlanders te verenigen, heeft
gedacht dat water met vuur te verenigen is. Zelfs de wetten van de natuur ontbinden zich
eerder dan dat twee vijandige volkeren samengaan. (5) De vrede zelf is namelijk in oorlog
veranderd, en er is er, zolang de Spanjaard de vijand was, nooit een gevoerd die heftiger was
dan deze. Openlijk hield men zich er aan; aan beide zijden is geen zwaard getrokken en zelfs
het gepoch van de vijand werd niet gehoord. Maar in het geheim voerden de Moren
voortdurend, nu eens hier, dan weer daar, oorlog (10) en vele muren staan zonder belegeringswerktuigen te wankelen. Nergens was een leger te zien, nergens een vijand, en toch zat het
blinde Nederland bijna geheel onder de Spanjaard. Maar onze vader van Oranje heeft hem,
eveneens zonder wapens, verdreven en keert als overwinnaar uit beide oorlogen terug.

104.

II

Een zeer grote overwinning hebt u, Nederlanders, eindelijk behaald; nu mag ieder een vat pek
verbranden. Onze beroemde Graaf heeft nog nooit eerder een zo grote triomf verdiend, zelfs
niet toen de woeste Spanjaard de Vlaamse kust onderworpen had. Tot nu toe heeft hij
geprobeerd om vijandig gebied voor u te winnen,

194

Latijnse teksten

nunc patrium vobis reddidit ille solum.
105.

5.

Saepe tibi magnum, Princeps, urbs una triumphum
victa dedit; quantum Belgica salva dabit!
Quae pater et quae tu bis quattuor oppida lustris
cepistis, quorum fama replevit humum,
omnia nunc totidem cepisti paene diebus,
cum sua fecisset Celtiber arte nova.
Nunc igitur tibi tot cumulet simul illa triumphos,
tempore quot tanto debet utrique Duci.
106.

5.

10.

V

Celtiber Auriaco mira (quis crederet) arte
obiecit Belgas supposuitque sibi,
ut nisi per fidos laedi non possit amicos
inque aciem ductor verteret arma suam.
Tristius hoc illi certamen non fuit unquam
immensam contra dum stetit Hesperiam.
Quam velit huic, qui sese alieno Marte lacessit,
pone suos latitans conseruisse manum!
108.

5.

IV

Improbe, quid carpis sinceros Principis ausus?
An tibi suspectus tam pius ardor erat?
Si tibi nota fides non sit satis illius, et te
nil moveant ipsis acta loquenda feris,
ipsa facit Natura fidem (circumspice) rerum,
signaque dat caelum non dubitanda tibi.
Mitior autumni placido pars ultima vere est,
prosperet ut iusti provida caepta Ducis.
Sunt animi testes adversae partis et ipsa
mens tua, pro sancto Principe stare Deum.
Cui certum fuerat venturo claudere portas,
excipit hunc laetus quilibet urbe sua.
107.

5.

III

VI

Auriaco, cives, vestras occluditis urbes,
quas erat Hispano claudere pace nefas?
Non venit ereptum vobis nunc vestra, sed ipsos
rursus ab Hesperio vindicat ille iugo.
Solus amor vestri tantorum causa laborum est;
inter mille neces hic tenet iste ducem.
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nú heeft hij u uw vaderlandse bodem teruggegeven.
105.

III

Dikwijls heeft één stad u, Prins, een grote triomf gebracht als zij overwonnen was; wat een
grote triomf zal het behoud van Nederland u brengen! De steden die uw vader en u in veertig
jaar hebben ingenomen - de roem daarvan heeft de aarde vervuld – (5) hebt u nu alle in bijna
even veel dagen ingenomen, hoewel de Spanjaard die met ongewone listigheid op zijn hand
gebracht had. Laat ons land ú dan nu in één keer overladen met zoveel triomfen, als het over
een zo grote tijd aan de beide Graven verschuldigd is.

106. IV
Slechte man, waarom kleineert u de daden van de Prins, die echte waagstukken zijn? Kwam
een zo vrome ijver u soms verdacht voor? Als u van zijn goede trouw niet voldoende op de
hoogte mocht zijn en niet geroerd mocht worden door zijn handelingen, waarover zelfs de
wilde dieren moeten spreken: (5) de Natuur zelf toont - kijk maar om u heen - vertrouwen en
de hemel geeft u niet mis te verstane tekenen. Het laatste deel van de herfst is zachter dan de
kalme lente om de vooruitziende ondernemingen van onze rechtvaardige Graaf te begunstigen. De houding van de tegenpartij en ook uw eigen gesteldheid zijn er de getuigen van
(10) dat God voor onze eerwaardige Prins is; iedereen, die vast besloten is geweest om bij zijn
komst de poorten te sluiten, ontvangt hem vol blijdschap in zijn stad.

107.

V

De Spanjaard heeft met een wonderbaarlijke handigheid (wie zou dat gedacht hebben?) de
Nederlanders tegenover Oranje gesteld en zichzelf door hen vervangen om te bewerken dat
hij, de bevelhebber, juist door zijn trouwe vrienden beschadigd zou kunnen worden en zijn
wapens tegen zijn eigen soldaten zou keren. (5) Nooit heeft hij een triester strijd geleverd dan
deze in al de tijd dat hij zich teweer heeft gesteld tegen het enorme Avondland. Hoe graag zou
hij, toen hij zich schuil hield onder de zijnen, slag geleverd hebben met hem, die hem
uitgedaagd heeft in een vreemdsoortige strijd!

108.

VI

Sluit u, burgers, voor Oranje uw steden, die u niet voor de Spanjaard mocht sluiten in
vredestijd? Hij komt toch niet om u uw bezittingen te ontrukken, maar hij bevrijdt u juist weer
van het Spaanse juk. (5) Louter liefde voor u is zijn drijfveer, zich zozeer in te spannen; het is
die liefde, die de graaf temidden van vele dodelijke gevaren hier houdt.

196

Latijnse teksten

Cum patrio possit securus vivere regno,
pro vobis mavult in statione mori.
109. In effigiem Principis.

5.

Aspice Palladium spirans tua, Belgica, fata,
sub quo libertas vitaque nostra latent.
Egregios uno pariter te cernere vultu
crede Duces quotquot fama vetusta canit.
Fortia tot rebus nostris, tot provida praesunt
pectora cumque illis maximus ille Ducum.
110. Aliud.

5.

Non Dux sed legio tibi cum Duce cernitur omnis,
qualis Romano consule ducta fuit.
Dividit immensum sua munera cuique per agmen,
atque obit hoc unum munera cuncta caput.
Sic agit atque agitur qui coeli temperat orbes
et diversa simul Spiritus astra regit.
Alterius miles manus est Ductoris, at ille
et caput et manus est militis ipse sui.
111. Ad Deum, ut avertat a Principe omen horribilis cometae, qui sub hyemem
praecedentis anni apparuit.

5.

10.

Sanguineum, Pater, hoc Belgis averte flagellum,
quo tua terret humum sideraque alta manus.
Sit monuisse satis: mortem meruisse fatemur,
et tibi supplicij sit metus ipse loco.
Sin nos plaga petit, quam gens sibi destinat omnis
et nequeunt iram flectere vota tuam,
tu nos plecte, precor, vel saevis obijce Mauris,
ne modo civili perdere Marte velis.
Sin scelus ob nostrum capiti fera monstra minantur
Auriaco, cunctos pro duce perde pio.
112. Ad Belgas super eodem cometa.

5.

Quae celebrat laetata tua gens barbara causa,
tune ea fastidis praestita, Belga, tibi?
Tune, ingrate, tuo potes haud bene velle patrono
et non auctorem lucis amare tuae?
En! Tibi, qui nunquam terris impune videtur,
nuntius a magno Numine dirus adest,
nec mora praedicit veteris tormenta tyranni
ni ducis agnoscas iam benefacta tui.
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Hoewel hij veilig in zijn vaderlijk rijk zou kunnen leven, wil hij liever op zijn post voor u
sterven.
109. Op de afbeelding van de Prins8. (1)
Kijk eens naar dit Pallasbeeld, Nederland, waaruit uw lot spreekt en waarachter onze vrijheid en
ons leven schuilen. Geloof maar gerust, dat u in dit ene gelaat tevens al die uitmuntende
veldheren, die door de overlevering uit vroegere dagen bezongen worden, kunt onderscheiden.
Net zoveel dappere, net zoveel verstandige mannen hebben de leiding over ons land en met hen
ook hij, die de allergrootste is van alle leiders.

110.

(2)

U ziet hier de Graaf niet, maar mèt de Graaf een heel legioen, zoals dat door Romeinse
consuls aangevoerd werd. Hij verdeelt zijn gaven over allen in zijn enorme legerschare, deze
ene man aanvaardt alle taken. (5) Zo gaat de Geest te werk die de hemelbanen richt en ook de
heerschappij over de verschillende sterren voert. De soldaat is de hand van een ander, de
Graaf, en die is zelf zowel het hoofd als de hand van zijn soldaat.

111. Tot God, dat Hij van de Prins het voorteken afwendt van de verschrikkelijke komeet die
tegen de winter van het vorige jaar verschenen is.
Wend, Vader, deze bloedige gesel waarmee Uw hand de aarde en de sterren hoog boven ons
verschrikt, af van de Nederlanders. Laat het U toch genoeg zijn, een waarschuwing gegeven te
hebben; wij geven toe, de dood verdiend te hebben; laat onze vrees alleen toch de plaats van de
doodstraf mogen innemen. (5) Als de slag die het gehele volk over zichzelf afroept, ons echter
tracht te treffen en als gebeden Uw toorn niet kunnen afwenden, slaat U óns dan, zo bid ik U, of
gooi ons voor de wrede Moren, maar wil ons toch niet te gronde richten door burgeroorlog.
Maar als vanwege onze zonden woeste monsters Oranje bedreigen, verdelg dan ons allen in
plaats van onze vrome leider.

112.

Tot de Nederlanders, over dezelfde komeet.

Walgt u niet, Nederlanden, van wat u verricht hebt en wat het barbarenvolk, blij door uw
toedoen, verheerlijkt? Kunt u, ondankbare, uw weldoener niet goed gezind zijn en niet houden
van hem, die u het licht gegeven heeft? (5) Kijk toch, er is een onheilspellende bode van onze
grote God voor u, die nooit straffeloos op aarde te zien is en die voorspelt u voor de nabije
toekomst folteringen door uw vroegere tiran, tenzij u eindelijk de weldaden van uw leider
erkent.
8

Zie afbeelding op pg.137.
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Latijnse teksten

113. In monumentum funebre Wilhelmi Principis Auraicae immortalis M. Delphis
instauratum.

5.

Auraici fueram tumulus, pro funere vilis,
sed non pro luctu, Belgica moesta, tuo.
Vix mihi dilectum potuisti credere corpus,
et tenuis signum pompa doloris erat.
At nunc exanimi Ducis hoc insigne trophaeum est,
quod, te servata dum cadit ipse, tulit.
En, hic ille suo pressam te corpore texit
teque hic invito mortuus hoste tenet.
114. Aliud.

5.

Ne mirere novum tanto post tempore funus
Auriaco fieri: non obit ille semel.
Pectore vir nostro nunquam non occidit ille,
et nunquam luctus non erit iste recens.
Vivit adhuc nobis et nos cinis obligat huius;
impendit natos, dum vacat ipse, suos.
At quoties, civis, monumentum nobile spectas,
Principis occurrat mors miseranda tibi;
ipsaque cum tumulo renovetur cura sepulti,
et tumulo duret longius illa novo.
115. Aliud.

5.

En! Commune tibi fuit hoc, o Belgica, bustum
cum Duce, qui vitam praebuit ante tibi.
Confossa es pariter quondam, pariterque sepulta,
atque utrique simul vita reversa sua est.
Pulcrior e busto tuque et Dux prodijt illo,
quodque dedit funus iam quoque luget Iber.
116. Epitaphium Principi.

5.

Belgarum iacet hic Brutus, qui maior utroque
pro causa regis gesserat arma sui.
Vitricus ut patriae iam coeperat esse Philippus,
hic patriae factus tutor et ipse pater.
Hesperiae par unus erat. Mox fraude peremptus
sustinuit solo nomine Regis opes.
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113. Op het grafmonument van de onsterfelijke Prins Willem van Oranje, dat te Delft opgericht is.(1)
Ik was het graf van Oranje, voor de dode van weinig waarde, maar niet voor uw verdriet,
bedroefd Nederland. Het kostte u moeite, aan mij het geliefde lichaam toe te vertrouwen en
een kleine rouwstoet was het enige teken van smart. (5) Maar nu staat hier dit opvallende
monument voor de overleden Graaf, dat hij gekregen heeft omdat u gespaard bent, terwijl hij
zelf viel. Ja, deze man hier heeft u toen u in benauwenis verkeerde met zijn lichaam beschermd en bezielt u, nu hij gestorven is, tot verdriet van de vijand nog steeds.

114. (2)
Verbaas u er niet over dat Oranje na een zo lange tijd opnieuw begraven wordt: hij sterft niet
eenmaal. In ons hart sterft die man voortdurend en het vreselijke verdriet daarover zal steeds
vers zijn. (5) Hij leeft nog voor ons en zijn as verbindt ons; hij biedt ons zijn kinderen, terwijl
hij er zelf niet meer is. Maar moge u, burger, telkens als u dit edele gedenkteken bekijkt, de
ellendige dood van de Prins voor ogen komen en moge mèt het graf de aandacht voor de
begravene hernieuwd worden (10) en langer blijven bestaan dan het nieuwe graf.

115. (3)
Kijk, dit was, Nederland, het gemeenschappelijke graf van u en van de Graaf die eertijds het
leven aan u heeft gegeven. Eens bent u samen doorstoken en samen begraven en het leven is
tot u beiden tegelijkertijd teruggekeerd. Schoner zijn de Graaf en u uit dat graf tevoorschijn
gekomen en de Spanjaard betreurt het nu dan ook al, deze dood veroorzaakt te hebben.

116. Grafschrift voor de prins.
Hier ligt de Brutus van de Nederlanders, die, groter dan zijn twee heren, de wapens gedragen
heeft voor de zaak van zijn vorst. Zodra Filips een stiefvader voor ons vaderland was
geworden, werd hij de beschermer, ja, de vader van het vaderland. Hij woog in zijn eentje
tegen Spanje op. Al gauw is hij door bedrog omgekomen, waarna hij door zijn naam alleen de
strijdkrachten van de koning heeft tegengehouden.
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Latijnse teksten

117. Numerale a Patre meo Jacobo Foresto tum temporis scriptum.
InsIdIIs patrIae deCUs et pIetatIs IMago
AUrIaCae prInCeps deno CadIt ICtUs IULI.
Sequatur avi funus novum regnum nepotis, alioquin hic éprosdiÒnuson.

118. In fatidicum numerale Fridericus fit Rex Boemiae.

5.

Magni cura Dei, nostri Numa temporis, at cui
defertur iuveni quod tulit ille senex,
quod dubitas fatis tibi debita sumere sceptra:
iam rex, ut nolis, non tamen esse nequis.
En! Affecta tua est rerum Natura corona,
iamque ultro fasti nobile nomen habent.
Cum populis praesens regem te nuncupat annus
et pariter titulo proditur ipse tuo.
119. In fatalem diem quo Princeps Palatinus et natus et ad regnum Boiorum vocatus
est.

5.

10.

15.

Quid dubitas, Princeps, fatale capessere sceptrum?
Posceris, immuni nec licet esse tibi.
Natus es ad regnum; puero tibi regia coniux
obtigit, infanti credita sceptra patris.
Iure suo regem sibi postulat illa maritum
et natos reges postulat illa sibi.
Ut sileat coniux, in voces solvitur aether,
nec tacitum peragit laetior annus iter.
En! Aurora diem primam quae protulit anni
imperij titulum praetulit orta novi.
Hinc signata tuo labuntur tempora regno:
tu sol; pro fastis nomen in orbe tuum est.
Nunc te natalis regem tuus ipse salutat
et duplicat sceptri ius tibi voce dati.
Quare age, te natum regem quoque crede Boemis
et iam nunc regnum, quod datur, esse tuum.
120. Ad regem Magnae Britanniae.9
Tradere, rex, nutu regnum potes, annue tantum;
unicus hanc operam te rogat, ecce, gener.

9

Dit gedicht heeft Foreestius ook opgenomen in Ad magnum Britanniarum regem (HR-MBR) onder de titel
‘Super regno Boemiae’; het stond direct na het lange openingsgedicht. In het laatste vers staat daar 'gerat' in
plaats van 'ferat'.
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117. Jaartalvers door mijn vader, Jacob van Foreest, in de tijd, dat deze gebeurtenis plaatsvond, geschreven.
Door een slinkse aanslag getroffen is de Prins van Oranje, die een sieraad voor het vaderland
en een voorbeeld van plichtsbetrachting was, gevallen op de tiende juli.
Moge op de dood van de grootvader het nieuwe koningschap van de kleinzoon volgen (dit
onderwerp is hier overigens niet op zijn plaats).
118. Op het voorspellende jaartalvers ‘Fridericus fit Rex Boemiae’.
Lieveling van onze grote God, Numa van onze tijd, aan wie echter als jonge man het ambt al
wordt verleend, dat die vorst pas toen hij oud was heeft bekleed, als u nog aarzelt om de
scepter die het noodlot u verschuldigd is, aan te nemen: het is u, gesteld dat u dat zou willen,
nu niet mogelijk geen koning te zijn. (5) Kijk, de Natuur is al vervuld van uw kroon en op de
kalender komt als vanzelf uw edele naam al voor. Mèt alle volkeren noemt het huidige jaar u
'koning' en wordt zelf tegelijkertijd door uw titel bekend.

119. Op de door het noodlot bepaalde dag waarop de vorst van de Palts geboren en tot het
koningschap over Bohemen geroepen is.
Waarom aarzelt u, Prins, de u door het lot toegedachte scepter te aanvaarden? U wordt geroepen
en die verplichting kunt u niet ontlopen. U bent geboren voor het koningschap; als kind is u een
koninklijke echtgenote ten deel gevallen; aan u is, toen u nog heel klein was, de scepter van uw
vader toevertrouwd. (5) Zij heeft er het recht toe, voor zichzelf een koning als echtgenoot te
eisen en ze wenst zich koninklijke kinderen. Om uw echtgenote tot zwijgen te brengen doet de
hemel zijn stem horen, en zo’n vreugdevol jaar doorloopt niet in stilte zijn baan. Zie, de
dageraad die de eerste dag van uw <nieuwe> jaar heeft aangekondigd, (10) heeft bij haar
verschijnen de titel die behoort bij een nieuwe heerschappij met zich mee gebracht. Vanaf nu
verglijdt de tijd in het teken van uw koningschap; u bent de zon; uw naam vervult in de wereld
de rol van kalender. Nu begroet uw verjaardag zelf u als koning en verdubbelt met zijn stem het
recht om aan u de scepter te verlenen. (15) Vooruit dus, wees er van overtuigd dat u ook als
koning van de Bohemers geboren bent en dat nu al de heerschappij die u aangeboden wordt de
uwe is.

120. Tot de koning van Groot-Brittannië.
U kunt, Koning, door een hoofdknik de heerschappij aan hem geven; knik slechts 'ja'; hoor, uw
enige schoonzoon vraagt u deze moeite.
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5.

Latijnse teksten

Ni sibi sis auctor, sceptrum fatale recusat
accipere; in socerum tam pius ille suum est.
Si te nec pietas istaec nec sanguinis usus
nec te Boiorum gens peritura movet,
filia te saltem moveat parvique nepotes:
rem patris hi, dotem postulat illa suam.
Hos patrio noli regno fraudare, nec illa
per te Reginae nomen inane ferat.
121. In effigiem Principis.

5.

Principis, en, haec est iuvenis, qui principis ipse est
effigies, raro quod datur esse seni.
Dotibus e tantis illi nihil imputat aetas;
quidquid habent annis contulit ipse suis.
Iam populos infans rexit, praetextaque regem
invenit socerum primaque fecit avum.
Dum minor est (si sit princeps minor) optat ab illo
Boius posthabito Caesare posse regi.
122. In regnum Boiorum a Principe Palatino initum.

5.

10.

Haec est illa dies, quam spe praeceperat aether,
nec dubie lucem vexerat ante suam.
Insignis cuius titulis hic prodijt annus,
ipse suas a qua gaudet habere notas.
Boiorum precibus Princeps bonus annuit aequis;
accepit facili tradita sceptra manu.
Sed non ante tamen paribus quam vocibus illud
suasissent reges et pater ipse deum.
Talibus auspicijs oblatum carpsit honorem.
Anne inijt quisquam sanctius imperium?
123. Aliud.

5.

10.

Iustius haud ullus regno successit avito;
cur unctum violas, impia turba, Dei?
Non rex sic auri regnique cupidine captus
sed fractas populi res miseratus erat.
Iam grave munus erat regnum, iam munere quovis
grandius imperium non renuisse fuit.
Quaesitus fuit hic sceptris, alioque petitus
e populo est, nostris res nova temporibus.
Aurea nunc aetas redijt cum moribus huius;
da, Pater, ut ferro iam quoque tota vacet.
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Als u dat niet mocht willen, weigert hij, die scepter vol noodlotsdreiging aan te nemen; zo
plichtsgetrouw is hij tegenover zijn schoonvader. (5) Als u noch door zijn opvallende trouw,
noch door de behoeften van bloedverwanten, noch door het Boheemse volk, dat met de
ondergang bedreigd wordt, bewogen wordt, laten u dan tenminste uw dochter en uw jonge
kleinkinderen bewegen; de laatsten vragen om hun vaderlijk deel, de eerste om haar bruidsschat. Beroof hen toch niet van het rijk van hun vader en laat zij door uw toedoen de naam
'koningin' niet voor niets dragen.

121. Op een afbeelding van de Prins.
Kijk eens, dit is de afbeelding van een jonge vorst, die echt een ideale vorst is; dat is iets wat
zelfs een oude man maar zelden gegeven wordt. Hij heeft die grote kwaliteiten niet te danken
aan zijn leeftijd; alles heeft hij zelf in zijn jonge jaren verzameld. (5) Reeds als klein kind
regeerde hij over volkeren en de toga praetexta vond al een koning voor hem als schoonvader
en heeft die tot grootvader van zijn eerste kleinkind gemaakt. Terwijl hij nog minderjarig is
(als een prins al minderjarig kan zijn), wensen de Bohemers - zij verkiezen hem boven de
Keizer - door hem geregeerd te kunnen worden.

122. Op het koningschap over Bohemen, dat door de vorst van de Palts aanvaard is.(1)
Dit is de blijde dag waarnaar de hemel vol hoop uitgezien had en die ongetwijfeld zijn licht al
vooruit had laten schijnen. Dit jaar is met de luister daarvan in het licht getreden en verheugt
zich er zelf over, zijn belang daaraan te ontlenen. (5) De goede prins heeft gehoor gegeven
aan de gerechtvaardigde smeekbeden van de Bohemers; hij heeft de hem gereikte scepter
aanvaard met bereidwillige hand, niet echter voordat koningen, ja, zelfs de vader van de
goden hem dat eensgezind hadden aangeraden. Onder zulke auspiciën heeft hij de hem geboden eer aanvaard. Heeft iemand ooit de heerschappij op eerbiedwaardiger wijze op zich
genomen?

123. (2)
Niemand heeft ooit met meer recht de heerschappij van zijn voorvaderen overgenomen;
waarom ontwijdt u dan, goddeloze schare, de gezalfde des Heren? De koning was niet zozeer
bevangen door de begeerte naar geld en macht, maar had zich ontfermd over de hopeloze zaak
van het volk. (5) Het bestuur van zijn eigen gebied was al een zware taak, maar indrukwekkender dan welke taak ook was het feit dat hij het koningschap niet afgewezen heeft. Deze
man hier is voor het regeren uitgezocht en gevraagd terwijl hij tot een vreemd volk behoorde,
een nieuw verschijnsel in onze tijd. Nu is de gouden tijd teruggekeerd met het karakter van
deze man; geef, Vader, dat die tijd het ijzer nu ook geheel mag ontberen.
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Latijnse teksten

124 Aliud.

5.

Hunc iuvenem specta quisquis miracula rerum
suspicis, hoc nullum clarius orbis habet.
Abdita divini vis his aperitur in annis
Numinis, et, quantum cernitur, ipse Deus.
Ille sub hoc bellum gerit atque hoc vindicat orbem
Hispani pariter pontificisque iugo.
125. Ad Reginam Boemiae.

5.

O Regina, tuis iam Boio gratior Anglis,
cui se testatur non habuisse parem,
quam subito mutata tuo sunt omnia vultu!
Iam facies festi est, funeris ante fuit.
Qua modo singultus vel moesta silentia vulgi
nunc laeti fremitus et genus omne ioci est.
Quin sua cum populo declarat gaudia tellus
et dominae mittit munera rara suae.
Ecce, scatent vino fontes; hoc omine laeto
promittit sceptris aurea saecla tuis.
126. Ad Principem Transilvaniae.

5.

10.

O vigil Europae, Getici mora caesaris una,
o Princeps instar totius imperij,
bis tibi se mundi pars haec debere fatetur,
quod gemino populos asseris hoste suos.
Hic orbis reliqui domitor circumsidet oras,
ille suae matris viscera nuda petit.
Ergo tibi gentes ultro diademata portant,
quaeque alij ferro tu pietate capis.
Ecce, tuis quoque se subdit Pannonia sceptris:
hoc libertatem deputat illa suam.
127. Ad Boios super regibus praedictis.

5.

O Socij, nunc este viri, timor omnis abesto;
temporis illius sit modo quisque memor,
quo Deus inferias Husso socioque cecidit
agmina non ullo milite quina virum.
Nunc eadem causa est, eadem domus hostis, et idem
nunc iterum vobis militat ille Deus.
Ergo ubi spectatis par illud nobile regum,
pro vobis Ciscas credite stare duos.
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124. (3)
Kijkt naar deze jonge man, gij allen die hoog tegen wonderen opziet, iets, wat nog beroemder
is, bezit de wereld niet. De verborgen macht van de goddelijke wil wordt in deze jaren
geopenbaard, ja, God zelf toont zich, voor zover Hij te zien is. Hij voert onder Hem oorlog en
bevrijdt dankzij Hem de wereld zowel van het juk van de Spanjaarden als van dat van de
Paus.

125. Tot de koningin van Bohemen.
Gij Koningin, die nu de Bohemers dierbaarder zijt dan uw eigen Engelsen, en over wie zij
getuigen, dat zij nooit iemand die haar gelijke was, hebben gehad, hoe plotseling is alles
veranderd door uw blik! Alles ziet er nu feestelijk uit, terwijl er voorheen droefenis heerste.
(5) Waar zoëven nog geweeklaag en bedroefde stilte onder het volk heersten, heerst nu een
blij geroezemoes en scherts van allerlei soort. Ja, met het volk uit zelfs de hele aarde haar
vreugde en zendt zeldzame geschenken aan haar meesteres. Zie, de fonteinen spuiten wijn;
met dit blijde teken belooft zij uw scepter gouden tijden.

126. Tot de vorst van Zevenburgen.
Gij bewaker van Europa, die heel alleen de keizer van Oostenrijk tegenhoudt, gij vorst die
opweegt tegen een heel keizerrijk, dit deel van de wereld geeft toe, dat het zijn behoud in twee
opzichten aan u te danken heeft, omdat u zijn volkeren beschermt tegen twee vijanden. (5) De
ene, de bedwinger van de rest van de wereld, is gevestigd langs de kusten, de ander zoekt het
naakte ingewand van zijn moeder op. Zodoende brengen de volkeren u uit eigen beweging
een kroon, en wat anderen met het zwaard verkrijgen, verkrijgt u door uw trouw. Zie, ook
Hongarije onderwerpt zich aan uw scepter; door die daad beknot dat land zijn vrijheid.

127. Tot de Bohemers, over de koningen die voorspeld waren.
Bondgenoten, toont u nu mannen, laat elke vrees ontbreken; laat ieder zich slechts die tijd
herinneren, waarin God als dodenoffers voor Hus en zijn metgezel zonder één soldaat vijf
legers gedood heeft. (5) Nu is hetzelfde weer het geval, hetzelfde koningshuis is weer uw
vijand en ook strijdt onze machtige God nu wederom voor u. Weest er, wanneer u naar dat
edele koningspaar kijkt, van overtuigd dat er twee Ziska's voor u staan.
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Latijnse teksten

128. In saevitiam quam Hispanus in locis illis exercet.
Dum furis in miseros igni ferroque clientes,
in te, si nescis, Celtiber, ipse furis.
En, tria regna tibi feritas simul abstulit illa;
liberat hos ipso quos premit illa iugo.
129. Ad regem Boiorum super filio, nuper Pragae, regni sede, ei nato.

5.

O praestans animi iuvenis, quem maximus orbis
unum, quem stupeat quemque loquatur, habet,
en, quam praesenti divum Rex pignore firmat
imperij solium, quod dedit ille tibi!
Non ancile tibi vanum demisit Olympo,
sed sobolem, magnum quae probat ore patrem.
Aeternum generi vestro fore nuntiat ille
hoc regnum, cuius natus in arce fuit.
130. Ad regem Magnae Britanniae super eodem.10

5.

10.

Aspice, quam blandus, quam mentes flectere natus
orator Boijs, rex bone, poscat opem!
Huic non posse loqui summa est facundia, quaeque
ora silent, magno plus Cicerone valent.
En, tuus ille nepos qui primum conspicit auras
e cunis tendit brachia parva tibi.
Illius precibus tua nata puerpera iungit,
quas eadem frustra fuderat ante suas.
Quod genero socijsque tuis praestare gravaris,
hoc a te supplex nata neposque ferant.
131. Ad eandem Regiam Majestatem.

5.

10

O placidae cultor pacis, qui tollere toto,
si liceat, mundo noxia bella velis,
sat paci precibusque datum est pellacis Iberi:
quam dare Germanis te cupit, ipse negat.
Dum tu legatos, qui iungant foedera, mittis,
ille palam complet milite cuncta suo.
Quare age, ne socios hosti concede fideles:
iustior ad bellum causa dolorque tibi est.
Nam seu relligio est, illi quae suadeat arma,

De gedichten 130 en 131 publiceerde Foreestius ook in Hispanus Redux (HR-MBR); 130 stond daar afgedrukt
voor HR-MBR 131, 131 na HR-MBR 131. De verzen 9 en 10 van no 130 luiden in de versie van HR-MBR: Nam
seu relligio est, illum quae raptet in arma, / vera tua est, hujus falsa pudorque Dei.
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128. Op de wreedheden die de Spanjaard daar ter plekke begaat.
Door te vuur en te zwaard tegen uw ongelukkige onderdanen te keer te gaan, gaat u,
Spanjaard, als u het nog niet wist, tegen uzelf te keer. Kijk, drie rijken tegelijk heeft dat
woeste gedrag u ontnomen; het bevrijdt hen die het onderdrukt, juist van uw juk.

129. Tot de koning van de Bohemers, over de zoon, die hem onlangs in Praag, de zetel van
zijn koninkrijk, geboren is.
Gij jonge man met uw voortreffelijke verstand, over wie de zeer grote wereld als enige versteld
staat en spreekt, kijkt u toch eens, hoezeer de Koning van de goden door dit kind de koninklijke
waardigheid bevestigt die hij u heeft verleend! (5) Hij heeft u geen waardeloos schild vanaf de
Olympus gestuurd, maar een telg die door zijn uiterlijk de grootheid van zijn vader bewijst. Dat
kind doet er kond van, dat dit rijk tot in eeuwigheid uw geslacht, in de burcht waarvan het
geboren is, zal toebehoren.

130. Tot de koning van Groot-Brittannië, over hetzelfde.
Kijk toch wat een lieve woordvoerder, geboren om harten te doen smelten, voor de Bohemers,
goede Koning, om hulp vraagt! Dat hij niet kan spreken, is zijn grootste welsprekendheid en
zijn mondje is, omdat het zwijgt, tot meer in staat dan de grote Cicero. (5) Kijk! Die
kleinzoon van u, die als eerste het levenslicht aanschouwt, strekt uit de wieg zijn armpjes naar
u uit. De kraamvrouw, uw dochter, voegt aan zijn smeekbeden de hare, die zij al eerder
vergeefs heeft uitgestort, toe. Mogen uw smekende dochter en kleinzoon van u gedaan krijgen
wat u weigert te doen voor uw schoonzoon en uw bondgenoten.

131. Tot dezelfde Koninklijke Hoogheid.
Gij bevorderaar van vrede en rust, die, als dat u vergund zou zijn, de schadelijke oorlogen van
heel de wereld zoudt willen wegnemen, genoeg aandacht is er besteed aan de vrede en de
smeekbeden van de sluwe Spanjaard; de vrede die hij u aan de Duitsers wil laten aanbieden,
weigert hij zelf te verlenen. (5) Terwijl ú gezanten stuurt om een vredesverdrag te sluiten, vult
hij openlijk alles met zijn krijgsmacht. Vooruit dus, lever uw trouwe bondgenoten niet uit aan
de vijand; hun zaak en hun verbittering zijn heel rechtmatige redenen voor u om oorlog te
voeren. Want het is òf de godsdienst, die hem tot het gebruik van wapengeweld zou kunnen
raden
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Latijnse teksten

vera tibi est, illi falsa probrumque Dei,
seu consanguinitas et gentis fama; quod ille
affini, natae tu generoque dabis.
132. Ad Foederatam Belgicam.

5.
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Relliquiae pelagi vixque orbis portio nostri,
dum tua per gentes ignotas fama vagatur,
o, quoties volvunt per pictum lumina mundum
attonitae totoque globi te corpore quaerunt!
O, quoties aciem quaerentum fallis, et inter
infensos latitas populos inimicaque regna!
Solaque iam fama es cui non deprensa videris
fabula, dum contra terras non unius orbis
pulveris aspiciunt instar centrique iacentem.
Vix auctore Deo populi quoque credere vellent
exigua e gleba tantas res posse moveri
et totum varijs compleri navibus aequor,
ni tua vidissent circum victricia signa.
Viderunt Libyes habitantes littus utrumque,
Aethiopes, videre Arabes, vicinaque ponto
Persis, et Eoi viderunt aequoris Indi
oppositique illis Indi; vidisse putantur
vela Scythae tua, cum mundo post terga relicto
Oceanoque viam glacies tibi salsa negavit.
Nec tua Bisthonio virtus narrata tyranno,
sed prope spectata est olim, cum strata sub ipsa
arce sua inque suo classis Tartessia portu est.
Exhinc ille tibi regnator factus amicus,
qui nunc Europae Libyaeque Asiaeque superbit
imperijs cunctisque aliquid de partibus orbis
vindicat haud capiens omnem. Quid caetera dicam
foedera, queis mundi diversis iungeris oris!
Ecce, duplex aevo plaga non bene nota priori
in foedus coijt tecum; hinc sine solibus Arctos,
illinc Aurorae populi medijque diei.
Vicinas numero gentes comprendere non est.
Quid memorem veteres socios, Celtamque Britannumque
et Scotum, quae nunc unum duo nomina regnum,
Suecumque et Cimbrum per te quoque foedere vinctos,
et Boios, quibus et causa est communis et hostis
cum Belgis, Venetosque lupus queis imminet idem,
Allobrogumque ducem, quem par quoque cura remordet?
Illis adde duces sacri populosque clientes
imperij proprijsque utentes legibus urbes.
Denique de cunctis immensi gentibus orbis
hostis nulla tibi est, hostis nisi Celtiber orbis.
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(10) - de uwe is de ware, de zijne vals, een schande voor God -`òf bloedverwantschap en de
roem van zijn geslacht. Wat hij aan iemand die slechts een verre verwant is, geeft, zult ú aan uw
dochter en schoonzoon geven.
132. Tot de Verenigde Nederlanden.
Gij uithoekje aan zee, nauwelijks een deel van onze wereld, hoe dikwijls laten onbekende
volkeren als ze van uw roem horen hun ogen niet in verbijstering over de bonte wereld
ronddwalen en zoeken zij u op het hele oppervlak van de aardbol! (5) O, hoe dikwijls ontgaat
u aan de blik van mensen die u zoeken en blijft u verborgen onder vijandige volkeren in
gebied, dat u niet welgezind is! Al gauw bent u niet meer dan een gerucht en lijkt het, omdat
men u niet heeft kunnen ontdekken, of u een fabeltje bent, terwijl men u toch tegenover zeer
verschillende landen van de wereld ziet liggen als een centrum. (10) Nauwelijks ook zouden
de volkeren willen geloven dat, met bescherming van God, uit een klein kluitje aarde zo'n
enorme macht kon ontstaan en de hele Oceaan met schepen van allerlei aard gevuld kon
worden, als ze niet overal uw overwinningstekens gezien hadden. De mensen die Libye's
beide kusten bewonen, hebben uw schepen gezien, (15) de Ethiopiërs en de Arabieren hebben
ze gezien en het rijk van de Perzen, dat bij de zee ligt, en ook de Indiërs bij de zee in het
oosten en de Indiërs die aan de andere kant van de aardbol wonen; men gelooft, dat de
Scythen uw zeilen gezien hebben, toen het zilte ijs u, nadat u de wereld en de Oceaan achter u
gelaten had, de doortocht heeft ontzegd. (20) Ook de tiran uit Turkije kent uw macht niet van
horen zeggen maar heeft die eertijds van dichtbij kunnen zien, toen de Spaanse vloot vlak
onder haar burcht en in haar eigen haven neergeslagen is. Sindsdien is die heerser uw vriend
geworden, hij, die nu trots over landen in Europa, Libye en Azië (25) heerst en uit alle delen
van de wereld iets voor zich opeist, maar haar toch niet helemaal in handen krijgt. Waarom
zou ik nog van de andere bondgenootschappen spreken waardoor u verbonden wordt met
allerlei landen ter wereld! Zie, twee streken die mensen in vroegere tijden niet goed kenden,
hebben een bondgenootschap met u gesloten, aan de ene kant de Arctische streken, waar de
zon niet schijnt, (30) aan de andere de volkeren in het oosten en het zuiden. Het is onmogelijk
om de volkeren die uw buren zijn in een getal te vatten. Waarom zou ik onze oude bondgenoten nog noemen, de Fransen, de Britten en de Schotten, welke laatste twee nu één rijk vormen,
of de Zweden en de Denen, die eveneens met u verbonden zijn door verdragen, (35) of de
Bohemers, die dezelfde zaak zijn toegedaan als de Nederlanders en dezelfde vijand hebben,
en de Venetiërs, die dezelfde wolf bedreigt, en ook nog de hertog van Savoye, die door
eenzelfde zorg verontrust wordt? Voeg aan hen de leiders en vazalvolkeren van het Heilige
Rijk toe en de steden die eigen wetten hebben. (40) Kortom, van alle volkeren van de
geweldig grote wereld is er geen uw vijand, behalve de Spanjaard, de vijand van de hele
wereld.
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Latijnse teksten

Hic etiam fractus bello fatisque repulsus
foedera bis senos tecum firmavit in annos.
Ne tamen his animos, mater carissima, tolle.
Sunt haec fluxa nimis, momentoque omnia perdas.
Soli fide Deo, neve obliviscere quo sis
orta loco, veterisque status tibi surgat imago.
Iam te libertas libertatemque secutus
liquerat Auriacus, Duxque huic successerat Albae,
servitium caedesque trahens et mille nefandae
instrumenta necis. Iam nusquam Belgica, nusquam
illa maris domitrix, tuaque est Hispania sedes,
nilque sui superest, nec mens quoque libera civi.
Iam iacet Egmondus Celtarum terror, et Hornae
intrepidus princeps, et clari funere fratres
totaque nobilitas. Collucent omnia flammis
oppida flagrantum pro relligione, natantque
innocuo passim fora sanguine mercibus orba.
Dicitur hic epulas inter iactasse tyrannus
millia se ter sena virum lanianda dedisse
carnifici, senos cum nondum rexerat annos.
Iamque erat aeternum miseris servire paratum
civibus, aut tandem mortes per mille perire,
cum pater omnipotens tenui spe corda refecit.
Parva iugum dominosque excussit Brila superbos,
assertrix Batavum fatalis Brila labantum.
Hac rediens primum posuit vestigia terra
aurea libertas. Unam (quis credat!) ad urbem,
et male munitam, rerum tunc summa redibat.
Urbs stetit Hesperij contra tot regna tyranni.
Tam tenui, Belgae, crevistis origine rerum.
Huic Enchusa tenax fidei sese addidit, orae
alterius claustrum; quas urbes deinde secutae
sunt aliae atque aliae, coelesti numine motae.
Non secus ac, cum quis stipulis arentibus ignem
admovet, ut primae flammam rapuere, sequentes
in flammas abeunt moxque omnis flagrat acervus.
Vix miseri dubijs melius confidere rebus
coepimus et tandem nobis spondere salutem,
cum tu nos iterum iam non rediturus ut ante
deseris, Auransi, pater optime. Belgica rursus
tum sibi visa rapi est eademque in fata revolvi.
O facinus! Plus hoc actum tibi, Celtiber, ictu,
quam si cuncta solo tormentis aequa dedisses
moenia Belgarum tuque his potiaris apertis.
Ille loci secum fortunam fataque gentis
transtulit, ille habuit secum. Nec Belgica victa est,
quamvis victa foret dum vir non occidit ille.
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En ook díe heeft, gebroken door de oorlog en verstoten door het lot, een bestand met u gesloten
voor twaalf jaar. Maar wees hierdoor niet al te blij, allerdierbaarste moeder. (45) Dit alles is
maar al te onzeker, u zou het in een ogenblik kunnen verliezen. Vertrouw alleen op God en
vergeet niet, onder welke omstandigheden u ontstaan bent, en houd het beeld van de toestand
van weleer voor ogen.
Tenslotte had de vrijheid, en ook Oranje, die de vrijheid achterna was gegaan, u verlaten, en
was de hertog van Alva hem opgevolgd, (50) die slavernij en moord met zich mee bracht en
talloze afschuwelijke martelwerktuigen om mee te doden. Nu is Holland nergens meer, is die
beroemde bedwingster van de zee nergens meer en is Spanje de zetel van uw regering. Niets
heeft de burger over van wat van hem was, ook zijn geest is niet vrij meer. Reeds liggen
Egmond, de schrik van de Fransen, en de onvervaarde (55) graaf van Hoorne neergeslagen en
ook de twee broers, die beroemd zijn door hun dood, ja, heel de adel. Alle steden schitteren
door de vlammen van hen, die branden voor het geloof en overal zwemmen de markten,
ontdaan van hun koopwaar, in onschuldig bloed. Men zegt, dat deze tiran zich er tijdens een
feestmaal op beroemd heeft, (60) achttienduizend mensen aan de beul uitgeleverd te hebben
om te verminken toen hij nog geen zes jaar geregeerd had. Reeds leek het de ongelukkige
burgers beschikt, een eeuwigheid te dienen of tenslotte door duizend doden te moeten sterven,
toen de Almachtige Vader hun harten versterkt heeft met een sprankje hoop: (65) het kleine
Den Briel heeft zijn juk en zijn trotse meesters afgeschud, den Briel, door het lot aangewezen
om als redder op te treden van de wankelende zaak van de Nederlanders. Hier keerde de
gulden vrijheid het eerst terug en zette voet aan wal, op één stad, en nog wel een slecht
bewaakte (wie zou het geloven!), kwam toen het behoud van heel onze zaak neer. (70) Deze
stad woog op tegen alle rijken van de tiran uit het zuiden; uit een zo gering begin, Nederland,
bent u opgekomen. Bij deze stad heeft zich, volhardend in haar trouw, Enkhuizen gevoegd,
dat een afsluiting vormt van de kust aan de andere kant van Holland, en deze steden zijn
daarna vele, vele andere gevolgd, daartoe door de wil van onze God in de hemel aangezet,
(75) net zoals, wanneer iemand met brandende strohalmen een vuur aanlegt, de volgende in
brand vliegen zodra de eerste vlam gevat hebben en weldra de hele stapel brandt. Met moeite
begonnen wij, ongelukkigen, wat meer vertrouwen te krijgen in onze wankele zaak en
tenslotte onszelf onze redding voor te spiegelen, (80) toen u, Oranje, allervoortreffelijkste
vader, ons voor de tweede maal verliet, maar nu niet, zoals eerst, om terug te keren. Toen
dachten de Nederlanders, dat ze opnieuw meegesleurd werden en hetzelfde lot zouden
ondergaan <als hij>. Wrede misdaad! U hebt méér teweeggebracht door die slag, Spanjaard,
dan wanneer u met uw geschut alle muren in de Nederlanden met de grond gelijk gemaakt
had (85) en de steden, als ze dan open lagen, zou hebben bemachtigd. Hij, Oranje, heeft het
geluk van ons land en het lot van ons volk veranderd, híj droeg het met zich. Maar de
Nederlanden zijn niet overwonnen, hoewel ze als overwonnen waren toen die man nog leefde.
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Latijnse teksten

In lacrymas ergo totis simul urbibus itur,
utque patrem quaevis aetas deplorat ademptum,
et captae facies patriae est. Ut lumina fletu
aegra tulere diem singultuque ora quierunt,
queis non te populis, queis non, o Belgica, regnis
perculsos proceres offerre subegit egestas!
Cui nunc tot sociae gentes, tot foedera regnum,
nequicquam dominus toto tibi quaeritur orbe,
dummodo non sit Iber. Horret te tangere quivis
funestaeque domus late contagia vitat.
Sed miserae curam, totus quam spreverat orbis,
suscepit viduae praecox Auransia proles,
paene puer curaeque suis nisi grandior annis
indigus. Hic tandem Divini Numinis auris
usus in optatum vexit te, Belgica, portum.
Vix bene servata es nec adhuc iam certa futuri,
auctoremque tuae contemnis utrumque salutis.
Auriaco faciat Deus ut sis aequa, nec aurem
Hispani libeat vafri praebere susurris.
Saltem vana moves in magnum bella Tonantem,
Niliacis qui nos etiam deduxit ab oris
per siccum pelagus. Cum celsa quaeritur Ossa
Pelion atque Ossae quondam commistus Olympus,
ut secreta patris summi tabularia lustres,
quaeque nefas homini scire est. His anxia curis
mentis inops ageris rerumque oblita tuarum.
Quam bene suspectum multis venerabile donum
pacis erat tunc, cum11 nobis hoc obtulit hostis!
Et tibi Laocoon fuit et Priameïa virgo,
et sors consilijs prudentibus obstitit una.
O, utinam nunquam nostras venisset ad oras
Cantaber oratum pacem oratamque tulisset!
Illa diu nimium lusit sub mollibus umbris
vipera formosi nemoris virusque reliquit,
quod tibi paulatim subter praecordia lapsum
conciet hos animi motus miserosque tumultus.
Si quid adhuc sanae superest tibi pectore mentis,
huc, precor, huc adverte tuaeque impende saluti.
Quid trepidas? Curisne tuis moderamen in orbis
credis egere Deum? Sine te tot saecula rexit.
An, si consilium tecum non conferat, aether
non teneat cursus, et magnus fluctuet orbis?
Nec satis est casus omnes expendere mundi,
et quid cuique homini rerum decreverit Auctor
exigis atque animo iam singula fata recenses.

In de oorspronkelijke uitgave staat ‘eum’ in plaats van ‘cum’.
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In alle steden tegelijk rouwt men derhalve, (90) mensen van alle leeftijden bewenen de
weggenomene als een vader en het vaderland ziet er uit alsof het ingenomen is. Toen uw
ogen, die rood waren van het huilen, het daglicht weer verdroegen en uw monden opgehouden
waren met snikken, naar welke volkeren, naar welke rijken, mijn Nederland, heeft u toen
noodgedwongen uw moedeloze adel niet gestuurd! (95) Vergeefs zoekt u, die nu zoveel
volkeren met u verbonden weet, die zoveel verdragen met koningen hebt, over de hele wereld
naar een heer, zolang het de Spanjaard maar niet is. Maar iedereen is er huiverig voor om u
aan te raken en overal vermijdt men besmetting door dit huis, dat de dood met zich draagt.
Maar de zorg voor deze ongelukkige weduwe, die door de hele wereld afgewezen was, (100)
heeft de vroegrijpe zoon van Oranje op zich genomen, bijna nog een jongen die zorg nodig
had, als hij niet te oud voor zijn jaren was geweest. Hij was het die u, Nederlanden, tenslotte
op de goedgunstige adem van God de vurig verlangde haven binnengeloodst heeft. U bent
maar ternauwernood gered en tot nu toe nog niet zeker van de toekomst, (105) of u verwerpt
de beide mannen die u gered hebben. Moge God er voor zorgen dat u billijk bent tegenover
Oranje en moge u er geen zin in krijgen, het oor te lenen aan de influisteringen van de listige
Spanjaard. In elk geval voert u een ijdele oorlog tegen de grote Donderaar, die ook ons van de
oevers van de Nijl weggevoerd heeft door een (110) drooggevallen zee. U wilt de hoge Ossa
en de Pelion hebben en ook nog de Olympus, die in oude tijden bij de Ossa gevoegd is, om de
geheime archieven van onze allerhoogste vader te kunnen aanschouwen, al datgene, wat een
mens niet mag weten. Verontrust door deze zorgen laat u zich zonder controle over uw geest
meevoeren en vergeet u uw belangen. (115) Hoe terecht was de verdenking die velen
koesterden tegen dat heilige geschenk, de vrede, op het ogenblik dat de vijand ons dat
aanbood! Ook u had een Laocoön en een Cassandra, dochter van Priamus, en eenzelfde lot
heeft verstandige besluiten in de weg gestaan. Ach, was de Spanjaard maar nooit naar ons
gebied gekomen (120) om vrede te vragen en had hij maar nooit gekregen waar hij om
gevraagd had! Dat serpent heeft veel te lang in de vriendelijke schaduwen van ons mooie bos
gespeeld en heeft het vergif achtergelaten dat, na langzamerhand uw hart binnengeslopen te
zijn, nu deze ellendige geestesverwarring doet ontstaan. (125) Als u nog een klein beetje
gezond verstand in uw hoofd hebt, let hier dan eens op, zo bid ik u, en besteed eens aandacht
aan uw redding.
Waarom zit u daar te bibberen? Denkt u soms dat God om de wereld te besturen uw aandacht
nodig heeft? Hij heeft zoveel eeuwen zonder u geregeerd! Of denkt u, dat, als hij geen overleg
met u zou plegen, de hemel (130) niet in zijn koers zou blijven en de grote wereld zou gaan
zwalken? Het is u niet genoeg, alle ellende in de wereld af te wegen, u verlangt ook te weten,
wat de Maker voor ieder mens besloten heeft, en u overweegt bij uzelf reeds het lot van ieder
apart.
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Ipse Deus, quantum mortali scire necesse est,
prodidit; e sacris potes haec haurire papyris.
Si tamen insanire tibi vanoque labori
indulgere libet, quid opus certamine tanto est?
Quae modo corpus eras unum, nunc corpora septem
estis, et haud unum tamen est iam cuique, sed ipsum
scinditur in totidem modo corpora, cuique quot urbes.
Urbs quoque non una est: domui domus hostis, et una
saepe domo bellum est, et quae non pariete turba
dividitur studijs. Lacero sic corpore bellum
insuper ipsa tibi vecors inferre minaris.
Scribitur hic atque hic miles veteresque cohortes
partitae, dominoque exhinc parere iubentur
quaeque suo; nomen Ductori restat inane.
Scilicet haud aliter potuisti scandere coelum
arbitraque esse Dei. Sed fac tamen ante movenda
illa fuisse tibi, nunc certe causa remota est.
Nec minus his furijs coelum terramque fatigas.
Orasti socios reges populosque fideles,
ut tibi quisque viros mittant, qui mente colentes
aethera recludant magni sacraria Regis.
Nec mora Christicolae cunctis de partibus orbis
advenit antistes, longe celeberrimus orae
quisque suae, vesterque antistes iungitur illis.
Litis ab his nostrae paribus sententia lata est
vocibus. Haud aeque iudex tibi convenit alter,
nullus enim coetu tibi non est aequus in illo.
Arbiter an potior Romanus Papa videtur?
Captus erat iudex, et quod decerneret, illo
stare semel pactum est. Quid nunc promissa retractas?
Si tamen hoc parvi pendis sociosque fideles
despicis atque odio causa est, quam propter Iberum
mutasti dominum teque haec in bella dedisti,
quod visum est senti neve in te suscipe bellum.
Non male religio tamen haec tibi, Belgica, vertit.
Tunc placidos fovit felix concordia cives,
seclusumque foris bellum est; nunc hoste quieto
interius flagras. Neu longe exempla petantur:
exemplum tibi sis. Quae gens tam barbara, cui non
ille status placeat, quo felix egerit aevum?
Quare age, conceptum nunc excute corde furorem
et simul instanti nos, dum licet, eripe letho.
Nonne vides, ut te fallax deluserit hostis?
En, his detinuit toto te tempore pacis
implicitam tricis. Dum tu vertigine capta
somnia persequeris coelumque et tartara lustras,
ille tuis sensim potitur sine sanguine muris.
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God zelf heeft alles, wat de mens moet weten, (135) geopenbaard; u kunt dat uit de heilige
schrift opdiepen. Maar als u er toch nog zin in hebt om onverstandig te zijn en u over te geven
aan werk dat nergens toe leidt, waarom is er dan zoveel strijd nodig? Terwijl u zojuist nog één
lichaam was, bent u nu zeven lichamen en toch hebben die zeven nu allerminst een lichaam,
maar zij worden (140) ieder weer in even veel lichamen uiteengerukt als ze steden hebben.
Ook de stad is niet eensgezind, het ene huis is de vijand van het andere en dikwijls is het ook
binnenshuis oorlog en worden mensen die niet door een wand verdeeld worden, door hun
gezindheid verdeeld. Zo dreigt u bovendien nog, terwijl uw lichaam al verminkt is, uzelf in
uw waanzin de oorlog aan te doen. (145) Overal worden legers gevormd; de oude troepen zijn
verdeeld en krijgen alle het bevel, voortaan ieder hun eigen meester te gehoorzamen; hun
oude aanvoerder rest een naam zonder betekenis. Op een andere wijze kon u namelijk de
hemel niet beklimmen om als rechter van God op te treden. Maar ook al nemen we aan dat u
voorheen (150) zo moest handelen, nu is daar zeker de oorzaak voor weggenomen; u echter
blijft hemel en aarde vermoeien met uw razernij. U hebt de met u bevriende koningen en ook
de volkeren die uw geloof aanhangen allen gevraagd om u mannen te zenden om zich met
vroom gemoed met de hemel bezig te houden en het heiligdom van de grote Koning te
ontsluiten. (155) Terstond stromen hoge geestelijken uit alle delen van de christelijke wereld
toe, allen de meest beroemden van hun land, en uw hoge geestelijkheid voegt zich bij hen.
Door hen is een eensluidend oordeel uitgesproken over onze zaak. Een andere rechter past u
zeker niet even goed, (160) want iedereen in die schare is aan u gelijkwaardig. Of lijkt de
Paus van Rome u een verkieslijker scheidsrechter? U had een rechter gekregen, en men is nu
eenmaal overeengekomen, zich aan datgene, wat hij besluiten zou, te houden. Waarom trekt u
nu uw beloften weer in? Maar zelfs als u hier weinig waarde aan hecht en op uw trouwe
bondgenoten (165) neerziet, als de zaak, waarom u de Spanjaard als heer afgezworen en u in
deze strijd begeven hebt, u niet meer ter harte gaat, moet u luisteren naar wat besloten is en
geen oorlog tegen uzelf gaan voeren; die verplichting, Nederland, pakt uiteindelijk niet slecht
voor u uit. In die tijd heeft een gelukkige eensgezindheid uw burgers gekoesterd, zodat zij rust
hadden (170) en is de oorlog buitengesloten; nu staat u, terwijl de vijand zich rustig houdt,
van binnen in brand. Wees een voorbeeld voor uzelf, dan hoeven voorbeelden niet ver
gezocht te worden. Welk volk is er nu zo gek dat het niet met genoegen zou denken aan de
tijd waarin het gelukkig was? Kom op, verban de razernij die over u gekomen is, uit uw hart
(175) en ontruk ons tegelijk, zolang dat nog kan, aan de dreigende dood. Ziet u dan niet hoe
de bedriegelijke vijand u misleid heeft? Kijk dan! Hij heeft u, die verwikkeld was in deze
beslommeringen, de hele tijd dat de vrede duurde, beziggehouden. Terwijl u, door een duizeling bevangen, dromen najaagt en hemel en hel in ogenschouw neemt, (180) maakt hij zich
gaandeweg zonder bloedvergieten meester van uw steden.
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Ah, vigila! Licet haud ultra tibi ducere somnos.
Iam duodenus adest annus, teque opprimet hostis.
Dedecus hoc prohibe, ne toto nobilis orbe
stultitia fias, modo quae virtute fuisti.
Lectori candido Salutem:
Amice Lector, miraberis, et quidem merito, quod super insulsos praecedentes (tanquam hoc
parum mali sit) longe insulsiores versus tibi ingeram. Passus sum id, quod parentes plerumque
in pueros insignitos patiuntur, ut hos vehementiori amore, quam reliquos, complectantur:
commiseratione credo calamitatis quam videntur ab ipsis accepisse. Recudere eos, ut sum
laboris fugiens, taeduit; nec tamen, quod sint eiusdem prope argumenti et candoris in patriam,
omittere potui. Quaeris fortasse quam conveniat ratio haec Cantico Canticorum et Psalmis
sequentibus, qui tanquam pannus curto vestimento, reliquis assuti sunt. Illud in consolationem
lacerae Ecclesiae versibus in Synodum scriptis ex ordine addendum esse censui. In quo quaeso,
ut inaequalitatem characteris excuses. Est enim ipse, ut mea est opinio, ÑHrvikoboukolikÒw.
Alter vero e Psalmis Belgis miracula, quae Deus beneficijs infinitis in eos edidit, et
ingratitudinem suam, in persona Iudaeorum, quibus utraque re pares sunt, exhibet: alter mihi
conclusionis vice est, qua unicum illum kardiogn≈sthn facio testem me nec odio, nec favore
partium, sed solo amore patriae haec scripsisse. Crede mihi istuc et vale.
133. Apologeticum non acceptae ab Hispano pacis, quam 1608 ante indicias,
Foederatis Belgis obtulit.
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Crudelis quoniam rabies tam saeva Tyranni est,
ut spoliasse parum sit libertate clientes,
ni neget oppressos expertes criminis esse.
Non tulit iniusti Vindex cum corpore linguam
compede posse premi strepitumque horrescere flagri.
Parva iugum si non pars haec avertat, ut ipsam
invidia saltem possit defendere causam?
Quod si tota quibus servili brachia ferro
cruraque turgescunt, haec libera sola supersit,
cur dubitent Belgae generosa resolvere labra
perfidiaeque reos omnem deferre per orbem
Baeticolas umbrasque leves exponere soli
personasque probae quibus acta Tragoedia pacis?
Nam crudelis Iber nondum contentus inani
elusisse diu fortes sub imagine Belgas
ultro etiam fraudes pietatis nomine signat
et scelus appellat quod non ferienda securi
colla suae dedimus iugulove accepimus ensem.
Sed quia tam caeci Labyrinthi currere non est
tramite, ni prima ducatur origine filum,
improba larvatae repetam praeludia pacis.
Egregia Batavus pro libertate tot annos
vendiderat carasque animas pulcrumque cruorem,
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Pas toch op, u kunt niet langer blijven dromen! We zijn al in het twaalfde jaar en de vijand zal
u weer in het nauw brengen. Wend deze schande af, opdat u, edel land, niet op de hele wereld
door domheid wordt wat u voorheen door dapperheid was.
Beste Lezer,
U zult zich er wel over verbazen, en dat is zeker terecht, dat ik boven op de ongezouten verzen
uit het voorafgaande u, alsof dat nog te weinig van het kwade zou zijn, nog veel ongezoutener
verzen voor ga schotelen. Ik lijd aan de kwaal waaraan ouders meestal lijden als zij lastige
kinderen hebben, namelijk dat zij die meer liefde toedragen dan de andere, naar mijn mening
vanwege hun geklaag over de schade die zij door toedoen van hun ouders geleden denken te
hebben. Aangezien ik liever lui dan moe ben, had ik geen zin, ze nogmaals onder handen te
nemen, maar toch heb ik ze, omdat ze ongeveer dezelfde inhoud en dezelfde oprechtheid jegens
het vaderland hebben, niet kunnen weglaten. U vraagt misschien, hoe deze redenering strookt
met het hierna volgende Hooglied en de Psalmen, die als een lap aan een te kort kledingstuk aan
de andere vastgenaaid zijn. Ik heb gemeend, dat dat tot troost van de verscheurde Kerk als direct
vervolg toegevoegd moest worden toen ik de verzen op de Synode geschreven had. Hierbij
verzoek ik u, mijn excuses te aanvaarden voor het ongelijke karakter ervan. Het eerste werk is
naar mijn mening namelijk een soort heldendicht met bucolische inslag, het tweede toont de
Nederlanders de wonderen uit de Psalmen, die God in zijn oneindige weldadigheid over hen
heeft uitgestort, en ook hun ondankbaarheid, in de persoon van de Joden, met wie zij in beide
opzichten vergelijkbaar zijn, terwijl ik ook weer een Psalm als conclusie gebruik en daarmee de
grote, unieke ‘kenner des harten’ tot mijn getuige maak, dat ik dit noch uit haat, noch uit
begunstiging van de partijen, maar alleen uit vaderlandsliefde heb geschreven. Neem dat van
me aan; het ga u goed.
133. Verdediging van het feit, dat de vrede die de Spanjaard de Verenigde Nederlanden in
1608, voor het bestand, aangeboden heeft, niet aanvaard is.
Laat de wrede tiran in zijn woede, die immers zó vreselijk is dat hij er niet genoeg aan heeft zijn
onderhorigen van hun vrijheid beroofd te hebben, niet ontkennen dat ons, onderdrukten, geen
schuld treft. De Wreker van wat onrechtvaardig is, heeft niet geduld dat met het lichaam de tong
(5) door kluisters kon worden gebonden en kon sidderen door het geluid van de gesel. Als dit
kleine lichaamsdeel zijn juk niet zou afwerpen, hoe zou het de eigen zaak dan eigenlijk tegen
verdachtmakingen kunnen verdedigen? Maar als voor de Nederlanders, van wie armen en benen
geheel beginnen op te zwellen door slavenboeien, dit alleen nog vrij zou zijn, (10) waarom
zouden zij dan aarzelen, hun edele lippen te openen, de Spanjaarden als schuldig aan trouweloosheid aan de kaak te stellen over de hele wereld en de onbetrouwbare schijnvertoningen en
de maskers aan het licht te brengen, waarmee een tragedie over de goede vrede opgevoerd is?
Want de wrede Spanjaard, die er nog niet tevreden mee is, (15) lange tijd de dappere
Nederlanders met een loos drogbeeld voor de gek gehouden te hebben, geeft van zijn kant zijn
bedrog zelfs de naam 'vroomheid' en noemt het een misdaad, dat wij onze halzen niet aan zijn
bijl geboden hebben om ze door te laten hakken en zijn zwaard niet in onze keel aanvaard
hebben. (20) Maar omdat het onmogelijk is, hard te lopen op een weg in een zo donker
labyrinth, als er niet direct vanaf het begin een draad ligt, zal ik het boosaardige voorspel,
bestaande uit een vrede die slechts een drogbeeld was, nog eens ophalen.
De Nederlanders hadden voor de vrijheid, die boven alles gaat, vele jaren hun dure levens en
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dum contra Hesperiam stetit immanemque Tyrannum
exigua fretus gleba paucisque carinis.
Nec iam sola fuit diversis partibus orbis
nuntia virtutis praeclarae fama, sed ipsam
ultima se mundi regio vidisse fatetur,
utraque cum nostro tremefacta est India Marte.
Ast ubi ter denis ingens Hispania clausa est
puppibus, immensum quamvis circumsonet aequor,
insolita factus formidine mitior Astur
dissimilisque sui est et pacem quaerere caepit.
Augebat miseros magis ac magis India motus,
India, quae seram restinguit lampada solis,
dum timet istius subituros viscera Belgas
secturosque graves venas suus in quibus errat
spiritus et Martis quo nutrit robora, sanguis.
Utque videt nulla vi posse pericula pelli
infamesque iugi morsus, confugit ad artes,
quas vulpes meditatur, ut in sua terga leonem
magnanimum multo ruiturum pondere cernit.
Est specus in Latio septem commune fragosis
rupibus; hic vanas virtutum fingere formas
dicitur Antitheus Mormo, mirabile monstrum.
Sitne homo, sitne Deus dubitatur. Credere possis
esse Deum, vario nam falsum numen in ore est.
Hunc personati circumstant ordine servi;
in manibus vitium cuique est, at protinus illud
fit virtus tenui velatum tegmine cerae.
Insidijs vastum late volitare per antrum
officium est certaque umbras statione locare.
Stat gravis Ambitio ferrique insana Libido,
quas pietas fallax trepidat circumdare palla,
horrida sed tota perlucent corpora veste.
Nec procul hinc Fastus facies aliena videtur,
atque auri furibunda Fames et foeda vorago
Luxuriae mira specie mitescere discunt.
Sed curvi longum est antri simulachra referre;
nil habitat simplex, gemino sunt omnia vultu.
Attulit huc fraudum pellax Hispanus inanem
congeriem Pacisque oravit imagine cingi,
fallat ut ambiguus Belgarum lumina vultus,
ipsa quater denis cum vix affulserit annis.
Nec mora larvarum Chaos arripuere ministri
Antithei Mormonis. Opus celerabat Iberi
priscus amor Batavique odium. Nam massa dolosa
terve quaterve manu facili versata cucurrit,
ut tenuem circum membranam ducere caepit
et faciem, Paci qua non est verior ipsi.
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hun goede bloed verkocht door, slechts steunend op een klein stukje grond en wat schepen,
tegenover Spanje en zijn vreselijke tiran te staan. (25). Al gauw was het gerucht niet de enige
boodschapper meer die onze voortreffelijke moed naar de verschillende delen van de wereld
bracht, maar zelfs het verst weggelegen land van de wereld geeft toe die gezien te hebben,
toen de beide Indiën door onze strijd in opschudding zijn gebracht. (30) Maar toen het enorm
grote Spanje door dertig schepen afgesloten was, hoewel er een geweldig grote zee omheen
bruist, is de Spanjaard ongewoon bang en daardoor toegeeflijker geworden en niet langer
gelijk aan zijn oude zelf gebleven en begon hij naar vrede te streven. Het ongelukkige Indië,
(35) het Indië dat als het avond wordt het licht van de zon uitdooft, werd steeds opstandiger
en de Spanjaard was bang dat de Nederlanders zijn ingewand binnen zouden sluipen en de
zware aderen door zouden snijden waarin zijn levensadem en het bloed, waarmee hij de
krachten van de oorlog voedt, rondgaan. Maar toen hij zag dat met geen kracht ter wereld het
gevaar om onder de druk van een eerloos juk te geraken verdreven kon worden, (40) nam hij
zijn toevlucht tot de kunsten die de vos bedenkt als hij merkt dat een fiere leeuw zich opmaakt
om zich met zijn volle gewicht op zijn rug te storten.
Er is een grot in Latium die gevormd wordt door zeven afgebrokkelde stukken rots, (45) waar,
zo zegt men, Gods tegenstander Mormon, een ongelooflijk monster, drogbeelden van de
deugden vervaardigt. Men is het er niet over eens of hij een mens of een god is; je zou kunnen
denken dat hij een god is, want er ligt een bedriegelijke goddelijkheid op zijn veranderlijke
gelaat. Om hem heen staan in een rij gemaskerde slaven; ieder houdt een ondeugd in zijn
handen, maar die wordt al snel (50) tot een deugd door een omhulling met een dun laagje was.
Het is hun taak, door heel die grote grot heen te fladderen met die bedriegelijke dingen en die
drogbeelden een vaste plaats te geven. Daar staan de ernstige Eerzucht en de dwaze Strijdlust;
hen omhult een bedriegelijke vaderlandsliefde zenuwachtig met haar mantel, (55) maar de
huiveringwekkende lichamen zijn door het hele kleed heen zichtbaar. Niet ver van hier is de
Hoogmoed in een andere gedaante te zien, terwijl de razende Honger naar goud en de
afschuwelijke afgrond van de Weeldezucht aan het leren zijn, hoe men zachter kan lijken door
een zonderling uiterlijk. Maar het zou te lang duren, de drogbeelden in de grot met zijn
gebogen wanden op te noemen; (60) niets woont daar wat enkelvoudig is, alles heeft twee
gezichten. Hier heeft de sluwe Spanjaard een waardeloze hoop bedriegerij heengebracht en
gevraagd, die met het aanzicht van vrede te bekleden, opdat zo'n dubbelzinnig uiterlijk de
ogen van de Nederlanders zou misleiden nu de vrede zich in al zijn glans gedurende veertig
jaar nauwelijks aan hen vertoond had. (65) Zonder uitstel grepen de dienaren van Gods vijand
Mormon naar die Chaos van spookbeelden. Hun oude liefde voor de Spanjaarden en hun haat
tegenover de Nederlanders zette vaart achter het werk. Want de bedriegelijke materie ging
drie- of viermaal door hun bewerkende handen heen, zodat die rondom een dun vlies begon te
krijgen (70) en een uiterlijk, dat sprekend op de Vrede leek.
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Sed discrimen erat, quantum non cernere cuique est.
Tale latere solet doctae meretricis in ore,
quae falsa gravitate studet matrona videri.
Effigies postquam meruit Pax alma vocari,
insidias vix ipse suas rex novit Iberum
delususque dolo proprio est. Quo fallere posset
certius e vanis legit Cyclopibus unum,
qui Batavis offerret opus quod cuderat ipse.
At non magnanimos proceres fortemque Senatum
perculit insuetae fallax aspectus olivae.
Nec prius huc altos dignati flectere vultus,
quam clamasset Iber extremis finibus orbis
immunes nos esse sui nec legibus istis
astrictos, feritas queis nos sua solverat ultro.
Sed grave periuro non est promittere; totam
Hesperiam promittat Iber, si fallere detur.
Namque manu, sub qua falso iactaverat esse,
vix Batavos emisit, et interdixit Eoi
Hesperijque orbis, sub quo iacet India, coelo
omniaque istius vetuit commercia tractus.
Quid nunc vana iuvat nos libertatis imago?
Eripit Hispanus nullo sibi iure ligatis,
quae dare subiectis fas est. Communia namque
omnibus haec populis fecit natura sibique his
iungitur innumeris divulsus partibus orbis.
Nec tamen haec illi magis est obnoxia tellus
quam Batavis, nisi quod merces ferro avehat ille,
at Batavi pretio. Sed per quem libera vestra est,
huic fas, inquit Iber, aliena cedere terra.
Non, Hispane, tuum est, quod adhuc illaesa movemus
colla iugo, nostris debetur gratia dextris.
Nec petis aequa tibi vano pro nomine tradi,
per quae restitimus vestro tot lustra furori.
Non hebes est adeo Batavus, crudelis ut hostis
arbitrio patriam penitus permittat inermem
utque fidem tentet potius fallacis Iberi
quam sibi, quo possit fraudes contemnere, servet.
Si nos esse sibi socios rex optet Iberum,
cur inopes illi magis imbellesque placemus,
quam validi? Certe non est cur auferat illa,
quae Celtis Anglisque dedit. Desistimus Indis
Occiduis, saltem nos concedat Eoos
linquere quos foedus prohibet, quod iunximus olim.
Sed ne forte parum putet hoc excedere tractu,
obstruit Oceanum nobis, cum denegat Indos.
Ast, ait, ipsa sinus Hispania pandet opimos
et dabit haec vobis quaecunque habet Indus uterque,
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Maar er was een verschil, zo klein, dat niet iedereen het kon waarnemen, zoals er ook gewoonlijk een verschil verborgen is in het gelaat van een beschaafde courtisane, die met een
valse ernst probeert om de indruk van een dame te wekken. Toen dat beeld het verdiend had
om de naam ‘verheven Vrede’ te dragen, (75) kende de koning van de Spanjaarden nog maar
nauwelijks zijn eigen bedrog terug en is misleid door zijn eigen list. Om nu des te beter te
kunnen bedriegen, koos hij er uit zijn waardeloze Eenogen één om de Nederlanders het
werkstuk aan te reiken, dat hij zelf in elkaar gesmeed had. Maar onze dappere adel en onze
krachtige Staten (80) lieten zich niet uit het veld slaan door het bedriegelijke aanzicht van zo'n
ongewone olijftak en verwaardigden zich niet, hun fiere gelaat er heen te keren, voordat de
Spanjaard in de verste uithoeken van de wereld rondgebazuind zou hebben dat wij vrij waren
van zijn bemoeienis en niet langer door de wetten gebonden waarvan zijn eigen onheuse
gedrag ons had bevrijd. (85) Maar voor een trouweloze is het niet moeilijk, beloften te doen;
heel zijn Avondland zou de Spanjaard beloven als hij ons daarmee zou kunnen bedriegen.
Want hij trok zijn hand, waar de Nederlanders, zoals hij ten onrechte gepocht had, onder
zouden zitten, nauwelijks van hen af en hij ontzegde hen het oostelijke en westelijke deel van
de wereld - in beide ligt een Indië - (90) en verbood hen alle handel in die richting.
Wat hebben wij nu aan zo'n waardeloos drogbeeld van vrijheid? De Spanjaard ontrukt aan
mensen die met hem door geen enkel recht verbonden waren, wat men volgens het goddelijk
recht aan onderworpenen geeft; de natuur immers heeft deze zaken tot het gemeenschappelijk
bezit van alle volkeren gemaakt; hierdoor (95) wordt de aarde, die bestaat uit ontelbaar veel
uiteenliggende delen, intern verbonden. Nu is het zo, dat deze wereld aan hem niet méér
schatplichtig is dan aan de Hollanders; hij haalt echter alle koopwaar met behulp van het
zwaard weg, terwijl de Nederlanders dat doen tegen betaling. Maar het is, zegt de Spanjaard,
uw plicht, dat u ten gunste van hem, door wiens toedoen uw land vrij is, afstand doet van uw
land in den vreemde. (100) Het is, Spanjaard, niet uw verdienste, dat onze nekken nog
ongeschonden zijn door het juk; die gunst hebben wij te danken aan onze eigen handen. En
het is onredelijk dat u ons in ruil voor een onbelangrijke naam vraagt datgene aan u te geven,
waarom wij zo vele jaren weerstand hebben geboden aan uw razernij. De Hollander is niet zo
stompzinnig, dat hij aan de macht van een wrede vijand (105) zijn vaderland geheel
onbewapend uitlevert en dat hij liever de betrouwbaarheid van de bedriegelijke Spanjaard op
de proef stelt dan dat hij voor zichzelf datgene redt, waardoor hij al dat bedrog aan zijn laars
kan lappen. Als de koning van de Spanjaarden zou willen dat wij zijn bondgenoten zijn,
waarom bevallen wij hem dan meer, als we zonder middelen en niet strijdvaardig zijn (110)
dan als we krachtig zijn? Dat is zeker de reden niet waarom hij ons datgene wil afnemen, wat
hij aan de Fransen en de Engelsen gegeven heeft. Wij zien af van de Westelijke Indiën; laat
hij ons dan tenminste de Oostelijke gunnen; het verdrag dat wij in het verleden gesloten
hebben, verhindert ons om die te verlaten. Om echter niet te hoeven denken dat er misschien
te weinig winst uit deze richting komt, (115) verspert hij de Oceaan voor ons door ons de
Indiën te weigeren. Maar, zo zegt hij, Spanje zal zelf die rijke baaien openen en zal u alles wat
elk van de beide Indiën maar bezit, geven;
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nec dubitat pelagi pro vobis ferre labores.
Sic patet et volucri laqueus, sic retia pisci.
Scilicet huc sese captivam Belgica pubes
inferat et ratibus nostris acquirat Ibero,
quae nequit ipse suis. Sed plus tamen omnibus istis
Baeticolum regi visus venerabilis ille
libertatis honos, nec praemia digna referri
posse putat, si non Belgae, quo solvere spondet,
colla iugo subdant tituloque fruantur inani.
Illa palam movit, restabant plura moveri,
ne lateant, hostis quae prodidit ipse papyrus.
Seclusisse parum pelago est; evertere terra
mox parat. En, socios dimittere postulat omnes,
queis res nostra stetit, toties queis fudimus illum.
Nec tamen insontes animas efflare licebat:
perfidiae miseram cumulabat crimine mortem.
Nam si forte velit socijs indicere bellum,
non liceat nobis solitas coniungere vires.
Excidia illorum cogit spectare quietos,
auxilijs donec nos opprimat omnibus orbos.
Quin super haec pacti violata lege iubebat
accipere horrendos ritus commentaque Papae,
quae miseris tanti Belgis elementa tumultus.
Si nunc his ultro portas reserare paramus,
quae nobis eiecto12 virum tot sanguine constant,
criminis expertem causam damnabimus ipsi.
At si forte levis res haec videatur Ibero,
par sit in illius nobis ditione potestas.
Talibus atque alijs legati foedera ludunt,
quaeque petunt, fugiunt, quodque optant, evenit illis,
cum nihil eveniat. Namque ut videre Senatum
pectoribus stantem firmis et vocibus isdem
pacta recusantem pacis legesque malignas,
Hesperiae regem simulabant posse moveri,
ut Belgis etiam ius omne remittat in illa.
Utque magis fraudes lateant, ex omnibus unus
mittitur Hesperiam versus, quo doctior alter
non erat orator tristes mollire tyrannos.
Tunc demum sese fraudum nox atra resolvit
evomitque dolos omnes, quos ante tegebat.
Nam qui pollicitus primo sese affore vere
certaque ab Hesperijs nobis responsa daturum,
autumno nondum medio promissa peregit.
Interea Belgis varias Sol attulit omnis
insidias, expersque doli lux nulla refulsit.

In de oorspronkelijke tekst: eiecta.
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hij aarzelt niet om voor u de gevaren van de zee te trotseren. Zo staat ook de strik open voor de
vogel, zo het net voor de vis, (120) want natuurlijk zouden dan de Nederlandse jongelui
hierheen gaan als gevangenen en met onze schepen voor de Spanjaard verwerven wat hij met
zijn eigen schepen niet verwerven kan. Eerbiedwaardiger echter dan dat alles acht de koning
van de Spanjaarden de eer, vrij te zijn (125) en hij denkt geen passende beloning te krijgen, als
de Nederlanders hun nek niet onder het juk, waarvan hij hen belooft te bevrijden, buigen en van
een naam zonder inhoud genieten. Dat alles heeft hij openbaar gemaakt, maar er was nog meer
over om in de openbaarheid gebracht te worden om te voorkomen, dat er iets verborgen zou
blijven van datgene wat de ieder bekende stukken van de vijand hadden onthuld. Het is hem niet
voldoende dat hij ons van de zee afgesloten heeft; (130) al gauw maakt hij zich op, ons uit ons
land te verdrijven. Kijk nu toch, hij eist, dat wij al onze bondgenoten opgeven, door wiens
toedoen onze zaak rechtop is blijven staan en met wiens hulp wij hem zo dikwijls verslagen
hebben. Het stond ons zelfs niet vrij om in schuldeloze toestand onze laatste adem uit te blazen:
hij voegde de misdaad van trouweloosheid nog toe aan een ellendige dood. Want als hij
misschien onze bondgenoten de oorlog zou willen aanzeggen, (135) zou het ons niet vrij staan
om onze krachten, zoals we gewoon waren, te bundelen. Hij dwingt ons om kalm bij hun
ondergang toe te zien om ons te kunnen onderdrukken als we geen helpers meer hebben. Ja, hij
beval ons bovendien nog, onder schending van de termen van zijn verdrag met ons, om de
verschrikkelijke riten en verzinsels van de Paus te aanvaarden, (140) die voor de ongelukkige
Nederlanders de oorzaak zijn van zeer grote onrust. Als wij ons nu opmaken om voor deze
lieden uit eigen beweging de poorten te ontsluiten, hetgeen ons op het vergieten van het bloed
van zeer vele mannen te staan komt, zullen wij zelf een zaak waar juist geen enkele schuld aan
kleeft, veroordelen. Maar als de Spanjaard mocht vinden dat dat een zaak van gering gewicht is,
(145) laten wij dan onder zijn zeggenschap een even grote macht hebben als hij.
Door voorstellen als de hierboven genoemde, en ook nog andere, te doen, drijven de onderhandelaars de spot met verdragen; wat zij proberen te verkrijgen, versmaden zij ook weer en
wat zij wensen, gebeurt, omdat er niets gebeurt. Want zodra ze gezien hadden dat de regering
standvastig van hart was en met even standvastige bewoordingen (150) een vredesverdrag met
kwalijke wetten weigerde, wendden zij voor, de koning van het Avondland te kunnen bewegen om de Nederlanders zelfs al hun voorrechten bij zo'n vrede terug te geven. En om het
bedrog beter verborgen te laten blijven, wordt uit hun midden één man naar Spanje gezonden
– (155) een tweede redenaar, even geleerd als hij, was er niet te vinden - om de barse tiran
zachter te stemmen. Toen openbaarde de zwarte nacht van alle bedriegerij zich pas echt en
braakte alle listen uit die hij voordien bedekt probeerde te houden. Want hij, die beloofd had
om er aan het begin van de lente weer te zullen zijn en ons duidelijke antwoorden vanuit
Spanje te zullen geven, (160) maakte in het midden van de herfst zijn beloften nog niet waar.
Intussen bracht elke dag de Nederlanders bedrog van allerlei soort; steeds kwamen er nieuwe
listen aan het licht.
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165.

170.

Latijnse teksten

Iamque quies belli bello plus obfuit ipso,
et quodcunque hosti potuit prodesse nefando
finibus advectum est nostris, pharetraque sagittas,
in patriam quas mittat Iber, deprompsimus ipsi.
His sincera patrum tandem patientia fracta est,
invitique suis iusserunt cedere terris,
quos melius fuerat vel nunquam nostra subisse
moenia vel citius semotos finibus esse.
134. Apologus quo dissuadetur postulatum Hispani de relinquenda India Orientali.

5.

10.

15.

20.

25.

30.

Septenos adamantina catena
delphinas simul unio ligarat.
Non illos valuit gravis ruina
coeli nec trucis Aeoli tumultus
una solvere semita natantes,
quamvis gurgite dissiliret imo
ad spumas mare turbidum supremas,
et quae contiguae prius fuere,
errarent varijs rates sub astris.
Sed virtute sua fideque septi
riserunt fremitus minasque ponti,
nec quidquam veriti phalange tanta
vastas visere belluas profundi
et cani populare regna Nerei.
Iamque his omne pecus senis marini
assurrexit et impetum remisit,
et quidquid gelidos sinus pererrat,
formidabile cessit ut magistris.
Quin gazas maris obtulit tyrannus,
quotquot gurgite sub suo recondit
quotque Indus viridis ruberque Hydaspes
praefecti liquidis tenent in antris.
At quos vis nequijt, dolus subegit.
Gens imbellis erat, sed arte fortis.
Haec circumsiliens modo huc modo illuc
et cauda prope blandiens bisulca,
ceu lenire solent heros catelli,
suasit pro patria tumultuosa
apricae gremium subire terrae.
Sed vix Oceanus parensque Thetys
demittunt sobolem suis ab ulnis,
ut torpere cruor vigorque caepit
et cum gurgite Spiritus recessit.
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Weldra was de pauze in het oorlogvoeren van meer nadeel dan de oorlog zelf, werd alles,
waar de verfoeilijke vijand voordeel van kon hebben, (165) naar onze grenzen gevoerd en
hebben wij zelf voor de Spanjaard de pijlen uit zijn pijlkoker tevoorschijn gehaald om op ons
vaderland af te schieten. Hierdoor is het oprechte geduld van onze vaderen eindelijk
gebroken, en, hoe ongaarne zij dat ook deden, hebben zij die lieden het bevel gegeven uit hun
land weg te gaan - het zou beter voor hen zijn als ze nooit naar onze steden waren gegaan of
nu heel snel ver van onze grenzen waren.

134. Apologie waarin het ontraden wordt om de eis van de Spanjaard dat wij Oost-Indië
verlaten, in te willigen.
Zeven Dolfijnen waren door één stalen keten samen verbonden. Zelfs een ernstige wolkbreuk
of het geraas van de grimmige god van de wind kon hen niet (5) losmaken als zij gezamenlijk
langs hetzelfde pad zwommen, zelfs al zou de onrustige zee van de diepste diepten tot het
hoogst opspringende schuim uiteenspringen en al zouden schepen die eerder in elkaars nabijheid geweest waren, ronddolen onder verschillende gesternten. (10) Maar beschermd als ze
waren door hun dapperheid en hun trouw, lachten zij om het geraas en de bedreigingen van de
zee. Ook waren zij door hun sterke rijen geheel niet bevreesd om op enorme monsters uit de
diepzee te stoten en het rijk van de grijze Nereus te schenden. (15) En reeds was het zover, dat
al het vee van de oude zeegod naar hen oprees en zijn aanvalsplannen liet varen en ook al de
vreeswekkende schepsels die door de ijskoude baaien rondtrekken, voor hen weken als waren
zij hun meesters. Ja, zelfs bood de heer van de zee hun schatten aan, (20) alles, wat die in zijn
diepten verbergt en wat de groene Indus en de rode Hydaspes, de allergrootste onder de
rivieren, in hun waterrijke grotten geborgen houden. Maar hen die door geweld niet onderworpen konden worden, heeft list onderworpen. Er was een lafhartig volk dat sterk was door
slimme kunsten (25) en dat bracht hen door nu eens aan deze, dan weer aan die kant rond hen
op te springen en te kwispelden met hun gevorkte staart, zoals hondjes hun bazen gunstig
plegen te stemmen, op het idee om in plaats van in hun woelige vaderland te blijven de schoot
van het zonnige land binnen te gaan. (30) Maar zodra vader Oceanus en moeder Thetys hun
kinderen uit hun armen weg lieten gaan, begon hun bloed trager te stromen en hun energie te
verminderen en is mèt de zee ook hun geestkracht verdwenen.
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Latijnse teksten

135. In diuturnum gelu 1608.

5.

10.

Hactenus attoniti suspendit pectora vulgi,
quod toties nullas bruma coegit aquas.
Nunc immensa docet glacies et frigora longa
tunc Patriae rebus consuluisse Deum.
Hic ut finitimus Mavors erravit in agris,
non tulit Hispano pandere stagna viam,
neve gelu magno tandem concrescere possent,
mitior autumnis saepe cucurrit hyems.
Dum pax, tristis hyems elementum sustulit unum,
nec superest humor qua plaga nostra patet.
Uno tanta die concrescit vitrea moles,
unius ut brumae vix videatur opus.
Scilicet Omnipotens hyemem descendere iussit,
cum nequeat Belgis illa nocere suis.
136. In inducias sequenti anno initas.

5.

10.

Aut redit antiquum Chaos, aut concordia mira
nascitur; en, uno tempore ver et hyems.
Utraque iam nostro pariter dominatur in horto
viribus aequatis imperioque pari.
Hic violae rident, hic sanguis Adonidis exit,
atque humili florum de grege mille patent.
Illic terra riget glacie tristique pruina,
et viridis cana discolor herba nive est.
Si ver cum gelida firmavit foedera bruma,
quid mirum Batavo si societur Iber.
137. Aliud.

5.

Non tibi finitum est bellum, sed saevius instat,
mutata est ratio, Belgica, sola tibi.
Haec hosti placuit via, qui te perdere possit,
dum videt incassum te sibi Marte peti.
Hactenus ante oculos vitandusque adstitit hostis;
cernere nunc hostem non potes ipsa tuum.
Excubias igitur solitas duplicare memento:
intus habes illum, qui solet esse foris.
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135. Op de langdurige vorst van 1608.
Tot nu toe hield de winter het verbijsterde volk in spanning, omdat hij de wateren zo dikwijls
níet deed bevriezen. Nu leert ons een enorme hoeveelheid ijs en een langdurige koude dat
God toen de zaken van het vaderland behartigd heeft. (5) Toen de oorlog hier als een naaste
buur door onze velden dwaalde, duldde Hij niet dat de plassen een weg boden aan de Spanjaard, en om te verhinderen dat ze door een strenge vorst tenslotte aaneen zouden kunnen
groeien, kwam er een winter aan die zachter was dan menige herfst. Nu het vrede is, heeft de
droeve winter één element weggenomen (10) en is er waar ons land zich uitstrekt geen water
over. In één dag groeit een zo grote massa, die wel glas lijkt, samen, dat men nauwelijks kan
geloven dat dat het werk van één dag vorst is. De Almachtige heeft namelijk de winter
bevolen neer te dalen, toen die Zijn Nederlanders niet meer kon schaden.

136 Op het bestand, dat het volgende jaar ingegaan is. (1)
De vroegere chaos keert weer terug, of er wordt een verwonderlijke eensgezindheid geboren:
kijk, het is tegelijkertijd lente en winter. Die beide jaargetijden hebben het nu in dezelfde mate
voor het zeggen in onze tuin, hun krachten zijn gelijk, hun gezag is even groot. (5) Hier
lachen de viooltjes, daar komt het adonisbloed tevoorschijn en van de nederige kudde der
bloemen staan er wel duizend open. Ginds is de aarde hard door ijs en droeve rijp en is het
groene gras van kleur veranderd door witte sneeuw. Als de lente een verbond gesloten heeft
met de ijskoude winter, waarom zou het dan verwonderlijk zijn als de Spanjaard zich zou
verbinden met de Nederlander?

137. (2)
De oorlog is voor u niet geeindigd, maar staat in een wredere vorm voor uw deur, alleen de
wijze van oorlogvoeren is voor u, Nederlanden, anders geworden. Deze methode bevalt de
vijand om u te gronde te kunnen richten, nu hij ziet dat u zonder gevolgen voor hemzelf door
twisten bezocht wordt. (5) Tot nog toe kon u de vijand zien en was hij iemand die u vermijden
moest; nu kunt u uw vijand zelf niet zien. Denk er dus om, uw gewone aantal wachters te
verdubbelen: u hebt hem die buiten pleegt te vertoeven, binnen uw muren.
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Latijnse teksten

138. Ad Belgas, ut hostem mari aggrediantur.13

5.

An totum dubitas impendere robur in hostem,
quaque vales uti, Belgica, parte times?
Cuique suum natura dedit munimen et hostem,
Oceanum Belgis Hesperiamque dedit.
Quin igitur vires nativas vertis in illam
armaque iam tandem non aliena moves?
Ipse docet, quid agas, dum terra te premit hostis
teque tui crebro roboris ipse monet.
139. Aliud.

5.

Sedes cuique sua est. Pisces moriuntur in ipso
littore; quae tellus educat, unda necat.
En, tibi, si nescis, vigor et vis omnis in alto est;
hosti terra tuo non tibi, Belga, data est.
Fortis es ac frustra: vincendo perdis, et hostis
acrior hac semper victus ad arma redit.
En, tibi cum Libyco res luctatore doloso est;
hunc, nisi vis frustra vincere, merge mari.
140. Ad eosdem, ut expeditionem faciant in Indiam occidentalem.

5.

10.

13

Quid iuvat in larvam generosas perdere vires
inque hostem, quem non laedere, Belga, potes?
Illius hic umbra est cum quo pugnatur, at ipse
Hesperij lentus congerit orbis opes.
Scilicet Occiduis in te mittuntur ab Indis
spicula; tam longe qua cadis hasta venit.
Haec superanda via est, hostem ut contingere possis;
quae tuleris illic, hic simul arma feres.
Illic quem feries, hic hostis concidet ille,
et cedens uno cedet utroque loco.

De volgende vier gedichten heeft Foreestius ook, afgezien van kleine veranderingen, in Hispanus Redux
geplaatst, op de bladzijden 79-81; zij waren afgedrukt voor het gedicht, dat ik met HR 116 aangeduid heb.
De leestekens en de spelling in de beide versies verschillen nogal eens. Het laatste vers van no 138 luidt daar
'teque tui semper roboris ipse monet'; in 139 luidt vers 6 'acrior assiduo victus ad arma redit'; in 140 is in vers 8
de woordvolgorde veranderd, met het gevolg, dat in de verzen 8 en 9 'illic' en 'hic' op overeenkomstige plaatsen
in het vers beland zijn: 'illic quae tuleris hic simul arma feres.’; in 141 is in vs 6 'erant' in 'erat' veranderd; vs 7 is
geworden tot 'nuda per hoc hostis, nostris qui sedibus haeret,' en vs 10 tot 'quod nunc in patriae viscera Maurus
agit.'.
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138. Tot de Nederlanders; een aansporing om de vijand op zee aan te vallen (1)
Aarzelt u soms, uw hele strijdkracht tegen de vijand in te zetten en bent u er bang voor,
Nederlanden, dat deel, waarin uw kracht gelegen is, te gebruiken? Aan een ieder heeft de
natuur zijn eigen weermiddel en zijn eigen vijand gegeven: de Oceaan en Spanje heeft zij de
Nederlanders toegedacht. (5) Zet u dan de strijdkrachten die van nature bij u horen, tegen dat
land in en maakt u nu eindelijk gebruik van wapens die u niet vreemd zijn? Zelf laat de vijand
u zien wat u moet doen als hij u op het land in het nauw brengt en hij is het zelf, die u er
steeds aan herinnert waar uw kracht ligt.

139. (2)
Ieder heeft zijn eigen element: de kust is juist de plaats, waar de vissen sterven, maar wat de
aarde tevoorschijn brengt, wordt door het water gedood. Nu, uw energie en uw kracht liggen als u het nog niet weet - geheel op zee; aan uw vijand, niet aan u, Nederlander, is het land
gegeven. Daar dient uw dapperheid dan ook tot niets; door te overwinnen verliest u en de
vijand grijpt zo, als hij overwonnen is, voortdurend met meer vuur naar de wapens. Echt, u
hebt te maken met een listige Afrikaanse worstelaar! Verdrink hem in zee als u niet wilt dat
uw overwinningen tevergeefs zijn.

140. Tot dezelfden; zij moeten een expeditie ondernemen naar West-Indië. (1)
Wat baat het u om uw edele krachten te verliezen in de strijd tegen een spook, tegen een
vijand die u, Nederland, niet kunt kwetsen? Hier is men aan het vechten tegen zijn schim,
terwijl hij zelf in alle rust de rijkdommen van de westelijke wereld vergaart. (5) Stelt u zich
eens voor, zelfs uit West-Indië worden zijn lansen op u afgestuurd: zo ver reikt de speer waardoor u valt. Dit is de weg die u moet gaan om de vijand aan te kunnen pakken: als u daar een
aanval doet, valt u tevens hier aan. Als u de vijand dáár treft, zal hij ook hier in elkaar zakken,
en door uit één plaats weg te gaan, zal hij uit beide plaatsen weggaan.
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Latijnse teksten

141. Aliud, occasione freti tres gradus supra Magellanicum inventi.

5.

10.

Non nihil his actum est geminis tibi navibus, Horna,
queis fuit in mundos impetus ire novos,
in medio quamvis detenta sit altera cursu,
in cineres flammis altera versa suis.
Invenisse fretum tanti est, iam pluris aquarum
millia sex Belgis quam novus orbis erant.
Nuda per hoc hostis nostris qui finibus haeret,
viscera praebentur corque ferire datum est.
Unanimes huc, o cives, convertite ferrum,
quod nunc in patriae viscera torquet Iber.
Ne modo tam prudens iter hoc dissuaserit auctor.
Ecce, per hoc claustrum vos vocat ipse Deus.

Lubuit attexere duo haec epigrammata, quando propemodum eiusdem sunt argumenti, respectu
novi freti, cuius in praecedenti epigrammate mentio sit.
142. Ad navem qua fretum supra dictum detectum est.

5.

10.

15.

20.

Prima ratis quae iam ventos super et super imbres
iam secura maris, summa serena legis,
cede polo dubijsque iterum te crede procellis;
altera nunc Argo vindicat astra sibi.
Sin totidem puppes caelum quot plaustra tenere
conveniat superis, sit comes illa tibi.
Iudice te certet tecum, tu desuper illam
mirata es cursus immemor ipsa tui.
Vix lustrata tibi decima est pars unius orbis,
quales vel decies ambijt illa decem.
Invia tu Scythiae reserasti frigora Graijs;
Cyaneas tanti fallere posse fuit.
Illa Magellani Scylla saevaque Charybdi
praeteritis tutum prima reclusit iter,
occiduus qua se mundus committit Eoo
Indiaque immensas utraque iungit opes.
Non sine Medea vix auri pondo referre
Haemonio per te copia facta duci est.
Illa viam pandit Belgis in maxima regna,
queis humus ex auro est nec minus apta coli.
143. Aliud in D. Jacobum le Maire p. m. inventorem novi freti.
Hactenus ignoto (quis credat!) viximus orbe
et tabula e falsa navita rexit iter.
Alter in immenso restabat gurgite mundus,
perque aliud claustrum pervius Auster erat.
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141. (2) Een gedicht ter gelegenheid van het vinden van een zeestraat die drie graden ten
zuiden van de straat van Magelhaens gelegen is.
Het is lang niet niets, Hoorn, wat deze twee schepen, die het plan opvatten om naar de
Nieuwe Wereld te gaan, voor u bereikt hebben, hoewel het ene midden op zijn tocht
tegengehouden is en het andere door de vlammen in de as is gelegd. (5) Het is al een heel
ding, een doorvaart ontdekt te hebben, maar zesduizend mijlen over zee waren voor de
Nederlanders belangrijker dan een nieuwe wereld: naakt biedt zich hierdoor het ingewand van
de vijand die in ons gebied huist, aan en het is ons mogelijk, hem in het hart te treffen. Wendt
hier eensgezind het zwaard heen, burgers, (10) dat de Spanjaard nú diep in uw vaderland
steekt. Als ik, de dichter, u deze tocht, die zo verstandig zou zijn, nu maar niet uit het hoofd
gepraat heb! Waarlijk, God zelf is het, die u door middel van deze zeeëngte roept.

Ik heb deze twee epigrammen toe willen voegen omdat zij over ongeveer hetzelfde onderwerp
gaan, want zij blikken terug op de nieuwe zeeëngte waarvan in het voorafgaande epigram
sprake is.
142. Tot het schip waardoor de hierboven genoemde zeestraat ontdekt is.
Gij, eerste schip dat nu hoog boven de winden en de regen en eindelijk veilig voor het geweld
van de zee de allerhoogste rust verkiest, kom uit de hemel en vertrouw u weer toe aan de
onzekerheid van de stormen: een tweede Argo eist de sterren nu voor zich op. (5) Maar indien
het de hemelbewoners uit mocht komen dat er even veel schepen als wagens in de hemel zijn,
laat dat schip dan uw metgezel zijn. Laat het onder uw toezicht met u wedijveren: u hebt het
vanuit den hoge bewonderd en vergat uw eigen reis. U hebt nauwelijks een tiende deel van de
wereld bereisd; dat schip heeft wel honderd keer zoveel ondernomen. (11) U hebt de
ontoegankelijke, koude streken van Scythië voor de Grieken ontsloten en het was een enorme
prestatie, de vreselijke Symplegaden ongemerkt te kunnen passeren. Dit roemrijke schip heeft,
na de woeste Skylla en Charybdis van de Straat van Magelhaens voorbijgevaren te zijn, als
eerste een veilige weg ontsloten (15) waarlangs de westelijke wereld zich verbindt met de
oostelijke en de beide Indiën hun enorme rijkdommen aaneenvoegen. Het is Jason, uw leider uit
Thessalië, door uw toedoen mogelijk gemaakt om met veel moeite Medea èn een hoeveelheid
goud mee terug te brengen. Dìt roemrijke schip legt voor de Nederlanders een weg open naar
zeer grote rijken, waarvan de grond van goud is en desalniettemin geschikt om bebouwd te
worden.

143. Een gedicht ter nagedachtenis aan Jacobus le Maire, de vinder van de nieuwe zeestraat.
Tot nu toe hebben wij (wie zou het geloven!) in een onbekende wereld geleefd en heeft de
schipper zijn weg gezocht met behulp van een onjuiste kaart. Er lag nog een tweede wereld in
de onmetelijke zee en het zuiden was via een andere zeeëngte te bereiken.
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5.

10.

Latijnse teksten

Maerius hoc vidit toto licet orbe remotus
nec mora deprendit quod ratus ante fuit.
Parva repertori quondam dedit insula nomen,
cum studio mundus crescere caepit opum.
Emenso toties pelago totiesque remenso
ecquis adhuc orbem delituisse putet!
Has alius partes, alius sibi vindicet illas,
explevit mutili corporis ille decus.
144. In mortem Iacobi Hemskerckii classis praefecti.

5.

10.

Heu, quanto tibi mors unius constat, Ibere!
Quam velles illum non tetigisse virum!
Ille quidem de te nunc ipsa in morte triumphat
et tibi praeclusit mortuus Oceanum.
Sed tamen haec pluris constat victoria Belgis,
iam malint hostem non superasse suum.
O, quoties optant socijs et classe relicta
Gadibus extremis hunc superesse sibi!
Quantus erat! Victrix unum gens victaque luget.
Ah, non haec virtus morte probanda fuit.
145. Epitaphium eiusdem.
Qui iacet hic (quantus fuerit metire) subegit
arma sua populos ponere morte duos.
Hic petijt pacem metuens iam lumine cassum;
ille dedit, classis quod iacet orba duce.
146. In signa eiusdem auspicio in freto Herculeo capta.

5.

10.

Postquam saevus Iber Indos stravisset inermes,
Hercule iam maior visus in orbe sibi est.
In signis statuit, ceu bina trophaea, columnas,
hunc iactans titulo se superasse brevi.
Atque ita circumfert victum terraque marique
Amphitruoniadem nec sua vota capit.
Ille triumphari se gente dolebat ab ista
actarumque boum Geryonisque memor.
Dumque Deus tempus vindictae despicit aptum,
hanc tibi congressam, Belgica, classe videt,
nec mora cum signis hostem tibi tradit in ipso,
ad quod constituit marmora bina, freto.
147. Ad percussorem Henrici magni, regis Galliarum.
Tu Metij poena frueris pro talibus ausis?
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(5) Le Maire heeft dit gezien, ook al was hij er een hele wereld vandaan, en ontdekte zonder
dralen de weg die zoëven nog slechts in zijn gedachten bestond. Een klein eiland heeft ooit
aan de vinder ervan een roemrijke naam gegeven toen de wereld door het zoeken naar haar
schatten begon te groeien. Wie zou er, nu de zee zovele malen gemeten en nog eens gemeten
is, (10) gedacht hebben dat er nòg een wereld verscholen heeft gelegen! De een mag deze, de
ander die delen voor zich opeisen, maar híj heeft van een nog onvolledig lichaam de volle
schoonheid onthuld.

144. Op de dood van vlootvoogd Jacob van Heemskerck.
Hoe duur komt de dood van één man u te staan, Spanjaard! Hoe graag zou u willen dat u die
man niet getroffen had! Hij triomfeert in elk geval nu juist door zijn dood over u en heeft, ook
al is hij gestorven, de Oceaan voor u gesloten. (5) Maar toch kost deze overwinning de Nederlanders meer en zouden ze nu liever willen dat ze hun vijand niet overwonnen hadden. O, hoe
dikwijls wensen zij dat hij zijn makkers en zijn vloot daar bij het verre Cadiz verlaten had en
nog onder hen was! Welk een groot man was hij! Een volk, dat overwinnaar en overwonnene
is, rouwt om hem alleen. Ach, zijn dapperheid hoefde niet bewezen te worden door de dood.

145. Grafschrift voor dezelfde man.
Hij die hier ligt (denk u eens in, hoe groot hij was) heeft door zijn dood twee volkeren gedwongen om de wapens neer te leggen. Het ene heeft de vrede gezocht uit vrees voor hem,
hoewel hij al gestorven was, het andere heeft daarin toegestemd, omdat de vloot geen leider
meer had.
146. Op de banieren, die onder de auspiciën van dezelfde man in de Straat van Gibraltar
buitgemaakt zijn.
Nadat de wrede Spanjaard de weerloze Indianen neergeslagen had, vond hij, dat hij op aarde
nu groter was dan Hercules. Hij heeft op zijn banieren als twee zegetekenen twee zuilen
aangebracht, er met een klein symbool op pochend, dat hij hem overtroffen had. (5) En zo
draagt hij overal te land en ter zee het feit rond dat de zoon van Amphytrio overwonnen is,
maar hij kan zijn beloften niet houden. Hij was er gebelgd over, door dat verafschuwde volk
overtroffen te worden en moest vaak denken aan Geryones en het roven van de runderen. En
toen God uit den Hoge neerblikte, op zoek naar een tijd die geschikt was voor wraak, (10) zag
Hij dat de Spaanse vloot, Holland, slaags geraakt was met de uwe. En terstond levert hij de
vijand met banieren en al net in die zeeëngte aan u uit, waar de held zijn twee blokken steen
heeft neergezet.

147. Tot de man die Hendrik de Grote, de koning van Frankrijk, doorstoken heeft.
Krijgt u de straf van een Metius voor een dergelijke wandaad?
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5.

Latijnse teksten

Tu scelus hoc una, perfide, morte luis?
Cur tibi non animae plures nec corpora plura?
Cur non in poenas sufficis ipse tuas?
O, utinam quoties moreris, reviviscere posses,
et tibi nunc Hydrae vis recidiva foret!
Pro dolor! Europae populos hic perdidit ictus;
tot cecidisse tua millia crede manu.
Ergo animas totidem debebas reddere terris,
aequetur meritis ut tua poena tuis.
148. Ad regem Galliarum, de communibus motibus intestinis.

5.

Optime rex, puero cui regi contigit esse
et puero mores contigit esse seni,
vulnere cum patris Celtae Belgaeque perirent
et populos ictus perderet iste duos:
utraque gens per te velut huius fota revixit
sanguine, tu tanti protinus instar eras.
Scit vetus hoc hostis, quodque in te vivit uterque
nunc in te populum rursus utrumque petit.
Nempe tuus genitor letho est disiunctus ab illis;
crimine vos falso dissociare studet.
149. Aliud.

5.

10.

Quam simili fato similique affligimur hoste,
Gallia! Pars certe Belgica vera tui est.
Celtiber est hostis genti fatalis utrique
inque vicem paribus tentat utramque modis.
Quae tulimus bello, quae falsa pace tot annos,
testibus his rerum non eget iste status.
Nunc causas proceres inter regemque nocentes,
nunc inter patres Auriacumque serit.
Utraque decepta est, utriusque est exitus idem,
namque errore suo solvit utramque Deus.
Sed quoniam commune genus, commune periclum est,
cur non communis Celtiber hostis erit?
150. In opinionem eorum qui singulis Provincijs summum imperium tribuunt.

5.

Quae nova lis, Belgae, vestro super orta leone est?
Custodem patriae quid lacerare iuvat?
Vendicat hic pectus costasve, hic terga vel armos,
hic caput, hic caudam vendicat, ille pedes.
Communem furor est partiri velle leonem;
credite: divisus non erit ille leo.
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Boet u, trouweloze, deze misdaad met één enkele dood? Waarom heeft u niet meer zielen, niet
meer lichamen? Waarom bent u niet sterk genoeg om alle straffen die u verdiend hebt, te
ondergaan? (5) Ach, kon u maar net zo vaak herleven als sterven en had u nu het regeneratievermogen van een Hydra maar! Wat vreselijk, de volkeren van Europa heeft deze stoot ten
verderve gevoerd; (10) weet, dat zoveel duizenden door toedoen van uw hand zijn gevallen.
Zodoende zou u zovele malen uw ziel aan de aarde terug moeten geven, dat uw straf uw
misdaden evenaren zou.

148. Tot de koning van Frankrijk, over de algemene binnenlandse oproeren. (1)
Allervoortreffelijkste koning, aan wie het als kind ten deel viel om koning te zijn en aan wie
het als kind al ten deel viel om zich te kunnen gedragen als een veel oudere man, toen door
het verlies van uw vader de Fransen en de Nederlanders het slecht maakten en die vreselijke
slag die twee volkeren deed vergaan, (5) zijn zij allebei door uw toedoen, als waren zij
verkwikt door zijn bloed, opgeleefd; zó groot was uw invloed van meet af aan. Onze oude
vijand weet dit en omdat beide volkeren in uw persoon leven, valt hij die nu in uw persoon
allebei opnieuw aan. Waarachtig, uw vader is door de dood van hen gescheiden en nu doet die
vijand zijn best, ú met een valse streek van hen te vervreemden.

149. (2)
Hoe gelijk is ons lot, hoe gelijk de vijand door wie wij belaagd worden, Frankrijk. De Nederlanden maken waarachtig deel van u uit! De Spanjaard is van beide volkeren een noodlottige
vijand en stelt om beurten beide op dezelfde wijze op de proef. (5) Van datgene, wat wij door
de oorlog, wat wij door een onechte vrede zoveel jaren te dragen hebben gehad, ontbreekt het
de huidige toestand niet aan getuigen. Nu eens zaait hij verderf brengende onenigheid tussen
de adel en de koning, dan weer tussen de vaderen en Oranje. Beide volkeren zijn bedrogen,
voor beide is de uitkomst hetzelfde, (10) want God spreekt beide vrij van hun dwalingen.
Maar waarom zal, aangezien we dezelfde aard hebben en het om hetzelfde gevaar gaat, de
Spanjaard niet onze gemeenschappelijke vijand zijn?

150. Op de mening van diegenen die alle Provincies apart het hoogste gezag verlenen.(1)
Wat is dat voor een vreemde strijd, Nederland, die er over uw leeuw is ontstaan? Waarom
schept u er genoegen in om de bewaker van het vaderland te verscheuren? Deze wil zijn borst
of zijn buik hebben, die zijn rug of zijn flanken, die wil zijn kop, die weer zijn staart, die zijn
poten. (5) Er heerst een verdelingswoede om de Nederlandse Leeuw. Geloof me toch, als hij
verdeeld is, zal hij geen leeuw meer zijn.
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Latijnse teksten

151. Aliud.
Unanimi fratres, vestro super aethera noti
foedere, concordem quae scidit ira domum?
Dum septem petitis totum sibi quisque leonem,
non leo iam vobis omnibus unus erit.
152. Aliud.

5.

10.

Quam gaudet veteri leo Belgicus, ecce, magistro!
Quam subito redijt quod fuit ante decus!
Dum rectore suo caruit, luctuque situque
languida vix potuit membra levare solo.
Foederis aeterni vetus hoc insigne, sagittae
(pro pudor!) infirmis unguibus exciderant.
Vulneribus multis animam vix ipse trahebat,
dum miser in septem frustra secandus erat.
Ex uno fieri septenos posse leones
spes dominis vafro murmure facta fuit.
Non tulit hoc rector lethoque exemit alumnum
et solita fovit vulnera saeva manu.
Heu, crudele nefas! Totus quem respicit orbis,
ille leo canibus praeda futurus erat.
153. In opinionem eorum qui et singulis civitatibus hoc tribuunt.

5.

10.

O furor! An quisquam sua non insignia norit,
nominis an possit non meminisse sui?
Contigit hoc Belgae: sua nunc insignia nescit,
nec meminit demens nominis ipse sui.
Tamne tui solitaeque oblita es, Belgica, vocis,
quam tua gaudet adhuc prisca moneta loqui?
Ecce, suam repetit provincia quaeque sagittam,
et partem quaevis urbs petit inde suam.
Fragminibusne istis et trunco corpore civis
obvius Hispanis ensibus ire velit!
Cui septem populi septemque obsistere regna
vix poterant, urbs huic se putat una parem?
154. In privatos milites.

5.

Cur novus, o Belgae, vobis exercitus iste
cogitur? Haud usquam se movet hostis Iber.
Nec si se moveat, sit opus nova scribere signa,
praesidio veteri sunt loca tuta satis.
Sed neque iam vobis fas est bellare nec illi:
foederis hoc icti tempus utrumque vetat.
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151. (2)
Eensgezinde broeders, bekend in de hoge hemel door uw verbond, wat is dat voor een toorn
die uw harmonieuze woning gespleten heeft? Als ieder van u zevenen de hele leeuw probeert
te krijgen, zal er uiteindelijk helemaal geen leeuw voor u allen meer zijn.

152. (3)
Kijk eens hoe blij de Nederlandse leeuw is om zijn oude meester! Hoe plotseling is de roem
teruggekeerd die hij vroeger bezat! Zolang hij zijn heer moest missen, kon hij van droefheid en
slapte zijn moede ledematen nauwelijks van de grond tillen. (5) Dit oude symbool van een
eeuwig verbond, de pijlen, waren - wat een schande - uit zijn zwakke klauwen gevallen. Door
zijn vele verwondingen kon hij maar net in leven blijven, toen hij, ongelukkige, zonder dat het
enig nut had in zeven stukken gesneden zou worden. Er is door een idioot gerucht bij zijn
meesters de verwachting ontstaan (10) dat er uit één leeuw zeven gemaakt konden worden. Zijn
heer heeft dit niet verdragen; hij heeft zijn beschermeling aan de dood ontrukt en met zijn hand,
die daaraan gewend was, de vreselijke wonden verzorgd. Ach, wat een wreed onrecht! Die fiere
leeuw, waar heel de wereld tegenop kijkt, moest een prooi voor de honden worden.

153. Op de mening van hen, die dit ook aan de steden apart toedelen.
Wat vreselijk! Zou iemand zijn eretekenen niet kennen? Zou iemand zich zijn naam niet
kunnen herinneren? Dat is de Nederlander overkomen: die kent nu zijn eretekenen niet meer
en herinnert zich in zijn waanzin zijn grote naam niet. (5) Bent u, Holland, zozeer uzelf en de
vertrouwde woorden vergeten die uw geld uit vroegere tijden tot op heden nog met vreugde
uitspreekt? Kijk, elke provincie probeert om zijn eigen pijl terug te krijgen, waarna ook iedere
willekeurige stad zijn deel ervan wil hebben. Zou de burger dan met die brokstukken en met
een verminkt lichaam (10) de Spaanse zwaarden tegemoet willen gaan? Is er één stad die
denkt, dat hij de gelijke is van hem, aan wie zeven volkeren, zeven rijken, nauwelijks
weerstand konden bieden?

154. Op de privé-soldaten. (1)
Waarom wordt er zo'n verwerpelijk nieuw leger door u op de been gebracht, Nederlanders?
Nergens roert zich onze vijand, de Spanjaard. En zelfs als hij zich zou roeren, zou het niet
nodig zijn, nieuwe troepen te lichten: met hun oude bezetting zijn alle plaatsen veilig genoeg.
(5) Maar het is u noch hem op dit ogenblik toegestaan om oorlog te voeren; deze tijd, nu er
een verdrag gesloten is, verbiedt het beide partijen.
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10.

Latijnse teksten

Usque adeo bellum dulce est? Ah, quaeritis hostem,
utque deest, hostis iam sibi civis erit.
Sed miserere Deus patriae: quam laedere pace
Celtiber horrescit, perdere Belga parat.
155. Aliud.

5.

Quem bene summotum, quem longe creditis esse,
hostis habet muros, Belgica coeca, tuos.
Illa manus cui te credis damnosior hoste est:
excidium custos attulit ipse tibi.
Fabula quae fuerat iam fabula desiit esse;
en, urbs Iliacum quaeque recepit equum.
156. Aliud.

5.

Quis novus haec Cadmus consevit culta? Quis alter
in nostram dentes praebuit anguis humum?
Diversae surgunt acies hastisque minantes
cognatas properant conscelerare manus.
Non opus Hesperiae est vires educere contra:
ista seges ferro iam cadet ipsa suo.
157. Aliud ad Deum.

5.

Quanta, Pater, misero nox circumfusa Batavo est!
Quis nova, dum cessat Celtiber, arma movet?
Nunc impune quidem moriendum est; civis an hostis
hic fuerit, cum quo congrediare, latet.
Pelle, precor, tenebras, hostem modo cernere detur,
et liceat famulis luce perire tuis,
ne quisquam maculet fraterno sanguine dextram
utque nocens nostra caede sit unus Iber.
158. In exauctorationem militum privatorum.

5.

Gratia sit rerum Patri, quod dispulit umbras,
tempore queis longo Belgica mersa fuit.
Quo res summa loco fuerit nunc cernere promptum est;
unius, en, acies gentis utrinque stetit.
Dum putat haec hostem pars illam, nec fuit hostis,
conflictura sibi Belgica fortis erat.
159. Ad regem Magnae Britanniae de legatis ecclesiasticis, quos ad Synodum
Nationalem misit.
Non levius bellum est istuc, Rex Magne, priori,
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Is de oorlog zoiets heerlijks? O, u zoekt een vijand en zolang die er niet is, zal de burger zijn
eigen vijand wel zijn. Maar Gij, God, ontfermt U zich toch over ons vaderland: terwijl de
Spanjaard er voor terugdeinst om het in vredestijd te schenden, maken de Nederlanders zich
op om het te gronde te richten.
155. (2)
De vijand van wie u denkt dat hij goed en wel verdreven is, heeft uw muren in bezit, blind
Nederland! De bende waaraan u zich toevertrouwt, is schadelijker dan de vijand; uw bewaker
heeft zelf uw ondergang voor u meegebracht. Wat een fabeltje was, is opgehouden, een
fabeltje te zijn: kijk toch, iedere stad heeft zijn eigen Trojaanse paard binnengehaald.

156. (3)
Welke nieuwe Cadmus heeft deze oogst gezaaid? Wie is de tweede draak die tanden, nu voor
ónze grond, geleverd heeft? Er rijzen overal troepen op en die haasten zich om, dreigend met
hun lansen, de handen van verwanten door misdaad te bezoedelen. (5) Het is niet nodig om
Spaanse troepen tegen ons uit te laten rukken: dat drakengebroed zal weldra zelf vallen door
zijn eigen wapens.

157. Tot God. (4)
Welk een diepe nacht, Vader, is over de arme Nederlanders uitgestort; wie laat er nieuwe
wapens kletteren, terwijl de Spanjaard rustig toeziet? Nu moet men sterven zonder dat de
dader gestraft wordt; of hij, met wie men op de vuist gaat, een medeburger of een vijand was,
blijft onopgehelderd. (5) Verjaagt U toch, zo smeek ik U, de duisternis, laat het ons slechts
gegeven worden, onze vijand te kunnen zien en laat het Uw dienaren vrijstaan om in het licht
te sterven, want dan zal niemand zijn rechterhand met het bloed van zijn broeder bevlekken
en alleen de Spanjaard schuldig zijn aan onze dood.

158. Op het ontslag van de privé-soldaten.
Dank aan de Vader van de wereld, omdat Hij de schaduwen heeft verdreven waarin de
Nederlanden lange tijd gedompeld zijn geweest. Het is nu zichtbaar geworden, in welke
toestand onze zaak verkeerd heeft. Kijk toch, gelederen uit één volk stonden tegenover elkaar.
(5) Toen het ene deel dacht, dat het andere de vijand was, terwijl er geen vijand was, stond het
dappere Holland op het punt, met zichzelf slaags te raken.

159. Tot de Koning van Groot-Brittannië, over de kerkelijke gezanten die hij naar de Nationale Synode gezonden heeft.
Niet minder gevaarlijk is deze verfoeilijke oorlog, Grote Koning, dan die van weleer,
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5.

10.

Latijnse teksten

non minus hoc Belgas arma Britanna iuvant.
Tunc stetit in campo, nunc intra moenia nostra
Cantaber, e templis praelia caeca ciet.
At miseri trepidant cives noctisque per umbras
alter in alterius, vel sua, tela ruunt.
Plus manus haec ergo nobis praestabit inermis,
quam qua Flandriaco littore fusus Iber.
Haec externa simul reprimet civiliaque arma,
externis nullam fecerat illa moram.
Castraque erant tantum tunc in discrimine, sed nunc
in dubio rerum Belgica tota iacet.
Haec tibi non civis servati praemia debet,
sed bis servatae (si sinat ipsa) sui.
160. In consilium14 quod iam pridem Rex de convocanda Synodo dederat.

5.

10.

Celtiber ad magicas tandem confugerat artes,
dum videt in Belgas nil superesse sibi.
Machina iam cessat belli; diversa parantur
instrumenta malis non bene nota magis.
Iamque animis ipsis bellum pro moenibus infert,
atque hos mille modis urget, ut illa solet.
Dumque novis nunc ad manes nunc ducit in astra
lusibus, in patriae repserat ipse sinum.
Sed nos Hesperio solvit solertia rhombo
implicitos Regis, fide Britanne, tui.
Iuverat hic quondam non segniter arma moventes,
nunc externatos sensibus asseruit.
161. Ad Deum, ut Princeps huius consessus esse velit.

5.

10.

14

Quis magus avertit sanos tibi, Belgica, sensus?
Quis furor haud aequam te facit esse tibi?
Nunc demum dubitas an iuste ceperis arma,
et causam damnas, quam probat hostis Iber?
Hic honor illustres animas, haec fama manebat
pro te proque sua quae cecidere fide?
Nonne horres iterum manes damnare fideles
atque iterum diris imposuisse rogis?
Tu facis hoc equidem, si non tibi vera videtur
relligio, pro qua non metuere mori.
Heu, pietas! Non tot crucibus, non ignibus ipsis
spectari potuit, ferrea turba, fides?
Debuit hanc cunctis testari gentibus orbis,
queis colitur pura relligione Deus?

In de oorspronkelijke uitgave: concilium.
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niet minder genoegen dan toen beleven de Hollanders aan de Engelse hulptroepen. Toen stond
de Spanjaard in het veld, nu is hij binnen onze muren en stuurt vanuit de kerken een blinde
strijd op ons af. (5) De ongelukkige burgers lopen angstig rond en in het nachtelijk donker ijlen
zij de pijlen van een tegenstander of zelfs die van de eigen partij tegemoet. Meer zullen
derhalve deze ongewapende mensen voor ons doen dan de troepen waardoor de Spanjaard van
de Vlaamse kust verdreven is. De eersten zullen het geweld dat van buiten èn van de burgers
komt, bedwingen, (10) de laatsten hadden dat al zonder aarzelen met het geweld van buiten
gedaan. Toen was ons legerkamp slechts in gevaar, maar nu ligt heel Nederland neergeslagen,
onzeker over zijn lot. Dit land is u geen beloningen verschuldigd voor het redden van de
burgerij, maar voor het feit, dat het - als het dat tenminste wil - zelf tweemaal gered is.

160. Over de raad die de Koning ons al een poos geleden over het samenroepen van een
Synode gegeven had.
De Spanjaard had te langen leste zijn toevlucht genomen tot magische kunsten toen hij zag dat
hem niets anders overbleef tegen de Nederlanders. De oorlogsmachine valt nu stil; er worden
allerlei hulpmiddelen in stelling gebracht die zelfs bij kwaadwillige magiërs niet erg bekend
zijn. (5) En weldra voert hij in plaats van tegen hun steden oorlog tegen de zielen zelf van de
mensen en benauwt die, zoals hij dat pleegt te doen, op duizend manieren. Terwijl hij hen met
zijn vreemde spelletjes nu eens naar de onderwereld, dan weer naar de sterren voerde, was hij
intussen zelf diep in het hart van het vaderland binnengeslopen. Maar wij, die in de tovercirkel
van de Spanjaard gevangen zaten, werden daaruit bevrijd, trouwe Brit, door de slimheid van uw
koning. (11) Hij had ons eens, toen wij vol ijver met onze wapens zwaaiden, geholpen, en nu
heeft hij ons, toen wij totaal in verwarring verkeerden, gered.

161. Tot God, dat hij de Voorzitter van deze Synode wil zijn.
Welke tovenaar heeft, Nederlanden, uw gezonde verstand weggenomen? Welke razernij zorgt
er voor dat u geheel niet gelijk meer bent aan uzelf? Twijfelt u er nu pas aan of het wel terecht
was, dat u de wapens opgenomen heeft, en veroordeelt u nu pas de zaak, die uw vijand, de
Spanjaard, voorstaat? (5) Is dit de eer, dit de faam, die de roemruchte mensen wachtte die
voor u en voor hun geloof gevallen zijn? Schrikt u er niet voor terug, de schimmen van de
gelovigen een tweede keer te veroordelen en ze opnieuw op de wrede brandstapel te brengen?
Dit is het, dunkt me, wat u doet, als de godsdienst waarvoor ze zonder vrees gestorven zijn, u
niet de ware lijkt. (10). Arm geloof! kon u, mensen van ijzer, bij zoveel kruisen en bij al die
vuren niet zien dat het om echte vroomheid ging? Moest daar getuigenis van worden afgelegd
door alle volkeren van de wereld door wie God vereerd wordt met het ware geloof?
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15.

Da Pater, his igitur vestram cognoscere mentem;
praesideat Sancto Spiritus ipse Choro,
neu, quos aetheria iam dudum sede recepit,
filius in terris hos sinat esse reos.
162. Ad Belgas reformatam relligionem Christianam profitentes, de iudicio Synodi
Nationalis.

5

Unanimi quondam fratres, iam iungere dextras
cunctaque Lethaeis tradere restat aquis.
Arbitrio socium lis omnis vestra dirempta est.
Ah, compromissi vos meminisse decet.
Non mora consilijs datur, aut hoc stare necesse est,
aut fiet vobis arbiter hostis Iber.
163. Communis gratiarum actio ad Deum. PSAL. 148.

5.

10.

15.

20.

25.

30.

Aetheris indigenae magni, quique alta serena
securi colitis lethi vitaeque laborum,
vosque, leves animae, manus officiosa, Jehovae,
et non humanis fulgens exercitus armis,
quique diem mundo promis, Sol, quaeque tenebras,
Luna, levas, nec non Lunam comitantia signa,
ipsaque multiplicis miranda volumina coeli
et sincere, polo qui circumfunderis, humor:
tollite quaeque suos cantus magnumque Tonantem
dicite, qui nutu non enarrabile rerum
struxit opus nullaque innixum mole manere
aeternum dedit et primum servare tenorem.
Tum varij terrae foetus atque horrida monstra
aequoris et si quis gurges misceris Avernis,
terribilesque sati gelidis in nubibus ignes,
nixque et iners grando vosque horum semina fumi,
et patris interpres summi rapidissime turbo,
nec minus et montes positi pro limite terris
obijcibusque mari, collesque arbustaque laeta
silvarumque decus cedri, pecudesque feraeque,
quaeque viam per humum sinuosa carpitis alvo,
quaeque viam levibus suspensae carpitis auris,
et Domini rerum Reges et proxima sceptra,
quique agitis laeti vestris sub legibus aevum
et qui iura datis populo, iuvenesque senesque
maturaeque viro, matresque effoetaque turba,
communem celebrate patrem. Super aethera nomen
illius auditur longe, magnumque per orbem
funditur atque orbem maiestas implicat ipsum.
Sed magis affulget nulli, gens clara Jacobi,
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(15) Geef hun dan, Vader, dat zij Uw bedoelingen leren kennen; moge de Geest zelf het
Heilige Koor leiden en laat Uw Zoon niet toestaan dat zij, die Hij al lang in Zijn hemelse
verblijfplaats heeft opgenomen, op aarde voor schuldigen doorgaan.

162 Tot de Nederlanders die het Gereformeerde geloof belijden, over het oordeel van de
Nationale Synode.
Gij broeders, die ooit eensgezind waart, er rest ons nu de handen ineen te slaan en al het
gebeurde aan de wateren van de Lethe prijs te geven. Door de uitspraak van uw bondgenoten
zijn al uw geschilpunten uit de weg geruimd; kom, nu moet u denken aan datgene, wat u
samen overeengekomen bent. Er is geen tijd meer voor overleg; u moet u aan uw overeenkomst houden, of anders zal uw vijand, de Spanjaard, uw rechter worden.

163.

5.

10.

15.

20.

25.

30.

Dankzegging van ons allen aan God; Psal. 148.
Machtige hemelbewoners, die kalm in den hoge vertoeven,
en gij, die daar woont zonder dood en 's levens ellende;
en gij, lichte zielen, gij, Jehova's ijverige scharen,
gij, leger, dat schittert door uw bovenmenselijke wapens,
Zon, gij die de dag aan de aarde toont, en ook gij, Maan, die
voor ons de nacht verlicht, gij, de Maan vergezellende tekens,
en gij, wondere ruimten der menigvuldige hemelen,
ook gij, zuiver vocht dat ligt om 't gewelf van de hemel,
heft allen aan uw gezang, verheerlijkt de grote Heer, de
Donderaar, die met een wenk het onzegbare werk van de schepping
op heeft gebouwd en zorgde dat alles wat er in 't heelal is
eeuwig vast blijft verankerd en nooit meer kan verand'ren.
Gij ook, veelsoortige telgen der aarde, gij, vreselijke monsters
van de Oceaan, voorts gij, afgrijselijke hellekolken,
gij, schrikwekkende vuren, ontstaan in de ijskoude wolken,
nevelen, uit wie worden de sneeuw en de trage hagel,
en gij, zeer snelle stormwind, tolk van de hoogste Vader,
tevens gij, bergen, als grenzen gesteld aan de landen der aarde,
afweer tegen de zee, gij heuvels en weelderige bomen,
gij ceders, trots van de bossen, gij, vee en gij, wilde dieren,
alles wat over de grond met kronkelende buik zijn weg zoekt,
alles wat hoog in de hemel zijn weg zoekt op lichte vleugels,
ook gij, vorsten van Gods heelal, en naburige machten,
die blij uw leven leeft en regeert onder uw eigen wetten
en die het recht verleent aan het volk, gij jongen en ouden,
huwbare vrouwen, moeders, gij grote schare der zwakken,
looft allen samen uw vader, wiens naam wordt gehoord in de hemel
en hier op onze aardbol naar verre landen verspreid wordt.
Want zijn majesteit is over de hele aarde.
Maar niemand straalt hij feller tegen, beroemd volk van Jacob,
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quam tibi; magnanimos tibi enim caput extulit inter
finitimos longeque dedit lateque timeri.
164. Conclusio ad Deum. PSAL. CXXXIX.
Domine probasti me et cognovisti me, etc.

5.

10.

15.

20.

25.

30.

35.

40.

Interior, Rex magne, tibi penitusque videndus
ante oculos versor, te nec surgensve sedensve
nec quodcunque geram lateo, stantemque et euntem
circuis atque animo gressus praevertis ituri
verbaque dicturi, meque hinc amplexus et illinc
quemque regis motum tuaque inter brachia versas.
Mens hebet obtutu rerum defixa tuarum
nec valet eniti sursum nec tendere contra.
Queis tibi me latebris subducam, quo tua fallam
ora loco? Coelumne petam? Tua regia coelum est.
Anne Erebum? Regnas Erebo. Si commodet alas
ipsa suas Aurora mihi, quibus auferar ultra
Oceani fines, ubi sol sese aureus abdit,
hic tamen inijcias dextram. Si forte tenebras
condere me sperem, tenebrae tibi lumina praebent
et superat lucem nox intempesta diei.
Ante meos renes praecordiaque insedisti,
quam sedes habuere suas, dum matris in alvo
informis fluxi nec adhuc concrescere coepi.
Quo miranda mei primordia carmine dicam,
scilicet in teneros ut me discreveris artus
flexilibus nectens nodis, qua denique totum
arte laboraris, caeca dum sede morabar,
intexens ut acu pictum velamen et alto
stamina quae solers suspendit aranea tigno.
Iam tibi massa rudis qualis quantusque videbar,
iam tum habitus praesens patuit. Tu singula libro
incrementa mei quaeque in momenta notasti,
ante quidem distincta forent quam membra, vel ante
coeperit inflecti quam curvi machina mundi.
Quis tua percipiat, Genitor, miracula, quisve
enumeret! Citius numero comprendat arenas.
Saepe recensentem nocti lux illaque luci
tradit, et immensum feror irrequietus in orbem.
An cessas penitus sceleratam excindere gentem?
Anne impune ferent caedes atque effera facta?
Perde, precor, rabiemque a me depelle nefandam,
atque tuum Numen, quo nec simul abstinet illa,
assere. Nonne odio mihi sit qui te, Pater, odit!
Odi equidem, nec tu dicenti crede, sed ipsum
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dan juist ú, 't is uw hoofd dat hij hemelhoog heeft verheven
onder uw fiere gelijken en dat wijd en zijd gevreesd wordt.
164.
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30.

35.

40.

Besluit, tot God; Psalm 139.
Domine probasti me et cognovisti me, etc.
Diep in mijn binnenste, diep in mijn hart kunt Gij zien, grote Koning,
Voor Uw ogen ben ik; Gij kent mijn zitten, mijn opstaan,
niets van wat ik doe ontgaat U, bij lopen en stilstaan
bent Ge om mij heen en voorziet in Uw geest het doel van mijn schreden
en wat ik zeggen zal; Gij omgeeft mij van voor en van achter,
Gij richt al mijn bewegen en koestert me in Uw omarming.
Mijn geest verstomt vol ontzag door de aanblik van al Uw werken
en vermag niet op te stijgen of u tegen te spreken.
In welke schuilhoek U te ontlopen, waarheen te vluchten
voor Uw gezicht? Zeker niet naar de hemel, want die is Uw woning,
niet naar de hel, want Gij heerst in de hel. Als Aurora haar vleugels
mij aan zou doen om te vliegen verder nog dan de grenzen
van de Oceaan, waar de zon zich verbergt met zijn gouden stralen,
zou daar Uw hand mij toch vinden. Mocht ik wellicht hopen
mij in het duister te bergen: de duisternis schaft U verlichting
en bij nacht en ontij is die nog heller dan daglicht.
Gij hebt U al in mijn nieren, al in mijn hart gevestigd
eer zij hun plaats nog hadden, toen ik in de schoot van mijn moeder
ronddreef zonder vorm en nog niet begon samen te groeien.
Met welke verzen zal ik mijn wond're begin bezingen,
namelijk hoe Gíj mijn tengere leden gevormd hebt
en ze verknoopte met buigzaam gewricht, waarna het geheel dan
kunstig door U werd gemaakt toen ik nog in 't duister vertoefde.
Gij weefde als was 't met een naald mijn kleurig patroon, als de draden,
die de nijvere spin bevestigt aan 't hoge gebinte.
Reeds toen ik nog ongevormd was, zag U mij, zoals ik zou worden,
toen al wist Ge hoe oud 'k worden zou, kende Gij mijn karakter,
toen reeds was mijn gestalte U bekend, al wat nog zou komen
hebt Ge in uw boek opgetekend, mijn uren, mijn dagen, mijn jaren,
voordat mijn leden waren gevormd, ja, zelfs nog veel eerder,
dan dat de wereldbol in een kromme baan ging bewegen.
Wie zou, o God, uw wonderen kunnen bevatten, begrijpen?
Wie zou ze kunnen tellen? Eer telde hij het zand op de aarde!
Vaak ben ik in gedachten verzonken van ochtend tot avond,
rusteloos snel ik dan voort door Uw onmetelijke wereld.
Houdt U soms op de misdadige mensen geheel te verdelgen?
Zullen zij soms ongestraft hun euvele daden bedrijven?
Dit bid ik U: breng hen om, laat hun boze razernij van mij wijken
en bevestig Uw goddelijk gezag, dat zij niet respecteren.
Zou ik dan soms niet allen, mijn God, die U haten ook haten?
Ja, ik haat hen; geloof me echter niet op mijn woord, onderzoek mijn
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inspice cor tacitoque errantes pectore sensus
consule. Si falsum, si quemquam laedere pronum,
comperias, et me consortem mitte sub umbras.
Vincat amor patriae.
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hart en let ook in mijn zwijgende borst op mijn dwalende zinnen.
Als u mij vals bevindt, geneigd ook maar iemand te schaden,
stuurt U mij dan naar beneden, een metgezel van de schimmen.
Moge de liefde voor het vaderland overwinnen.
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HISPANUS REDUX
sive
EXITUS INDUCIARUM BELGICARUM.
Ad
Foederatos Belgas.
Typis Aegidii Nicolai, Hornae 1622.
1. Ad Patriam.

5.

10.

Accipe nudatum penitus tibi, Patria, pectus,
quod pro te promptum est vulnera mille pati.
Tangere pro chartis mea te praecordia crede,
et tractare tua viscera nostra manu.
Tu mihi pro Phoebo, tu pro Permessidos unda;
a te, quicunque est, impetus iste venit.
Non eget hoc tempus, dices fortasse, poëtis,
nec ferus Hispanus carmine terga dabit.
Tu me, non Helicon, fecisti paene poetam,
et, tua si poscat res ita, miles ero.

Ad foederatos Belgas.
Cum mecum cogitarem, carissimi populares, ecquid remedij nostris dissidijs foret, occurrit
Hispanus ipse. Visus is mihi est habere instar scorpionis, qui veneni sui remedium est. Has
ille turbas artificijs suis concivit; idem eas recordationes sui componet. Quis enim, nisi mente
captus, qui norit Hispanum, de fato et natura Dei disputet et cum adversario super hoc ad
manus veniat cum ille ad portas esse nuntietur? Hunc itaque, ut communi incendio aliquid
aquae aspergerem, in medium proferre visum est. Non totum quidem, sed eatenus, ut,
tanquam ex ungue leo, a vobis agnosci posset. Non opus fuit ab alijs nationibus, quarum nulla
fere a saevitia illius tuta fuit, personam eius mutari; quivis vestrum hanc domi habet. A vobis
ergo hanc sumpsi et vos simul cum illo in scenam produxi, ut cum eo et vestri, quorum etiam
obliti videmini, meminissetis. Tam vos memoria originis vestrae quam crudelitatis illius,
quam experti estis, ad sanitatem convertere queat. Succurret vobis servitus vestra, par illi
Israelitarum in Aegypto et par illi Babyloniensi captivitas. Succurret simul ille vindex et
redemptor vester Deus, simul et officium gratitudinis quod ei pro libertate vestra debetis, cum
poenis ingratitudinis, quae vos una cum populo Iudaico excierent. In vobis haec omnia sita
sunt; inspicite vosmet ipsos. Ipsi vobis pro sacris annalibus Iudaeorum eritis. Nec tantum
primordia, sed etiam progressus vestros consulite. Comperietis religione et concordia huc
usque perventum esse. Hoc in anima reipublicae nostrae moneta, insignia, tituli, ipsum
denique nomen vestrum loquuntur, et vos ignoratis. Quis crederet tam breves belli ferias ita
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De Spanjaard is weer terug,
of
het aflopen van het bestand in de Nederlanden.
Tot
de Verenigde Nederlanden
Gedrukt bij Aegidius Nicolaus, Hoorn 1622.
1. Tot mijn vaderland.
Aanvaard, Vaderland, mijn hart, dat ik geheel voor u blootgelegd heb en dat bereid is om voor
u talloze verwondingen te verdragen. Geloof maar dat u mijn binnenste raakt en niet alleen dit
papier, en dat u met uw hand mijn innerlijk beroert. (5) U bent mijn Apollo, u bent de nimf
van Permessus’ stroom, van u komt al mijn inspiratie. Het ontbreekt deze tijd niet aan
dichters, zult u wellicht opmerken, en ook zal de wrede Spanjaard door een dichtwerk niet op
de vlucht slaan. U, niet de Helicon, bent het, die mij bijna geheel tot dichter gevormd hebt, en
als uw zaak dat mocht vragen, zal ik uw soldaat zijn.

Tot de Verenigde Nederlanden.
Toen ik er bij mezelf over nadacht, mijn beste landgenoten, of er een remedie voor onze
twisten was, kwam de Spanjaard mij zèlf tegemoet. Hij leek mij net een schorpioen, die de
remedie is tegen zijn eigen gif. Hij is het, die deze onlusten met zijn streken aangewakkerd
heeft; hij is het ook, die ze door de herinnering aan hem zal doen luwen. Want wie zou er, als
hij ook maar enig verstand heeft en de Spanjaard kent, over de predestinatie en de natuur van
God redekavelen en daarover met zijn tegenstander slaags raken, als hem bericht zou worden
dat de vijand voor de poorten staat? Zodoende leek het mij goed hem, om wat water op het
overal laaiende vuur te gooien, voor het voetlicht te halen, wel niet in z’n geheel, maar toch in
een dergelijke mate dat hij, zoals de leeuw aan zijn klauw, door u herkend zou kunnen
worden. Het was niet nodig, dat door de andere landen, waarvan er nauwelijks een veilig is
geweest voor zijn woestheid, zijn masker afgerukt werd; ieder van u heeft het bij zich in huis.
Ik heb dat van u dus genomen en u samen met de Spanjaard ten tonele gevoerd, opdat u zich
hem en uzelf – u leek uzelf óók vergeten te zijn – zou herinneren. Zowel het denken aan uw
afkomst als aan de wreedheid die u van hem ondervonden hebt, zou u misschien gezond verstand bij kunnen brengen. U zult denken aan uw afschuwelijke slavernij, die gelijk was aan
die van de Israelieten in Egypte, en aan uw gevangenschap, die gelijk was aan die van de
Babyloniërs. Tevens zult u aan uw God, uw wreker en verlosser, denken, tevens ook aan de
dankbaarheid die u hem voor uw vrijheid verschuldigd bent, en ook aan de straffen voor uw
ondankbaarheid, die u net als het Joodse volk in beweging moesten brengen. Dat alles is een
deel van u; onderzoekt uzelf maar. U zult voor uzelf zijn, wat de Heilige Schrift voor de
Joden is. En denk niet alleen over het eerste begin na, maar ook over wat er verder gebeurde.
U zult ontdekken dat u door vroomheid en eensgezindheid tot hier gekomen bent. In onze republiek spreken hiervan uw geld, uw eretekens, uw titels en tenslotte ook uw naam, en u doet,
of u dat niet weet. Wie zou er geloven dat een zo korte pauze in de oorlog u het begin van de
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vos facere potuisse, ut principia reipublicae et hostis ille, cum quo tot annos vobis res fuit,
omnino animis exciderint? Iam status cum hoste dies praeterijt. Si et hoc nescitis, ille vobis
cum triplici exercitu venit id denuntiatum. Cum bello itaque omnia in pristinum statum
redijsse credite et vos, quaeso, redite ad vos et ea, quibus respublica crevit et hactenus
stetit.Sed ne eadem dicendo ineptiam, versibus epistolam explebo. Paululum igitur oculos
transferte et reliqua, ut et haec, benigne legite.
Datum Hornae, Cal. Octob. 1621.
Vester I. Forestus.

2.

5.

10.

15.

20.
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30.

Ad eosdem.

Praeterit ut somnus miseris mortalibus aetas,
nec nisi per curas sentitur perque labores,
queis lux nulla vacat; quod si quae laetior orta est,
illa fugit veluti sol nubes inter aquosas,
qui jubar ostendit pariter, pariterque recondit.
Otia bis senos Belgis Hispanus in annos
fecerat armorum, visusque hic terminus aevum
nec reditura quidem duri certamina Martis.
En, hic rursus adest, medij vestigia nulla
temporis et nunquam ferro cessasse videtur,
nec quoque cessavit. Spatium breve foederis hujus
non immune fuit belli plusque obfuit illo.
Quid memorem pacis quod limine coepit in ipso
surgere, Menapijs qua Rhenus volvitur arvis,
quod te, care pater, Francorum maxime regum,
eripuit nobis, quamvis procul hostis abesset
inque tuae curru vehereris moenibus aulae.
Vercellas sileo, quae non sine sanguine nostro
impensisque tuum tardarunt, Maure, triumphum,
et Venetum Martem, quamvis plus iste cruoris
hauserit, et nostras viduarit civibus urbes.
Quid repetam clades et non felicia fata
Boiorum, miseris nimium communia Belgis!
Ex hinc bella geri finitaque tempora pacis
credite; nos campo proflixit Celtiber illo.
Sed leviora queror, quodque intra viscera bellum est,
praetereo quo non gestum funestius ullum.
Scilicet hoc nobis almae sub nomine pacis
intulit Hispanus, ponendoque arma retractat
acrius, et magnum quaerit sine Marte triumphum.
Quis furor, o cives? Vos successistis Ibero,
per vos continuat bellum, quod finijt ipse.
Nonne pudet, cui parcit Iber, discerpere matrem?
Nec pudet huic ultro per vana recludere portas
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republiek en de vijand met wie u zovele jaren te maken hebt gehad, totaal heeft laten vergeten? Reeds is de met de vijand overeengekomen dag voorbijgegaan, en als u dat nog niet
weet: hij komt met drie legers op u af om dat aan te kondigen. Gelooft dus maar, dat met de
oorlog alles weer tot de oude toestand is teruggekeerd en komt, zo bid ik u, weer tot uzelf en
neemt de zaken weer op waardoor de republiek groot geworden en tot nog toe overeind gebleven is. Maar om te voorkomen dat ik door steeds hetzelfde te zeggen als een dwaas overkom,
zal ik mijn schrijven met verzen aanvullen. Laat uw ogen dus wat verder dwalen en leest het
volgende, zoals u ook dit gelezen hebt, met welwillendheid.
Hoorn, 1 oktober 1621.
Uw I. Forestus.
2. Tot dezelfden.
Als een droom trekt het leven aan ons, ongelukkige stervelingen, voorbij en men merkt
slechts dat men leeft door de zorgen en moeilijkheden, waarvan geen dag verstoken blijft;
maar is er eens een wat blijdere dag aangebroken, dan vlucht die weg als de zon tussen
nevelige wolken, (5) die zijn stralen nu eens laat zien en dan weer verbergt. Gedurende twaalf
jaar had de Spanjaard tegenover de Nederlanders een wapenstilstand in acht genomen; die tijd
leek een eeuwigheid en men dacht al, dat de wrede oorlog met al zijn strijd niet terug zou
keren. Kijk, nu is hij er weer; van de onderbreking is geen spoor meer over (10) en het lijkt of
hij nooit met oorlogvoeren gestopt is, en hij is ook inderdaad niet gestopt. De korte tijd die dit
verdrag geduurd heeft, heeft wel degelijk strijd gekend en was nog nadeliger dan oorlog. Wat
zou ik nu moeten vertellen over die tijd van vrede; soms dat die vlak aan de grens, waar de
Rijn door de lage landen stroomt, zijn oorsprong heeft, (15) of dat die U, dierbare vader,
grootste van de Franse koningen, aan ons ontrukt heeft, hoewel de vijand ver van u vandaan
was en u in uw koets binnen de muren van uw paleis reed? Ik zwijg maar over Vercellae,
waar niet zonder bloed en kosten aan onze kant uw triomfantelijke opmars, Moor, is vertraagd
(20) en over de strijd van de Venetiërs, hoewel die nog meer bloed heeft doen vloeien en onze
steden van hun burgers heeft beroofd. Waarom zou ik weer spreken over de nederlaag en het
allerellendigste lot van de Bohemers, dat maar al te zeer gelijk was aan dat van de ongelukkige Nederlanders? Weet wel, dat er sindsdien oorlog gevoerd wordt en dat aan de tijden van
vrede een einde gekomen is: (25) op dat slagveld heeft de Spanjaard ons neergeslagen. Maar
ik ben over vrij onbelangrijke zaken aan het klagen en aan de oorlog die hier onder ons woedt
- de verderfelijkste die ooit gevoerd is - ga ik voorbij. De Spanjaard heeft ons die namelijk
onder de zegenrijke naam 'vrede' aangedaan en vat die door de wapenen neer te leggen des te
heftiger (30) weer op: hij probeert een grote overwinning te behalen zonder strijd.
Wat is dat voor een waanzin, burgers? U bent de Spanjaard opgevolgd; door úw toedoen gaat de
oorlog voort die hij zelf beëindigd heeft. Schaamt u zich niet dat u uw moeder, die door de
Spanjaard ontzien wordt, uiteenscheurt en schaamt u zich er niet over dat u zelf door uw
nutteloze tweedracht uw poorten voor hem opent?
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iurgia? Tam vilis vobis cruor ille decorus,
quo libertatem nobis emere parentes?
Momentumne animis horum vestrosque labores
abstulit? Audito vix pacis nomine vobis
excidit Hispanus seriesque immensa malorum?
Illum ego crediderim ramum felicis olivae,
quem praetendit Iber, Lethaeo flumine tinctum.
Hinc sopor ille animis, hinc illa oblivia nostri
summa mali, cujus solum meminisse levamen.
Quid meminisse tamen prohibet? Non immemor esse,
ut velit, Hispani poterit pars maxima vestrum.
Hos proprium corpus nec non et singula membra
illius admoneant, hos funera dira suorum.
Quisque suos artus tractet modo, sentiet illic
vulnera vix obducta, manus quae fecit Iberi.
Quisque suae stirpis recolat tellure repostos;
inveniet multos manes quos imputet illi.
Illis ante oculos saevi vestigia Mauri,
haustus aquis fundus combustaque villa, nec unquam
non meminisse sinunt auctoris. Vertitur ipse
ante oculos alijs et formidatur imago.
His subeunt puppes inclusae portubus olim
Hesperijs mercesque suae captivaque pubes,
et sacer ille animae carcer carcerque triremis,
quotquot vela vident. Nulli non certa reliquit
Hispanus monimenta sui; sunt et sua cuique
cum populis urbi, sua vulnera cuique, suaeque
cuique cicatrices; muri collapsaque tecta
assiduo furias hujus fraudesque loquuntur.
Sed fuit hic Martis furor irritus. Hei mihi, qualis
ille foret victor! Longos evolvere patrum
non opus annales: ipsas crudelis Iberi
consule relliquias vivos, o Belgica, fastos.
Nec dum quae referat nobis haec occidit aetas.
Ut satur imperij Caesar fessusque triumphis
dissimili nato rerum cedebat habenas,
dicitur haec illi lachrimans mandata dedisse:
'O mea progenies, hoc a me pignus amoris
accipe, sed plus quam patrij, nam morte paterna
haeredes alij fiunt, tu munere patris.
Nec jam vile dari munus tibi crede: monile
imperij est nostri. Quin omnia dantur in uno
regna tibi quotquot nostris sunt subdita sceptris.
Saepe per hunc servata sinum sunt omnia, saepe
fulta per hunc omnis rerum fortuna mearum.
Debeo quod regno Belgis, quod denique spiro.
Pro meritis unum hoc tantis te, nate, precantur,
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(35) Is dat roemrijke bloed waarmee onze ouders de vrijheid voor ons gekocht hebben, zó onbelangrijk voor u? Heeft een ogenblik soms de inspanningen van hen en van u uit uw
geheugen weggewist? Is, zodra u het woord 'vrede' gehoord had, de Spanjaard en alle geleden
ellende vergeten? (40) Ik zou haast denken dat die gezegende olijftak die de Spanjaard u
voorhoudt, gedoopt is in de rivier de Lethe. Vandaar die traagheid in uw hart, vandaar dat
totale vergeten van onze ellende, die we alleen kunnen verlichten door er aan te blijven
denken. Wat is het dan dat ons verhindert, er aan terug te denken? (45) De meesten van u
zullen stellig de Spanjaard - dat zou hij wel willen! - niet kunnen vergeten. Laten het eigen
lichaam en ook alle ledematen apart, hen aan hem blijven herinneren, evenals de wrede dood
van hun dierbaren. Laat ieder slechts zijn ledematen even aanraken en hij zal daar de
nauwelijks geheelde wonden die de hand van de Spanjaard heeft toegebracht, voelen. (50)
Laat ieder terugdenken aan diegenen van zijn familie die in de aarde ter ruste gelegd zijn, en
hij zal vele doden vinden om op het conto van de Spanjaard te schrijven. Laten de sporen die
de wrede Moor heeft achtergelaten, hun door het water verzwolgen land en hun afgebrande
huis hun voor ogen blijven staan; zij laten geen ogenblik toe, degene, die daar de oorzaak van
is, te vergeten. Zijn beeld zelf staat ook (55) anderen voor ogen en vervult hen met vrees. Bij
hen komen, telkens als zij zeilen zien, beelden op van de schepen die in het verleden
ingesloten zijn in Spaanse havens, van hun lading en hun gevangen genomen bemanning, van
die vervloekte kerker van mensen en boten. Bij niemand heeft de Spanjaard geen (60)
onuitwisbare herinneringen achtergelaten, en dat is ook het geval bij alle steden en hun
bevolking. Ieder heeft zijn eigen wonden, ieder zijn littekens; muren en ingestorte woningen
spreken voortdurend van zijn razernij en zijn bedrog. Maar deze oorlogsrazernij is tevergeefs
geweest. Ach, wat voor een (65) overwinnaar zou hij worden! Het is niet nodig, dikke
geschiedwerken over onze voorvaderen op te slaan: raadpleeg slechts, Nederland, wat de
wrede Spanjaard achtergelaten heeft: dat is levende historie; de tijd van nu verdoezelt datgene
waaraan hij ons moet herinneren nog niet. Toen de Keizer, die genoeg had van het regeren en
vermoeid was door zijn triomfen, (70) de teugels van het bestuur overliet aan een zoon die
nauwelijks op hem leek, heeft hij naar men zegt met tranen in zijn ogen de volgende woorden
als vermaning tot hem gesproken: 'Mijn kind, neem dit liefdespand van mij aan; maar het is
meer dan een teken van vaderlijke liefde, want waar anderen erfgenaam worden door de dood
van hun vader, word jíj dat door wat je vader je schenkt. (75) En nu moet je niet denken dat je
een waardeloos geschenk gegeven wordt: het is de keten die ons gezag vertegenwoordigt. Ja,
alle rijken die aan onze scepter onderworpen zijn, worden jou met dit ene rijk gegeven.
Dikwijls is door toedoen van dit natte landje dit alles behouden gebleven, dikwijls is het lot
van al het mijne erdoor ondersteund. (80) Dat ik regeer, ja, zelfs dat ik leef, heb ik te danken
aan de Nederlanders. Voor zó grote verdiensten verzoeken zij jou, zoon, slechts dit alleen,
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ut leges tueare suas sacrataque jura.
Quod si praestiteris, regnum tibi spondeo mundi,
sin secus, avertat dirum Pater optimus omen,
quod mihi nota virum virtus animique minantur.'
Dixerat. At juvenis nati praeceperat aures
impius antistes, patrisque oracula venti
et benefacta simul veterum rapuere clientum.
Imperij donum tanti sine nomine regis
displicuit; dici princeps infamia visa est.
Hanc armis abolere placet terrasque parare
ense suas, et quae melius jam sceptra tenebat.
Nec mora sparguntur nequicquam semina belli;
obstat sancta fides populi, nimiumque fidelem
hunc queritur rex esse sibi, quod protinus ire
non datur in bellum nec causas invenit armis.
Nec minus arma rapit; complentur milite fines
barbarico contra leges et jura fidemque.
Hunc ubi dimitti Phrixeus supplicat ordo,
fertur in absentes dirae sententia mortis:
tantum crimen erat precibus defendere leges.
A precibus coepit tam lamentabile bellum.
Nec satis est urbes, et mens generosa tenetur
praesidijs, coelique aditu prohibetur et alti
Numinis, atque humili patitur cum corpore vincla.
Usque huc eripitur libertas aurea Belgis.
Nequicquam miserae coeptis immanibus urbes
supplicibus tentant chartis avertere regem.
Nec de servitio nec paupertate queruntur:
libertas animi sceptris excerpitur una.
Nec modo jam questus peragunt interprete cera;
quin et principibus mandata est causa duobus,
quos commune decus regi jungebat equestre
communisque Dei cultus. Sed vota tulere
irrita: pro patria mors ora precantia clausit.
Te quoque mors nostrae miseratum, Carole, sortis
abstulit exhausto (si vera est fama) veneno.
Hinc animis, Belgae, poenas praesumite vestras.
En, quicunque facit pro vestra verba salute
occidit, et nato regis non parcitur ipsi.
Haec modo venturi fuerant praenuntia motus,
quem tulit Albanus. Tantas (quis crederet!) absens
per miseros cives edebat bellua clades.
Sic Borea sensim pontus veniente tumescit
praescius, et vento nondum spirante movetur.
Haec super ingenti dux advenit ipse tumultu,
sed deerant hostes, saevit pro milite tortor,
et gens tota rea est, sunt et sua crimina cuique;
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dat je hun wetten beschermt en de heilige eden gestand doet. Als je dát doet, beloof ik je de
wereldheerschappij, maar zo niet, moge dan onze allerhoogste Vader de vreselijke
voorgevoelens logenstraffen (85) die de bekende dapperheid van dat volk en hun
zelfvertrouwen mij vol dreiging ingeven.' Dat waren zijn woorden. Een gewetenloze priester
echter had zijn jonge zoon al van alles ingefluisterd en de winden hebben de voorspellende
woorden van de vader en ook de verdiensten van mensen die al heel lang trouwe aanhangers
van hem waren, met zich mee genomen. Het krijgen van een zó groot rijk zonder dat hij de
naam 'koning' kon voeren, (90) beviel hem niet; hij vond het een schande, 'prins' genoemd te
worden. Hij wil die met de wapenen uitwissen en zich deze landen met het zwaard tot de zijne
maken, kortom: een grotere macht hebben dan hij reeds had. En zonder dralen wordt er, zonder
dat er een reden voor is, zaad voor oorlog gezaaid. De goede trouw van het volk, met heilige
eden bekrachtigd, staat hem daarbij in de weg (95) en de koning klaagt dat het ál te trouw aan
hem is, omdat het hem niet mogelijk is zich op staande voet in de oorlog te storten en hij geen
redenen vindt voor een gewapend conflict. Niettemin neemt hij tóch de wapenen op; ons gebied
raakt, tegen wetten, recht en beloften in, vol met vreemd krijgsvolk. Wanneer de adel van de
Orde van het Gulden Vlies een smeekschrift indient met het verzoek, dit leger weg te sturen,
(100) wordt tegen hen in hun afwezigheid de harde doodstraf uitgesproken: een zó grote
misdaad was het om met smeekbeden wetten te verdedigen. Na het indienen van dat
smeekschrift begon de zo betreurenswaardige oorlog. Het is niet genoeg, dat steden door
troepen bezetgehouden worden, maar ook de edele ziel wordt gevangengehouden, de toegang
tot God hoog in de hemel wordt hem ontzegd (105) en hij heeft mét het nederige lichaam onder
boeien te lijden; zó grondig wordt de gulden vrijheid aan de Nederlanders ontnomen. Tevergeefs proberen de ongelukkige steden de koning door smeekschriften van zijn onzalige
ondernemingen af te laten zien. Maar zij beklagen zich noch over hun slavernij, noch over hun
armoede: (110) de vrijheid van geest alleen probeert men aan de macht van de koning te
onttrekken. En weldra uiten zij hun klachten niet slechts op papier: hun zaak is zelfs toevertrouwd aan twee edellieden, die beiden door de riddereed aan de koning verbonden waren en
die dezelfde godsdienst hadden als hij. Maar hun smeken was (115) vergeefs: de dood voor het
vaderland heeft hun vragende monden gesloten. Ook u, Carlos, die medelijden had met ons lot,
heeft de dood weggenomen, nadat u (als het gerucht op waarheid berust) vergif had gedronken.
Laat dit voor u, Nederlanders, een voorproefje zijn van de straf die u te wachten staat. Kijk toch,
ieder die zich uitspreekt ten gunste van u, (120) sterft, zelfs de zoon van de koning wordt niet
gespaard.
Deze zaken waren slechts voorboden geweest van de troebelen die de komst van Alva met
zich mee bracht. Zulke grote rampen (wie had dat kunnen geloven) bewerkstelligde die
onmens al onder de ongelukkige burgers toen hij er nog niet eens was. Zo begint de zee
geleidelijk te zwellen als de noordenwind er aankomt, (125) als had hij er een voorgevoel van,
en raakt hij al in beweging terwijl de wind nog niet blaast. Tot overmaat van ramp ontstaat er
een enorme opschudding bij de komst van de hertog zelf; maar er waren geen vijanden, in
plaats van soldaten gaat de beul te keer en een heel volk zit in de beklaagdenbank; ieder heeft
zijn eigen misdaden.
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his vitae sine labe tenor, pietasque fidesque,
illis crimen opes; scelus est non esse nocentem.
Praesidet Albanus, quem legerat ipse, Senatu,
accusans damnansque simul, fitque omnis Iberi
Belgica mancipium dominoque addicitur uni.
Ergo ruunt rapiuntque imis a sedibus urbes,
et delere parant omnem cum nomine gentem.
A procerum jugulo coeptum, dein vilia passim
corpora caeduntur. Nulli sua profuit aetas
nec genus aut sexus. Matris cadit abditus infans
visceribus, funus natalem praevenit, aut vix
editus in lucem summis affigitur hastis,
invalidique senes innixi stipite flagrant
praevertuntque rogum placida cum morte propinquum.
At scelerum laetus successu regulus Albae
prostrata posuit de libertate trophaeum.
Quantus erat rapto sese formavit in aere
subijciens pedibus leges sacrataque jura.
Talis erat quondam victor sine Marte, sine hoste.
Interea populum jamdudum indigna ferentem
insuetumque iugi iustus dolor egit in arma.
Nec mora se virtus Belgis innata redemit
servitio turpi dominosque ejecit Iberos.
Non secus ac tardi si quando rector aselli
nactus equi curam generosi verbere saevit
et stimulo celsique extinguit pectoris ignem,
ille memor generisque sui decorisque magistrum
excutit et crebris liber ferit ictibus auras.
Jamque vices versae: bello tremit ardua Calpe,
et procul incensis collucet Gadibus ingens
Oceanus, lucentque adversi littora mundi,
fractarumque trabes ratium mersaeque carinae
occlusere fretum magni de nomine dictum
Herculis, et gemini dirimunt commercia ponti
Hemskercki ducis exequiae tristisque triumphus.
Nec satis hoc: hostes alio sub cardine coeli
insequimur velis totoque expellimus orbe.
Quid veteres referam clades, mirabile classis
naufragium, Morinos olim quae junxerat Anglis,
cum Pater omnipotens ipsos in praelia ventos
miserat auxilio Belgis socijsque Britannis,
vel Turonoutanae vel Flandrae caedis acervos,
Iliademque, Ostenda, tuam victaeque trophaea
damnaque victoris, deserto millia busto
tot mutata virum; nusquam plus perdidit hostis.
En, tulit haec et dum vicit, nec clarior ulla
hac fuit Hesperiae toto victoria bello.
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Van sommigen bestaat hun wandaad uit een lang leven zonder fouten, uit vroomheid en uit
goede trouw, (130) van anderen uit het hebben van rijkdom; het is een misdaad, niet schuldig
te zijn. Alva zit de Raad - hij had zelf de leden ervan gekozen - voor; hij is aanklager en
rechter tegelijk; de Nederlanden worden in hun geheel slaaf van de Spanjaard, worden
onderworpen aan één heer. Zo werpen zij hele steden neer, rukken de bewoners ervan uit hun
laaggelegen woonplaatsen weg (135) en maken zich op, een heel volk met naam en al uit te
roeien. Men begon met de moord op de aanzienlijken; vervolgens worden overal de gewone
mensen afgeslacht. Niemand was leeftijd, afkomst of sexe tot voordeel. Kindjes komen om
terwijl ze nog in de moederschoot verblijven, ze zijn al dood vóór ze geboren zijn of worden,
(140) nog maar net geboren, aan lanspunten gespiest, en zwakke oude mensen, die met een
stok moeten lopen, worden verbrand en komen niet meer toe aan een kalme dood en een
brandstapel, die toch al niet lang meer op zich zouden laten wachten. Alva heeft intussen, blij
als hij is door het succes van zijn wandaden, als een koninkje een gedenkteken voor het vernietigen van de vrijheid opgericht. (145) Hij liet zich in zijn volle lengte afbeelden in gestolen
brons, wetten en heilige eden met zijn voeten vertrappend. Zó was hij ooit overwinnaar,
zonder strijd, zonder vijand.
Ondertussen dreef een smart, die het met recht ondervond, het volk, dat al lange tijd een
onwaardige behandeling moest verdragen en dat niet gewend was aan een juk, tot de wapens.
(150) En al gauw heeft de dapperheid die de Nederlanders aangeboren is, zich ontworsteld
aan de smadelijke slavernij en de Spaanse overheersers verdreven, niet anders dan wanneer de
drijver van een trage ezel, als hij de zorg gekregen heeft over een edel paard, met zweep en
stok te keer gaat en zo het vuur in zijn fiere hart probeert uit te blussen; (155) het dier echter
schudt, gedachtig aan zijn afkomst en zijn aanzien, zijn meester af en galoppeert weg, bevrijd
van de talloze slagen. En weldra zijn de kansen gekeerd: door oorlog siddert het steile Gibraltar en in de verte licht de grote Oceaan op door de brand van Cadiz en schitteren de kusten
van het land aan de overkant. (160) Balken van kapotgebroken schepen en gezonken boten
hebben de zeeëngte, die genoemd is naar de grote Hercules, versperd en de trieste overwinning van admiraal van Heemskerck - hij vond er de dood - maakt handelsverkeer tussen de
twee zeeën onmogelijk. En dat is nog niet genoeg: in andere streken (165) zitten wij de vijand
met onze schepen achterna en verdrijven hem uit de hele wereld. Waarom zou ik melding
maken van vroegere nederlagen, van de wonderbaarlijke ondergang van de vloot die eens de
Spanjaarden naar Engeland gevoerd had, toen de almachtige Vader de winden zelf in de strijd
gebracht had als hulp van de Nederlanders en hun bondgenoten, de Engelsen, (170) of van de
hopen slachtoffers in Turnhout of Vlaanderen; van uw Ilias, Oostende, van de op u, toen u
overwonnen was, behaalde krijgsbuit, van de verliezen die de overwinnaar heeft geleden en
van de vele duizenden mannen die tot as zijn vergaan op een verlaten brandstapel; nergens
heeft de vijand meer manschappen verloren. Ja, dit had hij zelfs in tijden dat hij aan de
winnende hand was nog te dragen en geen enkele overwinning (175) van Spanje in de gehele
oorlog was toch beroemder dan deze.
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Hisne animum tandem mollitum creditis hujus?
Tantane pace data cum libertatis honore,
o miseri cives, vobis fiducia venit?
Non haec iste dedit, sed nos ope Numinis ipsi
haec dedimus nobis. Titulum si penditis istum:
nil magis invitus concessit rector Iberum,
quin ipso meruisse necem vos credite dono.
Crimine non alio majestas illius aeque
laesa fuit, non hoc vulnus sedet altius ullum.
Sin libet exiguam Martis spectare quietem,
non hac consuluit nobis: plus profuit armis.
Scilicet hac in nos convertit praelia nosque
spectando perdit, ceu cum Pagasaeus Iason
immisit saxo bellum, quem severat, hosti.
Usque adeo perijsse juvat? Vos fallitis ipsi,
cum moneat vos hostis Iber et detegat artes
ipse suas; nobis in nos propensior ille est.
En, adimit titulos speciosaque nomina vobis,
foedera queis emit, nullisque ambagibus usus
vos servire jubet veteremque agnoscere regem.
Hoc per lustra decem quaesistis sanguine tanto,
Ut jam sponte jugum saevi subeatis Iberi?
Nec modo vos verbis vestrae meminisse salutis
admonet; en, vobis jam sese ostendit in armis
atque instructus adest quanto non adfuit unquam
agmine, iamque ultro dirimit certamina vestra.
Hactenus hoc vobis concessum ducere bellum;
nunc vetat hoc hostis vosque in se suscitat ipse.
Sed quae dissidij causa est, o Belgica, tanti?
Quid te, cui facilis nomen Concordia fecit
et dedit hoc regnum pariterque insignia regni,
impulit in tantam rabiem? Quis credere possit!
Haec te disiunxit quae te conjunxerat una
relligio, quanquam neque tu mutata neque illa est.
Quid si forte fores? Hostis tamen esset Iberus,
nec tutanda minus libertas sanctaque jura.
Hoc fecere patres, quamvis non omnibus una
mens foret in sacris, quin et communia multis
sacra forent ipso nostri cum nominis hoste,
odissentque tuos ritus. Huc usque per illam
profecere viam, sic fortis Belgica crevit.
Et nos consilijs super arcanisque Tonantis
in bellum ruimus momento cuncta parati
vertere, quae patres tanto struxere labore.
Quare agite, o cives, convertite robur in hostem,
neu per vos pereat res si peritura Batava est,
et simul arbitrium crudeli mortis Ibero
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Denkt u soms dat hij door deze feiten eindelijk milder is geworden? Hebt u een zó groot
vertrouwen gekregen, ongelukkige burgers, toen u vrede en een eervolle vrijheid gegeven
was? Híj heeft ons dat alles niet geschonken, wij zèlf hebben ons dit met Gods hulp gegeven.
(180) Als u die woorden op hun waarde wilt schatten, moet u bedenken, dat de heerser over
de Spanjaarden met niets méér tegen zijn zin accoord is gegaan, ja, gelooft u maar gerust dat u
juist door dàt geschenk de dood verdiend heeft. Door geen andere euveldaad is zijn majesteit
even erg geschonden, geen enkele wond zit dieper dan deze. (185) Maar als u nu eens even
uw aandacht op deze korte onderbreking van de oorlog wilt richten: hij heeft daarmee niet
voor ons gezorgd, maar hij heeft zo meer voordeel van de wapens gehad. Hij voert namelijk
nog steeds strijd tegen ons en leidt ons rustig toekijkend naar de ondergang, zoals Jason uit
Pagasae dat deed toen hij de oorlog door het gooien van een steen ontketende te midden van
een vijand die hij zojuist gezaaid had. (190) Schept u er behagen in, al zó dicht bij de
ondergang te staan? U misleidt uzelf, hoewel uw vijand, de Spanjaard, u waarschuwt en zelf
zijn eigen streken aan het licht brengt; hij let beter op ons dan wij zelf. Kijk uit! Hij ontneemt
u straks de eretitels en mooie namen weer waarmee hij zijn verbond met u gekocht heeft en
beveelt u zonder omwegen (195) om dienstbaar te zijn en uw oude vorst te erkennen. Hebt u
híernaar gedurende vijftig jaar onder het vergieten van zóveel bloed gestreefd, dat u nu
vrijwillig het juk van de wrede Spanjaard op u neemt? Maar niet alleen met woorden spoort
hij u aan om aan uw welzijn te denken, kijk, hij toont zich nu ook aan u in oorlogstenue; (200)
hij is hier met een zo grote schare gewapenden als nog nooit eerder en ontneemt u nu zelfs de
mogelijkheid tot verzet. Tot nu toe was het u vergund, deze oorlog te rekken; nu verbiedt de
vijand u dit en hitst u zelf tegen zich op. Maar wat is de oorzaak toch, Nederlanden, van een
zó grote verdeeldheid? (205) Wat heeft u, aan wie de Eendracht als vanzefsprekend haar naam
heeft gegeven en ook dit rijk en de roem van dit rijk, tot een zó grote verdwazing gebracht?
Wie zou zoiets kunnen geloven! De godsdienst die u tot één geheel had samengesmeed, is het,
die u nu uiteen heeft gedreven, hoewel noch u veranderd bent, noch zij. (210) En als dat
misschien wel het geval met u zou zijn, wat dan nog? De Spanjaard zou dan toch nog uw
vijand zijn en u zou uw vrijheid en uw heilige eden even krachtig moeten beschermen. Dat
hebben uw voorouders gedaan, hoewel niet allen het eens waren over de godsdienst, ja, zelfs
velen van ons volk dezelfde godsdienst aanhingen als de vijand zelf (215) en uw manier van
belijden haatten. Tot nu toe zijn ze langs deze weg voortgegaan, zó zijn de Nederlanden sterk
geworden. En dan storten wíj ons, ruziënd over de plannen en geheimenissen van God, in de
oorlog en staan klaar om in één ogenblik alles, wat onze vaderen met een zó grote inspanning
opgebouwd hebben, omver te werpen.
(220) Vooruit dus, burgers, zet uw krachten in tegen de vijand en laat de Nederlandse zaak,
als die dan verloren moet gaan, niet door uw toedoen verloren gaan, ontneemt de wrede
Spanjaard de mogelijkheid, uw doodvonnis uit te voeren
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praeripite atque neces una praevertite mille.
Frustra consulitis pacemne optetis an arma;
agmine non uno jam vos circumdedit ille
et subigit conferre manum vel ponere vitam.
Quod didicit miles Poenus sub imagine pugnae,
quam dux exhibuit servos ad praelia cogens,
ut circumfusis trepidos incluserat armis,
hoc hostis vos ipse docet praesensque periclum.
Cumque acie tanta vos circumstare putate
terrarum populos. Hos ad spectacula vestrae
gloria virtutis totque excivere trophaea.
Hi vos ignavo prohibent occumbere letho
nec fortes non esse sinunt. His addite causam
quae validis praestat muris atque omnibus armis
solaque sufficiat vobis in praelia vires.
Omnis in hoc aevum causas expendite belli,
ex quo terra pij maculata est sanguine fratris.
Par huic nulla fuit. Regnandi dira libido
et ferri sceleratus amor communis origo est.
Vos rapit in bellum libertas vitaque vestra
sanctaque relligio visque altae conscia mentis.
Quis vos ergo tenet torpor quove usque morari
propositum est? Jam vos diversis partibus hostis
aggreditur, jamque has urbes jamque obsidet illas.
Anne animi viresque nova formidine torpent,
dum Tartessiaci vos circumsistit imago
imperij vestramque illi componitis oram?
Credite, non alius vobis nunc ingruit hostis
quam cum quo decies quinos certavimus annos.
Non alius nunc est, quam cum fera bella perosus
arma prior posuit supplexque ad foedera venit.
Ergo agite, utendum est hoc, cuius rumor Iberum
impulit ad pacem; metus id vos admonet huius.
Exercete mari vires, eat omnis in altum
Belgica, pro muris sint puppes. Suaserat illud
Cecropidis quondam trepidis non futilis auctor.
Et nos gens eadem sumus, idem Celtiber hostis,
et belli ratio fortunam spondet eandem.
Nec tamen imperium vobis angustius esse
credite. Jam totus vestras accepit habenas
Oceanus; tantum terris opponite tractum
illius. Hic ambit simul atque interluit orbem
atque iter Hispani vobis in viscera pandit.
Sed pudeat culpare tuas, o Belgica, vires.
Praesentem compone statum cum temporis annis
illius, ipsa tui cum nares exul in undis
et dispersa salo foret omnis Belgica classis.
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en verhindert samen talloze moorden. Voor niets zit u te beraadslagen of u vrede of oorlog
wenst. (225) Met meer dan één leger heeft hij u al omsingeld en hij dwingt u er toe de strijd
aan te gaan of uw leven te verliezen. Wat de Carthaagse soldaten leerden in schijngevechten,
die hun aanvoerder organiseerde voor zijn slaven - na hun angstige schare rondom met
gewapenden ingesloten te hebben, dwong hij hen om te vechten – (230) leren u de vijand zelf
en het gevaar, dat overal op de loer ligt. Denkt u er ook aan dat de volkeren van de hele aarde
om u en die enorme strijdmacht heen staan; de roem van uw dapperheid en uw vele trofeeën
hebben hen er toe aangezet om de blik op u gericht te houden. Zij verhinderen u een dood van
lafaards te sterven (235) en staan u niet toe om niet dapper te zijn. Voegt hier nog uw zaak bij,
die sterke muren en alle wapens samen in belang overtreft en die u op zichzelf al voldoende
kracht om te strijden zou moeten schenken. Denkt met het oog op deze tijd eens na over de
oorzaken van alle oorlogen, waarin de aarde besmeurd is met heilig broederbloed: (240) een
zaak die met die van nu te vergelijken is, is er nooit geweest. Een vreselijke lust om te heersen
en een misdadige liefde voor de wapenen zijn er steeds de oorzaak van, maar ú sleuren uw
vrijheid, uw leven, uw heilige godsdienst en de zelfbewuste kracht van uw fiere geest de
oorlog in. Wat is dat dan voor een lamlendigheid, die u in zijn greep houdt, hoelang bent u
van plan te blijven talmen? (245) Reeds valt de vijand u van verschillende kanten aan en
belegert nu eens deze, dan weer die stad. Zijn soms uw geest en uw krachten verlamd door
een nieuwe angst, nu het beeld van het Spaanse rijk zich van alle kanten aan u opdringt en u
uw gebied daarmee vergelijkt? (250) Gelooft het maar gerust: geen andere vijand is het, die
nu op u afstormt, dan degene met wie wij al vijftig jaar lang gestreden hebben. Hij is niet
anders dan toen hij, de woeste krijg moe, de wapenen als eerste heeft neergelegd en smekend
om een verdrag naar ons toe kwam. Vooruit, maakt gebruik van datgene waarvan het gerucht
alleen al de Spanjaard (255) tot vrede gedreven heeft; zijn vrees daarvoor is het, die u er toe
aanspoort. Ontplooit uw krachten ter zee, laat alles wat Nederland heet de zee opgaan, laten
schepen uw muren zijn; dat heeft ook ooit hun geduchte raadgever de angstige Atheners
aangeraden. Ook zijn wij nog steeds hetzelfde volk en is de Spanjaard, onze vijand, nog
dezelfde; (260) ook de oorlogssituatie belooft nog dezelfde goede afloop. U moet ook niet
denken dat uw rijk beperkter is: de hele Oceaan heeft uw leiding al aanvaard, u moet dat
enorme gebied tegenover zijn landen stellen. Het loopt om de hele aarde heen en ook tussen
de werelddelen door (265) en opent voor u de weg tot in het binnenste van de Spanjaard.
Maar u moet zich er voor schamen, Nederlanden, uw krachten de schuld te geven. Vergelijkt
u de huidige situatie maar eens met de jaren uit de tijd dat u zelf als uw eigen banneling over
de wateren zwalkte en de hele Nederlandse vloot verstrooid was over zee.
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Latijnse teksten

At non sponte tua es tantis erepta procellis.
Ipse Deus bellum per ventos gessit et imbres,
e toto rerum vultu totoque videndus
aethere. Tu nobis, tu magni gentibus orbis,
tu tibi pro Solymae sacris annalibus ipsa es.
Non res prodigijs crevit maioribus huius.
Par in nos meritum est divumque hominumque parentis,
par nos poena manet, si nos quoque spernimus illum.
Sin scelerum veniam non ficto corde precamur,
ille dabit nobis aderitque in praelia rursus.
Quin (nec fallor) adest jam nunc itque obvius hosti.
En, hoc imbre gerit bellum; non millia tantum
multa virum valeant, pluvia jam Belgica tuta est.
Quare agite, o cives, hoc vos accingite bello
omine, cumque ipso committite Numine pugnam.
At tu, magne Pater, ne nostri criminis ergo
causam perde tuam neu sanctum pollue nomen.
Barbarus hic bellum non nobis intulit olim,
sed tibi; testamur, quod non est fallere, Numen.
Qua potuit, quondam lentis hoc ignibus ussit,
hoc crucibus fixit nec morti credidit uni
civibus in miseris, queis te coluisse Deosque,
quos colit hic, sprevisse fuit pro crimine solum.
Nec nos proque focis proque aris sumpsimus arma,
tu nobis dederas, tu nos in bella ciebas,
nec nos depulimus, sed tu, Pater optime, pestem;
non erat hic animus nobis, non res ea nostra.
Tantum praebuimus jugulum, ceu victima, ferro.
Non in nos igitur sed te tot millibus itur.
Ne sine mortalem te vincere, neve Deorum
fictilium formis de te concede triumphum.
Sintne hi tune Deus, bello decernitur isto.
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(270) Niet op eigen kracht echter bent u aan zulke hevige stormen ontkomen. God zelf heeft
de oorlog gevoerd met winden en buien, Hij was te zien door de aanblik die alles bood, door
de hele atmosfeer. U vervult zelf voor ons, u vervult zelf voor de volkeren van de grote aarde
en voor uzelf de rol van de Heilige Boeken van Jeruzalem. (275) De zaak van het Joodse volk
is door wonderen, die niet groter waren, gegroeid. Van gelijke grootte is de verdienste van de
vader van goden en mensen jegens ons; een zelfde straf wacht ons, als ook wij Hem verachten. Maar als we om vergiffenis voor onze misdaden bidden vanuit een oprecht hart, zal
Hij ons die schenken en weer bij ons zijn om te strijden. (280) Ja (ik vergis me niet), Hij is er
zelfs nú al en treedt de vijand tegemoet. Kijk, met deze regen voert Hij oorlog; vele duizenden
manschappen zouden daar niet tegen op kunnen wegen: door de regen is Nederland nu veilig.
Vooruit dan, burgers, gordt u, geleid door dit voorteken, ten strijde aan en voert uw oorlog
met de hulp van God zelf. (285) Maar, grote Vader, wilt Gij toch om onze fouten Uw zaak
niet verloren laten gaan en Uw heilige naam bezoedelen. Deze barbaar heeft niet óns destijds
de oorlog aangedaan, maar U: wij roepen u als getuige aan, God, Gij, die niet misleid kunt
worden. Zo vaak hij kon heeft hij U op een zacht vuur geroosterd, (290) U aan het kruis genageld en niet één dood laten sterven in de persoon van ongelukkige burgers, van wie de
misdaad slechts was dat ze U vereerden en de goden die hij vereert, verachtten. Ook hebben
wíj niet ter verdediging van onze haardsteden en onze altaren naar de wapens gegrepen: U had
ze ons gegeven, U zweepte ons op tot de strijd (295) en niet wíj hebben die pest verdreven,
voortreffelijke Vader, maar Gíj. Wíj dachten daar niet aan, óns plan was dat niet. Wij hebben
slechts onze keel als een offerdier aan het zwaard geboden. Men trekt dus niet tegen óns, maar
tegen U met zoveel duizenden op. Sta toch niet toe dat een sterfelijke macht U overwint en
vergun toch (300) goden van klei geen triomf over U. Door deze strijd wordt uitgemaakt of zíj
dan wel U onze goden zijn.
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Latijnse teksten

3.

5.

10.

Haec vetus illa tua est, o felix Belgica, forma,
haec maiestatis sunt elementa tuae.
Ecce, forum mundi quondam miserabile bustum
et libertatis regia carcer erat.
Nobilis illa virum nutrix rogus ipsa suorum,
orbis deliciae carnificina fuit.
Ah, volitat tortor pro mercatore per urbes
atque hominis fumat carnibus omne forum.
Nec te crede tuos cives sed cernere manes:
ipsas Eumenidas Tartaraque ipsa vides.
Hoc tibi pro speculo sit neve hinc lumina flectas,
Palladium Troiae quod fuit, ipsa tibi es.
4.

5.

10.

In veterem statum Belgii.

Aliud.

Jam velut Iliacos narrari, Belgica, casus
ipsa tuos audis, fabulaque ipsa tibi es.
Jam tibi vix notum nec curae nomen Iberi est,
quod tua mors olim, quod tuus Orcus erat.
Hunc, quia bis senis in te non saevijt annis,
vel tibi placatum vel perijsse putas.
Ah, superest certe, nec quidquam mitior ille,
sed rabies ipsa temporis aucta mora est.
Anne tot exutus terris, tot funera passus,
jamque hostis, melior, quam fuit hospes, erit?

Hispanus Redux

265

3. Op de vroegere situatie van de Nederlanden. (1)
Hier staat uw beroemde gestalte uit vroegere tijden, gelukkige Nederlandse maagd, zij is het,
die uw waardigheid uitmaakt. Zie, een ellendige brandstapel was ooit het centrum van de
wereld en een gevangenis een paleis van de vrijheid. (5) Zij, onze edele voedster, is zelf de
brandstapel van haar onderdanen geweest en heeft zelf onze heerlijke wereld gefolterd. Ach,
door de steden vliegt in plaats van de koopman de beul rond en ieder marktplein rookt van het
mensenvlees. En denk maar niet dat u uw burgers ziet, het zijn hun schimmen, (10) het zijn de
Wraakgodinnen, het is de Onderwereld zelf die u ziet. Laat dit u een spiegel zijn, wend hier
uw ogen niet van af; wat Pallas' beeld voor Troje was, bent u voor uzelf.

4. (2)
Nu al hoort u, Nederlandse maagd, zelf over uw lotgevallen spreken zoals er over die van
Troje gesproken werd en bent u uw eigen epos. Nu al is de naam 'Spanjaard', die toch vroeger
uw dood en uw hel was, u nauwelijks meer bekend en u niet langer een zorg. (5) U denkt dat
hij, omdat hij twaalf jaar lang niet onder u huisgehouden heeft, door u tot rust is gebracht of
ten onder is gegaan. Ach, hij is er nog, dat is zeker, en hij is zelfs geen klein beetje zachter
gestemd, maar zijn razernij is juist door het lange uitstel toegenomen. Zal hij, daar hij zoveel
land verloren heeft en zoveel slachtoffers heeft begraven, nu als vijand niet meer voorstellen
dan hij als vriend heeft gedaan?
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Latijnse teksten

5.

Aliud.

I, precor, et veteres, o Belga, revolve labores,
atque itera quae tu quaeque tulere patres.
Non volo te rursus Mauro servire superbo;
spectator cladis sis sine clade tua.

5.

10.

Aspice! Dum socium dumque appellavit amicum,
sic te tractavit: talis amicus erat.
Quid refugis? Numnam ipsa tui te terret imago,
et quae pertuleris picta videre nequis?
Heu! Graviora manent si te deprenderit unquam:
ipsae deficient1, queis laniere, cruces.
Et male dilati sortem cum foenore pendas
supplicij; melius tunc perijsse fuit.
Quare age, vincendum vel pulcra morte cadendum est,
aut dominus nobis restat habendus Iber.
6.

5.

10.

Aspicite Aegyptum vestram vestrumque Pharonem,
o Belgae; Moses hic quoque vester adest.
Non minus hic certe divina potentia nota est,
nec levius nobis depulit illa jugum.
Hic etiam pelagus, sed non semel, obruit hostem,
factaque non semel hic, qua via nulla, via est.
Plus fuit in patria pulsis remanere tyrannis,
quam profugos alio regna sub axe sequi.
Et vos omnipotens alias vexisset in oras,
ponere si posset vos meliore loco.
7.

5.

10.

1

Aliud.

Severa edicta Caroli V Imperatoris promulgata
Bruxellis xxix Aprilis Aº 1550.

Imperij, Caesar, majestas plena labantis,
qui supples quicquid perdidit illa sui,
quis tibi persuasit fidos offendere Belgas
nec bene jam patriae consuluisse tuae?
In tua moliris demens praecordia ferrum,
et tibi decidis nescius ipse manus.
His manibus Caesar primus sibi subdidit orbem,
hoc gens externo praestitit illa duci.
An minus illa suo tandem praestaret alumno?
Cum terris fraudas te simul orbe tuis.

De oorspronkelijke tekst heeft 'deficiant'.
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5. (3)
Kom op, smeek ik u, Nederlander, denk weer aan uw vroegere inspanningen en beleef
opnieuw datgene wat u en uw vaderen doorstaan hebben. Ik wil niet dat u de trotse Moor weer
dient; moge u bij zijn nederlaag toekijken zonder zelf een nederlaag te lijden. (5) Kijk toch,
terwijl hij zich uw bondgenoot en vriend noemde, heeft hij u zó behandeld: zo'n soort vriend
was hij. Waarom schuilt u weg? Schrikt u soms van uw eigen uiterlijk en kunt u geen
afbeelding zien van wat u verdragen hebt? Ach! een zwaarder lot wacht u als hij u ooit in
handen mocht krijgen: (10) men zal nog martelingen te kort komen om u mee te verscheuren!
Ook zou u uw lot, een zeer lang uitgestelde doodstraf, dan met rente moeten betalen; beter
zou het dan wezen om al voordien gestorven te zijn. Kom dus, we moeten overwinnen of door
een schone dood vallen, want anders rest ons slechts, de Spanjaard als heer en meester te
aanvaarden.

6. (4)
Kijk, Nederlanders, goed naar uw Egypte en uw Farao; ook uw eigen Mozes ontbreekt hier
niet. Stellig valt hier de macht van God in niet mindere mate waar te nemen en heeft die een
juk dat niet lichter is van ons afgenomen. (5) Ook hier heeft de zee - zij het niet slechts één
enkele maal - de vijand verzwolgen en het was hier niet bij één gelegenheid, dat er een weg
gebaand werd waar geen weg was. Maar <voor u> was het beter om in uw vaderland te
blijven na het verdrijven van de tiran dan als vluchtelingen op een rijk in een andere hemelstreek uit te gaan. De almachtige had ook u wel naar andere kusten gevoerd, als hij u op een
betere plek zou kunnen vestigen.

7. De strenge edicten, uitgevaardigd door keizer Karel V.
Brussel, 29 april 1550.
Keizer, gij majesteit die in het bezit bent van een wankelend rijk en die steeds weer aanvult wat
dat verloren heeft, wie heeft u overreed, uw trouwe Nederlanders voor het hoofd te stoten en
niet goed te zorgen voor uw vaderland? (5) In uw dwaasheid stoot ge het zwaard in uw eigen
hart en snijdt ge u zonder het te merken zelf de handen af. Met deze handen heeft de Keizer als
eerste de wereld aan zich onderworpen: dàt heeft dat roemruchte volk voor zijn buitenlandse
heer gedaan. Zou het dan minder presteren voor hem die nú zijn heer is? Mèt deze gebieden van
u ontneemt u zich tevens de gehele wereld!
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Latijnse teksten

8.

5.

Maxime rex regum patrisque superstitis haeres,
cujus nunc unus non capit orbis opes,
ne spatiis cense terrarum dona parentis,
neve haec, quod minima est, sordeat ora tibi.
Plus hac Hesperia genitor tibi donat utraque
et plus hac, Indus quam quod uterque colit.
Quod si consilio modo vis parere paterno,
cum Belgis mundus traditur ipse tibi.
9.

5.

10.

Caesar Philippo filio tradit Belgium; xxv Octobris Aº 1555.

Granvellanus principi auctor est ut armis Belgium paret, ne legibus et privilegijs
ejus teneatur.

Quis tibi coelestem magus, o rex, carmine mentem
abstulit, in regnum qui rapis arma tuum?
Quid facis? Haec jam nunc regio est tua, quaerere bello
quam placet, et tua jam non magis esse queat.
Plus quam serva suo praestabit libera regi,
captaque, si capies, excidet illa tibi.
Dum socijs usa est Batavis res Itala crevit
(et quota pars regni est insula parva tui?).
Sed dum pro famulis illos sibi coepit habere,
in dubium pene est ipsa redacta sui.
Impatiens domini gens est, at ferre parata
quid libet, hoc unum si modo nomen abest.
10. Proceres capitis damnantur, quod libello supplici, quo discessus exteri militis ex
privilegio petebatur, subscripserant.

5.

Praesidium supplex deduci finibus orat,
dum sibi diffidi Belgica fida dolet.
Subscribunt precibus blandis venerabilis ordo
velleris aurati sanctaque jura loci.
Non audisse foret durum: decernitur illis
supplicium capitis, qui pia vota juvant.
Si scelus est precibus patriae pro legibus uti,
quantum pro patria est arma tulisse scelus?
11. Sanguinaria Principis placita promulgata mense Decembri 1555.

5.

Aspice, quas cernis tabulas hic sanguine scriptas,
et queis pro minio sanguine cera rubet!
Fons tibi cunctorum fuit hic, o Belga, malorum.
Tam tristis belli causa papyrus erat.
Imputet (heu!) quisquam chartis incendia tanta?
Hae si flagrassent, Belgica salva foret.

Hispanus Redux

269

8. De Keizer geeft de Nederlanden aan zijn zoon Filips.
25 oktober 1555.
Allergrootste koning der koningen, erfgenaam van uw vader bij zijn leven, van wie één
wereld op dit ogenblik de rijkdommen niet kan bevatten, u moet aan de omvang van de
gebieden het geschenk van uw vader niet afschatten en dit land niet als onbeduidend
beschouwen omdat het zeer klein is. (5) Hiermee geeft uw vader u meer dan de beide Spanjes
en meer dan de landen die de volkeren van de twee Indiën bewonen. Maar als u slechts naar
de raad van uw vader wilt luisteren: met de Nederlanders wordt de wereld zèlf aan u
overgedragen.
9. Granvelle heeft de vorst de gedachte ingegeven om de wapens tegen de Nederlanden op te
nemen om te voorkomen, dat hij daar door wetten en privilegiën gedwarsboomd wordt.
Wie is de tovenaar, die u met zijn gezang uw verheven verstand heeft afgenomen, o koning, u,
die zich haast om de wapenen op te nemen tegen uw eigen rijk? Wat doet u toch? Dit gebied,
dat u gewapenderhand in bezit wilt krijgen, is nú al het uwe en zou niet nog meer het uwe
kunnen zijn. (5) Meer zal het voor zijn vorst in vrijheid dan als slaaf presteren, maar als u het
gevangen neemt, zal het u als u het genomen hebt, ontvallen. Met de Nederlanders als
bondgenoten is de macht van Spanje in Italië toegenomen (en welk deel van uw rijk is dat
kleine natte landje nu helemaal?), maar sinds u hen als dienaren bent gaan beschouwen, (10) is
uw macht daar weer heel onzeker geworden. Het betreft een volk dat een overheerser slecht
verdraagt, maar dat bereid is om te dragen wat u maar wilt, als slechts die ene naam maar niet
valt.

10. Edelen worden ter dood veroordeeld omdat ze het smeekschrift, waarin op grond van een
privilege om het terugtrekken van de buitenlandse bezetting verzocht werd, ondertekend
hadden.
Als smekeling doen de trouwe Nederlanden het verzoek, het bezettingsleger uit hun gebied
terug te trekken, en zij betreuren het, gewantrouwd te worden. De eerwaardige orde van het
Gulden Vlies en de heilige rechten van dit land onderschrijven deze vleiende bede. (5) Het zou
al hard zijn, niet naar hen te luisteren, maar nu wordt zelfs de doodstraf uitgesproken tegen hèn,
die hun steun geven aan vrome beden. Als het een misdaad is, smeekbeden te gebruiken ter verdediging van de wetten van het vaderland, hoe groot is dan de misdaad, de wapenen ter
verdediging van het vaderland opgenomen te hebben?
11. De bloedige plakkaten van de Vorst, afgekondigd in de maand december 1555.
Kijk toch eens naar deze akten hier, die met bloed geschreven zijn en waarvan de was rood is
door bloed in plaats van menie! Dit is de bron geweest, Nederlanders, van al uw ellende; van
een zó trieste oorlog was een stuk papier de oorzaak. (5) Ach, kan iémand een zó grote brand
wel aan een geschrift toerekenen? Als dat in vlammen opgegaan was, zouden de Nederlanden
gered geweest zijn.
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Latijnse teksten

12. Inquisitio.

5.

10.

Anne animam quis posse pati, dum corpore clausa est,
aut ultra corpus quis putet ire cruces?
Heu, vafer invenit Maurus qua torqueat illam,
et suus est animae nervus equusque suus.
Non sic quaesitor Minos inquirit in umbras,
nec peragit tanta calliditate reas.
Sic Styga, sic tota concepit Tartara mente,
ut jam nunc sedes has habitare putes,
sive quod hinc ortus, residetque hoc pectore semen,
sive animo poenas praecipit ipse suas.
Quis credat! Furijs longe est immanior ille;
haec cruciat sontes turba, sed ille pios.
13. De eadem.

5.

O, quam dira tuam stimulat vesania mentem,
ut tentes animam subdere, Maure, jugo!
Quin sublime simul tentas contingere coelum,
et prendis nulli flamina visa manu?
Non minus illa capi nequit atque obnoxia nulli est;
aetheris hoc patris nobile semen habet.
Uni sufficiat, cunctis qui sufficit, orbis,
imperij coelum non datur esse tui.
14. Novi Episcopi creati, Aº. 1560.

5.

Si tibi sic visum, nec te tua dextra fidesque
sanctaque libertas sanctaque iura movent,
milite nunc, o rex, externo moenia comple,
clausaque carceribus corpora nostra tene.
Praesidiumne etiam premet et custodia mentem?
Huicne etiam praeses cum regione datur?
Ah, frustra trepidas animum circumdare vallo,
claudere si coelum, quod colit ille, nequis.
15. Libelli supplices.

5.

En, quam suppliciter miserorum turba clientum,
o rex magne, tuos volvimur ante pedes!
Non nos militiam fugimus jussumve tributum,
nec nos imperium spernere crede tuum.
Adsumus (en!) seu tu jubeas nos sole sub ipso
tendere seu gelidi sub regione poli.
Sin petis aes, laeti censum tibi protinus omnem
ipsaque cum censu corpora nostra damus.
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12. De Inquisitie. (1)
Wie zou er niet denken dat de ziel zolang ze in het lichaam opgesloten zit, kan lijden, of dat
kwellingen verder kunnen gaan dan het lichaam? Ach, de listige Moor heeft een middel
gevonden om hem te martelen: de ziel heeft zijn eigen boeien en martelwerktuigen. (5) Zelfs
rechter Minos stelt niet op een dergelijke wijze een onderzoek tegen de schimmen in en blijft
die, als zij schuldig bevonden zijn, niet met zó'n grote geslepenheid vervolgen. Zó van ganser
harte heeft de Spanjaard de Onderwereld met zijn sombere rivier in zijn hart gesloten, dat je
zou denken dat je nú die plaats al bewoont of dat hij eruit afkomstig is en een kiem ervan in
zijn borst huist, (10) of dat hij zelf al op de straffen die hij zal moeten ondergaan vooruitloopt.
Wie zou het geloven: hij is veel angstaanjagender dan de Furiën: die vrouwen kwellen
schuldigen, terwijl híj vromen kwelt.

13. (2)
Wat een vreselijke waanzin drijft uw hart, Moor, dat u poogt, de ziel een juk op te leggen!
Waarom probeert u de hoge hemel niet aan te raken en reikt u niet met uw handen naar de
voor niemand zichtbare winden? (5) Ook de ziel is niet te pakken en aan niemand onderhorig;
zij bevat het edele zaad van onze hemelse vader. Laat voor u de wereld, die voor allen genoeg
is, ook genoeg zijn: het wordt u niet vergund over de hemel te heersen.

14. Nieuwe Bisschoppen gekozen; anno 1560.
Als dit was wat u wilde en als u noch door uw plechtige eden, noch door de heilige vrijheid of
het heilige recht bewogen wordt, vul dan nu de steden, Koning, met een buitenlandse
bezettingsmacht en houd onze lichamen gevangen in uw kerkers. (5) Maar zullen bezetting en
gevangenschap ook op de geest drukken en wordt daar ook een heerser over aangesteld, net
als over ons grondgebied? Ha! vergeefs beijvert u zich, de ziel met een wal te omgeven, als u
de hemel die hij aanbidt niet af kunt sluiten.

15. Smeekschriften.
Kijk, hoe smekend wentelen wij, de stoet van uw arme onderdanen, ons voor uw voeten, grote
Koning! Wij proberen niet om aan de krijgsdienst of de ons opgelegde schatting te ontkomen
en u moet ook niet denken, dat wij uw gezag niet erkennen. (5) Kijk toch, wij zijn paraat, of u
ons nu mocht bevelen recht onder de zon te marcheren of onder de hemel van ijskoude streken en als u om geld vraagt, geven wij u welgemoed dadelijk alle belastingen en mèt de
belastinggelden nog onze lichamen ook.
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10.

Latijnse teksten

Non nos, sed Deus hoc, rerum Rex, excipit unum,
ut maneat juris mens generosa sui.
16. Multi fideles Hispali et Vallisoleti in conspectu regis, ut is in itinere e Belgio erat,
vivi cremantur.

5.

10.

O fera barbaries nulloque exercita saeclo,
cum populi colerent numina ficta Deum!
Tunc aliqui divis homines mactasse feruntur,
nec tamen est homini victima factus homo.
Adde quod hoc uno celebratum funere sacrum est,
ut non sit totum fabula vana nefas.
Hic non una suo talis cadit hostia regi,
ignibus (en!) urbis turba cremanda datur.
Haec est Hispani pietas, hoc more triumphat,
hac pompa reges excipit ille suos.
17. Aliud.
Ecquis posse putet converti corpus in unum
ingenuos Belgas Baeticolasque truces?
Aspice, quam pugnent mores! In honore triumphi
quod vas his piceum est, hoc homo, Maure, tibi.
18. Insignia quae proceres testandae in regem fidei causa gestabant.

5.

10.

Aspice, quam fidos habeas, rex magne, clientes!
Non istaec tanto est turbine quassa fides.
Nil jugulare nocet vivosque absumere flammis,
nec patrio nudos pellere rure senes.
Ultro animos tollunt tanta sub mole malorum,
et pro te dulce est gloriaque una pati.
Pendet Iasonia pro lana pectore pera,
et capiti gemma est ligneus ille scyphus.
Haec tibi declarat mendici ficta supellex
mansuram procerum tempus in omne fidem.
19. In dictum comitis Barlimontii.
Mendicosne vocas sanctos, foedissime, patres?
Quanti vox domino constitit ista tuo!
Qui se tradiderant ultro suaque omnia regi,
regnantes terris hos videt ille suis.
20. Iconomachia. Aº. 1566.
O furor! En, quanto pueri juvenesque senesque
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Niet wij, maar God, de Koning van alle aardse dingen, maakt deze éne uitzondering, dat de
edele ziel onder zijn zeggenschap blijft.
16. Vele gelovigen uit Sevilla en Valladolid worden in aanwezigheid van de Koning, toen hij
op terugreis uit de Nederlanden was, levend verbrand. (1)
Ach barbarij zo woest als er in geen enkele tijd, waarin de volkeren valse goden vereerden,
geheerst heeft! Naar men zegt hebben toen sommige volkeren mensenoffers aan de goden
gebracht, maar toch is er nooit aan een mèns een mens geofferd. (5) Voeg daar nog aan toe dat
zo’n offer gevierd is met één dode (dit om te voorkomen dat die schanddaad helemaal tot een
verzinsel wordt). Hier is het niet één zo'n offer, dat valt voor zijn koning: kijk toch, een hele
menigte stadsvolk wordt aan de vlammen uitgeleverd om te verbranden. Dàt is nu de vroomheid
van de Spanjaard, zó viert hij zijn triomfen; met zó'n processie ontvangt hij zijn koningen.

17. (2)
Is er eigenlijk wel iemand die meent dat de edele Nederlanders met de ruwe Spanjaarden tot één
lichaam omgesmeed kunnen worden? Kijk maar eens hoezeer hun zeden met elkaar in strijd
zijn! Wat om een overwinning luister bij te zetten voor hèn een vat vol pek is, dat is een mèns
voor u, Moor.
18. De eretekenen die de aanzienlijken plachten te dragen om te getuigen van hun trouw aan de
koning.
Kijk toch eens, grote Koning, welk een trouwe onderdanen u hebt! Hun trouw, u wel bekend, is
door een wervelstorm van een dergelijke omvang niet aan het wankelen gebracht. Het geeft niet
dat men hen keelt en levend in de vlammen doodt, of dat men oude mensen naakt verdrijft van
hun vaderlijke grond. (5) Zij behouden zelfs hun moed onder een zó grote berg ellende en het is
zoet, het is een bijzondere eer om voor u te lijden. Aan hun borst hangt een ransel in plaats van
de wollige vacht van Jason en hun hoofd wordt gesierd door de bekende houten nap. Deze
zogenaamde bedelaarsuitrusting vertelt u dat de trouw van de edellieden eeuwig zal blijven
bestaan.

19. Op de woorden van de graaf van Barlemont.
Noemt u de heilige vaderen bedelaars, snoodaard? Hoe duur is die uitspraak uw heer komen te
staan! Diegenen, die zich en al het hunne vrijwillig aan de Koning overgeleverd hadden, ziet hij
regeren in zijn landen.

20. De beeldenstorm; anno 1566.
Wat een waanzin! Kijk, met hoeveel ijver halen kinderen, jongelingen en oude mannen
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deturbant studio, quos coluere, deos!
Quales culminibus descendunt! Hic lacer ora,
hic orbus capite est, hic pede at ille manu.
Se non esse deos ipsi vos credere cogunt
hoc misero casu vulneribusque suis.
Quod quia pars vestrum, Belgae, jam crederet olim,
illis pro lignis saepe cremanda data est.
21. Marchio Bergae ad Zomam et baro Montinij ad principem mittuntur.

5.

10.

Totne, pater, chartae lacrymisque et sanguine scriptae,
quas tibi devotus fertque refertque cliens,
flectere te nequeunt? Atqui non tigride natus,
nec ferus est Maurus sed tibi Belga pater.
Quod non causa potest legati gratia possit:
ad te non alter gratior ire queat.
Aspicis, en, proceres Phrixaei velleris adsunt,
ordine quo frater factus uterque tibi est.
Jamque animas precibus (nec sic quoque flecteris) addunt;
hostia pro miseris civibus illa datur.
22. Aliud super eorum morte.

5.

10.

Jam luctator Afer, crudorumque altor equorum,
et pransor Cyclops Antiphatesque virum,
Busirisque ferox Phalarisque et caetera cesset
fabula: pro monstris omnibus unus Iber.
Quis ferus est adeo cui fletus suscitet iram?
Quem stimulet supplex in sua fata prece?
An lacrymae crimen sunt, peccaturne precando?
Sint tamen hae crimen commereantque necem,
alterius certe questus impune feruntur,
et nil legato sanctius orbis habet.
Nec licet hoc: tantum scelus est miserescere Mauro.
En, qui pro patria supplicat ipse perit.
23. Aliud.

5.

Aspicias utinam, Decios mirabere Belgas,
si modo quid superest jam tibi, Roma, tui.
Hi quoque pro patria se devovere suoque
servarunt letho, qua potuere, suos.
Non animas armis sed proiecere precando;
tunc solae nobis arma fuere preces.
Quantum igitur pietas praestat furialibus armis,
hic Decius tantum praestat uterque tuis.
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de goden, die zij vereerd hebben, omver! Wat zien zij eruit als zij naar beneden komen! Van
deze is het gezicht kapot, die is zijn hoofd kwijt, weer een ander een voet of een hand. (5) Zelf
dwingen zij u door dit ellendige lot en hun verwondingen tot de gedachte dat ze geen goden
zijn. En omdat een deel van uw medeburgers, Nederlanders, dat vroeger al vond, zijn er velen
van hen aan die goden als brandhout gegeven.

21. De graaf van Bergen-op-Zoom en de baron de Montigny worden naar de vorst gezonden.
(1)
Kunnen zóveel brieven, vader, die met bloed en tranen geschreven zijn en u door een toegewijde dienaar gebracht en nog eens gebracht, u niet van gedachten doen veranderen? Toch bent
u geen zoon van een tijger en is geen woeste Moor uw vader, maar een Nederlander. (5) Wat
onze zaak niet kan bewerkstelligen, zou wellicht uw genegenheid voor deze gezant kunnen
bereiken: geen ander zou naar u toe kunnen gaan, die u welgevalliger is. Kijk eens goed! hier
staan edelen van de orde van het Gulden Vlies, waardoor zij alle twee broers van u geworden
zijn. Zij voegen nu bij hun smeekbeden zelfs hun levens (maar ook op die wijze wordt u niet
vermurwd); hun leven geven zij als offer voor de ongelukkige burgers.

22. Een tweede gedicht over hun dood. (2)
Laten de Afrikaanse worstelaar, berijder van ongetemde paarden, de Cycloop en Antiphates, die
menseneters, de woeste Busiris en Phalaris en verder allen, die in de verhalen voorkomen, er
hun gemak maar van nemen: de Spanjaard staat in zijn eentje voor alle monsters. (5) Wie is er
zó woest dat tránen boosheid bij hem opwekken, wie zou er aangespoord worden om te doden
door de bede van een smekeling? Zijn tranen soms een misdaad, begaat men soms een zonde
door te smeken? Mochten echter tranen toch een misdaad zijn en het verdienen, met de dood
bestraft te worden: de klachten van een ander, een gezant, worden stellig straffeloos geduld (10)
en daarbij is niets ter wereld heiliger dan hij. Maar ook dit is niet geoorloofd: een zó grote
misdaad is het voor een Moor, erbarmen te tonen. Kijk toch, wie als smekeling voor het
vaderland opkomt, gaat zelf te gronde.

23. (3)
Kijk toch eens vol bewondering naar die Nederlandse Decii, als er tenminste nog iets van u,
Rome, over is. Ook deze mannen hebben zich voor het vaderland aan de dood gewijd en hebben
door hun dood de hunnen op hun manier gered. (5) Zij hebben hun levens niet prijsgegeven
door te strijden, maar door te smeken; toén waren nog slechts smeekbeden onze wapenen. Even
veel dus als vaderlandsliefde door wapengeweld tot stand brengt, brengen deze twee Decii tot
stand voor de uwen.
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24. Responsum quod nuntius regis a Marchione tulit, cum ei jam animam agenti diceret
regem eum non morari.

5.

10.

Dum videt Hispanum causando ducere tempus,
et nullam reditus spem superesse sibi,
cum precibus pariter consumpto corpore princeps
mandabat patriam seque suosque Deo.
Sic posito dulcem reditum rex, munus inane,
imperat offerri, quodque dat ipse negat.
Hic leviter ridens, ne non hinc liber abiret,
neu foret a vita mors aliena sua,
'Non opus est regis venia quo tendimus', inquit,
'hoc iter, ut cupiat, rex prohibere nequit.'
25. Anna Austriaca, regis sponsa, promiserat se intercessuram pro Barone Montinij:
hanc Albanus epistola praevertit.

5.

10.

Quanta tua est caedis rabies, Albane, nefanda,
quanta est humani sanguinis illa sitis!
Non animam pateris subduci caedibus unam,
nec satis est ferro Belgica tota tuo?
Hucne eat usque rei pro vita littera vestra,
et ferat insonti tam procul illa necem?
Nec scelus hoc omne est; quod sponsi gratia sponsae
clauditur arte tua, non minus esse reor.
Quid, quod regales incaestas funere taedas?
Dotatur miseri sanguine sponsa rei.
Nec Montiniaco misceri crede venenum,
sed domino; virus combibit ille tuum.
26. Mors Caroli, regis filij maximi natu.
Mirarisne equites regis cecidisse sodales,
Belgica? Non natum rex tegit ipse suum.
Hinc sortem metire tuam: perit ille veneno,
quod tibi (sic fama est) non inimicus erat.
27. Aliud.

5.

Necdum, magne pater, necdum tua vulnera sentis?
Necdum sentitur Numinis ira tibi?
Respice te regnumque tuum; non Belgica sola,
ipsa etiam flagrant divitis arva Tagi.
Illa per Oceanum fluxere incendia magnum,
jamque aulam flammae corripuere tuam.
Ecce, tuus sceptri successor, maximus aevo
filius, Albano praeda fit ipse duci.
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24. Het antwoord van de graaf dat de bode van de koning heeft overgebracht; hem werd
namelijk, toen hij al stervende was, bericht, dat de koning hem niet tegenhield.
Nu hij zag dat de Spanjaard met voorwendsels de tijd rekte en dat er geen enkele hoop op
terugkeer meer voor hem was, droeg de graaf, uitgeteerd van lichaam, in zijn gebeden zowel het
vaderland als zichzelf en de zijnen aan God op. (5) Nu het zo met hem gesteld was, gaf de
koning de opdracht, hem - waardeloos geschenk - de zoete terugkeer aan te bieden; maar wat hij
gaf, weigerde de graaf. Die lachte zachtjes en zei (opdat hij hier geheel vrij vandaan zou gaan
en zijn dood niet anders zou zijn dan zijn leven): 'Waar ik heen ga, heb ik de gunst van de
koning niet nodig; deze reis kan de koning, al zou hij dat willen, niet verhinderen.'

25. Anna van Oostenrijk, de bruid van de koning, had beloofd dat zij een goed woordje zou
doen voor de graaf van Montigny; haar was Alva voor met een brief.
Hoe groot is uw goddeloze moordlust, Alva, hoe groot is uw dorst - iedereen kent die - naar
mensenbloed! Duldt u het niet, dat één leven voor moord gespaard blijft en is heel Nederland
niet genoeg voor uw zwaard? (5) Moet dit, Anna, van een brief van u ten gunste van het leven
van een aangeklaagde terecht komen en moet die andere van zo ver weg een onschuldige de
dood brengen? En dat is nog niet eens de hele misdaad; ik denk, Alva, dat het niet minder erg is
dat er door uw manipulaties aan de genegenheid van de bruid voor haar bruidegom een eind
komt. Wat moet men er van zeggen, dat u het koninklijke huwelijk bezoedelt door een moord?
(10) De bruid krijgt als bruidsschat het bloed van die ongelukkige gevangene. En denk maar
niet dat voor Montigny vergif gemengd wordt: het is voor uw heer; híj is het, die uw venijn te
drinken krijgt.

26. De dood van Carlos, de oudste zoon van de koning. (1)
Verwondert u zich er soms over dat ridders uit het gevolg van de koning omgekomen zijn,
Nederlanden? De Koning zelf beschermt zijn zoon niet eens!. Meet hier uw lot maar aan af: die
jonge man komt om door vergif omdat hij u (zo wil het gerucht) een goed hart toedroeg.

27. (2)
Merkt u nog altijd, grote vader, nog altijd niets van uw wonden en merkt u ook nog steeds
niets van de toorn van God? Denk om uzelf en om uw koninkrijk; niet alleen de Nederlanden
staan in brand, maar ook de velden waar de rijke Taag door stroomt. (5) Die branden zijn aan
komen stromen over de grote Oceaan en nu hebben de vlammen uw paleis al aangetast. Zie,
uw oudste zoon, de erfgenaam van uw scepter, wordt zelf een prooi van de hertog van Alva.
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I nunc, et dubita tua quin evertere regna
venerit, haeredes cum necet ille tuos.
28. Aliud.

5.

O virtutis avi cum nomine Caesaris haeres,
quantum de patria tu quoque ducis avi!
Cum miseris eadem tibi sors naturaque Belgis,
Carole; privigni patris utrique sumus.
Et nos Alba ferox et te, communis Erinnys,
perdidit; invisos fecit utrosque patri.
Si nos forte tibi, tu nobis creditus esses,
nos tecum salvi resque paterna foret.
29. Exilium Principis Auraicae, xi Aprilis 1567.

5.

En, tuus egreditur cum libertate Camillus,
quam subito revehet, Belgica maesta, tibi.
Quid lacrymas veluti jam sis captiva tyranni?
Te simul elapsam cum duce crede tuo.
Hic tua fata vehit, tuque hoc es sospite sospes,
hic te (crede mihi), non locus ipse, facit.
In gremio licet ergo tuo nunc haereat hostis,
nil tamen, o mater, possidet ille tui.
30. Filius ejus natu maximus Grudijs in Hispaniam abducitur.

5.

Necdum, Maure, metum posuisti patre fugato?
Anne etiam pueri principis arma times?
Ut foret haec aetas, certe non vita timenda est,
quae teritur Phoebi Pieridumque sinu.
An tibi cessuros speras hoc obside Belgas,
aut deserturum pectora fida ducem?
Falleris, in pignus pro libertate Batava
opponi gaudet regna genusque suum.
31. Albanus cum exercitu xxii Augusti 1567 Brucellas venit.
Ad regem de eodem.

5.

Quo tot, magne pater, peditumque equitumque catervas
ire jubes? Gentes quas superare paras?
Non hac Sauromatae tendunt Bessique Getaeque,
sed Belgae, patris maxima cura tui.
Usque adeone tibi vilis tam nobilis ora est,
anne illam tanta perdere mole juvat?
Iacturam per tanta petis dispendia sceptri?
Tanti constabunt ista trophaea tibi!
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Kom, vraag u nu eens af of hij gekomen is om uw regering omver te werpen, daar hij immers
uw erfgenamen doodt.
28. (3)
Gij, erfgenaam van de deugdzaamheid van uw grootvader en van de naam 'Keizer', hoe hoog
schat ook ú het vaderland van uw grootvader! U deelt met de ongelukkige Nederlanders
hetzelfde lot en dezelfde aard, Carlos; beiden zijn wij stiefzoons van uw vader. (5) Zowel u als
ons heeft de woeste Alva als een wrekende Furie te gronde gericht; ons beiden heeft hij bij uw
vader gehaat gemaakt. Als wij u vertrouwd hadden en u ons vertrouwd had, zouden u, wij en
uw vaderlijk goed wellicht nog ongedeerd zijn.

29. De ballingschap van de Prins van Oranje, 11 april 1567.
Zie, uw Camillus wijkt uit mèt uw vrijheid, die hij snel, bedroefde Nederlanden, naar u terug zal
brengen! Waarom huilt u alsof u reeds de gevangene van de tiran was? Weet, dat u tegelijk met
uw aanvoerder ontkomen bent. (5) Híj is het, die uw lot met zich draagt, en als hij ongedeerd is,
bent u ongedeerd: híj is het die u maakt, niet (geloof me) de plaats waar u woont. Ook al mag de
vijand dan op dit moment in uw schoot verblijven, toch heeft hij, moedertje, <eigenlijk> niets
van u in zijn bezit.

30. Zijn oudste zoon wordt door onze zuiderburen naar Spanje gevoerd.
Hebt u, Moor, nu u de vader op de vlucht gejaagd hebt, nog uw angst niet afgelegd? Vreest u
soms ook de wapenen van de jonge prins? Ook al zou hij vanwege zijn leeftijd te vrezen zijn,
hij is het zeker niet vanwege zijn levenswijze: hij verkeert aan de boezem van Apollo en de
Muzen. (5) Verwacht u soms dat de Nederlanders voor u zullen wijken nu hij uw gijzelaar is, of
dat hun leider zijn trouw zal laten varen? U vergist zich; het verheugt hem dat zijn bezit en zijn
familie voor de Bataafse vrijheid in onderpand gegeven worden.

31. Alva komt met zijn leger op 22 augustus 1567 in Brussel. Tot de koning, over deze man.
(1)
Waarheen beveelt u, grote vader, zulke enorme massa's voetvolk en ruiters te gaan? Welke
volkeren wilt u gaan bedwingen? Hier huizen de Sarmaten, de Bessen en de Geten niet, maar
de Nederlanders, die uw vader heel erg ter harte gingen. (5) Is een zó voornaam gebied u zó
weinig waard? Behaagt het u soms, het te vermorzelen onder een zó grote legermacht? Streeft
u er naar, door een dergelijke verspilling uw scepter te verliezen? Dat is het, wat u die
trofeeën zullen kosten!
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10.

O furor! Exhauris opibusque et milite mundum,
regni delitijs ut spoliere tui.
32. Aliud.

5.

O bone rex, quae te tecum commisit Erinnys?
Cur in te robur conteris ipse tuum?
Interea dum tu demens luctabere tecum,
sub tua se possent sceptra dedisse Getae.
Fac tamen has (ut eunt) in te non ire cohortes:
invicta bellum cum regione geres.
Hesperiam citius perdas atque omnia regna,
serviat exiguus quam sinus iste tibi.
33. Aliud.
Praefectumne tuis credis te mittere terris?
Falleris; ah, mittis, rex bone, carnificem.
34. Ad Belgicam de eodem.

5.

Deliciae rerum, mundi cor, altera Tempe,
nondum mortalis queis habitabat homo,
quid coeleste decus faciem mutavit in illam,
quo tam dissimilis Numine facta tibi es?
Non aegri nocuere tibi contagia coeli,
nec Mars vastator, nec miseranda fames.
Unus homo res tam laetas evertit, in unam
congestum est animam quidquid ubique mali est.
35. Edictum regis xxvi Februarij 1567 Madritij promulgatum.

5.

10.

En, absens ageris capitis rea, Belgica mater,
atque actor judex dicitur esse tibi.
Pro dolor! Addicit sibi te cum civibus et cum
fortunis, cives quas peperere tui.
Nec tibi nunc aliud datur appellare tribunal:
jam dicet: 'Mea sunt' inijcietque manum.
Quin te, quod superest, naturae iure tueris,
armaque in hunc vertis, quae dedit illa tibi.
Aut hoc absolvent te protinus ista reatu,
aut mors arbitrij dira futura tui est.
36. Aliud.
Ecquid adhuc dubitas tacitusque in pectore volvis,
an tibi sit veniae, credule Belga, locus?
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Wat een waanzin, u put door uw oorlogsinspanningen de wereld uit, met het gevolg, dat u
zichzelf berooft van de geneugten die uw rijk u te bieden heeft.
32. (2)
Goede koning, welke Wraakgodin heeft u tegen uzelf opgezet? Waarom verbrijzelt u zelf uw
kracht in een gevecht tegen uzelf? Terwijl u in waanzin met uzelf worstelt, zouden de
Hongaren zich onder uw scepter kunnen stellen. (5) Zorg toch dat deze cohorten niet (zoals zij
nu doen) op u afkomen: u zult oorlog voeren met een onoverwinnelijk gebied. U zou Spanje
en al uw rijken wel eens eerder kunnen verliezen, dan dat dat kleine land aan de zee u dienstbaar wordt.

33. (3)
Meent u, dat u een commandant naar uw landen stuurt? U vergist zich. Ach, goede koning, u
zendt een beul.
34. Aan de Nederlanden, over hetzelfde. (4)
Heerlijk land, hart van de wereld, tweede Tempe, waar nog geen sterfelijk mens woonde, wat
heeft aan uw hemelse pracht het huidige aanzicht gegeven? Door toedoen van welke Godheid
bent u zó ongelijk aan uzelf geworden? (5) Besmetting door een zieke lucht heeft u niet
geschaad, noch de verwoestende krijg of ellendige honger. Eén man heeft een zó grote
voorspoed omvergehaald, in één hart is alles wat er overal maar aan kwaad te vinden is,
samengebald.

35. Het edict van de koning dat op 26 februari 1567 te Madrid uitgevaardigd is. (1)
Kijk nu eens, in uw afwezigheid wordt u ter dood veroordeeld, moedertje Nederland, en men
zegt dat uw aanklager ook uw rechter is. Wat vreselijk! hij eigent zich u toe met uw burgers
en met alle rijkdommen die uw burgers verworven hebben. (5) En nu wordt het u niet eens
vergund om in beroep te gaan bij een andere rechtbank, nu zal hij zeggen: 'Dat is van míj' en
er beslag op leggen. Waarom beschermt u zich - het enige wat u nog te doen overblijft - niet
door u te beroepen op het natuurrecht en richt u de wapens die dat u gegeven heeft niet op
hem? Die zullen dan terstond uw staat van beschuldigde te niet doen, maar als dat niet het
geval is, zal uw zelfstandigheid een harde dood sterven.

36. (2)
Twijfelt u nu soms nòg en overlegt u in stilte bij uzelf of er een mogelijkheid bestaat dat u,
goedgelovige Nederlander, vergiffenis geschonken wordt?
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Scilicet haec in te jam tum sententia lata est,
dum lacrymis bellum litterulisque geris.
Quid fore nunc censes, postquam terraque marique
contuleris toties auspice signa Deo?
Desperanda tibi venia est; ne tempus in ullum
sit tentanda tibi, neu metuatur Iber.
37. Sanguinarius Senatus.

5.

Pro pudor! Hic homicida sedet raptorque senatus.
Aspice! Pro cocco sanguine tincta toga est.
Caedibus et diris famulantur jura rapinis,
perque ipsas leges itur in omne nefas.
Ah, jam damnati sistuntur dicere causam,
et praedo litem judicat ipse suam.
Non satis est adimi vitam censumque paternum,
insuper insonti non licet esse reo.
38. Caedes comitum Egmundae et Hornae ac juvenum Bataburgicorum.

5.

Nil genus hos aetasque, aries nil aureus illos,
nil hunc de Gallis parta trophaea juvant.
Quid vobis, animae viles, instare putatis,
cum dederit tortor nomina tanta neci?
Ne caput his umeris, sed vestris, credite labi,
et vos magnorum morte perire ducum.
Ut simul ergo uno vos ictu sternat, ab illo
Auriacum numero Maurus abesse dolet.
39. Centum mille familiae metu Albani e Flandria in Angliam migrant.

5.

Quis novus hic terror, quaeve haec fuga? Nullus ad oras
hostis nec rumor vel levis hostis adest.
Urbibus (en!) totis passim migratur et agris,
atque hominum cultu Belgica pene vacat.
Sic Toletani metuuntur lumina monstri;
civibus haud falsa est iste Medusa bonis.
40. Albanus in convivio gloriatus est se xviii millia hominum in Belgio per carnificem
interfecisse.

5.

O scelus! Anne aliqua est in dira gloria caede?
Cui non hac facta protinus ossa tremunt?
Aspice, qui jactet tot praeter funera Martis
millia sex hominum ter sibi missa neci.
His epulas condit festas, his pocula miscet;
non illi sermo gratior esse solet.
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Natuurlijk is dit vonnis al tegen u geveld in de tijd dat u nog door middel van tranen en smeekschriftjes oorlog voerde. (5) Wat denkt u dat er nu zal gebeuren, nu u met God als uw leidsman
te land en ter zee al zó dikwijls slaags geraakt bent? Op genade moet u niet rekenen: probeer die
nooit te verkrijgen en wees niet bang voor de Spanjaard.

37. De Bloedraad.
Wat een schande! Hier houdt een raad zitting die uit moordenaars en rovers bestaat. Kijk, in
plaats van met purper is hun toga met bloed gekleurd. Hun rechtspraak staat in dienst van wrede
moorden en roofpartijen en juist wétten zijn het, die tot allerlei onrecht aanleiding geven. (5)
Ach, voortaan mogen de beschuldigden hun zaak niet langer bepleiten en is het de rover zelf,
die voor zijn eigen zaak pleit. Zij hebben er niet genoeg aan een onschuldige zijn leven en
vaderlijk bezit af te nemen, hij mag zelfs niet onschuldig zijn.

38. De moord op de graven van Egmond en Hoorne en op de jonge graven van Batenburg.
Niets helpen afkomst en leeftijd de laatsten, niets hun gouden ram de eersten, niets de eerst
genoemde ook de trofeeën die door hem behaald zijn op de Galliërs. Wat denkt u dat u, gewone
lieden, te wachten staat nu de beul mensen met zo'n beroemde naam ter dood gebracht heeft?
(5) Denk maar niet dat alleen hùn hoofd los op hun schouders staat: ook het uwe wankelt en u
zult de dood sterven die hoge heren stierven. De Moor betreurt het dat Oranje aan die groep
ontbreekt, want dan zou hij u allen tegelijk met één slag kunnen neerslaan.

39. Honderdduizend gezinnen verhuizen uit vrees voor Alva uit Vlaanderen naar Engeland.
Wat is dat nu weer voor een paniek? Waarom dit vluchten? Er staat geen vijand aan de grenzen
en er gaat zelfs geen zwak gerucht over een vijand rond. Kijk, overal trekt men uit hele steden
en van het platteland weg en de Nederlanden raken bijna ontvolkt. (5) Zozeer wordt de blik van
het monster uit Toledo gevreesd: voor onze brave burgers is hij de Medusa in eigen persoon

40. Alva heeft zich er tijdens een banket op beroemd, achttienduizend mensen in de Nederlanden door de beul te hebben laten ombrengen. (1)
Wat een misdaad! Kan wrede moord wel énige roem inhouden? Wie staat er als hij daarvan
hoort niet over zijn hele lijf te beven? Kijk nu toch hoe hij zich er op beroemt dat hij behalve
zoveel oorlogsslachtoffers nòg eens achttienduizend mensen de dood in heeft gezonden. (5)
Voor hèn richt hij een feestelijk banket aan, voor hèn vult hij de glazen. Geen onderwerp van
gesprek is hem ooit aangenamer.
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Vera Lycaoniae jam facta est fabula mensae;
convivas caesis pascit et ille viris.
41. Aliud.
Quid tibi pax atque alta quies, o Belgica, prodest?
Absque acie cives tot cecidere tui.
Pro facinus! Martis judex habet instar iniquus:
carnificis pereunt oppida tota manu.
42. Plurimi religionis causa in dies vivi comburuntur.

5.

Aggere ligna rogis, vel totas aggere silvas;
en, animos ducit fortis ab igne reus.
Ceu conviva necem venientem spectat, et ipse
funeris exequijs gaudet adesse sui.
Nam Deus huic toto semovit corpore sensum
et facilis vivum flamma cadaver obit.
Sic scelus in melius Numen convertere novit.
Illi justa facis, quem cruciare cupis.
43. Aliud.
Sub terris Stygius sceleratos Iupiter urit,
in terris urit dux tuus, Alba, pios.
44. Cives caudis equorum alligati ad supplicia rapiuntur.

5.

Ecquid ad haec restat miseris, Albane, luendum?
Non istae possunt te satiare cruces?
Anne ad supplicium duci quis crederet illos,
et non supplicium jam subijsse suum?
Pro dolor! Affixi caudis raptantur equorum,
et nece praevertunt effugiuntque necem.
Quid facis? Ipse tuae perdis spectacula pompae,
quaque oculos ardes pascere poena perit.
45. Matrimonia dissolvuntur.

5.

Quid violas foedus, quo rupto more ferarum
humanum coëat, dux scelerate, genus?
Hoc simul et rerum constantia foedera junxit
et paribus sanxit legibus ipse Deus.
Ut non ista queant solvi nisi corruat orbis,
sic hoc alterius non sine morte queat.
Heu, viduos viduasque facis sine funere cives,
suntque orbi quorum vivit uterque parens.
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Het verhaal over de maaltijd van Lycaon is eindelijk werkelijkheid geworden: ook deze man zet
zijn tafelgenoten vermoorde mensen voor.
41. (2)
Welk voordeel hebt u, Nederlanden, van vrede en een diepe rust? Zonder strijd zijn zovelen van
uw burgers gevallen. Wat een misdaad! Een onrechtvaardige rechter is even erg als een oorlog:
hele steden komen door beulshanden om.

42. Zeer velen worden dagelijks om het geloof levend verbrand. (1)
Sleep hout, sleep hele bossen aan voor brandstapels: kijk, de dappere beschuldigde ontleent
moed aan het vuur. Als een gast aan een feestelijke dis ziet hij de dood komen en hij verheugt
zich er over, zelf bij zijn uitvaart aanwezig te zijn. (5) Want God heeft het gevoel uit zijn hele
lichaam weggenomen en de snelle vlammen vinden een dode, die nog leeft. Zo weet God een
misdaad ten goede te keren: aan hem, die u wenst te martelen, begaat u een rechtvaardige daad.

43. (2)
Onder de aarde laat de Jupiter van de Styx misdadigers branden, op aarde verbrandt uw heer, de
hertog van Alva, de vromen.
44. Burgers worden, aan de staarten van paarden vastgebonden, naar hun terechtstelling
gesleept.
Blijft, Alva, de ongelukkigen, nu ze deze straf ondergaan, nog íets over om voor te boeten?
Kunnen dergelijke martelingen u niet verzadigen? Wie zou er geloofd hebben dat ze naar hun
terechtstelling gevoerd werden en hun straf niet reeds ondergaan hadden? (5) Ach, wat
vreselijk; aan de staarten van paarden gebonden worden zij meegesleurd; zij ondergaan al iets
als een dood van tevoren, maar ontkomen de dood toch nog. Wat doet u toch? Zelf bederft u de
glans van de processie en de foltering, waarmee u de ogen zo graag te goed wilt doen, schiet
zijn doel voorbij.
45. Huwelijken worden ontbonden.
Waarom schendt u, misdadige hertog, de wet die voorkomen moet dat de menselijke soort zou
paren als de wilde beesten? God zelf heeft hiertoe onveranderlijke wetten voor het hele heelal
vastgesteld en ook nog daar bij aansluitende voorschriften gegeven. (5) Net zoals die wetten
niet ontbonden kunnen worden tenzij de wereld zou vergaan, kan ook het huwelijk niet
ontbonden worden tenzij een van beide partijen sterft. Ach, u maakt burgers tot weduwnaars
en weduwen zonder dat er een sterfgeval heeft plaats gehad en er zijn wezen van wie beide
ouders nog leven.
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Nupta viri pellex, nuptae vir adulter, et idem
non pater et pater est, legitimusque nothus.
46. Sacrum Baptisma iteratur.

5.

10.

An solvisse parum est sanctum, dux impie, nexum,
quem credis nexus illius esse notam,
quo pia coelesti sociantur pectora sponso,
et, quem non dirimit funus, initur hymen?
Iamne audes etiam non vana revellere signa
Numinis, atque illis supposuisse tua?
Ecce, Redemptoris pretioso sanguine lota
pectora limosi diluit unda lacus.
Qua potes, extinguis vitalem Numinis ignem,
atque iterum per te mens rediviva perit.
Parce pios igitur sceleratis urere flammis;
si quisquam, poena dignus es ipse tua.
47. Cadavera effossa sepulcris.

5.

10.

O, quoties aliquis felices dixerat illos,
queis licuit saevum fallere morte ducem!
Non tamen hos ipsum potuit defendere lethum,
nec mandata sibi corpora texit humus.
Effossis rapitur tumulis deforme cadaver,
et patitur vivo quae patienda forent.
Sed dolor unus abest, poenaeque hoc carpitur auctor,
dum videt immotum se cruciare reum.
Quin potius gaudes? Rerum, vir pessime, mater
quod fecisse velis, praestitit ante tibi.
Ut perimas mortis redivivum mille figuris,
non jam plus poterit quam semel ille mori.
48. Pater occiditur quod filius apud eum pernoctaverat.

5.

10.

Quantum virus habet rabies tua! Saevior illa
infecit terras nulla, tyranne, lues.
En, afflata tuo tetigit quicunque veneno
corpora, mox simili concidit ipse nece.
Non licet hospitio natis fovisse parentes,
nec patribus natos coniugibusque viros.
Immanemne adeo gentem Sol aspicit ullam,
quae scelus officium duxerit esse pium?
Heu, Natura parens mores horrescit ad illos;
in te carnificem repperit illa sibi.
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Gehuwde vrouwen zijn nu de bijzit van hun mannen en mannen plegen overspel met hun
vrouwen; eenzelfde man is niet en ook weer wèl vader, zijn wettige zoon is een bastaard.
46. De heilige Doop wordt herhaald.
Is het soms niet genoeg, goddeloze hertog, de heilige band ontbonden te hebben die volgens
uw geloof een teken is van de band waardoor vrome harten met hun hemelse bruidegom verbonden worden en die het begin is van een huwelijk, dat niet door de dood vernietigd wordt?
(5) Waagt u het nu zelfs al, ook de tekens van Gods verbond, die niet mis te verstaan zijn, te
niet te doen en die van u ervoor in de plaats te stellen? Zie, onze harten, die gereinigd waren
door het kostelijke bloed van onze Verlosser, worden door water uit een modderpoel
doordrenkt. Met alle middelen die u ten dienste staan, dooft u het leven schenkende vuur van
God uit (10) en door uw toedoen gaat de weer tot leven gekomen ziel opnieuw te gronde.
Onthoudt u zich er dus van, de vromen te verbranden met uw misdadige vlammen; zo íemand
uw eigen straf verdient, bent u het zelf.

47. Lijken worden opgedolven uit hun graven.
Ach, hoe dikwijls had men hen gelukkig genoemd, die het vergund was om door de dood de
wrede hertog te ontlopen! Toch heeft de dood zèlf hen niet kunnen beschermen en heeft de
aarde de lichamen, die haar waren toevertrouwd, niet bedekt gehouden. (5) Als de graven
weer geopend zijn, wordt het verminkte lijk er uit weggesleurd en ondergaat wat een levende
zou moeten ondergaan. Maar één ding ontbreekt er: de pijn, en de bedenker van de straf wordt
erdoor opgevreten, te zien, dat hij een beschuldigde laat martelen die niet meer beweegt.
Waarom verheugt u zich niet liever? De moeder van alle dingen, schurk, (10) heeft al eerder
voor u gedaan wat u zelf had willen doen. Ook al zou u iemand die weer opgestaan is met
duizend doden ombrengen, hij zal uiteindelijk niet meer dan éénmaal kunnen sterven.

48. Een vader wordt gedood omdat zijn zoon de nacht bij hem had doorgebracht.
Hoe vol venijn is uw razernij! Geen pest, die nog wreder is, heeft ooit, tiran, de aarde besmet.
Waarachtig, ieder die lichamen die beademd zijn door uw vergif, heeft aangeraakt, wordt
weldra zelf een prooi van eenzelfde dood. (5) Het staat kinderen niet vrij, hun ouders gastvrij op
te nemen, noch vaders hun kinderen of vrouwen hun mannen. Krijgt de zon ooit wel een volk te
zien dat zó afgrijselijk is dat het meent dat vrome plicht een misdaad is? Ach, moeder natuur
staat te huiveren bij het zien van die misdaden; in ú heeft zij haar beul gevonden.
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49. Vis affertur matronis coram marito et parentibus.

5.

Desine jam causas civilis quaerere belli:
pro causis scelus hoc omnibus esse potest.
Asseruit stuprata suam Lucretia Romam,
et proceres Belgae talia monstra ferant?
Haec ante ora patris fiunt atque ora mariti:
in thalamo noctis vim tulit illa suo.
50. Virgines per contubernia constuprantur.

5.

Aspicis hoc, o rex superum, et tua fulmina cessant?
Non, Benjamitae, jam meruere mori.
Casta datur virgo totis stupranda maniplis,
atque ipsa vitae perditur illa via.
Quid non in poenas hominum dux invenit Albae?
Tormenti species fit quoque blanda Venus.
Parne aliquod monstrum est? Hujus contacta veneno
ipsa parens rerum gignere nata necat.
51. Albanus sibi statuam e captivis tormentis ponit.2

5.

Non dare te poteras spectandum planius orbi,
o dux, cui nemo par feritate fuit.
Te simul exterius labor hic atque exhibet intus,
effigiesque animi non minus ista tui est.
Tam celebris, quam tu, fuit hoc homicida metallum,
et dedit hoc hominum millia multa neci.
52. Avaritia Albani.

5.

Ecquis erit, dux saeve, modus? Quin caedere cessas?
Nunc certe causa est caedis adempta tibi.
Geusius aut letho datus est aut exulat omnis,
et quisquis patriae iura tuenda putat.
Non jam relligio libertatisque cupido,
sed sua (vae diti) iam facit arca reum.
53. Centesimae, vicesimae et decimae Albani.

5.
2

An veniae credis quam tanta, Belgica, pompa
nuntiat Albanus rege jubente tibi?
Falleris, illa manent saevi diplomata regis,
quodque in te misit fulmen ab arce sua.
Dum tabulae cessant, proscriberis, ecce, tributis,

In de oorspronkelijke uitgave stond voor dit gedicht hetzelfde gedicht opgenomen als MP 89 (zie daar).
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49. Vrouwen worden in aanwezigheid van hun echtgenoot en hun ouders verkracht.
Houd eindelijk op, naar oorzaken van de oorlog die door onze burgers gevoerd wordt, te
zoeken: deze misdaad kan opgevoerd worden in plaats van alle oorzaken. Lucretia heeft, toen
ze onteerd was, haar geliefde Rome van zichzelf bevrijd, en zouden dan adellijke Nederlandse
vrouwen dergelijke tegennatuurlijke daden moeten verdragen? (5) Deze dingen gebeuren voor
de ogen van de vader en de echtgenoot: in haar nachtelijk slaapvertrek is het, dat de ongelukkige het geweld heeft moeten ondergaan.
50. Jonge meisjes worden door groepen militairen verkracht.
Ziet u dit aan, koning der hemelbewoners, zonder uw bliksem te laten flitsen? Deze mensen
hebben het, Benjaminsvolk, niet verdiend om al te sterven. Een kuise maagd wordt aan alle
legereenheden doorgegeven om verkracht te worden en juist omdat ze zo geleefd heeft,
kapotgemaakt. (5) Wat bedenkt de hertog van Alva al niet om de mensen te straffen: zelfs de
heerlijke Liefde wordt een soort marteling. Is er wel een monster dat net zo erg is als hij? De
moeder van alle dingen zèlf slaat, door zijn gif besmet, aan het moorden, terwijl zij toch
ontstaan is om voort te brengen.

51. Alva richt een standbeeld voor zich op uit buitgemaakt geschut.
U had zich niet duidelijker te kijk kunnen zetten voor de wereld, gij hertog wiens wreedheid
door niemand geëvenaard is. Dit werk geeft u zowel van buiten als van binnen weer en is ook
een afbeelding van uw karakter: (5) dit metaal was een net zo bekende moordenaar als u en
heeft vele duizenden mensen de dood ingejaagd.

52. De inhaligheid van Alva.
Wanneer zal, wrede hertog, uw maat vol zijn, kunt u eigenlijk ooit wel met moorden
ophouden? Nú is u in elk geval de reden om te moorden ontnomen. Alle Geuzen zijn of ter
dood gebracht of in ballingschap en tevens ieder die meent dat de rechten van het vaderland
beschermd moeten worden. (5) Nu zijn het al niet langer de godsdienst en de drang tot
vrijheid, die iemand schuldig maken, maar ook (wee de rijke!) zijn geldkist.

53. De honderdsten, twintigsten en tienden van Alva.
Schenkt u soms geloof aan de vergiffenis, Nederlanden, die Alva u op bevel van de koning
met zoveel ophef aankondigt? U vergist zich: het blijft een document van een wrede vorst en
wat hij u gezonden heeft, is een bliksemschicht vanuit zijn burcht. (5) Nu de proscriptielijsten
verdwijnen, wordt u, let toch op, genoteerd voor belastingen
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atque omnes fisco nec rea pendis opes.
54. Suspendia decimarum causa Brucellis parata nuntio Brilae, captae Calendis Aprilis
1572, differuntur.

5.

Pro facinus! Totidem furcas quot limina cerno;
quaeque domus domino furca futura suo est.
En, istoc miseris cum Brucellensibus omnes
stare loco cives, patria, crede tuos.
Scilicet a laqueo Belgas Deus ipse redemit,
moenia cum Brilae parva reliquit Iber.
Urbibus hic cunctis una est exutus in urbe,
redditaque haud ullo Belgica Marte sibi est.
55. Naves nostrorum in glacie ad Amsterodamum deprehensae prodigiose liberantur.

5.

10.

15.

Iam, precor, o Batavi, vobis succurrat imago
migrantum Pharijs finibus Isacidum,
cum mare dissiluit tenuis sub viminis ictu
et pedibus siccam praestitit unda viam.
Prodigio servasse pari vos credite Numen,
cum glacie classis vestra retenta foret.
Spes et opes vestras classis tunc illa vehebat,
et captiva simul Belgica tota fuit.
Iamque faces ferrumque hostes inferre parabant,
et pariter vestras flamma tulisset opes,
cum subito lato discessit limite crusta,
et levis obsessas abstulit aura rates.
Sponte sua glacies scissa est, salvisque carinis
sponte sua coijt, clausaque pone via est.
Non minus est monstrum per siccum currere puppes,
quam siccum medium per mare ferre gradum.
56. Hispanus navali praelio apud Hornam superatur xii Octobris 1572.

5.

Hanc oculis totoque hanc lustra pectore pugnam:
illa libertas, Belgica, parta tibi est.
Exuerat jam te terra dux efferus Albae;
restabat tantum te pepulisse mari.
Sed nihil perdideras, donec tibi restitit illud;
imperij sedes scilicet illa tui est.
Quare age, ne paucis ratibus te crede potitam,
sed quidquid raptor fecerat iste suum.
57. In tabulam Probi pictoris Harlemensis de eadem pugna ad principem Auriacum.
En, tibi sese offert classis, dux, illa videndam,
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en betaalt u, zonder schuldig te zijn, al uw bezittingen aan de staatskas.
54. Het ophangen om de tienden, waarvoor te Brussel voorbereidingen getroffen waren, wordt
vanwege een bericht over de inname van den Briel, op 1 april 1572, uitgesteld.
Wat een misdaad! Ik zie evenveel staken als er deuren zijn: elk huis zal voor zijn bezitter een
staak worden. Eerlijk, geloof maar gerust, mijn vaderland, dat al uw burgers zich in eenzelfde
toestand bevinden als de ongelukkige bewoners van Brussel. (5) Natuurlijk is het God zèlf, die
de Nederlanders van de strop bevrijd heeft toen de Spanjaard de kleine stad den Briel verliet. In
één stad is hij van alle steden beroofd en zonder enige strijd zijn de Nederlanden aan zichzelf
teruggegeven.

55. De schepen van de onzen, die bij Amsterdam in het ijs vastzaten, worden op wonderbaarlijke wijze bevrijd.
Moge, zo bid ik, Nederlanders, nu de gedachte aan de zonen van Isaak, die wegtrokken uit het
land van Pharao, bij u opkomen, toen de zee uiteensprong door een aanraking met een dunne
tak en het water een droog pad voor de voeten vrij maakte. (5) Reken maar dat God u met een
vergelijkbaar wonder gered heeft toen uw vloot door het ijs werd vastgehouden. Uw hoop en
uw hulpmiddelen vervoerde toen die vloot en heel Nederland zat met haar vast. Reeds maakten
de vijanden zich op om te vuur en te zwaard aan te vallen en zou (10) het vuur ook al uw
middelen vernietigd hebben, toen de ijskorst plotseling met een brede scheur uiteenspleet en een
zacht windje de belegerde schepen wegblies. Uit zichzelf is het ijs gescheurd en uit zichzelf is
het weer, toen de schepen gered waren, aaneengegroeid en heeft de weg achter de schepen zich
gesloten. (15) Het is niet minder wonderbaarlijk dat schepen over het droge ijlen dan dat men
met droge voeten door de zee loopt.

56. De Spanjaard wordt in een zeeslag op 12 oktober 1572 bij Hoorn verslagen.
Aanschouw deze strijd met uw ogen en heel uw hart: de felbegeerde vrijheid, Nederland, is door
u verworven. De wrede hertog van Alva had u uw land reeds ontnomen: hem restte nog slechts,
u van de zee te verjagen. (5) Maar niets had u verloren zolang die u bleef: díe is namelijk de
zetel van uw rijk. Vooruit dus, meen nu niet dat u slechts wat schepen hebt bemachtigd: het is
alles, wat die rover tot het zijne had gemaakt.

57. Over dezelfde strijd, op een schilderij van de Haarlemse schilder Vroom, opgedragen aan
de prins van Oranje.
Kijk, hier kunt u onze beroemde vloot zien, prins,
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cum duce qua capta est Bossuviana suo.
Vincere nunc demum, nunc fructum ferre laborum,
quod fruitur vestro lumine, visa sibi est.
Illa quidem sine te frustra vicisse fatetur,
et merito defert ista trophaea tibi.
58. In navem praetoriam quae Inquisitio inscripta erat.
Quam laevo tua, dux, inscripta est omine puppis!
Quam titulus votum decipit iste tuum!
Qua speras animae tormentum inferre Batavis,
cum crucibus Mauros avehet illa suis.
59. Victoria navalis apud Bergam ad Zomam xxix Ianuarij 1574.

5.

10.

En! Haec, o pelagi domitrix gens, area vestra est;
hoc virtus nata est vincere vestra loco.
Quod modo debilior toties nos straverat hostis,
hic mutatus erat cum regione vigor.
Non proprio nobis elemento movimus arma;
non in humo cetus nec leo fortis aqua est.
Quare agite, o cives, hinc vires discite vestras,
hoc unum vobis ut superetis abest.
A pelago coepit, summam victoria nostro
per pelagus bello est impositura manum.
60. Mors incerta Ludovici Nassavij, xiv Aprilis 1574.

5.

Ah, miser amisit sine funere Belga patronum.
Romule, sic cives te caruere tui.
Restitit invictus caesis tot millibus unus,
nec super illius caede triumphat Iber.
Non modo praeripuit mortem Pater optimus hosti,
subduxit pariter corpus inane viri.
61. Aliud.
Quod tuus est raptus pariter cum corpore ductor,
nec tumuli rapto, Belgica, cessit honos,
mitte queri. Divis proprium est hoc. Arguit ipso
mortalem tumulo Creta fuisse Iovem.
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op de plaats, waar de vloot van Bossu mèt haar admiraal veroverd is. Zij vindt, dat zij nú pas
overwint en de vruchten van al haar inspanningen oogst, omdat zij geniet van úw blik. (5) Zij
geeft ronduit toe dat zij zonder u een overwinning van geen belang behaald zou hebben en
draagt - terecht - haar trofeeën aan ú op.

58. Op het admiraalsschip dat de naam 'Inquisitie' droeg.
Onder welk een slecht gesternte heeft uw schip, admiraal, zijn naam gekregen! Hoezeer maakt
die naam uw belofte onwaar! Dat schip, waarmee U hoopt de Nederlanders in hun ziel te
treffen, zal de Spanjaarden en hun martelwerktuigen wegvoeren.

59. De overwinning van de vloot bij Bergen-op-Zoom op 29 januari 1574.
Kijk, gij volk dat de zeeën bedwingt, dit is uw terrein; hier is uw vastberadenheid om te
overwinnen geboren. Als men zich mocht verbazen over het feit, dat zojuist nog een tamelijk
zwakke vijand ons zovele malen neergeworpen had: hier is, mèt de omgeving, onze kracht
veranderd. (5) Wij hebben de wapenen gehanteerd op een element dat niet het onze is: op het
land is de haai, de leeuw in het water niet sterk. Vooruit dus, burgers, leert hieruit waar uw
sterkte ligt, dít alleen ontbreekt u om te overwinnen. Met de zee is de overwinning begonnen,
met behulp van de zee zal zij de laatste hand aan onze strijd leggen.

60. De onzekere dood van Lodewijk van Nassau, 14 april 1574. (1)
Ach, de ongelukkige Nederlanders hebben hun aanvoerder verloren zonder hem te kunnen
begraven. Zó hebben uw burgers u, Romulus, óók moeten missen. Hij heeft alleen stand
gehouden en is niet overwonnen, terwijl zóvele duizenden gedood zijn; de Spanjaard viert
geen triomf vanwege zijn dood. (5) Niet alleen heeft onze allerhoogste Vader het de vijand
ontnomen, hem te doden, maar hij heeft ook het lege omhulsel van deze man in veiligheid
gebracht.
61. (2)
Houd toch op, Nederland, er over te klagen dat destijds uw aanvoerder weggenomen is mèt
zijn lichaam en een eervol graf hem, omdat hij weggenomen is, niet ten deel gevallen is:
zoiets hoort bij goden. Creta bewijst juist door een graf dat Jupiter sterfelijk was.
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Latijnse teksten

Sequuntur aliquot urbes in quas insigniter ab Hispano saevitum.
62. Valencenae captae xxiv Martij 1567.3

5.

10.

Tene, o divini nutrix suavissima cultus,
o semper profugis hospita blanda pijs,
tene Deus potuit crudeli tradere Mauro,
et dis fictilibus cessit in urbe sua?
Non tam clade tua, foeda quam morte duorum
mota ministrorum es, qui subiere crucem.
Heu, laqueo guttur praestrinxit Celtiber illud,
per quod vox magni fluxerat ipsa Dei.
Nec mora bis centum primos his addidit urbis;
una morte simul tot periere viri.
63. Roterodamum, ix Aprilis 1572.

5.

O jam vicini pelago, gens accola Mosae,
cujus pars olim magnus Erasmus erat,
huc oculos converte tuos, atque aspice qualis
his sese intulerit moenibus hospes Iber.
Clade tua, quam sit saevus, quam perfidus ille,
exemplum mundo nec tamen ipsa tibi es.
Non etenim bellum gereres hoc futile tecum,
si tibi tam notus, quam solet, ille foret.
64. Mechlinia, Calendis Octobris 1572.

5.

Quo ruis, o ductor? Quam vallo cingere tendis,
en, ultro signis urbs patet illa tuis.
Si nequeunt supplex consul supplexque senatus
flectere te, flectat te sacer ille chorus.
Pellaeum potuit Solymis placare tyrannum
obvius antistes Numinis alterius.
At non excidium socijs avertere fidis
sacrifici possunt sacra per ipsa tui.
65. Zutphania, xxix Novembris 1572.

5.

3

Quid socij tantum de te meruere fideles?
Plus equidem quovis, Celtiber, hoste furis.
In rabiem non hasta tibi, non sufficit ensis,
sed peragunt caedes obvia quaeque tibi.
Nondum caesa cruces arbor furcasque ministrat,
nec satis in miseros est nemus omne reos.

In de oorspronkelijke tekst staat 1576.

Hispanus Redux

295

Nu volgen er een aantal steden tegen welke de Spanjaarden bijzonder heftig te keer zijn
gegaan.
62. De inname van Valenciennes, 24 maart 1567.
Heeft God ú, allerzoetste voedster van de goddelijke eredienst, u, die steeds een lieve
gastvrouw voor vrome vluchtelingen bent, heeft Hij ú kunnen uitleveren aan de wrede Moor
en is Hij in zijn eigen stad geweken voor goden van klei? (5) U bent niet zo hevig door uw
eigen ongeluk getroffen als door de vreselijke dood van twee van uw predikanten, die tot
martelaar geworden zijn. Ach, met de strop heeft de Spanjaard hun keel dichtgesnoerd,
waardoorheen de stem zelf van onze grote God gevloeid was en direct daarna heeft hij de
tweehonderd meest aanzienlijken van de stad bij hen gevoegd; door een gelijktijdige dood
zijn zóveel mannen omgekomen.

63. Rotterdam; 9 april 1572.
Gij die in de nabijheid van de zee woont, gij volk aan de Maas, waar vroeger de grote
Erasmus deel van uitmaakte, wendt hier uw ogen heen en ziet wat voor soort gast de Spanjaard is, die zich binnen uw muren begeven heeft. (5) U bent door uw rampspoed een
voorbeeld van zijn wreedheid en trouweloosheid voor de wereld, maar voor uzelf bent u dat
niet. U zoud immers onderling deze nutteloze strijd niet gevoerd hebben als hij bij u net zo'n
slechte naam had gehad als hij gewoonlijk heeft.

64. Mechelen; 1 oktober 1572.
Waarheen ijlt u, commandant? Kijk, de stad, waaromheen u een wal wilt leggen, staat al uit
vrije wil voor uw banieren open. Als een smekende burgemeester en een smekende raad u niet
tot andere gedachten kunnen brengen, laat de heilige priesterschare u dan van mening doen
veranderen. (5) Te Jeruzalem is de hogepriester van een andere God de tiran uit Pella
tegemoet gegaan en heeft hem tot kalmte kunnen brengen, maar uw eigen priesters kunnen
ook door het brengen van offers de ondergang niet van uw trouwe bondgenoten afwenden.

65. Zutphen; 29 november 1572.
Waarom hebben uw trouwe bondgenoten zó iets ergs aan u verdiend? U gaat, Spanjaard, erger
dan énige vijand te keer. Voor uw razernij zijn lans noch zwaard u genoeg, maar alles wat op
uw weg komt, dient u tot moordwapen. (5) Een nog niet eens gevelde boom levert kruisen en
halsblokken, een heel bos is niet genoeg voor de ongelukkige beschuldigden.
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Latijnse teksten

At reliquos glacie torrentem mittis in amnem
et jugulas ipsis, nec modo mergis, aquis.
66. Narda, Calendis Decembris 1572.4

5.

Si jugulare juvat, quid parvam, Celtiber, aedem
deligis in caedes? Urbs tibi tota patet.
Non jus hospitij satis est violasse fidemque,
ni magni temeres insuper ora Dei?
Sanguine, si nescis, illo, quo polluis aras,
hunc sceleris testem tu facis ipse tui.
Percutis hoc in te Belgarum sanguine foedus;
haec in te jurat sacra per ista manus.
67. Harlemum, xii Iulij 1573.

5.

Quid petis a victis ultra? Quid diruis illa
moenia, quae jam nunc diruta, Maure, jacent?
Necdum passa satis supplex tibi turba videtur?
Quam jugulare paras, illa perempta fame est.
Si saevire tamen certum est in funera vobis,
infandam rabiem jam satiate semel.
Non peragi toto possunt suspendia mense,
officio tristi nec vacat ulla dies.
68. Auxilium urbi missum funditur.

5.

O patriae devota manus, non viribus hostis,
auspicijs vestri sed superata ducis,
hei mihi, quantum acie Batavum res perdidit una!
Hac simul Harlemi moenia coepit Iber.
Non impune tamen, largo nam sanguine vobis
saepe parentabit Mauritiana manus.
69. Cives frustra eruptionem tentant.

5.

4

Egregij cives hostem dum fortiter arcent,
sed premit hos intus saevior hoste fames,
quam non illa sinit defendere, convenit urbem
linquere cum nuptis pignoribusque suis,
ut patriae servent quicquid servare dabatur,
et melior restet pars pereunte loco.
At miserae matres non haec divortia passae,
et quae non faciat funera summa dies,

In de oorspronkelijke uitgave stond voor dit gedicht hetzelfde gedicht opgenomen als MP 86, hierna dezelfde
gedichten als MP 87 en 88 (zie daar).
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En degenen die nog over zijn, werpt u in de ijskoude stroom van een rivier en vermoordt u met
water zonder hen zelfs onder te duwen.
66. Naarden; 1 december 1572.
Als u er plezier in hebt, Spanjaard, om te moorden, waarom kiest u dan een kleine kerk voor uw
slachtpartij uit? De hele stad staat voor u open. Hebt u er niet genoeg aan, het gastrecht en de
goede trouw geschonden te hebben om niet ook nog eens het gelaat van onze grote God te
bevlekken? (5) Als u het nog niet weet: door dat bloed, waarmee u de altaren bezoedelt, maakt u
Hem zelf getuige van uw misdaad. U sluit met dit bloed van de Nederlanders een verdrag tegen
u zelf: deze hand zweert bij die vreselijke offers een eed tegen u.

67. Haarlem; 12 juli 1573.
Wat vraagt u nu nog meer van de overwonnenen? Waarom verwoest u die muren, Moor, die
al lang verwoest neerliggen? Vindt u dat de massa die zich smekend tot u richt nog niet
genoeg heeft geleden? De stad die u wilt gaan vernietigen, is al omgekomen door de honger.
(5) Als u echter absoluut tekeer wilt gaan tegen wat al dood is, verzadigt dan uw ongehoorde
bloeddorst in één keer. In een hele maand kan het ophangen niet afgewerkt worden en er gaat
geen enkele dag voorbij zonder zo'n droevige daad.

68. De hulptroepen die aan de stad waren gezonden, worden verslagen.
Gij mannen die het vaderland, niet de strijdkrachten van de vijand toegewijd zijt, maar die
overwonnen zijt door het ongelukkige gesternte van uw aanvoerder, ach hemel, hoeveel heeft
de zaak van de Nederlanders verloren met dit ene leger: tegelijk daarmee heeft de Spanjaard
ook de muren van Haarlem genomen. (5) Dat zal echter niet ongestraft blijven, want met veel
bloed zullen de Moorse troepen u nog dikwijls voldoening verschaffen.

69. De burgers proberen tevergeefs een uitval te doen.
Terwijl de voortreffelijke burgers zich nog dapper tegen de vijand teweerstellen, maar de
honger, die wreder is dan de vijand, hen van binnen kwelt, besluit men om de stad, die door
de honger niet langer verdedigd kan worden, en de vrouwen en kinderen te verlaten (5) om
voor het vaderland te redden wat mogelijkerwijs te redden valt en te zorgen dat het beste deel
blijft leven als de stad te gronde gaat. Maar de ongelukkige vrouwen, die een dergelijke
scheiding en ook de doden die de laatste dag met zich zou brengen, niet verdragen,
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10.

Latijnse teksten

quos servasse velint produnt. Quis credat! Amando
laedit et officio est impia quaeque pio.
70. Alcmariae obsidio soluta x Octobris 1573.

5.

Aspice, quam densus miles circumdet ovile!
Ah, quot tormentis debile quassat opus!
Praesidium puer et virgo vix nubilis, arma
cacabus huic, illi putria vincla cadi.
Hac defensa manu qui moenia noverit ista,
praesentem neget hic dimicuisse Deum?
71. Aliud.

5.

Quae tutante Deo frustra tentaverat ante,
tentaturus erat moenia rursus Iber.
Sed dum forte videt totis fumantia muris
fercula, quae socijs cruda fuere nimis,
destitit incepto, quamvis hortantibus ultro
matribus, ut positas carperet ille dapes.
Maluerant muros hunc scandere, seque levari
(tantus amor pugnae est) obsidione dolent.
72. Lugduni obsidio soluta, iii Octobris 1574.

5.

10.

Ah! Miseri cives patria clauduntur in urbe
ceu cavea; carcer Leida venusta sui est.
Aspicis exsangues adstantes moenibus umbras.
En, sola spirant, funera viva, fame.
Cuncta tenet Maurus, solas non obsidet auras,
per quas excubias nuntia fallit avis.
Dixerat ante manu prensuros sidera ductor,
quam vis obsessos auferat ulla sibi,
cum pars sponte sua murorum concidit urbis,
ad sonitum cujus castra reliquit Iber.
Millia multa Deus quondam per fracta fugarat
pocula; nunc usus nullius ille manu est.
73. Aliud.
Audierat5 terras et aquas simul esse sub hoste
Mattiacus circum moenia, Leida, tua,
nec superesse fugae quidquam nisi curva serena
qua facit, interpres mutuus, ales iter.

5

In de oorspronkelijke tekst staat (waarschijnlijk een zetfout) ‘andierat’.
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verraden degenen die ze willen redden. Wie zou het kunnen geloven! Al die vrouwen schaden
de zaak uit liefde en handelen verkeerd door naar beste weten te handelen.
70. Het beleg van Alkmaar opgebroken; 10 oktober 1573. (1)
Kijk eens wat een dichte schare krijgsvolk de schaapskooi omsingelt! Mijn hemel, met
hoeveel werktuigen beukt zij de zwakke bolwerken! De verdediging bestaat uit jongens en
nauwelijks huwbare meisjes; de laatsten dient een kookpot, de eersten een vieze stop van een
kruik tot wapen. (5) Zou iemand, die weet, dat die muren door een dergelijke schare verdedigd zijn, kunnen ontkennen dat God hier in eigen persoon meegestreden heeft?

71. (2)
De Spanjaard, die, omdat God de muren beschermde, al eerder een vergeefse poging had
gedaan om binnen te dringen, stond op het punt om het opnieuw te proberen. Maar toen het
gebeurde, dat hij op alle muren dampende gerechten zag staan die de bondgenoten te rauw
waren, (5) zag hij van zijn onderneming af, hoezeer de vrouwen hem van waar ze stonden ook
aanspoorden om de daar neergezette spijzen op te eten. Ze hadden liever gezien dat hij de
muren zou beklimmen en betreuren het (zó groot is hun strijdlust) dat ze van het beleg verlost
worden.

72. Op het ontzet van Leiden; 3 oktober 1574.(1)
Ach, de ongelukkige burgers worden in hun vaderstad opgesloten gehouden als in een kooi:
het mooie Leiden is een gevangenis voor de eigen bevolking. Men ziet bloedeloze schimmen
bij de muren staan. Zie toch, zij, levende doden, sterven nog slechts van de honger. (5) Alles
is van de Moor, alleen de lucht heeft hij niet; een vogel die daar doorheen vliegt als bode,
ontgaat de wachtposten. Hun aanvoerder had beweerd dat ze eerder met hun hand de sterren
zouden aanraken dan dat welke strijdmacht ook de belegerden aan hem zou ontnemen. Toen
stortte een deel van de stadsmuren vanzelf in, (10) op het geluid waarvan de Spanjaard zijn
legerkamp verliet. Vele duizenden had God ooit op de vlucht gedreven door kruiken kapot te
laten slaan; nú heeft hij niemands hand gebruikt.

73.(2)
De Zeeuw had gehoord dat zowel het land als de wateren rond uw muren, Leiden, in het bezit
van de vijand waren en dat er niets om door te vluchten over was dan de kalme boog waarlangs de vogel als een wederzijdse boodschapper zijn weg gaat.
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5.

10.

15.

Latijnse teksten

'An mihi non liceat quod avi licet', inquit, 'et urbis
servatae vili gloria cedat avi?
Non minus unda mea est volucrum quam mobilis aër,
et nequit occludi non minus illa mihi.'
Nec mora traxit aquas secum celeresque carinas,
et solida velis currere coepit humo.
At magis obsessis extra trepidabat, et ipse
cingi visus Iber obsidione sua est.
Iamque fugit quem non cernit, dum parte ruente
murorum lymphas scandere castra putat.
Hinc quid aquae possint, o Belgae, discite vestrae.
En, fugit ad falsum murmur Iberus aquae.
74. Aliud.

5.

10.

Iam senio magnae nutabant moenia Leidae,
atque aries aetas his erat ipsa sua,
cum vacuae frugum cives includeret urbi,
moenia circumdans moenibus hostis Iber.
Nulla parte tamen defecit coctilis agger,
utque novum rimas dissimulavit opus.
Hac specie Mauri jamdudum lumina fallit,
spemque adimit rapido sulphure posse quati.
Ut sociae lintres adnarunt mersa per arva,
corruit, atque hostem quo vocat urbe fugat.
Nam simul urbs patuit, simul urbem deserit hostis.
Servarunt cives moenia lapsa suos.
75. Consulis Petri Adriani Wervii oratio.

5.

10.

15.

Cum plebs, victa fame, dedi se posceret hosti,
jamque fame potior civibus esset Iber,
nec rabiem posset gliscentem sistere consul,
vixque a cive suo tutus ab hoste foret,
'Libertas vobis si ventre est vilior', inquit,
'cumque illa patriam vendere pane libet,
me prius, o cives, letho removete decoro,
ne violet vestrum lumina nostra scelus.
Et simul hoc vobis devotum sumite corpus;
hinc partem, poterit si modo, quisque ferat.
Hoc pasti durate, cibus dum venerit urbi,
crastina quem vobis aut hodierna dabit.
Quam non consilio potui dextraque, tuebor
hanc lacerum funus diraque praeda gulae.'
Vir stetit adversus cives hostesque tot unus,
uni se debet libera Leida viro.
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(5) Zou mij niet vergund zijn wat een vogel vergund is, zo sprak hij, en zou de roem, de stad
gered te hebben, aan een doodgewone vogel moeten toevallen? Ik ben in het bezit van het
water, zoals de vogels de beweeglijke lucht bezitten, en evenmin kan dat voor mij gesloten
blijven. En zonder uitstel liet hij het water met zich mee gaan en ook zijn snelle schepen (10)
en ging hij met zijn boten in grote vaart over het vaste land. Maar de Spanjaard buiten de
muren was nog banger dan de belegerden en dacht dat hij, terwijl hij zelf in beleg lag, op zijn
beurt omsingeld werd. En weldra vlucht hij voor een vijand die hij niet ziet, want hij denkt,
als een deel van de muren instort, dat het water zijn legerkamp bestormt. (15) Leert hieruit,
Nederlanders, wat uw wateren vermogen te doen. Kijk, de Spanjaard slaat op de vlucht op het
geluid van water dat er niet is.

74. (3)
De muren van het grote Leiden helden al over van ouderdom en hun leeftijd zelf had het
effect op ze van een stormram, toen de Spaanse vijand de burgers insloot in een stad zonder
eten door de muren met muren te omgeven. (5) Nergens echter ontbrak een wal van baksteen
en als een nieuw schanswerk onttrok die de scheuren aan het oog. Door de aanblik die hij zo
biedt, bedriegt hij de ogen van de Moor al lang en ontneemt hem de hoop dat hij met het
verzengende zwavel kapotgebeukt kan worden. Toen de schepen van de bondgenoten
nabijgekomen waren door de onder water gezette velden, (10) stortte hij ineen en dreef de
vijand met zijn geraas weg van de stad. Want zodra de stad open kwam te liggen, verliet ook
de vijand haar. De muren hebben door hun instorten hun burgers gered.

75. De toespraak van burgemeester Pieter Adriaan van der Werf.
Toen het volk, overwonnen door de honger, er om vroeg, uitgeleverd te worden aan de vijand
en de Spanjaard tenslotte voor de burgers verkieslijker was dan de honger; toen de
burgemeester niet langer tegen de groeiende woede op kon en, nog buiten het bereik van de
vijand, nauwelijks veilig meer voor zijn medeburgers was, zei hij: (5) 'Als de vrijheid voor u
minder waarde heeft dan uw maag en u met uw vrijheid uw vaderstad voor brood wilt verkopen, verwijdert, burgers, mij dan eerst van het toneel door een eervolle dood, opdat uw
misdaad mijn ogen geen pijn kan doen. En neemt dan tevens dit lichaam, dat aan u gewijd is:
(10) laat ieder van hier een deel, als hij dat tenminste kan, voor zich meenemen. Houdt het
daarop uit totdat het voedsel naar de stad is gekomen dat de dag van morgen, of deze dag nog,
u zal schenken. De stad, die ik met mijn handen en mijn beleid niet heb kunnen beschermen,
zal ik beschermen als uiteengescheurd lijk, als gruwelijke prooi voor uw vraatzucht.' (15) Eén
man stond daar tegenover zovele burgers en vijanden; aan één man heeft Leiden haar vrijheid
te danken.
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Latijnse teksten

76. Responsum consulis ad hostem deditionem postulantem.

5.

Dum ferus insultat, ceu captae, Celtiber urbi
et circumsessis obijcit usque famem,
'Dextra', consul ait, 'muris arcebimus hostem;
altra nos pascet: sufficit una manus.'
Usque adeone tuum, miramur, Scaevola, factum?
Laevam pro patria qui voret ecce virum.
77. Aquae Veteres, viii Octobris 1575.

5.

Ah, quid, Iber, talem vires extendis in urbem?
Vicus erat, si non cespite clausa foret.
Non istum poteris vico placare furorem,
cui novus in caedes non satis orbis erat.
Parcere cogeris non multo sanguine fuso;
destituet diras sexus uterque cruces.
Sed dum deficiunt cives in moenia saevis,
atque explet rabiem jam locus ipse tuam.
78. Antverpia, iv Novembris 1576.

5.

10.

En, haec illa fuit statio celeberrima Scaldis,
cui modo par toto non erat orbe forum.
Farta cadaveribus domus est pro mercibus omnis,
nec capiunt ipsae corpora caesa viae.
Devehit haec amnis magni pro navibus orbis,
et toto strages spargitur Oceano.
Divitias tantae furum grex possidet urbis,
et jam miles opes principis unus habet.
Sic dilata sibi Maurus stipendia solvit;
haec illi pendit regius aera cliens.
79. Traiectum ad Mosam, xxix Iunij 1579.

5.

10.

Urbs cui Mosa pater trajectus nomina fecit,
quam non felices te posuere manus!
En, alijs semper, toties excisa, resurgis
excidijs; vixdum diruta dirueris.
Sed tibi jam finem clades dabit ista malorum:
non poterit posthac ulla nocere tibi.
Sic prostrata jaces ut nunquam surgere possis:
iam tecum cives interiere tui.
Haec bona sunt pacis quam sancta Colonia pangit;
talia cum Belgis foedera sancit Iber.

Hispanus Redux

303

76. Het antwoord van de burgemeester aan de vijand, toen die de overgave eiste.
Nu de wrede Spanjaard de stad beledigt, als was zij al genomen en haar omsingelde burgers
voortdurend blootstelt aan de honger, zegt de burgemeester: 'Wij zullen de vijand met onze
rechterhand van de muren afhouden; de andere zal ons tot voedsel dienen: wij hebben genoeg
aan één hand.' (5) Is, zo vragen wij ons af, uw daad zo ver gegaan, Scaevola? Waarachtig, hier
staat een man die voor zijn vaderland zijn linker hand wil opeten.

77. Oudewater; 7 oktober 1575.
Ach, waarom laat u, Spanjaard, uw strijdkrachten optrekken tegen een dergelijke stad? Zij zou
een dorp zijn als zij niet door een aarden wal omsloten werd. Met een dorp zult u die vreselijke
woede van u niet tot rust kunnen brengen, u, voor wie een nieuwe wereld niet voldoende was
om uw moordlust te bevredigen. (5) U wordt gedwongen om u in te houden als nog maar
weinig bloed vergoten is: van beide sexen zullen er voor uw wrede martelingen niet genoeg
personen voor handen zijn. Maar ondanks dat het ontbreekt aan burgers trekt u in woede op
tegen de muren en bevredigt de plaats zelf uw razernij al.

78. Antwerpen; 4 november 1576.
Kijk, dit was die zeer beroemde plaats aan de Schelde, die kort geleden door geen markt ter
wereld geëvenaard werd. Elk huis is boordevol lijken in plaats van handelswaar en de straten
kunnen de doden niet eens bevatten. (5) De rivier voert in plaats van schepen uit heel de grote
wereld nu lijken mee; die massa wordt verspreid over de hele Oceaan. Een bende rovers bezit
de schatten van die geweldig grote stad en nu heeft één soldaat de rijkdom van een vorst. Op
een dergelijke wijze betaalt de Moor de achterstallige soldij uit; dit is het geld waarmee de vazal
van de koning hem betaalt.

79. Maastricht; 29 juni 1579.
Stad, waaraan vader Maas de naam ‘oversteekplaats’ heeft gegeven, hoe weinig gezegend
waren de handen die u hebben gebouwd! Zie, uit uw andere verwoestingen stond u, toch zo
dikwijls al vernield, steeds weer op: maar nu bent u nauwelijks verwoest of u wordt al weer
verwoest. (5) Maar deze nederlaag zal nu een eind maken aan uw ellende: geen enkele zal u
hierna nog kunnen schaden. Zó platgeslagen ligt u ter neer, dat u nooit zou kunnen herrijzen; nu
zijn uw burgers met u ten onder gegaan. Dit is het prachtige resultaat van een vrede, die het
heilige Keulen probeert te sluiten; van dien aard zijn de verdragen die de Spanjaard met de
Nederlanders sluit.
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Latijnse teksten

80 Pacificatio Gandensis, viii Novembris 1576, et litterae Ioannis Austriaci in
Aquitania interceptae.

5.

10.

Haec pax illa tua est aeternaque foedera, Ganda,
ad quae cum populis ipsa revixit humus.
Quanta latet pestis sancto sub nomine, quanta
funera pax, quantum sanguinis ista tegit!
Vinea, si nescis, haec est fallacis Iberi;
surripit hac urbes caecaque bella gerit.
Sed Pater omnipotens personam depulit hosti
statque suo Belgis ore videndus Iber.
Insidias namque ipse suas iam prodidit auctor:
detexit domini littera furta sui.
81. Regi Hispaniarum principatus Belgij abrogatur, xxvi Iulij 1581.

5.

10.

Hactenus hoc pro te gerimus, rex maxime, bellum,
pro te civili sanguine terra madet.
Stat sceptrumque tuum sacrataque iura tueri
et terras flammis eripuisse tuas.
Vile mori nobis vel vivos ignibus uri,
dummodo non odio sit tibi nostra fides.
Sed quoniam pietas tanta est pro crimine summo
iamque fides instar proditionis habet,
da veniam, patriae si dehinc praestabimus illam,
quam tibi praestari tu scelus esse putas.
82. Principis Auraici mors, x Iulij 1584.

5.

En, quae bella gerit Maurus, quam dissidet illi,
qui medici munus de nece sprevit heri!
Dum precibus falsi praebet dux supplicis aures,
traiectus triplici pectora glande cadit.
Excipit hic ictum, sed concors Belgica vulnus,
inque uno cives tot periere viro.
Nil tamen egit Iber, quin vulnere profuit ipso:
Auriacos Belgis mors dedit illa duos.
83. Classis Hispana, Aº 1588.

5.

Oceanum Xerxes complevit navibus alter,
ponte novo junctum est littus utrumque maris.
Carnificum tanta portatur classe supellex,
infames laqueos quaeque carina vehit.
Nunc sibi proponit calcandos ille Britannos,
nunc pedibus Belgas proterit ille suos.
Iamque animis totum post hos conceperat orbem,
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80. De Pacificatie van Gent, 8 november 1576, en het onderscheppen van een brief van Johan
van Oostenrijk in Aquitanië.
Deze beroemde vrede, een eeuwig durend verdrag, is de uwe, Gent; toen die gesloten werd,
herleefde met het volk dat hem bewoont, deze grond zelf. Welk een enorm onheil gaat er schuil
achter die heilige naam, hoeveel doden, hoeveel bloed verhult die vrede! (5) Een schutdak is
die, als u het nog niet weet, voor de bedriegelijke Spanjaard: hij ontfutselt ons er steden mee en
gaat in het geniep door met oorlogvoeren. Maar de almachtige Vader heeft het masker van de
vijand afgerukt en daar staat nu de Spanjaard te kijk voor de Nederlanders met zijn ware
gezicht. Want hij, die bedenker van heimelijke plannetjes, heeft die nu zelf aan ons verraden:
een brief heeft de streken van zijn afzender onthuld.

81. De heerschappij over de Nederlanden wordt de koning van Spanje ontzegd; 26 juli 1581.
Tot nu toe voeren wij deze oorlog, allergrootste koning, voor u; voor ú is de aarde nat van het
bloed van onze burgers. Het is een feit, dat wij uw scepter en het heilige recht beschermen en
uw landen aan de vlammen hebben ontrukt. (5) Voor ons is sterven of levend door de vlammen
verbrand worden onbelangrijk, zolang ons geloof maar geen steen des aanstoots voor u is. Maar
aangezien onze vroomheid zoveel is als de grootste misdaad en onze trouw al hetzelfde is als
verraad, moet u het ons vergeven, als wij aan ons vaderland van nu af die trouw betonen
waarvan u meent dat het een misdaad is, als wij die u betonen.

82. De dood van de prins van Oranje; 10 juli 1584.
Kijk nu toch wat het voor een oorlog is, die de Moor voert en hoe weinig hij verschilt van de
man die onlangs zijn plicht als arts, waar het de dood betreft, geminacht heeft! Terwijl onze
graaf het oor leent aan de beden van een zogenaamde smekeling, valt hij door drie kogels in
de borst getroffen neer. (5) Híj vangt de aanslag op, maar heel Nederland raakt gewond en er
zijn in één man zeer vele burgers omgekomen. Niets echter heeft de Spanjaard bereikt;
integendeel, hij is ons door het toebrengen van die verwonding juist tot voordeel geweest: die
dood heeft de Nederlanders twee Oranjes gegeven.

83. De Spaanse vloot; anno 1588.
Een tweede Xerxes heeft de Oceaan met zijn schepen gevuld; door een vreemde brug zijn de
beide stranden van de zee verbonden. Beulswerktuigen worden door deze zeer grote vloot
vervoerd: elk schip draagt schandelijke stroppen mee. (5) Nu eens beeldt hij zich in dat de
Britten door hem vertrapt moeten worden, dan weer probeert hij zijn eigen Nederlanders
onder zijn voeten te vermorzelen Tenslotte had hij in zijn verbeelding na hen de hele wereld
al veroverd
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10.

Latijnse teksten

nec poterat toto tantus ab orbe capi,
cum Pater immanem disiecit flamine classem
et procul in scopulos et vada coeca tulit.
Sic haec quae ratibus pontum modo straverat omnem,
nunc tabulis stravit littora cuncta suis.
84. Ad Arragoniae Admirantium super crudelitate quam in Menapijs exercuit, Aº
1598.6

5.

Sors sua quemque latet; forsan clementior esses,
si foret, o ductor, sors tua nota tibi.
His in te dabitur vitaeque necisque potestas,
in quorum socios sic sine more furis;
haec tamen accipiet te blandius hospite tellus,
in quam te justo saevius hoste geris.
Ergo acie pariter causaque fatebere victum,
quod tulit in tales rex tuus arma viros.
85. Vesalienses suspenduntur e collo sic ut tantum suffocari nequeant.

5.

Ut jugulans letho per formas iverat omnes,
ludere mox coepit morte protervus Iber.
En, patulis pendent spirantia corpora furcis,
vita vicem peragit, durior ipsa, necis.
Non placet in poenas mors quae medicina dolorum est,
sed mors quae sensu non caret, illa placet.
86. Hastis alligati torrentur.

5.

Heu, qualem veribus torques, Hispane, ferinam?
Heu, cui Cyclopi prandia dira paras?
Viva virum lentis torrentur corpora flammis;
et quisquam vivas verset in igne feras?
Carnibus his vesci minus est, quam ludere, dirum.
Dum ludis crudo es saevior Antiphate.
87. Horribile exemplum.

5.

6

Quid furis in nondum natos? Non, Maure, furori
jam genus humanum sufficit omne tuo?
O Lucina ferox! Matris nece nascitur infans
nascendoque perit: fert data vita necem.
Nec satis est uno duplex in corpore caedes,
tertia non alio vulnere facta tibi.

Tussen dit gedicht en het vorige staan in de oorspronkelijke uitgave twee gedichten, die ook in Merita Principis
Auraicae in Belgas voorkomen (zie MP 84 en 85).
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en kon hij - zo groot waande hij zich - door de hele wereld bij elkaar niet gepakt worden, toen
onze Vader door een storm zijn enorme vloot uiteengegooid (10) en ver weggedreven heeft naar
rotsen en onzichtbare ondiepten. Zo heeft deze vloot die met haar schepen zojuist nog de hele
zee geplaveid had, nu met haar balken alle kusten geplaveid.

84. Tot de Admirant van Aragon, over de wreedheid waarmee hij opgetreden is tegen de
bewoners van de Lage Landen; anno 1598.
Het eigen lot is een ieder verborgen; misschien zou u clementer zijn, heer, als u uw lot zou
kennen. Aan hen zal de macht over uw leven en dood gegeven worden tegen wiens bondgenoten u wederrechtelijk zo te keer gaat. (5) Dit land, waartegenover u zich wreder gedraagt
dan een echte vijand, zal u toch liefderijker opnemen dan een goede vriend. U zult dan toegeven
dat u zowel in de strijd als door een gerechte zaak overwonnen bent, omdat uw koning de
wapenen opgenomen heeft tegen dergelijke mannen.

85. Bewoners van Wezel worden op een dergelijke manier opgeknoopt, dat zij net niet kunnen
stikken.
Toen hij al moordend alle manieren om te doden al beproefd had, ging de onbeschaamde
Spanjaard er tenslotte toe over, met de dood te spelen. Kijk, er hangen lichamen die nog ademen
naast elkaar aan de galg. Een soort leven dat zelfs nog wreder is dan de dood, neemt diens plaats
in. (5) Om te straffen schept hij geen behagen in een dood die een medicijn voor alle pijn is,
maar een lange doodsstrijd, dàt is wat hem behaagt.
86. Mensen worden, aan lansen vastgebonden, gebraden.
Ach, wat is dat voor een wildbraad, Spanjaard, dat u daar ronddraait aan het braadspit? Ach,
voor welke Cycloop bereidt u zo'n wreed maal? Lichamen van levende mannen worden boven
een laag vuur gebraden; zou iémand wel levende dieren in de vlammen ronddraaien? (5) Van
dit vlees eten is minder wreed dan er mee spelen. Door er mee te spelen bent u wreder dan de
onbehouwen Antiphates.

87. Een huiveringwekkend voorbeeld.
Waarom gaat u te keer tegen nog niet geborenen? Is, Moor, het hele menselijke geslacht nu
nog niet genoeg voor uw waanzin? O, wrede Lucina! door de moord op de moeder wordt het
kind geboren en sterft het door ter wereld te komen: het aanschouwen van het levenslicht
brengt de dood met zich mee. (5) Maar het is niet voldoende, in één lichaam twee moorden te
begaan: een derde is er door u gepleegd door diezelfde verwonding.
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10.

Latijnse teksten

Heu, puer impactus matris jam grandior alvo est,
et sanguis, vitam qui dedit, ille necat.
Iamque nocens ipsum nati fit caede cadaver;
en, hoc, Pompei, tu facis esse reum.
88. Caedes comitum Bructerorum.

5.

O domus infelix, o obvia semper Ibero,
atque hujus vitam ponere nata manu!
En, pater occiderat, natorum caede duorum
spectata princeps occidit inde minor.
Nec satis est a stirpe genus delere: cadaver
in miserum vano vulnere saevit Iber.
89. Aliud loco conclusionis facinorum eorum, quae Hispanus in Belgio admisit.

5.

Finiat Hispani furor hic immania monstra,
sufficit hoc unum non latuisse nefas.
Sic furit in socios qui nos vastare recusant;
en, docet hoc ipso qualis in hoste foret.
At tu fracta tuis ne sis, sed pascere, damnis,
atque ipsis animos, Patria, tolle malis.
Hae nostrae vires, haec est via sola salutis,
his nos invictos Celtiber ipse facit.
90. Ne vobis nunc alius esse videatur Hispanus, accipite pauca haec exempla
crudelitatis, quae illius consilio et opera in regionibus Alpinis inter innumera alia
sunt edita.

5.

Aspice quo fremitu transcendat Celtiber Alpes
ipsaque ut immani per juga strage ruat,
nec nivibus solis Rhenus formetur in amnem,
jamque e fonte suo sanguinolentus eat.
Sic perit et quae non petitur gens, obvia monstra
haec patitur; nostris imputet ista malis.
Sic nos ille petit, sunt haec praeludia cladis,
adveniens nobis quam meditatur Iber.
91. Quidam de tecto domus, in quam eo usque confugerat, in plateam dejectus fustibus
porro obtruncatur.

5.

Non sic insequitur leporem capreamve Molossus,
non ulli rabies insita tanta cani est.
Non laribus tutus, non summi culmine tecti est,
protractus summo culmine plangit humum.
Quis non a rabie tanta mitescere posset,
cui non ulterior poena remissa foret!
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Ach, het mishandelde kind is nu te groot voor de moederschoot en hetzelfde bloed, dat het het
leven gegeven heeft, doodt het: uiteindelijk wordt het lijk zèlf nog schuldig aan de dood van
het kind. Mijn hemel, ú, Pompeius die u bent, maakt hierdoor, dat het schuld heeft

88. De dood van de graven van de Bructeren.
Ach ongelukkig geslacht dat steeds tegenover de Spanjaard heeft gestaan en is geboren om het
leven te laten door toedoen van zijn hand! Zie, de vader was al gevallen; na de roemrijke dood
van twee zoons viel vervolgens de jongste telg. (5) En het is niet genoeg, het geslacht met
wortel en al uit te roeien: de Spanjaard brengt het armzalige lichaam in zijn razernij nog
nodeloze verwondingen toe.

89. Nog een gedicht, als slotwoord bij de misdaden die de Spanjaard in de Nederlanden begaan
heeft.
Laat de Spaanse furie hier zijn monsterlijke daden toch beëindigen; dit alleen is mij voldoende,
dat het onrecht niet verborgen is gebleven. Zo gaat hij tekeer tegen bondgenoten die weigeren
om ons te vernietigen; kijk, hij laat hierdoor juist zien hoe hij zich tegen een vijand zou gedragen. (5) U, Vaderland, moet u echter niet laten breken door de door u opgelopen schade; voed u
er mee en ontleen juist moed aan al die ellende. Dit is onze kracht, dit onze enige weg naar
behoud; hierdoor maakt de Spanjaard zèlf ons onoverwinnelijk.

90. Om te voorkomen dat het u toeschijnt dat de Spanjaard nu anders is, moet u dit geringe
aantal voorbeelden van zijn wreedheden maar eens in u opnemen; ze zijn op zijn aanraden
en door zijn toedoen in de Alpenlanden onder talloze andere begaan.
Kijk eens met welk een lawaai de Spanjaard de Alpen oversteekt en hoe hij onder het
veroorzaken van een enorme slachting over de passen stormt, hoe de Rijn niet door sneeuw
alleen tot een rivier gemaakt wordt maar zijn stroom al vanaf de bron bloedrood is. (5) Zo gaat
zelfs een volk er aan dat niet aangevallen wordt: het heeft te lijden van dit monster, dat ons
tegemoet trekt; laat het dat maar bij onze ellende optellen. Zo komt de Spanjaard op ons af, dit
is het voorspel van een ramp die hij terwijl hij ons nadert voor ons in gedachten heeft.

91. Iemand wordt van het dak van het huis waarin hij tot dat ogenblik een veilig heenkomen
gevonden had, op straat gegooid en met knuppels verder afgemaakt.
Een Molossische jachthond achtervolgt op een dergelijke wijze een haas of een ree nog niet
eens: een zó grote razernij is geen enkele hond aangeboren. Door zijn huisgoden wordt deze
man niet beschermd, noch door een plekje op de nok van het dak: hij wordt tevoorschijn
gesleurd en slaat na een val van de nok tegen de grond. (5) Wie zou er niet na een dergelijke
razernij wat zachter gestemd kunnen raken, wie zou er niet van verdere straf afzien?
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Non ipso miseranda solo finita ruina est:
fustibus expletur, nec semel ille cadit.
92. Praeses provinciae fenestra ejectus ita gladijs insuper conciditur, ut cognosci
nequeat.

5.

Non jacet Elpenor hic tecto lapsus ab alto,
sed foedata boni praesidis ora vides.
Hunc plebs Hesperiae furijs agitata fenestra
expulit et vultus sustulit ense notas.
Sed frustra sceleris tanti vestigia delent:
noscuntur populis hoc magis ora viri.
93. Antonij Bassi, sancti Evangelij ministri, caput decisum et in suggestu templi
positum ludificantur.

5.

Tam placet, Antoni, facinus tibi? Tu quoque tanti
apponis rostris, proditor, ora viri?
Quod tu vile putas caput atque illudere certas,
hoc magis es, magno quam Cicerone nocens.
Illo Roma quidem rerum regina locuta est,
at Pater omnipotens hoc solet ore loqui.
Quid placidae rides augusta silentia linguae?
Sic peragit toto te tamen orbe reum.
94. Quidam naso abscisso et oculis effossis coram uxore fenestra eijcitur.

5.

Non nares oculosque, o Celtiber, effodis isti,
sed nuptae fieri quae videt illa viro.
At dolet huic miserae vox, non sua vulnera, nuptae,
auribus et captus debuit esse suis.
Quod nunc praecipitem tecti de culmine mittis,
ut nolis, hosti gratificare tuo.
95. Magna hominum multitudo, qui ad audiendum Dei verbum convenerant, effractis
templi foribus et fenestris trucidatur.

5.

Quid tibi cum telis? Non arx haec, Maure, sacellum est,
in quo vota Deo vulgus inerme facit.
Hocne etiam oppugnas, et turbam tendis in illam,
et venit e tali laurea caede tibi?
Ne tamen in fanum sed magni moenia coeli
te cum Terrigenis arma movere puta.
96. Alius lapidibus paene exanimatus deinde dissecto capite et ventre diripitur.
En, alter Stephanus, redivivi testis Iesu,
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Zelfs met de val op de grond is men nog niet met die beklagenswaardige klaar: met knuppels
wordt hij afgemaakt; die man sterft niet één keer.
92. De gouverneur van de provincie wordt na uit een raam gesmeten te zijn bovendien nog zó
erg met zwaarden bewerkt dat hij niet te herkennen is.
Het is niet Elpenor, die hier ligt na van een hoog dak te zijn gevallen, maar u ziet het geschonden gelaat van de goede gouverneur. Hem heeft het Spaanse tuig, opgezweept door waanzin, uit
het raam gegooid, waarna het zijn bekende gelaatstrekken met het zwaard onherkenbaar heeft
gemaakt. (5) Maar tevergeefs probeert men de sporen van een zo grote misdaad te vernietigen:
de menigte herinnert zich het gezicht van die man des te beter.

93. Men drijft de spot met het hoofd van Antonius Bassus, een verkondiger van het heilige
Evangelie, na het van het lichaam gehouwen en op de preekstoel van de kerk gezet te
hebben.
Schept u zo'n groot behagen in uw misdaad, verrader, en plaatst ook ú het hoofd van een zo
groot man op een spreekgestoelte? U lijkt Antonius wel! Door dit hoofd, dat u onbeduidend
acht en om strijd bespot, bent u schuldiger dan hij was waar het de grote Cicero betrof. (5) Door
diens mond heeft Rome, de koningin van de wereld, gesproken, maar door deze mond pleegt de
almachtige Vader te spreken. Waarom lacht u om de verheven stilte van zijn tot zwijgen gebrachte mond? Op deze wijze immers verklaart die u schuldig over de gehele wereld.

94. Iemand wordt, nadat zijn neus is afgesneden en zijn ogen zijn uitgestoken, voor de ogen
van zijn vrouw uit het raam gegooid.
Niet alleen steekt u, Spanjaard, van die ongelukkige neus en ogen weg, maar ook die van zijn
vrouw, die dat bij haar man ziet gebeuren. Hem echter kwelt de stem van zijn ongelukkige
vrouw, niet zijn verwondingen: ook zijn oren hadden hem ontnomen moeten zijn. (5) En dan
het feit, dat u hem nu voorover van de nok van het dak gooit: ook al wilt u dat niet, u verleent
uw vijand een gunst!
95. Een grote hoeveelheid mensen die samengekomen waren om het woord van God te horen,
wordt, nadat de deuren en de ramen van de kerk ingeslagen zijn, vermoord.
Wat moet u met wapenen? Dit kerkje, Moor, waarin het volk ongewapend zijn gebeden tot God
richt, is geen burcht. Belegert u dit ook al en stuurt u er uw krijgsvolk op af? Verdient u uw
lauweren met een dergelijke slachtpartij? (5) Denk maar niet dat het een heiligdom is,
waartegen u uw wapens met uw leger van stervelingen inzet: het zijn de muren van de hoge
hemel.
96. Een ander, door stenen al bijna ontzield, wordt vervolgens, nadat zijn hoofd en zijn buik
stukgesneden zijn, uit elkaar gerukt.
Kijk toch, een tweede Stephanus, een man, die getuigenis aflegt van de herrijzenis van Jezus,
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obruitur saxis nec minus astra petit.
Non alio vultu venientem prospicit imbrem,
quam si concretae vellera spectet aquae.
Illum ego crediderim scissum quoque cernere caelum
et stantem natum cum genitore Deo.
At non Iudaicum satis est aequasse furorem:
diripiunt laceri viscera viva viri.
97.

Matronis manus et digitos armillarum et annulorum causa abscindunt.

O quae tanta fames auri est! Quis crederet, ipsos
dilaniant artus, quos mala praeda tenet.
En, digiti gemmis, armillis brachia cedunt,
atque homo jam cultus ipse sequela sui est.
98.

5.

10.

Quam bene praetendis pietatem, Celtiber, armis,
o, quam te cruciat relligionis amor!
Non senis in miseri caput haec ludibria fingis,
sed magni natum ludificare Dei.
En, hoc ille suam iumento vectus in urbem est;
quo ludis, vox est illius ipsa liber;
illaque Deiphobi quae turpi vulnere foedas,
humanum redimit dum genus, ora tulit.
Haec sacer est vates alieno in corpore passus,
has similis poenas in sene forma dedit.
99.

5.

Senex quidam pro Alexio, verbi divini concionatore, aversus asino imponitur et
jussus una manu caudam bestiae, altera librum tenere, auribus, naso et genis
abrasis et multis vulneribus subinde illatis cum varijs opprobrijs et contumelijs
circumfertur donec exanimis in terram prolabitur.

Quidam, cum ictu sclopi necdum exanimatus esset, in os pulvere tormentario
ingesto dirumpitur.

Tunc animae exsorbes quod fistula dira reliquit
commento stygij saevior ipse Dei?
Grandine quam plumbi trajectus ducit an illa
invidiae misero est longaque vita nimis?
Os super impletur medicato pulvere nitri,
et pro tormento saucius ipse sibi est.
100. Alius, cum tormento trajectus e carcere per vias traheretur, magnopere orabat ut
vitae reliquum e corpore exigerent nec animam ad Deum properantem diutius
morarentur.
Exorare necem nequit a te, Celtiber, ille?
Haecne adeo visa est res pretiosa tibi?
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wordt met stenen in elkaar geslagen en zoekt desalniettemin de sterren met zijn blik. Hij kijkt
met dezelfde uitdrukking op zijn gezicht naar de op hem afkomende stenenregen, als wanneer
hij dichte watersluiers zou zien. (5) Ik zou haast geloven dat hij ook de hemel ziet scheuren en
de Zoon ziet staan bij God de vader. Zij echter hebben er niet genoeg aan, de razende woede
van de Joden geëvenaard te hebben: zij rukken de ingewanden van die verminkte man uit
terwijl hij nog leeft.

97.

Men hakt de handen en de vingers van aanzienlijke vrouwen af om hun armbanden en
ringen.

Wat is hun honger naar goud toch groot! Wie zou het geloofd hebben: men rukt zelfs ledematen
die een onzalige buit dragen, af. Kijk, vingers verliezen hun edelstenen, armen hun banden; de
mens is nu zelf een slaaf van zijn eigen opschik.
98.

Bij een zo maar opgepakte oude man worden in plaats van bij Alexius, een verkondiger
van het woord Gods, oren, neus en wangen afgesneden en daarna brengt men hem nog
vele andere verwondingen toe. Vervolgens wordt hij omgekeerd op een ezel gezet en
beveelt men hem met de ene hand de staart van het dier, met de andere het Boek vast te
houden. Zo wordt hij onder allerlei schandelijke beschimpingen rondgereden tot hij dood
op de grond valt.

Welk een fraai schouwspel van vroomheid voert u, Spanjaard, met uw wapenen op! O, wat
wordt u toch gekweld door liefde voor de godsdienst! Het is niet het hoofd van een ongelukkige
grijsaard, dat u op deze wijze belachelijk maakt, maar u drijft de spot met de Zoon van onze
grote God. (5) Waarlijk, Hij is het, die op dit lastdier Zijn stad is binnengereden; het boek waar
u de spot mee drijft, is Zijn stem zelf. En het gelaat van deze Deiphobus, dat u met een
schandelijke verwonding bezoedelt, is gelijk aan dat van Hem, toen Hij het menselijk geslacht
verloste. Dit heeft een heilige priester in het lichaam van een ander geleden; het feit, dat de oude
man een zelfde uiterlijk had, heeft ervoor gezorgd dat hij deze straf moest ondergaan.
99.

Een man wordt, omdat hij door een musketschot nog niet gedood was, uiteengerukt nadat
zijn mond met buskruit gevuld is.

Slurpt u datgene, wat de vreselijke buks van de ziel overgelaten heeft, nog op, u, die zelf
wredere dingen verzint dan de God van de onderwereld? Of bent u jaloers op het leven dat de
ongelukkige, hoewel hij doorzeefd is door een hagel van lood, nog rekt, en duurt dat u te lang?
(5) Zijn mond wordt nog gevuld met venijnig salpeterpoeder en zo is de gewonde zijn eigen
geschut.
100. Toen een ander, doorboord door geweervuur, uit zijn gevangenis gehaald was en langs de
straten gesleurd werd, smeekte hij er heftig om, dat men wat hem aan leven restte aan zijn
lichaam zou ontnemen en zijn ziel, die zich naar God wilde haasten, niet langer tegen zou
houden.
Kan die man, Spanjaard, van u de dood niet afsmeken? Leek die u soms zo iets kostbaars?
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Quippe tibi summum munus, clementia summa est,
supplicij summus quae solet esse gradus.
Sed frustra speras animam te posse tenere:
non falsus Cretae Daedalus illa suae est.
101. Alius item, postea quam nudus multis vulneribus acceptis in sylvam abreptus et ibi
pro exanimi relictus domum reversus esset, nihilo minus interficitur.
Quid rapis ad mortem projectum, saeve, cadaver?
Explevit rabiem vir semel iste tuam.
Hanc avibus vitam debet nunc ille ferisque,
non tibi; jam certe mortuus ille tibi est.
102. Senex annorum lxxv cum saltu per fenestram et fluvio trajecto e caede elapsus esset, domi comprehensus in palatium abducitur atque ibi loro alligatus et aliquandiu
circumvolutus ita concisus est, ut solum e loro brachium pendens superesset.

5.

Quis sic diripitur? Pendentem e fune lacertum
aspice, de toto pars super ista viro est.
Penthea sic mater, sic Orphea Maenades olim,
sic juvenem dominum diripuistis, equi.
Ille necem saltu nandoque effugerat ante
quindecies acta nuper Olympiade.
Exorare tamen nequijt mors utraque Maurum,
illaque quam subijt quaeque propinqua seni est.
103. In pacem sub finem induciarum ab Hispano oblatam.

5.

En, crudelis Iber offert tibi, Belgica, pacem:
ambit amicitiam barbarus ille tuam.
Quis non accipitrem sociari velle columbis
cumque ovibus credat foedus inire lupos?
Desine mirari, non est pax illa, probrosa
deditio est: famulam te sibi poscit Iber.
104. Aliud.

5.

Quid tibi Libertas, o mater, profuit illa,
quam tibi cessit Iber dum rapuisse nequit?
Hanc recipit dicto, patrumque ante ora tuorum
iniecisse tibi sustinet ille manum.
Si cupis in solida te libertate locatam,
hanc tu sola tibi, non dare debet Iber.
105. Aliud.
Egregium nobis offert, o Belgica, munus,
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Jazeker, want in uw ogen is wat gewoonlijk de hoogste vorm van straf is, het grootste geschenk,
de grootste genade. (5) Maar u hoopt tevergeefs zijn ziel vast te kunnen houden: die is een ware
Daedalus voor haar Creta.

101. Een ander wordt, na vele verwondingen toegebracht te hebben gekregen, naakt naar een
bos gebracht en daar voor dood achtergelaten. Als hij naar huis teruggekeerd is, wordt
ook híj alsnog ter dood gebracht.
Waarom haalt u iemand die voor lijk neergegooid was om te sterven, weg, wreedaard? Die man
heeft uw woede al eens gestild. Dat hij nog leeft, heeft hij nu aan de vogels en de wilde dieren te
danken, niet aan u. In uw ogen is hij stellig al dood.
102. Een oude man van 75 jaar was ontkomen aan moord door door een raam te springen en
een rivier over te steken. Toen hij weer thuis was, werd hij gevangen genomen en naar de
prefectuur gebracht. Daar is hij aan een leidsel gebonden en flink lang rondgesleurd; hij
was zó beschadigd, dat alleen een arm die aan het leidsel hing, over was.
Wie is het, die op een dergelijke wijze aan stukken gescheurd wordt? Kijk toch die arm eens,
die aan een leidsel hangt: van de hele man is dat deel slechts over. Zo heeft zijn moeder
Pentheus, zo hebben de Maenaden in vroegere tijden Orfeus, zo hebben jullie, paarden, je
jeugdige meester uiteengereten. (5) Hij was eerder door een sprong en door te zwemmen aan de
dood ontsnapt, hoewel hij onlangs vijfenzeventig jaar geworden was. Twee manieren van
sterven konden de Moor echter niet vermurwen, de dood die hij al ondergaan had noch de dood
die elke oude man te wachten staat.
103. Op de vrede die tegen het einde van het bestand door de Spanjaard aangeboden is. (1)
Kijk, de wrede Spanjaard biedt u, Nederland, de vrede aan; die barbaar verzoekt u om uw
vriendschap. Wie zou er nu niet geloven, dat een havik wel met duiven zou willen omgaan of
dat wolven een verdrag zouden willen sluiten met schapen? (5) Wees niet langer verbaasd; dat
is geen vrede, het is een schandelijke overgave: de Spanjaard eist u voor zich op als
dienstmaagd.

104.

(2)

Wat heeft, moeder, de vrijheid die de Spanjaard u, nu hij u niet te pakken kon krijgen, verleend heeft, u voor voordeel gebracht? Hij neemt die door wat hij zegt weer terug en ten overstaan van uw vaderen houdt hij vol dat hij u de hand toegestoken heeft. (5) Als u van een
stevig gegrondveste vrijheid wilt genieten, moet u alleen, niet de Spanjaard, die aan u geven.

105.

(3)

Buitengewoon is het geschenk, Nederland, dat de Spanjaard ons aanbiedt,
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egregie vero gratificatur Iber.
Quod non obtinuit bello tot euntibus annis,
hoc dare nos verbo postulat ille sibi.
106. Aliud.
Si pacemne velis bellumne optare daretur,
pax optanda tibi, credule Belga, foret.
Sed te fallit Iber, bellum est utrumque quod offert;
illud sub pluteis, hoc gerit ille die.
107. Aliud.

5.

Paxne sit an bellum nostris, o Belgica, rebus
aptior, haud opus est consuluisse diu.
Hoc tibi pro pace est, bellum pax; scilicet illa
pugnat et hoc orbem nomine subdit Iber.
Testes Occidui qualis pax illius Indi,
et, nisi sis demens, testis es ipsa tibi.
In te communis populi vox fallit, ut illo
in quo nulla salus sit tibi sola salus.
108. In belli initia ab hoste orta.

5.

En, tuus ille hostis campo se credit aperto,
et jam quem ferias, Belgica, rursus habes.
Hactenus hic tecum per te bellavit et ipse
sub te delituit; tu tuus hostis eras.
Quare age, vesanos nunc excute pectore motus
atque agnosce tua vulnera facta manu.
Iam luat illa tibi per te qui fecit Iberus,
et pro te vires sentiat ille tuas.
109. Aliud.

5.

Jam jam nulla mora est: dum vos de pace sedentes
disseritis totis viribus hostis adest.
Praesentes animos poscit res summa manusque,
depelli verbis vis inimica nequit.
Pugnandum aut ultro jugulus praebendus Ibero est;
propositas mortes credite cuique duas.
Illa potest redimi ferro, nec pulcrior ulla;
haec nequit atque agno, non obeunda viro est.
110. In acerrimam hyemem ineuntis anni 1621.
Quo ferimur Belgae? Num retro volvitur orbis

Hispanus Redux

317

buitengewoon is hij ons echt ter wille. Zijn woorden houden de eis in dat wij hem datgene
geven wat hij gedurende het verstrijken van zovele jaren niet door oorlog heeft verkregen.

106. (4)
Als u mocht wensen of u vrede dan wel oorlog wilt, zou u, goedgelovige Nederlander, vrede
moeten wensen. Maar de Spanjaard bedriegt u: beide mogelijkheden die hij biedt, betekenen
oorlog: de ene voert hij in het geniep, de andere in het volle licht.

107. (5)
Het is niet nodig, Nederland, u lang te beraden of vrede dan wel oorlog voor onze zaak beter
is: deze laatste vervult voor u de rol van vrede en vrede betekent oorlog. Die vrede van hem
bestaat namelijk uit oorlogvoeren en onder deze naam probeert de Spanjaard de wereld te
onderwerpen. (5) Uw getuigen van wat hij vrede noemt zijn de Indianen uit de West en u
bent, tenzij u zwakzinnig bent, dat zelf ook. Wat het gewone volk tegen u zegt, namelijk dat
datgene wat absoluut geen redding betekent, voor u de enige redding is, is niet waar.

108. Op het begin van de oorlog die door de vijand ingezet is. (1)
Kijk, uw welbekende vijand waagt zich in het open veld en nu hebt u weer iemand, Nederland, om aan te vallen. Tot nog toe heeft hij door middel van uzelf met u oorlog gevoerd en
zich diep in uw binnenste verborgen weten te houden: u was uw eigen vijand. (5) En daarom
zeg ik: kom, laat die waanzinnige gedachten varen en zie in dat u zich uw verwondingen
eigenhandig toegebracht hebt. Laat nu de Spanjaard, die dat bij u en door uw hand
bewerkstelligd heeft, boeten en laat híj in plaats van u uw kracht voelen.

109. (2)
Nu duldt de toestand echt geen uitstel meer; terwijl u over vrede zit te delibereren, is de vijand
hier met zijn volle strijdmacht. Een uiterst belangrijke zaak eist nu wakkere geesten en
handen: een vijandig leger kan niet met woorden verdreven worden. (5) Men moet strijden of
zelf de keel aan de Spanjaard bieden; gelooft u maar gerust dat ieder die twee manieren om te
sterven in het vooruitzicht heeft. De ene kan gekocht worden met het zwaard en is de
schoonste die er bestaat, de andere kan dat niet; die is voor een lam bestemd, maar niet voor
een man.
110. Op de zeer strenge winter in het begin van het jaar 1621.
Waar gaan wij heen, Nederlanders? Draait de aarde soms terug
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Latijnse teksten

emeritosque dies temporaque acta refert?
En, eadem nunc bruma riget civilia bella
in quam duritiem deposuere suam.
Terminus hic pacis, si mens non vana, sequestrae est,
isdem queis coepit desinit illa notis.
Nimirum vigilant pro nobis tempora rerum,
quamque gerat curam signa dat ipse polus.
Ne nos opprimeret securos perfidus hostis,
de coelo nobis nuntia venit hyems.
111. In pluvias hujus anni pene prodigiales.

5.

Quid facis ob pluvias alto convicia coelo,
quidve vocas in jus, stulte colone, Deum?
Nunquam consuluit melius tibi Rector Olympi,
et tua tu contra commoda vota facis.
Dum servare cupis fruges, cum frugibus agrum
cumque domo tota te perijsse cupis.
Imbribus his nostris arcetur finibus hostis,
nec tantum debet patria, Rhene, tibi.
112. Aliud.

5.

10.

Rursus in arma ruis necdum cum Numine magno
ipse vides bellum, Celtiber, esse tibi?
En, tibi temperies mundi naturaque rerum
hoc ait haud dubijs saepe locuta notis.
Anne hyemes, nostris dum Mars ferus assidet oris,
sponte sua glacie tot caruisse putas,
aut qui pacis erat primus quique ultimus annum
insignem tanto sponte fuisse gelu?
Ultro nempe tibi stravit Pater optimus amnes,
ad nos cum faceres non inimicus iter.
Haec ne vana putes jam rursus maximus orbis
propter te leges exijt ipse suas.
Imbribus et nimbis in brumam vertitur aestas,
et sine praesidio Belgica tuta suo est.
113. Aliud.

5.

Venerat Hesperiae quondam sub sceptra Britannos
et Batavos una classe daturus Iber.
At deus aeratas dissolvit flamine moles,
et fluitant toto fragmina vasta mari.
En, terra jam tantus adest et vincere Belgas
haud opus aestatis totius esse putat.
Sed Pater Omnipotens pluvia deterruit ipsum,
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en brengt zij uitgediende dagen en tijden, die voorbij zijn, weer? Kijk, eenzelfde koude verstijft
nu alles <als die> waarvoor de burgeroorlog zijn harde strijd heeft neergelegd. (5) Dit is, als
ik mij niet vergis, het einde van de vredestijd van het bestand, met dezelfde stormen, waarmee
het begonnen is, houdt het nu op. Zoals u ziet, waken de weersomstandigheden voor ons en
geeft de hemel zelf een teken, hoe bezorgd hij om ons is. Om te voorkomen dat een trouweloze vijand ons, terwijl we ons veilig voelden, zou onderdrukken, is de winter van boven als
bode naar ons toe gekomen.

111. Op de bijna onnatuurlijke regens van dit jaar. (1)
Waarom staat u te schelden op de hoge hemel vanwege de regens, of waarom roept u, domme
boer, God ter verantwoording? Nooit heeft de Heer van de Olympus beter voor u gezorgd, en
ú wenst dingen, die tegen uw belang in gaan. (5) Door uw oogst te willen sparen wilt u dat
met uw oogst uw land en met uw hele hebben en houden u zelf ten onder gaat. Door deze
regenval wordt de vijand buiten onze grenzen gehouden; niet alleen aan ú, Rijn, is het
vaderland dank verschuldigd.

112. (2)
Stort u zich opnieuw in wapengeweld? Ziet u zelf nu nog niet, Spanjaard, dat het met onze
machtige God is, dat u oorlog voert? Kijk toch eens, de weersgesteldheid en de toestand
waarin alles op de wereld zich bevindt, zeggen u dit en hebben met niet mis te verstane tekens
al dikwijls tot u gesproken. (5) Denkt u soms dat de winters, toen de harde oorlog zich aan
onze kusten vestigde, uit zichzelf zo weinig ijs gehad hebben, of dat het eerste en het laatste
vredesjaar uit zichzelf opgevallen zijn door zo’n strenge vorst? Waarachtig, het was onze
allerhoogste Vader, die welwillend de rivieren voor u geplaveid heeft (10) toen u met vreedzame bedoelingen naar ons op reis was. Om te voorkomen dat u hier licht over zou denken, is
de zeer grote wereld zelf nu weer vanwege u zijn wetten te buiten gegaan. Door regen en mist
wordt de zomer in een winter veranderd en is Nederland veilig zonder zijn leger.

113. (3)
Ooit was de Spanjaard met één vloot gekomen met het plan, de Britten en de Nederlanders
onder de scepter van het Avondland te brengen. Maar God heeft die met koper beslagen
massa's met zijn wind uiteengejaagd en grote stukken er van drijven over de hele zee. (5)
Kijk, op het land is hij nu in zijn volle sterkte aanwezig en hij denkt, dat hij vast geen hele
zomer nodig zal hebben om de Nederlanders te overwinnen. Maar de almachtige Vader heeft
hem met zijn regen afgeschrikt
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et quem teneant flumina, gutta tenet.
Non opus est igitur vallo si fidimus illi:
pro vallo est qui nos circuit ipse polus.
114. Aliud.
Aspice, quanta Dei clementia temperet iram,
aspice, quam Belgas diligat ille suos!
Ipsa juvat clades atque ipsa est poena saluti;
hoc servat, quo nos perdere visus erat.
115. Aliud.

5.

10.

Quid, Pater alme, paras? Tria tempora perdidit annus;
en, jam totus hyems, sed tamen absque gelu, est.
Imbribus assiduis gelidisque aquilonibus horret,
et velut hiberno sidere rura natant.
Vix fluxisse rear maioribus aëra nimbis,
cum genus humanum sustulit una ratis.
Fallere si possent veri promissa Tonantis,
alter Deucalion, altera Pyrrha foret.
Ah, quo digredior, quam nos latet utile nostrum,
quam male mens hominum providet ipsa sibi!
Quod prodest querimur. Toto concurrit Ibero
aethere pro nobis maximus ille Deus.
116. Expeditio in Americam facienda.7

5.

An dubitas huic aera virosque impendere classi?
Uberior nusquam, Belgica, quaestus erit.
Ne referam quantum terrae pelagique parabis,
quodque anno quovis sors reditura tibi est.
Foenore cum tanto modico (quis crederet!) aere
Hispano redimes teque tuosque jugo.
117. Aliud super immani crudelitate Hispani in Americanos.

5.

7

Eia agite, o Belgae, miseris succurrere vestrum,
invocat his vestram questibus Indus opem.
Quo vos servati populos servate tyranno,
et toto vobis orbe fugetur Iber.
Victrices iterum pelago deducite naves,
et pariter venti jurgia vana ferant.

Voorafgaand aan dit gedicht zijn in de oorspronkelijke uitgave enige gedichten afgedrukt die ook voorkomen in
Merita Principis Auraicae in Belgas (de nummers 138-141); ik heb deze hier niet opnieuw geplaatst.

Hispanus Redux

321

en zo houden de druppels hem tegen, die eigenlijk door de rivieren tegengehouden zou
moeten worden. Wij hebben dus geen wal nodig als we op Hem vertrouwen: de hemel zelf die
rondom ons is, is ons tot een wal.
114. (4)
Kijk toch eens hoe groot de goedertierenheid is waarmee God zijn toorn matigt! Kijk eens,
hoezeer Hij zijn Nederlanders liefheeft! Een rámp is het, die ons te hulp schiet, en een straf
leidt juist tot redding. Met datgene, waarmee Hij ons te gronde leek te richten, redt Hij ons
juist.
115. (5)
Wat bent u van plan, zegenrijke Vader? Het jaar is al voor driekwart voorbij en kijk, nu is het
al helemaal winter, maar toch nog zonder vorst. Het is ruig weer door voortdurende regenval
en ijskoude winden uit het noorden en het land is drijfnat, als heerste het wintergesternte. (5)
Ik zou denken, dat er nauwelijks zwaardere regens uit de lucht zijn gestort toen één boot het
menselijk geslacht gedragen heeft. Als de beloften van onze ware God zouden kunnen falen,
zou er een tweede Deucalion, een tweede Pyrrha zijn. Ach, waarheen dwaal ik af! Hoezeer is
ons verborgen wat nuttig voor ons is, (10) hoe slecht kan de menselijke geest zelf van te voren
zien wat goed voor hem is! Wij klagen over wat voordelig voor ons is; onze allerhoogste God
loopt met heel zijn hemel te hoop tegen de Spanjaard om ons te beschermen.

116. Er moet een tocht naar Amerika gemaakt worden.
Aarzelt u nog om geld en manschappen beschikbaar te stellen voor deze vloot? Nergens,
Nederland, zult u een grotere winst behalen, om er maar van te zwijgen hoeveel u te land en
ter zee zult bereiken en dat daar elk jaar weer kapitaal van bij u binnen zal komen. (5) Met
een zó grote rente zult u met weinig geld (wie zou het geloven) u en de uwen van onder het
Spaanse juk loskopen.

117. Nog meer over de afschuwelijke wreedheid van de Spanjaard tegenover de bevolking
van Amerika.
Vooruit, Nederlanders, het is uw plicht, die ongelukkigen te hulp te komen; de Indiaan roept
met deze klachten uw bijstand in. Red die volkeren van de tiran van wie u zelf gered bent en
laat de Spanjaard over de hele wereld door u op de vlucht gejaagd worden. (5) Brengt
zegevierend hun schepen weer mee van zee en laten de winden hun scheldwoorden, die toch
niets uithalen, maar met zich meevoeren.
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Si quid adhuc superest fraterna bilis ab ira,
hoc in Baeticolas et mare quisque vomat.
Nec vos Peruvijs, ipsis avertere vobis
credite, cum natis coniugibusque iugum.

Sequuntur aliquot immania exempla quae in laniena Americana sub inscriptione
Meritorum Principis Auraicae antehac edita omissa sunt.
118. Quinquagies decies centum millia hominum paucis annis in America interempta.

5.

O quam te memorem pestem, crudelis Ibere?
Saevior in terris non fuit orta lues.
Te minus ipsa nocens mors est, haec namque vigori
Naturae matris cedit, at illa tibi.
Aspice, quam saeclis gentem tot condidit illa,
haec eversa tua est tam cito tota manu.
119. viii Millia hominum inedia et laboribus intereunt, dum centurionis Hispani hortum
nullo praebito cibo muro circundant.

5.

Non satis est opibus spoliatum, Celtiber, Indum
omnibus? Et villas instruit ille tibi.
Adijcis hoc praedae plusque hoc quam possidet aufers:
exul inops ornat quos colis ipse lares.
Neve quid impendas, operi iejunus iniquo
incubat et vitam finit opusque simul.
Ecquid adhaec quod tu possis abradere, restat?
En, animam raptis addidit ille bonis.
120. Complures cum uxore et liberis in locum septum conclusi cibo et potu prohibentur
donec imperata auri summa pendatur. Eosdem hoc pacto redemptos Hispanus
iterum atque iterum comprehendit, et tandem, cum nihil reliqui sibi fecerint, fame
et siti in custodia interire sinit.

5.

En Hispana fides! Quoties perjurus in uno
Dirus Iber pacto est! Quid pepigisse juvat!
Terque quaterque Indus pacto sese asserit auro,
Carnificique iterum traditur usque fami.
Dum miser exhausto pariter cum sanguine censu
Saevitiae faciat perfidiaeque modum.
121. Rex hospes trucidatur.
Juverat hospitio rex indefessus Iberum,
Demittitque epulis muneribusque gravem.
Ille viam relegens sub opacae tempora noctis,
Obtruncat dominum depopulatque locum.
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Laat ieder de gal, die hem van de woede over het lot van zijn broeders nog rest, in zee spugen
voor de Spanjaarden en denkt u zich maar in, dat u het juk niet van de Peruvianen, maar van u
zelf en uw vrouwen en kinderen afwerpt.

Nu volgen enige vreselijke voorbeelden die niet behandeld zijn bij de Amerikaanse slachtpartij,
die al eerder uitgegeven is als deel van 'Merita Principis Auraicae'.
118. Vijftig miljoen mensen zijn in enkele jaren in Amerika gedood.
Met welke bewoordingen, wrede Spanjaard, moet ik over u, pest die u bent, spreken? Een
vreselijker verderf is er op de wereld niet opgestaan. Minder schadelijk dan u is de dood zelf,
want die wijkt voor de levenskracht van moeder natuur, maar zíj wijkt voor u. (5) Kijk, dit volk,
dat zij gedurende zoveel eeuwen heeft opgebouwd, is in zeer korte tijd geheel door uw hand
vernietigd.

119. Achtduizend mensen komen om door voedselgebrek en dwangarbeid wanneer zij zonder
te eten te krijgen de tuin van een Spaanse bevelhebber met een muur omgeven.
Is het niet genoeg, Spanjaard, dat de Indiaan van al zijn bezittingen beroofd is? Hij bouwt zelfs
al woningen voor u. U voegt dit nog toe aan uw buit en ontneemt hem hierdoor meer dan hij
bezit: als balling, zonder bezit, maakt hij het huis dat u zelf bewoont in orde. (5) En omdat u
geen kosten wilt maken, buigt hij zich zonder voedsel over die onbillijke arbeid en beeindigt hij
zijn leven gelijk met dat werk. Blijft er eigenlijk nog wel iets over dat u van hem zou kunnen
afschrapen? Kijk, zelfs zijn leven heeft hij aan zijn geroofde bezittingen toegevoegd.

120. Verscheidene mensen worden met hun vrouw en kinderen vastgehouden in een omheinde
ruimte en krijgen geen eten en drinken totdat de opgegeven hoeveelheid goud betaald
wordt. Dezelfde mensen worden na op deze wijze vrijgekocht te zijn steeds opnieuw door
de Spanjaard gevangen genomen en tenslotte laat hij hen, omdat ze niets meer voor hem
hebben, door honger en dorst in gevangenschap sterven.
Kijk, dat is nu de goede trouw van de Spanjaard! Hoe dikwijls is de hardvochtige Moor
trouweloos op eenzelfde manier! Hoe groot is de baat die men heeft bij een afspraak! Drie
maal, vier maal bevrijdt de Indiaan zichzelf door een afgesproken hoeveelheid goud en wéér
wordt hij aan zijn beul, de honger, uitgeleverd, (5) totdat hij, ongelukkige, als mèt zijn geld
ook zijn kracht uitgeput is, een einde maakt aan de wreedheid en trouweloosheid.
121. Een koning, die gasten onthaald heeft, wordt vermoord.
Een onvermoeibare koning had de Spanjaarden een genoegen gedaan door hen gastvrij te
ontvangen en liet hen zwaar van het maal en de geschenken weer gaan. Zij kwamen echter
weer terug in het nachtelijk duister, vermoordden de heer des huizes en plunderden zijn bezit
uit.
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Hospitij sic sacra colit sanctosque penates.
Convictus hilares caede rependit Iber.
122. Magnam hominum multitudinem, quorum opera usus erat, peracto opere hosti
eorum erat objecturus; quod dum deprecantur, postes et parietes complexi ad
unum omnes trucidantur.

5.

Aspice, quo carpat studio manus ista laborem!
Quis miseros gratis sic properare putet?
Nil meruisse parum; merces mors dira laborum est,
et precibus multis vix tamen illa datur.
Ne modo dedantur vicinis hostibus orant,
et redimunt mortem morte, salusque mori est.
123. Cum orichalcum pro auro, quod in locis illis non inveniebatur, ei offerretur,
execratus regionem cum incolis ipsos stigmate fronti inusto in servitutem abduxit.

5.

10.

Quod scelus admisit tantum gens, Celtiber, illa,
ut turpi frontem stigmate cuique notes?
Omne tibi ferri placuit quod possidet aurum,
et latum est quicquid possidet illa tibi.
Neve aliqua possit te defraudasse videri,
(aurea dum credit) telaque et arma tulit.
Esse negas aurum? Tale est, quod nascitur illic,
ipsaque cum populo crimine terra caret.
Dum crucias illos dumque huic mala multa precaris,
si nescis, rerum plectitur ipsa parens.
124. Aliud.

5.

Celtiber ut passim quaesitum miserat aurum,
allata est similis lamina multa notae.
Ille repertores, dum vilius esse metallum
comperit, ut falsi punijt ense reos.
Nusquam causa deest crudeli caedis Ibero:
quod regio peccat, gens miseranda luit.
125. Hispanus hominum helluo.

5.

En, alios aliosque in mensem pendit Ibero
rex famulos, durum quos necat inter opus.
Quis tot equos spatio mulasque absumat in illo,
o genus humanum perdere natus Iber!
Quam cito sub domino venit isto curva senectus!
Hispani famulis menstrua vita data est.
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(5) Zo eren de Spanjaarden het gastrecht en de heilige huisgoden; zij vergelden een vrolijk
samenzijn met moord.
122. Hij was van plan om een grote menigte mensen die hij als arbeiders gebruikt had, voor
hun vijanden te werpen toen het werk klaar was. Als zij proberen om dat door smeekbeden af te wenden en zich aan deurposten en muren vastklemmen, worden zij tot de
laatste man afgemaakt.
Kijk toch met wat voor een ijver die zielige massa aan het werk is! Wie zou er denken dat die
ongelukkigen zich voor niets zo inspannen! Maar het is nog niet genoeg dat zij niets verdiend
hebben; een wrede dood is het loon voor hun arbeid en zelfs die wordt maar nauwelijks, na veel
smeekbeden, verleend. (5) Zij vragen om in ieder geval niet aan hun buren, die hun vijanden
zijn, uitgeleverd te worden en kopen de ene dood met de andere af: sterven betekent hun
redding.
123. Toen hem messing in plaats van goud, dat in die streken niet voorkwam, aangeboden
werd, heeft hij die streek en haar inwoners vervloekt en hen, na hen een merkteken in het
voorhoofd gebrand te hebben, in slavernij weggevoerd. (1)
Welke zware misdaad heeft dat volk, Spanjaard, begaan, dat u ieders voorhoofd merkt met een
schandelijk brandmerk? U wilde dat al het goud dat het bezat, aan u gebracht werd en alles wat
het bezat, heeft het u ook gebracht. (5) En om niet op de een of andere manier de indruk te
kunnen wekken, u bedrogen te hebben, heeft men, in de mening dat die ook van goud waren,
speren en andere wapens meegebracht. Zegt u dat het geen goud is? Dìt is het nu eenmaal, wat
daar ontstaat; de grond heeft daar net zomin als zijn bevolking schuld aan. Door hen te martelen
en de grond alles wat slecht is toe te wensen, laat u - als u dat nog niet wist – de moeder van alle
dingen in eigen persoon boeten.
124. (2)
Toen de Spanjaard overal om goud had laten vragen, zijn hem veel bladen van een zelfde soort
gebracht. Toen hij bemerkt had dat het om een vrij waardeloos metaal ging, heeft hij de mensen
die het gevonden hadden, beschuldigd van bedrog en met het zwaard gestraft. (5) Nergens zit de
wrede Spanjaard om een reden tot moord verlegen: een beklagenswaardig volk boet voor een
zonde die hun gebied begaat.
125. De Spanjaard ‘verbrast’ mensen.
Kijk toch, steeds maar nieuwe slaven betaalt de koning maandelijks aan de Spanjaarden en die
doodt hen tijdens het harde werken. Wie zou er zoveel paarden en muildieren in die tijd kunnen
verbruiken, Spanjaard? U bent geboren om het menselijk ras uit te moorden! (5) Hoe snel komt
onder zo'n meester de kromme ouderdom! Aan de slaven van de Spanjaard is een leven van
slechts één maand vergund.
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126. Quotannis in locum demortuorum sorte lecti mittuntur.

5.

Ecquis Cecropiae stipendia conferat istis,
pendere semibovi quae solet illa viro?
Illic sorte ferunt bis septem corpora ducta,
hic sors ire jubet millia multa virum.
Illa quidem torvo data sunt in prandia monstro,
finitus morsu sed dolor ille fuit.
Haec per mille modos lethi tormentaque mille
conficit et plus quam devorat hostis Iber.
127. Inutiles ad laborem et gravibus morbis affectos domum demittit datis in iter
multorum dierum sex septemve amaris radicibus; qui non magno spatio confecto
in via expirant.

5.

10.

Dum vix membra trahit jam longo fracta labore
jamque oneri domino turba futura suo est,
mittitur in patriam decima vix luce videndam,
quoque sinit dominus non sinit ire tamen.
Namque iter in tantum radix praebetur amara,
qua nequeant ternos sustinuisse dies.
Ergo datum miseris mors praecipit obvia munus,
et dulcis reditus copia facta nocet.
Sic ingrata manu servos gens Baetica mittit;
libertas duro durior ipsa jugo est.
128. Conclusio ad Deum.

5.

10.

O Pater Omnipotens, inter miracula cujus
nos sumus et dextra cuncta regentis opus,
parce, precor, delere notas specimenque potentis
numinis et laudes imminuisse tuas.
Non magis Isacidae quam nos tua gloria Belgae
nec liberta magis gens erat illa Dei.
Par tamen et majus nostrum scelus esse fatemur
et nos supplicium non meruisse minus.
At tu, magne parens, nos qua licet affice poena,
poena lues rerum dummodo non sit Iber.
Vincat amor patriae.
FINIS.
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126. Ieder jaar worden er mensen die door loting uitgekozen zijn, naar een plaats gestuurd
waar men zeker sterft.
Zou iemand de schatting die Cecrops’ stad pleegt te betalen aan een man die half rund is, met
deze mensen willen vergelijken? Daar brengt men veertien mensen - het lot bepaalt, wie - weg,
maar hier beveelt het lot vele duizenden mannen om te gaan. (5) De eersten werden wel aan een
woest monster te eten gegeven, maar hun pijn werd beëindigd door een beet. De laatsten maakt
hun vijand, de Spanjaard, af op duizend manieren en met duizend folteringen en wat hij doet, is
meer dan verslinden.

127. Degenen die niet meer kunnen werken en zij die aan ernstige ziekten lijden, stuurt hij naar
huis. Voor een tocht van vele dagen geeft hij hen zes of zeven bittere wortels mee en zij
sterven onderweg na slechts een kort stuk afgelegd te hebben.
Nu de mensen, die al gebroken zijn door de langdurige arbeid, nog maar nauwelijks hun leden
kunnen voortslepen en hun meester weldra tot last zullen worden, worden zij naar hun
vaderland gestuurd, een tocht van minstens tien dagen, maar hun heer laat hen toch ook weer
niet naar de plaats gaan waar hij hen heenstuurt. (5) Want voor een zo grote reis krijgen zij
slechts een bittere wortel mee waarmee ze het geen drie dagen zouden kunnen uithouden.
Zodoende ontmoet de dood die ongelukkigen te vroeg om van het gekregen geschenk te genieten en is de gelegenheid die hun geboden wordt om naar huis terug te keren alleen maar een
nadeel. Dat is de manier waarop het ondankbare Spaanse volk zijn slaven vrijlaat; de vrijheid
zelf is wreder dan hun wrede juk.
128. Slotwoord tot God.
Almachtige Vader, tot wiens wonderbaarlijke schepping, die U met Uw rechterhand bestuurt,
wij behoren, zie er toch van af, zo smeek ik U, de sporen van Uw daden en het bewijs dat U een
machtige God bent, uit te wissen en Uw lof te doen verminderen. (5) Wij Nederlanders strekken
U niet in mindere mate tot eer dan de afstammelingen van Isaac, en dat volk was God toen het
eenmaal vrij was niet méér toegewijd. Wij geven echter toe dat onze misdaad gelijk, ja zelfs
groter is en dat wij geen geringere straf verdiend hebben. Straft Gij ons dan, grote Vader, op
welke wijze Gij maar wilt, als die straf maar niet uit de Spanjaard, die pest op aarde, bestaat.

Moge de liefde voor het vaderland overwinnen.
EINDE.
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AD MAGNUM BRITANNIARUM REGEM
129.

5.

10.

Optime Rex regum, mundi melioris imago,
aurea sub sceptro saecula cujus eunt,
quae te pro genero venit nataque precari
ad jubar augustum pagina muta tuum est.
Sed quamvis titubet, quamvis male supplicet illa,
pro dominis causa est ipsa diserta suis.
Ne tamen huic obsit, nil ut juvet, ipsa patrona,
neu laedant numen rustica vota tuum.
Crede, precor, minimum blaeso nunc ore nepotem
implorare tuam, quod facit ille, fidem.
130. Supplicatio ad regem.

5.

10.

15.

20.

25.

30.

Maxime Rex, unum quem nunc in rebus egenis
respiciunt populi, cum tanti pondere regni
cui super incumbunt magni res orbis et ipsa
coelestis tutela gregis, ne publica mundi
inter vota preces humilis contemne clientis,
quas generis dictante tui concepit amore
et mare per tantum Cattorum e littore fudit.
Te Deus a reliquis secrevit regibus ipsa
imperij regione tui miraque quiete.
Alter namque tibi regnandus contigit orbis,
cumque sibi mundus noster concurrat et armis
nulla parte vacet, tu Martis nescius auro
Saturni frueris nec ferrea saecula sentis.
Sed ne crede tamen non ullo jure teneri
te populis, magnum quos a te dividit aequor:
seposuit, non te subduxit Conditor illis
et per te placuit mundum fulcire labantem.
Hactenus in studijs aluit te nobilis oti,
mollior ut sancti tua per commercia coeli
mens foret atque hominum sortem miseretur iniquam,
quamvis nulla magis fuerit miserescere nata.
Neve tibi vires miseris succurrere desint;
quam regis, illa viris opibusque est aemula mundo
insula. Si nescis, in opem tibi credidit ista
humani generis jamque huic Deus ista reposcit.
Scisne ut vitiferis Rheni dominetur in oris
Celtiber et placidas urbes rapiatque feratque?
Dissimulare nequis: ipsum jam tristis Erinnys
transijt Oceanum; jam vestras verberat aures.
Auxilium, supplex quod te Germania poscit,
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Tot de grote vorst van de Britten.
129.
Allervoortreffelijkste koning der koningen, gij beeld van een betere wereld, onder wiens scepter
gouden tijden heersen, dit geschrift dat u ten gunste van uw schoonzoon en uw dochter komt
smeken, zwijgt stil in uw verheven glans. (5) Maar hoewel het stamelt, hoewel het maar een
zwakke bede uit, is het toch een duidelijke uiteenzetting ter verdediging van zijn vorstelijke
begunstigers. Moge deze pleitbezorger echter, als hij niet in de smaak mocht vallen, hun zaak
niet schaden en mogen deze beden van een eenvoudig man uwe majesteit niet kwetsen. Denk
maar, zo smeek ik u, dat nu uw zeer jonge kleinzoon u met de stamelende geluidjes die hij
maakt, een belofte afsmeekt.

130. Smeekbede tot de koning.
Zeer grote vorst, naar wie als enige de volkeren nu in hun benarde toestand opkijken en op
wie naast het gewicht van een zo groot rijk de zaken van de hele wereld neerkomen en ook
nog de zorg voor de hemelse kudde, kijk toch niet, omdat u vele smeekbeden krijgt vanuit de
hele wereld, (5) over de gebeden van uw nederige dienaar heen: omdat liefde voor uw
geslacht hem dat opdroeg, heeft hij die geuit en vanaf de Nederlandse kust over de grote zee
naar u toe gezonden. U bent door God alleen al door de ligging van uw rijk, in een
wonderbaarlijke rust, van andere koningen onderscheiden. (10) Immers, het bestuur over een
andere wereld is u ten deel gevallen en hoewel ònze wereld met zichzelf in gevecht is en
nergens zonder wapengeweld, geniet u, zonder weet te hebben van oorlog, van het goud van
Saturnus en merkt niets van onze ijzeren tijd. Denk echter niet, dat u door geen enkele band
gebonden wordt (15) door de volkeren die de grote zee van u scheidt: de Schepper heeft u wel
van hen gescheiden, maar u niet aan hen onttrokken, en Hij heeft de wankelende wereld door
u willen schragen. Tot nu toe heeft Hij u laten studeren in een verheven rust om er voor te
zorgen dat u zachter zou worden door omgang met de heilige hemel en medelijden zou
hebben met het onbillijke lot van de mensen, (21) hoewel - er is nooit iemand geboren die zo
vol erbarmen is. Ook zorgde Hij dat u de krachten niet zouden ontbreken om de ongelukkigen
te hulp te schieten: het eiland waarover u heerst, kan wedijveren met de hele wereld wat
betreft mannen en middelen. Mocht u het nog niet weten: God heeft u dat alles toevertrouwd
(25) om het menselijk geslacht te helpen en eist het daar nu voor op. U weet toch wel, hoe de
Spanjaard overheerst in de gebieden langs de Rijn, waar de wijnstok groeit, en vredelievende
steden daar totaal leegplundert? U kunt dat niet ontkennen: die harde god van de wraak is
zelfs de Oceaan al overgestoken; hij slaat u ook al om uw oren. (30) De hulp die Germanië u
smekend vraagt,
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extorquet Natura tibi; te gentibus istis
illa facit fratrem; mater communis utrisque est.
Quae mordere parum si vincula forte videntur,
arctior haec duplicat nodus: vos foedera jungunt.
Hoc satis ad bellum causa est, ut caetera desint.
Quis non pro socijs quos vis premit arma capessat?
Regia res haec est, bellum tibi convenit istud.
Nec tamen hoc socios solo vos foedere crede:
majus vos foedus socios, Rex optime, fecit,
scilicet hoc, ictum quod puro sanguine Christi est,
unius hoc facti vos estis corporis artus.
Et tua discerpi securus membra videbis?
Quin tibi commisit turbam rex aetheris istam.
Si mortale caput foret illi, tu caput esses;
nunc decus es princepsque; tuum sit dedecus, illa
si Latio fiat te vivo praeda draconi.
Cernis ut hoc monstrum, cui te Pater optimus unum
opposuit, mundum miseros armarit in agnos.
Aspice, quam falsa pro relligione laborent
quamque alacres in bella ruant infanda profani!
Et dubitas vero pro cultu sumere ferrum
Numinis aeterni? Quod si rex ille deorum
hanc tibi det veniam, belli tamen illius esse
non potes immunis. Te causa domestica bello
implicat; illius non pars, sed summa caputque est,
ipse tuus sanguis. Petit hoc tua viscera ferro
Cantaber, ex illa quaerit sibi caede triumphum.
Quin potius tanta bellum tibi mole paratur,
et tot eunt in te peditumque equitumque catervae.
Ad tua si necdum, ceu quondam, littora bello
fulminat, interius tamen in te saevit et ipsa
in regni nunc ille tui praecordia fertur,
progeniem cum stirpe tuam dum perdere tentat.
Ecce, furens tot caede virum, captaque superbus
urbe Praga natamque tuam dulcesque nepotes
insequitur jamjamque tenet mortemque minatur.
Quem non hic sexus, quem non haec tangeret aetas
et genus hoc, ecquis profugae cum pignore parvo
reginae, quam possit, opem non offerat ultro?
Et pars illa tui est, et te tibi carior ipso est.
Ante oculos utinam tibi sit fugientis imago;
hac sola poteras flecti, jamque esse relictam
proderit: hoc uno certe tua pectora frangent
ad te quod miserae non possunt ire querelae.
Quid faceret? Quem, te praeter, deserta cieret,
cui pater es materque polum jam matre tenente?
Illa quidem magno jam te cum Numine solum
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wordt u door de natuur ontwrongen, zij is het, die u tot een broeder voor die volkeren maakt:
van beide partijen is zij de gemeenschappelijke moeder. Maar als u misschien vindt dat die
banden niet hecht genoeg zijn: een vastere verknoping verdubbelt ze: u binden verdragen.
(35) Dit is een voldoende reden tot oorlog, ook al zou al het andere ontbreken; wie zou niet
naar de wapenen grijpen voor bondgenoten die met geweld onderdrukt worden? Dat is een
zaak die een koning waardig is, die oorlog past u. Denk echter niet, dat u alleen door dit
verdrag bondgenoten bent: een krachtiger verdrag, voortreffelijke koning, heeft u tot bondgenoten gemaakt, (40) het verdrag dat gesloten is door het zuivere bloed van Christus; hierdoor
bent u ledematen van één lichaam geworden. Zult u dan rustig toezien hoe uw leden afgerukt
worden? Nee, want de Koning der Hemelen heeft u die schare toevertrouwd; als zij een
sterfelijk hoofd zou hebben, dan zou u dat hoofd zijn; (45) nu bent u er de roemvolle leider
van, úw schande zou het zijn, als zij bij uw leven ten prooi zou vallen aan de Roomse draak.
U ziet hoe dit monster, in wiens weg onze allerhoogste Vader u als enige geplaatst heeft, de
wereld bewapend heeft tegen die arme lammeren. Zie toch hoeveel moeite die goddelozen
doen voor een vals geloof (50) en hoe ijverig zij zich in een vreselijke oorlog storten! Twijfelt
u zelfs nu nog om het zwaard op te nemen ter verdediging van het ware geloof van onze
eeuwige God? Maar zelfs als die grote Koning der goden u de toestemming daartoe zou
verlenen, kunt u niet buiten die oorlog blijven. U wordt door een familie-aangelegenheid in de
oorlog verwikkeld (55) en die is er geen onderdeel van, maar de hoofdzaak, uw eigen bloed
nog wel. De Spanjaard probeert u met dit zwaard in uw ingewand te treffen, hij zoekt zich een
triomf door die moord. Ja, met enorme inspanning wordt er tegen ú een oorlog voorbereid en
ú bent het, tegen wie zeer grote massa's voetvolk en ruiters optrekken. (60) Als hij nog niet
zoals vroeger aan uw kusten de bliksem van de oorlog slingert, dan woedt hij toch in elk geval
meer in uw binnenste tegen u en stort zich op wat precies het hart van uw rijk is nu hij poogt
om uw nageslacht met wortel en tak uit te roeien. Zie toch, in razernij door de dood van
zoveel manschappen en trots op het innemen (65) van de stad Praag achtervolgt hij uw
dochter en uw dierbare kleinkinderen; hij heeft hen al bijna te pakken en bedreigt hen met de
dood. Wie zou niet door haar sexe, wie niet door hun leeftijd geraakt worden of door het
geslacht waartoe ze behoren? Wie zou niet uit eigen beweging aan de voortvluchtige koningin
met haar kleine kinderen alle mogelijke hulp bieden? (70) En zij is nog wel een deel van u en
u liever dan uzelf! Laat toch het beeld van haar als vluchtelinge u voor ogen staan; daardoor
alleen zou u van gedachten kunnen veranderen en zal het voordelig voor haar zijn, dat zij nu
verlaten is: door het feit alleen al, dat de klachten van die ongelukkige u niet kunnen bereiken,
zullen zij uw hart stellig breken. (75) Wat had zij moeten doen? Wie, behalve u, zou zij, nu ze
verlaten is, in moeten schakelen, die vrouw, voor wie u vader èn moeder bent nu haar moeder
al in de hemel is? Zij roept nu stellig naast onze grote God slechts ú aan
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invocat et soli cum Numine brachia tendit
et pariter tendit lactens tibi brachia natus.
Ast animus generi non tanta clade subactus
sit tibi pro precibus: te plus his obligat iste.
An nunc illa suo virtus maturior aevo,
dum tuus hic gener est, a te non impetret arma,
quae meruit natam? Num filia vilior armis?
Haec privata tibi possint fortasse videri,
et quoniam indulges tibi nil atque omnia rex es,
et rex ipse tui, patrem vis cedere regi,
sed nisi causa juvet, nil illis gratia prosit.
Libera dum servit dominis gens Boja superbis
et jam relligio sanctis cum legibus ipsa
exulat, insignis quam flammis sanxerat Hussus,
unanimes regni proceres de more vetusto
hunc legere sibi regem, sacrumque tiaran
sceptraque miserunt ultro, non ambijt ille,
nec nisi principibus socijs suadentibus unquam
accepturus erat. Sed non tam moverat horum
consilium quam res miserorum dura clientum.
Queis quia non potuit nisi rex depellere pestem,
suscepit regimen, quod non contemnere maius,
quam dare, munus erat. Boijs plus praestitit illa
an diadema caput velavit sanctius ullum?
Sic cepisse ferunt heroas sceptra deumque
progeniem. Primos reges iniuria fecit;
hos vetus instituit pro defensoribus aetas.
Ne memorem gentes quae numina vana colebant;
ipse deumque hominumque Pater sic unxit Iessae
de multis minimum natis pecorisque magistrum.
An tibi non Hussi laudatur nobilis ultor?
En, tuus ille gener causam defendit eandem.
Et iam libertas agitur pietasque fidesque,
atque iterum Boijs idem nunc ingruit hostis.
Egregij nomen complevit vindicis orbem,
et generum, rex magne, tuum laus nulla sequetur?
Plus tamen hic fecit, pietasque haec pulcrior illa est.
Hic alienus erat, patriae sed praestitit ille
officium partemque sui tulit ipse laboris.
Anne igitur, socijs quod praestitit, ipse carebit
auxilio terrisque suis spoliabitur ipse
posthabitis aliena suis qui vindicat arva?
Ista fides ad opem juveni te sola ferendam
extimulet, quamvis tibi non daret ille nepotes,
ista truces junxit Dacos et Paeonas illi.
Concedesne tuam prolem debere salutem
gentibus his? Patrem regio tam barbara vincet?
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en strekt behalve naar God naar u alleen haar armen uit, en ook de zuigeling, haar zoontje,
strekt zijn armpjes naar u uit. (80) Laat echter de moed van uw schoonzoon, die niet door een
dergelijke ramp terneergeslagen is, bij u hetzelfde uitwerken als smeekbeden; die moed
verplicht u meer nog dan beden dat kunnen. Zou soms zijn deugdzaamheid, die haast te groot
is voor zijn leeftijd en waardoor hij uw dochter gewonnen heeft, van u geen wapens kunnen
loskrijgen, terwijl hij toch uw schoonzoon is? Is uw dochter u soms zo weinig waard, dat u
geen oorlog voor haar wilt voeren? (85) U zou wellicht van mening kunnen zijn dat het hier
om privé-aangelegenheden gaat en omdat u voor uzelf niet toegeeflijk bent en in alle opzichten een koning, ook koning over uzelf, wilt u dat de vader voor de koning wijkt. Maar als hun
zaak u niet mocht bevallen: een goede gezindheid alleen zou hen niet kunnen helpen. Terwijl
het vrije Boheemse volk trotse heersers diende (90) en de godsdienst die de vermaarde Hus
door zijn verbranding had geheiligd, zelf, met zijn heilige wetten, al in ballingschap verkeerde, hebben de aanzienlijken van het rijk hem unaniem volgens oude zede tot koning
gekozen en hem uit eigen beweging de heilige tiara en de scepter gezonden. Hij heeft er niet
om geworven (95) en zou niet van plan zijn geweest, die taak ooit te aanvaarden, als zijn
belangrijke bondgenoten hem dat niet hadden aangeraden. Maar de raad van deze lieden had
hem niet zo sterk bewogen als het harde lot van zijn ongelukkige beschermelingen, en omdat
hij slechts als koning die vloek van hen kon verjagen, heeft hij de heerschappij op zich
genomen; het was een grotere gunst om haar niet te versmaden dan om haar aan te bieden!
(100) Heeft een kroon ooit meer voor de Bohemers gepresteerd of een heiliger hoofd
omgeven? Men zegt dat op eenzelfde wijze de heroën en de afstammelingen van goden de
scepter aanvaard hebben. De allereerste koningen zijn door onrecht op de troon gezet; zij zijn
in oude tijden aangesteld als verdedigers. (105) Laat ik maar niet spreken over volkeren die
nietswaardige godheden vereerden: de Vader van goden en mensen zelf heeft zo de jongste
van de vele zoons van Jesse, die maar een herder was, gezalfd. Wordt door u de edele wreker
van Hus soms niet geprezen? Nu, die beroemde schoonzoon van u verdedigt dezelfde zaak.
(110) Ook nú gaat het om vrijheid, vroomheid en geloof en wéér is dezelfde vijand bij de
Bohemers binnengeslopen. De naam van die uitzonderlijke wreker heeft de wereld vervuld,
en zal dan uw schoonzoon, grote koning, geen enkele lof toegezwaaid krijgen? Maar die heeft
zelfs nog meer gedaan en zijn plichtsbetrachting is nog voorbeeldiger dan die van zijn voorganger. (115) Hij was een vreemdeling, maar hij heeft voor zijn <nieuwe> vaderland zijn
plicht gedaan en zelf zijn deel van de lasten gedragen. Moet hij dan de hulp die hij zijn bondgenoten gegeven heeft, zelf ontberen en zal hij zelf beroofd worden van zijn landen, terwijl hij
toch een man is die onder verwaarlozing van zijn eigen gebied andermans land beschermt?
(120) Laat die trouw alleen al u prikkelen tot het geven van hulp aan de jonge man (ook al
zou hij u geen kleinkinderen schenken); zijn trouw is het, die de norse Daciërs en Paeoniërs
aan hem verbonden heeft. Zult u toestaan, dat uw nageslacht zijn behoud te danken heeft aan
deze volkeren? Zal een zo barbaars land de vader de loef afsteken?
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At non hic animus tibi, mansuetissime regum,
excidia ut possis lentus spectare tuorum,
qui minimo fieri vim non patiare clienti;
sed placet absque armis surgens componere bellum,
ne populis aliqua tanti sis causa furoris.
Testor, magne pater, gentes, quas continet orbis,
te satis atque super rerum tribuisse quieti.
Ah, quoties a te missi rediere sequestri
incassum! Quoties fallax te lusit Iberus!
En, alijs aliud sese intulit agmen ab oris,
singula quae possent duros contundere Thracas,
dum cupidus pacis medium te partibus offers.
Haec tu credideras in Bojos robora duci,
nec generi terris vestri nocitura paternis;
sic tibi per divos omnes juraverat ille.
Haec ubi nunc speciosa fides? Exercitus arva
incidit generi censusque exhaurit avitos.
Pro dolor! Illa Dei sedes atque altera Silo,
altera fatalis Canaae felicia culta,
illa pij quondam nutrix atque hospita coetus
militibus populanda datur servitque rapinae.
Si sibi non liceat, patri viduaeque parenti
et proavis operam merito nunc exigat istam,
non ita de summa qui re meruere piorum,
ut sineres horum foedari milite terras
fraudarique horum solio sceptrisque nepotem.
Pro pudor! Hisne haeres sit vivo Celtiber illo?
Quid non pro Solymis aetas tentavit avorum!
Unam dum repetunt fatis obstantibus urbem,
non semel exhausta est populis pars tertia mundi.
Nec tibi pro terra quidquam tentabitur illa,
quae fidei nutrix atque incunabula nostra,
nec tibi perque hostes extremoque orbe petenda est?
Si tibi non generi, natae sint damna dolori:
en, tenet illius sponsalia munera Maurus.
At tua, si minus haec, te saltem injuria tangat.
Det tibi perfidiae poenas fraudumque suarum,
et sciat ingentem quid sit deludere regem.
Quare age, rumpe moras omnes et corripe ferrum:
arma dabunt mundo pacem tua; concute tantum:
protinus ad sonitum Maurus sua tela recondet.
Haud aliter fidam poteris componere pacem.
Nonne vides quid agat? Sub Boijs tendit in omnes
foederis aetherij socios. Sit Rhaetia testis
cum generi dicione tui vicinaque regna.
Anne etiam Bojo putat haec obnoxia sceptro?
Hoc illud fuit, hinc omnis consurgit in arma
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(125) Maar u hebt er het karakter niet naar, gij vriendelijkste van alle koningen, om rustig te
kunnen toekijken bij de ondergang van de uwen, gij die niet verdraagt dat uw nietigste
onderdaan geweld aangedaan wordt - integendeel: gij schept er behagen in om een
opkomende strijd zonder wapengeweld te beslechten, om niet op de een of andere manier de
oorzaak van zo'n vreselijke razernij onder de volkeren te zijn. (130) Ik getuig, grote vader, bij
de volkeren, die de aarde bevat, dat u meer dan genoeg aan de rust hier bijgedragen hebt. Ach,
hoe dikwijls zijn door u gezonden gevolmachtigden zonder resultaten teruggekomen, hoe
dikwijls heeft de bedriegelijke Spanjaard de spot met u gedreven! Kijk toch, het ene leger is
uit deze, het andere uit die streek komen aanvallen - (135) het betreft legers, die elk apart de
harde Bohemers zouden kunnen verpletteren - terwijl u zich in uw verlangen naar vrede aan
beide partijen als tussenpersoon aanbiedt. U had geloofd dat die strijdmacht tegen de
Bohemers optrok en het vaderlijk erfgoed van uw schoonzoon geen schade zou berokkenen,
want dat had hij u bij alle goden bezworen. (140) Waar is nu die indrukwekkende trouw? Een
leger valt het land van uw schoonzoon binnen en put de rijkdom van zijn voorvaderen uit.
Wat een ellende! Die bekende zetel van God, een tweede Silo, de tweede gezegende plaats
van het door het noodlot uitverkoren Kanaän en ooit de beroemde voedster en gastvrouw van
een vrome gemeente, (145) wordt aan soldaten uitgeleverd om geplunderd te worden en dient
als roversbuit. Als hij dat niet voor zichzelf zou mogen doen, dan eist hij toch die hulp terecht
op voor zijn vader, voor zijn moeder, die weduwe is en voor zijn voorvaderen, die zich niet
verdienstelijk gemaakt hebben voor de hoge zaak van de vromen om nu mee te maken, dat u
hun land door soldaten laat bevuilen (150) en uw kleinzoon laat beroven van de troon en de
scepter die hun toebehoorde. Wat een schande! Moet de Spanjaard daar bij zijn leven de
erfgenaam van zijn? Welke pogingen zijn er in de tijd van de voorvaderen niet gedaan om
Jeruzalem te redden! Terwijl zij - en het lot was tegen hen - één stad probeerden terug te
krijgen, is het niet bij één keer gebleven, dat een derde deel van de wereld ontvolkt is. (155)
En dan zal er door u helemaal niets ondernomen worden voor dat land, dat de voedster en de
bakermat van ons geloof is, en moet u het, al is het door vijandelijke gebieden heen, al ligt het
aan de rand van de wereld, niet proberen terug te winnen? Als de schade die uw schoonzoon
is toegebracht u niet pijnlijk is, laat dat dan wel het geval zijn met de uw dochter toegebrachte
schade. Kijk, de Moor heeft haar bruidsschat in bezit! (160) Laat dan, als zíj u niet raakt, het
onrecht dat haar aangedaan wordt u raken. Laat hij boeten voor zijn trouweloosheid en het
bedriegen van haar familie en laat hij weten wat het betekent, een zeer groot koning voor de
gek te houden. Vooruit dus, staak alle getalm en grijp het zwaard; uw wapens zullen de
wereld vrede schenken, laat ze slechts rammelen (165) en terstond zal de Moor bij het horen
van dat geluid zijn krijgstuig wegbergen. Op geen andere manier zult u een betrouwbare vrede
kunnen bewerkstelligen. U ziet toch wel waar hij op uit is? Door tegen de Bohemers op te
trekken, trekt hij tegen al hun bondgenoten, die hetzelfde verbond met de hemel hebben
gesloten, op. Laten de Palts en het voormalige gezag van uw schoonzoon en ook de naburige
rijken daarvan getuigen. (170) Of denkt hij soms dat die ook onder de scepter van Bohemen
vallen? Zo zat het in elkaar, hierom grijpt de hele wereld de wapenen
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mundus, et in bellum populi coiere tot unum.
In te tanta ruit moles, exercitus ille
te petit, Oceanum quamvis post terga relinquat
et cursu gelidas trans Rhenum tendat ad Alpes.
Tu pars, sed princeps, tu vindex foederis huius.
An caput huic censes qui vexat corpus amicum?
Blanditijsne huius credis? reminiscere divae
illius, excedens terris quae tanta reliquit
regna tibi. Quoties hic illam fraude petivit?
Ut sileam classem qua totum texerat aequor,
dum sibi poscebat fortes servire Britannos.
Sed quid ad alterius refert deflectere casus?
Fulminis istius mentem tibi stringat imago,
quod te cum thalami socia, cum principe nato
principibusque alijs et toto corpore regni
ut rex dictus eras, sacra ferijsset in aula.
O genus horrendum caedis! Quis crederet! Unus
ex oculis ictus populum cum rege tulisset.
Haec tibi per proprios miscent aconita clientes.
Ergo haec causa tua est, propriam, Rex, suscipe causam,
si generi nataeque haud suscepisse placebit.
Si neque vis pro te, pro Numine suscipe summo:
non minus illa Dei causa est. Hic gloria namque
illius atque salus agitur coelestis ovilis.
Quare age, te liti tantae praestare patronum
ne dubita, neque enim jus magni Rector Olympi
negliget ipse suum nec te sua jura tuentem.
Jam nunc ille dedit tibi per quae vincere posses,
scilicet invictam pubem terraque marique
et queis Oceano toti dominare carinas
inque oculis terras hostis portusque patentes.
Hic subiges illum qui Boijs saevit in oris.
Quod si te nequeunt privati flectere verba,
publica Belgarum vox te, Pater optime, flectat.
131. Super regina filia cum fugeret gravida.1

5.

1

Jam, Rex magne, nequis non exaudire precantem
pro genero mundum visceribusque tuis.
Te praesens veniensque simul nunc invocat aetas,
haec peragit, queis non sufficit illa, preces.
En, quaevis gravidae dulci cum pignore natae
implorare tuam pignora crede fidem.
Nasci posse rogant, nec Ibero serva superbo;
acceptum referet mundus utrumque tibi.

Voor dit gedicht stond het gedicht afgedrukt dat ook voorkomt als MP 120 (zie daar), er na MP 131.
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en zijn zovele volkeren samengekomen om één oorlog te voeren. Die hele massa stort zich op u,
dat leger vraagt om u, ook al keert het de Oceaan de rug toe (175) en trekt het op in de richting
van de ijzige Alpen, aan de overkant van de Rijn. U bent een deel van hen, maar wel het
belangrijkste, u bent de beschermer van dit verbond. Of vindt u soms dat iemand daar een
geschikte leider voor is die het lichaam van een vriend mishandelt? Gelooft u zijn vleierijen
soms? Denk nog eens aan die goddelijke vrouw, die bij haar heengaan van de aarde u een zo
groot rijk heeft nagelaten. (180) Hoe dikwijls heeft hij haar niet bedrogen en aangevallen? Om
nog maar te zwijgen over de vloot waarmee hij heel het zeevlak had bedekt, toen hij eiste dat de
dappere Britten hem zouden dienen. Maar wat heeft het voor belang, zich te laten afleiden door
de lotgevallen van een ander? Laat het beeld u raken van die vreselijke bliksem, (185) die u en
uw echtgenote, uw oudste zoon, de andere edelen en het gehele rijkslichaam had moeten treffen
in het gewijde parlementsgebouw, niet lang nadat u tot koning uitgeroepen was. Wat een
huiveringwekkende manier om te moorden! Wie zou dat geloofd hebben! In één klap zou het
volk met zijn koning uit het gezicht verdwenen zijn. (190) Dit vergif mengen zij voor u en ze
gebruiken uw eigen onderdanen. Deze zaak is dus de uwe; neem, Koning, uw eigen zaak op u
als u er geen zin in hebt om die van uw schoonzoon en dochter op u te nemen, en als u het niet
voor uzelf wilt doen, doe het dan voor de Allerhoogste, want het is in niet mindere mate de zaak
van God; hier gaat het immers om de roem (195) en het heil van Hem en van de hemelse
schaapskooi. Vooruit dus, aarzel niet, u op te werpen als leider van een zo belangrijke strijd,
want de Koning van de grote Olympus zal zelf terdege op zijn recht en op u, die dat recht
beschermt, letten. Nu al heeft Hij u het materiaal gegeven om mee te kunnen overwinnen, (200)
namelijk te land en ter zee onoverwinnelijke manschappen en schepen, waarmee u de gehele
Oceaan beheerst en voor uw ogen het land van de vijand met zijn open havens. Hier zult u hem,
die te keer gaat in het land van de Bohemers, onderwerpen. Maar als mijn persoonlijke woorden
u niet van mening kunnen doen veranderen, (205) moge dan de stem van het Nederlandse volk,
hoge vader, u van mening doen veranderen.

131. Over uw dochter, de koningin, die zwanger gevlucht is.
Het is nu, grote koning, toch wel onmogelijk voor u om geen gehoor te schenken aan een
wereld die smeekt voor uw schoonzoon en uw eigen vlees en bloed. U roepen thans zowel het
heden als de toekomst aan; de laatste spreekt de smeekbeden uit die de eerste nog niet heeft
kunnen uitspreken. (5) Hoor toch! Alle kinderen van uw zwangere dochter met haar zoete last
smeken – weest u daarvan overtuigd - om uw bescherming. Zij vragen erom, geboren te
kunnen worden, en dan niet onderhorig aan de hoogmoedige Spanjaard; die beide feiten zal
de wereld op uw conto schrijven.
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132. In cladem Boiorum.

5.

Maure, quid exultas nequicquam? Falleris una
si pugna Bojam rem perijsse putas.
Si socerum regem clades modo tangeret illa,
jam tanti fuerit tot cecidisse viros.
Sic faciat Deus, et nostro sit in omine pondus;
non tu, sed regis vicerit ipse gener.
133. In reditum regis Boiorum in Palatinatum.

5.

Immeritum regem terris spoliarat avitis
atque aditus omnes clauserat hostis Iber;
non illum socij potuere reducere Belgae,
non illum potuit rex socer ille suus.
At rex intrepidus petijt sine milite regnum,
quod non ausa forent millia multa virum.
Tam bona non aliter potuisset causa probari;
illum restituit maximus ipse Deus.
134. Aliud.

5.

10.

Quae mentita fuit vatum, rex optime, turba;
illa tibi praestat cura paterna Dei.
Induti nebulis urbes intrasse feruntur
filius Anchisae Telemachique pater.
In tua sic medios venisti regna per hostes,
et quisquam regem posse latere putet?
Quin etiam tecum mensae (quis crederet!) ipsos
exploratores accubuisse ferunt.
His animum firma, nec te sic crede reversum,
ut rursus terris eijcerere tuis.
135 In horribile parricidium, quod olim Regi cum stirpe regia et Ordinibus regni
pulvere tormentario structum fuit.
Ecquis bruta Iovis Latialis fulmina dicat!
Heu, quali tactus fulmine Brito foret!
En, cum Rege bono natoque et conjuge Regis
jam sublatus erat, si foret ille Deus.
136. In casum magni Britanniarum regis.
O Auguste tui fortunatissime mundi,
ante Iovis qualem sceptra fuisse ferunt,
sors tua cum superet veterum mendacia vatum,
et non vana fluant aurea saecla tibi,
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132. Op de nederlaag van de Bohemers.
Moor, waarom juicht u voor niets? U vergist zich als u meent dat de Boheemse zaak door één
gevecht ten onder is gegaan. Als de schoonvader, de koning, slechts door deze nederlaag
geraakt mocht worden, is het uiteindelijk van zeer grote waarde geweest dat er zoveel mannen
gevallen zijn. (5) Moge God het zo beschikken en moge deze gelukkige voorspelling van mij
uitkomen, dan zult niet ú, maar zal de schoonzoon van de koning overwinnen.

133. Op de terugkeer van de koning van Bohemen naar de Palts. (1)
Zijn vijand, de Spanjaard, had de koning - iets, wat hij niet verdiend had - van zijn voorvaderlijke landerijen beroofd en alle toegangswegen afgesloten. Hem hebben zijn bondgenoten, de
Nederlanders, niet terug kunnen voeren en ook die machtige koning die zijn schoonvader is,
heeft dat niet gekund. (5) Maar de koning heeft onvervaard zonder krijgsmacht gepoogd, zijn
land te bereiken, iets wat talloze mannen niet gewaagd zouden hebben. Op geen andere manier
had hij kunnen laten merken hoezeer hij deze goede zaak toegedaan was; hem heeft onze
almachtige God zelf teruggebracht.

134. (2)
Datgene, wat een hele schare dichters, voortreffelijke koning, ons voorgelogen heeft, verschaft u de vaderlijke zorg van God. Men zegt dat de zoon van Anchises en de vader van
Telemachus in wolken gehuld steden binnengegaan zijn. (5) Op een dergelijke wijze bent u
midden door de vijandelijke linies heen naar uw rijk gekomen, en zou er wel íemand kunnen
geloven, dat een koning verborgen kan blijven? Ja, men vertelt zelfs dat verspieders zelf met u
(wie had het geloofd!) aan tafel gezeten hebben. Laat dit uw hart sterken, en denk maar niet
dat u, nu u teruggekeerd bent, opnieuw uit uw landen weggejaagd zou kunnen worden.

135. Op de huiveringwekkende moord door middel van buskruit, die vroeger tegen de
koning, zijn koninklijke verwanten en de hoogsten uit zijn regering beraamd is.
Wie durft de bliksemschichten van Jupiter Latialis nog krachtig te noemen? Hemel, hoe sterk
was de bliksem waardoor de Britten geraakt zouden zijn! Bedenk, dat zij met hun goede
koning, zijn zoon en zijn echtgenote de dood al ingejaagd waren als die vreselijke man het
voor het zeggen had gehad in plaats van God.
136. Op het ongeval van de grote koning van Engeland (1).
Gij verheven vorst, gelukkigste van uw wereld (een wereld die, naar men zegt, is zoals zij was
voordat Jupiter de macht kreeg), hoewel uw lotgevallen de leugenverhalen van de oude
dichters overtreffen en de gouden tijd niet zonder heftige gebeurtenissen langs u heen stroomt,
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5.

plus tamen hoc casu tribuit tibi Numen amicum
et praestant tantis ipsa pericla bonis.
Regibus haec alijs data sunt, evadere mortem
non ulli regum Parca severa dedit.
Te Deus explicuit triplici sine vulnere letho;
uno ter casu te perijsse puta.
Lapsus equi, torrens deprendique inter utrumque
singula mors. Toties vita reversa tibi est.

10.

137. Aliud.

5.

10.

O rex, magne malis, o saevis magne periclis,
quem genus Omnipotens sic probat esse suum,
cum tibi sit frustra populus princepsque satelles
nec caveat casus nec levet ille tuos,
non dubium est quin te melior custodia stipet
nec te quae laedunt laedere posse sinat.
Quod tuus, ut Marij, percussor dicitur olim
attonitus vultu diriguisse tuo,
quod non flamma prius, nunc te non abstulit unda,
fecerat hoc, quam non conspicis, illa manus.
Regibus hinc reliquis homines quis dicere posset,
at tibi custodes corporis esse Deos.
138. Aliud.

5.

10.

Ecquem, magne pater, sic divum Rector amavit?
Ille tui jam se non amor ipse capit.
Ecce! Per immensi molem diffunditur orbis,
et te cum domino diligit ille suo.
In te saevitiam ponit viresque nocendi
quicquid in hoc laedit quodque necare solet.
Non igitur tibi pondus equi, non obfuit amnis;
quin hoc quo perimit, profuit ille tibi.
Ne te vel sonipes vel tellus laedere posset,
implicuit lymphis ora pedesque suis.
Non modo te magni venerantur corpora mundi;
ipsa tuum refugit mors venerata caput.
139. Aliud.
Quod subijt tantum discriminis, Anglia, regnum?
Utraque sunt mundi fata minata tibi.
Proditor ille ignis rerum tibi flamma fuisset;
diluvium torrens jam foret iste tuum.
F I N I S.
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(5) heeft God, die u welgezind is, u toch meer toebedeeld dan dit ongeval; het zijn altijd juist de
gevaren, die men boven zoveel goede dingen uit ziet. Die goede dingen zijn ook aan andere
vorsten gegeven, maar aan geen enkele koning heeft de strenge Parce het vergund de dood te
ontlopen. U bent door God zonder een verwonding uit een drievoudige dood gered; (10) weet,
dat u door één val driemaal omgekomen bent. Een val van een paard, een wilde stroom en het
feit dat men daar plotseling door wordt verrast, zijn elk op zichzelf al een reden om te sterven,
maar even dikwijls is het leven tot u teruggekeerd.

137. (2)
Gij koning, groot in ellende en groot in vreselijke gevaren, wiens geslacht de Almachtige, die
dat op deze manier bewijst, toebehoort - het haalt immers niets uit, dat het volk en de prins u
begeleiden en ook kunnen zij u niet behoeden voor een ongeval of het verlichten - (5) het valt
niet te betwijfelen, dat er een betere bewaking dicht om u heen is en ervoor zorgt dat wat
schadelijk is u niet kan schaden. En als we er even aan denken dat, naar men zegt, in het
verleden een aanvaller van u, net zoals die van Marius, geheel verstijfd is, verbijsterd als hij
was door uw aanblik, en dat vroeger het vuur en nu het water u niet weggenomen heeft: (10)
dat heeft de grote, onzichtbare hand van God gedaan. Daarom zou men kunnen zeggen dat de
levens van andere vorsten door mensen bewaakt worden, maar het uwe door God.

138. (3)
Heeft, grote vader, onze goddelijke Leidsman ooit iemand wel zó liefgehad? Zijn liefde voor
u kent geen grenzen! Zie, die liefde wordt over de geweldige aardbol verspreid en heeft mèt
zijn Heer ook u lief. (5) Alles wat hier letsel toebrengt en dodelijk pleegt te zijn, legt
tegenover u zijn hardheid en kracht om te schaden af. Zodoende heeft noch het gewicht van
uw paard, noch de rivier u schade berokkend, integendeel: met het element waarmee die
anders doodt, is die u nu tot voordeel geweest. Om ervoor te zorgen, dat noch uw ros noch de
harde grond u zouden kunnen kwetsen, heeft hij uw gelaat en uw voeten met zijn water
omhuld. (10) Niet alleen vereert alles wat er op de grote wereld is u, maar ook de gevreesde
dood vlucht weg van uw hoofd.

139. (4)
Welk rijk, Engeland, heeft ooit een zo groot gevaar doorstaan? De beide doodsoorzaken die
van de aarde uitgaan, hebben u bedreigd: dat verradelijke vuur had wat van u is in brand
kunnen zetten en nu had die kwalijke stroom uw zondvloed kunnen worden.
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EXUVIAE SILVAE DUCIS.
Martialis:
Da veniam subitis; non displicuisse meretur,
festinat, Caesar, qui placuisse tibi.
140. Ad Principem.

5.

Accipe non duro, victor, libamina vultu,
quae tibi dat gratus, qua licet esse, cliens,
dum tibi sacrificant hilares populusque patresque,
et cadit ante aras victima multa tibi.
Pauperis, o Princeps, sunt haec pia thura poetae.
Tu modo da flammis; non secus illa litant.
141. In Silvam Ducis.

5.

10.

Haec est illa ducum magnorum clara palaestra
opprobriumque ingens, non ullos passa triumphos,
invia paene homini, solis adeunda carinis.
Quae pedibus servit, castellis semita septa est
terra fretumque simul, fiducia sola Philippi
regis et audacis formido sola Batavi,
ambobus populis momentum, regnet an ille,
anne sit hic liber: lis tanta pependit ab urbe.
Haec solida Belgas in libertate locavit,
inque uno domita est Hispana potentia vallo.
142. Silva Ducis se dedit Principi.

5.

10.

15.

Illa ego Silva Ducis bellorum immota procellis,
quas ego sustinui cunctis de partibus orbis,
obsidiis quot pressa ducum, tot clara tropaeis,
imperij, non urbis opes. His Belgica quanta est
clauditur, et quanta est ingens Hispania, muris.
Terrarum tot habet moles haec instar, ad unam
haeserat hanc Batavum virtus invicta, diuque
pone Mosam latuit Rhenumque ubi cornua sumpsit,
quam non Hesperiae vis fracta coercuit omnis,
in sua quin plenis penetrarit viscera velis.
Nunc Auransiades mira me indagine clausit,
nec secus ac piscem medio de gurgite traxit.
Nil mihi vasta palus, in qua velut insula sedi
in speciem pelagi circumlatrantibus undis,
nil praesens acies et tota potentia Regis,
nil tenuis limes castellis obsitus altis
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De verovering van 's-Hertogenbosch.
Martialis:
Wil datgene wat mij zomaar even is ingevallen, welwillend beoordelen, Keizer, iemand die
zich haast om u welgevallig te zijn, verdient het niet om u niet welgevallig te zijn.
140. Tot de Prins.
Neem, overwinnaar, met een vriendelijk gelaat deze offerande in ontvangst die een dankbare
onderdaan u op zíjn manier brengt, terwijl het volk en zijn bestuurders u verheugd huldigen en
vele offerdieren u ter ere voor de altaren vallen. (5) Dit, Prins, is het vrome wierookoffer van
een armzalige dichter. Werpt ú het nu in de vlammen: zó slechts brengt het geluk.

141. Op 's-Hertogenbosch.
Dit is het roemruchte strijdperk van grote veldheren en hun grote schande; het heeft geen
triomfen gekend, is welhaast onbegaanbaar voor de mens en slechts toegankelijk voor schepen.
Een voetpad reikt niet tot de stadsmuren, (5) het is daar land en zee tegelijk, het enige waar
koning Filips op kon vertrouwen en ook het enige waar de moedige Nederlander bang voor was.
Deze situatie was voor beide volkeren van beslissend belang toen het er om ging of de eerste
zou regeren of de laatste vrij zou zijn. Zó belangrijk was de kwestie die van die stad afhing.
Deze plaats heeft de Nederlanders een duurzame vrijheid gebracht (10) en door één stadsmuur
is de Spaanse macht bedwongen.

142. 's-Hertogenbosch heeft zich aan de Prins uitgeleverd.
Ik ben het bekende 's-Hertogenbosch, onbewogen door de aanstormende oorlogen die ik te
doorstaan heb gehad vanuit alle delen van de wereld, beroemd door even veel overwinningen
van grote veldheren als ik belegeringen te verduren heb gekregen, een vermogen voor het rijk,
niet voor de stad. Door deze muren worden de Nederlanden, zo groot als ze zijn, (5) omsloten
en ook het enorme Spanje, zo groot als het is. De omvang van deze stad weegt op tegen heel
veel landen; bij haar alleen waren de Batavieren met hun onoverwinnelijke heldenmoed
blijven steken en lange tijd hielden zij zich verborgen achter de Maas en de Rijn, waar deze
laatste zich in twee takken heeft gesplitst. Hen heeft de hele krijgsmacht van Spanje, gebroken
als zij was, niet kunnen verhinderen (10) om met volle zeilen tot haar ingewand door te
dringen. Nu heeft de zoon van Oranje mij met een verbazingwekkend doelmatige omsingeling
ingesloten en mij, als was ik een vis, midden uit de diepte getrokken. Geen enkel voordeel
heb ik gehad van het uitgestrekte moeras, waarin ik mij bevond, als was ik een eiland
waaromheen het water brult als een zee, (15) geen enkel voordeel van het al aanwezige leger
en de gehele strijdmacht van de koning of van de smalle grenslinie die bezaaid is met hoge
forten.
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profuit. Haud unus nunc una ex urbe triumphus.
Singula si numeret quae cepit maenia ductor,
non urbs, sed regio capta est: quot castra subacta,
tot cecidere Ducis Silvae, totidemque decoro
debentur capiti lauri, totidemque triumphi.
At mihi si vincenda fui, fortissime Princeps,
gratulor a tanto victam duce, nec quoque sortem
si liceat mutasse velim. Jam nomine tantum
sim ducis, at toto sim corpore vestra, nec unquam
ad Dominum redeam, male qui possedit, Iberum.
143. In admirabilem castrorum magnitudinem et structuram.

5.

10.

15.

Salve, summe ducum dux, felicissime Princeps,
cujus spectatum convenit orbis opus.
Mille vides populos circum tua castra vagari;
clauditur humanum cespite paene genus.
Non Babylon, non Roma stetit tot turribus, et quot
annorum atque hominum creditur iste labor!
Mensis opus tantum est, unusque inscribitur auctor:
uni debetur gloria tanta tibi.
Non numerus castella capit; munimina cunctis
gentibus Europae tot satis esse rear.
Tantae molis erat Silvam Ducis addere nostris
urbibus; haec tanto digna labore fuit.
Una tamen stetit haec tot propugnacula contra,
ut prius in Batavum maenia cuncta stetit.
Non urbs una igitur, sed tot simul instar in una,
quodque hosti superest, deditur urbe tibi.
144. In naturam loci et solertiam Principis.

5.

10.

15.

Auriacus longe circundabat aggere Silvam,
quam circumdederat plurimus amnis aquis.
Najades et Satyri caeptos risere labores
clamantes: 'Nando maenia nostra cape'.
At ductor veteris Cyri se vertit ad artes,
abscidit Euphratem qui Babylone suum.
Verterat ille unum, dux hic tria flumina vertit,
et super in media strata palude via est.
Atque ita inexhaustas per aquas molitur in urbem,
non secus ac Venetos si sine classe petat.
Invia virtuti fuerat via; subvenit aether,
quasque alit, inverso foedere siccat aquas.
Nec Mosa tunc in se quantus solet ante recurrit,
et sese ipse minor substitit Oceanus.
Pugnavit Natura sibi pro Principe, nec vis
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Het is niet één triomf, die deze ene stad heeft opgeleverd: als de aanvoerder de versterkingen
die hij ingenomen heeft, apart zou tellen, zou hij merken, dat hij geen stad genomen heeft
maar een hele streek: (20) even veel malen is 's-Hertogenbosch gevallen, als er legerkampen
onderworpen zijn en even veel lauriertakken, even veel triomfen zijn er aan zijn eervolle
persoon te danken. Maar mijn hemel, als ik dan overwonnen moest worden, allerdapperste
Prins, prijs ik mij er gelukkig om, door een zo grote veldheer overwonnen te zijn, en ik zou,
gesteld dat dat zou kunnen, ook geen ander lot willen. Moge ik voortaan slechts wat mijn
naam betreft (25) aan een hertog, maar met heel mijn lichaam u toebehoren en nooit tot de
Spaanse heerser terugkeren, die mij ongelukkigerwijs in bezit heeft gehad.

143. Op de bewonderenswaardige grootte en bouw van het kamp.
Gegroet, allerhoogste leider der leiders, gezegende Prins, de wereld loopt te hoop om uw
werk te bekijken. U ziet heel veel volk om uw legerplaats ronddwalen; zo ongeveer het hele
menselijke geslacht wordt door de graszoden omsloten. (5) Rome noch Babylon verhief zich
met zoveel torens; van hoeveel jaren en mensen is dit, denkt u, het werk! Het is het werk van
slechts één maand en dat is aan één man toe te schrijven; aan u alleen is zo’n grote roem te
danken. De schansen zijn niet te tellen; ik zou haast denken (10) dat zoveel weerwerken voldoende zijn voor alle volkeren van Europa. Zóveel inspanning kostte het, 's-Hertogenbosch bij
onze steden te voegen; deze stad is een dergelijke moeite wel waard geweest. Geheel alleen
heeft zij tegenover al die bolwerken gestaan, zoals zij vroeger tegenover alle Bataafse steden
stond. (15) Niet één stad wordt er dus door deze stad aan u uitgeleverd, maar met haar alles
wat de vijand nog rest.

144. Op de plaatselijke gesteldheid en de slimheid van de Prins.
Oranje omgaf 's-Hertogenbosch, een stad die verschillende stromen met hun water omgeven
hadden, op een grote afstand met een wal. De Najaden en Satyrs moesten lachen om al die
moeite en riepen: 'Je moet zwemmen om onze stad in te nemen!' (5) Maar onze leider nam
zijn toevlucht tot de kunsten van de oude Cyrus, die zijn Eufraat van Babylon afgesneden
heeft. Die heeft één rivier omgeleid, maar onze aanvoerder leidde er wel drie om en
bovendien is er een weg gelegd midden door het moeras. En zo werkt hij zich moeizaam door
de onuitputtelijke hoeveelheid water naar de stad, (10) net alsof hij naar de Venetianen zou
gaan zonder schepen. De weg was voor zijn moedige kracht toch nog onbegaanbaar, maar de
hemel schoot te hulp en droogde door de wetten om te keren de wateren die zij voedt. Maar
de Maas trok zich toen niet zover terug als hij voorheen placht te doen en er bleef toch nog
een niet al te grote oceaan over. (15) De Natuur heeft een gevecht geleverd met zichzelf om
de Prins te helpen
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profuerat, si non cesserat ipsa sibi.
145. In imbres qui ceciderunt in locis palustribus, quibus Groninga et Frisia ab hoste
tuta est, et siccitatem aeris in castris.

5.

Quod tenui spatio largis haec fluxerat aër
imbribus atque illa parte serenus erat:
arcuit omnipotens hac nostris finibus hostem,
illac promovit Principis obsidium.
Sol suus Auriaco est, sua sidera: servijt uni
communis populis omnibus aura viro.
146. Aliud.

5.

10.

Transierat Drusi multo cum milite fossam
quae Rubicon noster, Belgica, Caesar Iber.
Iamque animis oculisque hinc diripit Amstelis urbem,
cui par Roma fuit dum caput orbis erat.
Nec satis huic urbes et pinguia culta Batavum,
et simul in Frisios vertere castra parat.
Non Mosa, non Rhenus vetat hoc, non Isala, nec quae
pro fluvijs illos sepsit ab hoste palus.
Invia quae pediti fuerat, nunc pervia plaustris
atque equiti est sicci sidere tosta canis.
At Pater omnipotens in limphas aëra solvit
et procul insolito circuit amne locos.
Verterat Isacidis in humum mare, nec minus hostis
mergitur, at Belgis in mare vertit humum.
147. In musculum qui la galerie hodie possit dici, et confidentiam Principis.

5.

Tam cito quod tantam per fossam reptet in urbem
musculus, et vivum quod videatur opus,
desine mirari: nostri ducis ille cubile est,
hanc molem tantus Spiritus intus agit.
Sic opus hoc urget dux, sic contemnere mortem,
exemplum praesens, instruit ipse suos.
148. In clementiam Principis, cum capta iam paene urbe signum receptui dederit.

5.

Iam spatio, quantum foris, omni vinea rapto
serperat in muros, Martia Silva, tuos,
magnaque pars valli cum sulphure fertur in auras,
et jacet urbs cunctis conspicienda vijs,
captaque nec capta est; sed clementissimus heros
substitit et laurum distulit ipse suam.
Illa duci fuerat de te victoria major:
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en diens kracht zou niets uitgehaald hebben als zij niet voor zichzelf geweken was.
145. Op de regens die gevallen zijn in de moerassige gebieden waardoor Groningen en Friesland voor de vijand veilig zijn, en op de droogte van de lucht in het legerkamp. (1)
Als we even stilstaan bij het feit, dat de lucht hier in korte tijd zijn water had laten neervloeien
in enorme buien en wat verderop helder was: de Almachtige heeft hier de vijand van onze grenzen weggehouden terwijl Hij daar het beleg van de Prins bevoordeeld heeft. (5) Zijn zon is vóór
Oranje, zijn sterren ook; de lucht, die alle volkeren delen, is één man ten dienste geweest.

146. (2)
De Spaanse Caesar was met een groot leger de Drususgracht overgestoken, die, Nederland,
onze Rubicon moest worden, en het was al zover, dat hij van hier uit in gedachten en met zijn
ogen de stad aan de Amstel, waaraan Rome gelijk was toen het aan het hoofd van de wereld
stond, verwoestte. (5) Maar aan de steden en de vruchtbare landerijen van de Nederlanders had
hij niet genoeg en hij maakte zich tegelijkertijd op om een legerkamp naar de Friezen te
brengen. Moezel, Rijn noch IJssel verhinderen dit, noch het moeras dat hen in plaats van rivieren van de vijand afgeschermd hield. Wat onbegaanbaar voor het voetvolk geweest was, is nu
begaanbaar voor wagens (10) en voor de ruiterij en gebakken door het droogte brengende
Hondsgesternte. Maar de almachtige Vader heeft de watervloeden uit de wolken losgelaten en
van verre het terrein met een rivier die daar nooit was geweest, omgeven. Voor Isaäcs afstammelingen had Hij de zee in land veranderd en tóch werd de vijand verzwolgen, maar voor de
Nederlanders verandert Hij land in zee.

147. Op de verdedigingswerken als muizengangen, die nu 'la galerie' genoemd zouden kunnen
worden, en op het vertrouwen van de Prins.
Verwonder u er niet langer over dat een muisje zo snel door zo'n enorme gracht naar de stad kan
kruipen en dat er schachten vol leven te zien zijn: dat is de legerstede van onze aanvoerder; die
man met zijn zeer grote geestkracht schuift dit enorme werk steeds verder naar voren. (5) Zo zit
onze aanvoerder achter dit werk heen en zo leert hij zèlf als een immer aanwezig voorbeeld de
zijnen, de dood te verachten.
148. Op de goedheid van de Prins, die, hoewel de stad al bijna ingenomen was, het teken tot de
terugtocht heeft gegeven.
Reeds had het schutdak alle nog open ruimte al overbrugd, aan Mars gewijd den Bosch, en
was tot aan uw muren gekropen, toen er een groot deel van de muur met zwavel de lucht
ingeblazen werd, zodat de stad aan alle kanten te zien was. (5) Zij werd ingenomen en toch
ook weer niet ingenomen, want onze allervriendelijkste held heeft haltgehouden en zelf het
behalen van zijn lauweren uitgesteld. Dat is voor onze leider de grootste overwinning op u
geweest:
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cedere plus illud, quam superasse, fuit.
Non semel ergo isto sed bis jam munere capta es.
I nunc, et vinci te potuisse nega.
149. In urbis deditae spectacula.

5.

10.

O, quam laeta tuo est, victor generose, triumpho!
In castris patria est obvia tota tibi.
En, tibi gratatur festa cum plebe Senatus;
utraque nunc iterum curia lite vacat.
Ipsa tuum spectat praesens urbs capta triumphum,
ipsa, nec effigies, ut solet, urbis adest.
Auget et ipse tuos exercitus hostis honores,
dum fluit e portis vix minor ipse tuo.
Caesareos superas currus, Capitolia castra
sunt tua, statque ipso palma parata loco.
150. In Principis sagacitatem qua dum Silvam Ducis obsidet hostem patria arcet.

5.

O Princeps animi majoris munere tanto,
non capiunt curas maxima castra tuas.
Illa, duces olim quae delassaverat omnes,
pars quota curarum est urbs inimica tibi!
Dividitur cunctas patriae prope pectus in urbes,
nunc hanc nunc illam dum petit hostis Iber.
Dumque domas Silvam tot maenia nostra tueris:
illa nec a toto Principe victa fuit.
151. Ejusdem argumenti et in defensa castra, et Vesaliam hosti surreptam.

5.

10.

Dux bonus invictum Silvae munimen in ipsam
verterat, atque hostis robore tutus erat.
Una salus amnes: urbi subduxerat illos
et circumdederat ter quater ipse sibi.
Atque ita securus non unum sustinet hostem;
hinc premit urbs, illinc auxiliator Iber.
At bene mutari multis ratus urbibus unam
viscera Belgarum Celtiber ima petit.
Urget opus Princeps et castris exuit hostem,
nec tamen a castris moverat ipse pedem.
Scilicet a tergo, sua commoda, surripit ipsi
Vesaliam, praedae dum studet ille suae.
Obsidione duas una simul abstulit urbes;
dum quatit hanc, illam tam procul inde capit.
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het was eerder wijken dan winnen. Door die gunst bent u dus uiteindelijk niet éénmaal
ingenomen, maar tweemaal. (10) Kom nu maar op, ontken maar eens dat u overwonnen kon
worden.
149. Op het schouwspel bij de overgave van de stad.
Hoe blij, edele overwinnaar, is het vaderland met uw triomf! Het komt u in zijn geheel tegemoet
in uw legerkamp. Kijk! U komen de regering en het volk, dat in feeststemming is, gelukwensen;
onze twee hoge bestuurscolleges hebben het werk ook nu weer neergelegd. (5) De ingenomen
stad is er zelf bij en staat te kijken naar uw zegetocht, zèlf is de stad aanwezig en niet haar
afbeelding, zoals dat te doen gebruikelijk is. Ook vermeerdert het leger van de vijand uw eer
nog: zoals het uit de poorten komt stromen, is het maar nauwelijks kleiner dan het uwe. U
overtreft de triomf van een keizer, uw legerkamp is uw Capitool (10) en op die plaats staat ook
uw erepalm klaar.

150. Op de slimheid van de Prins; door 's-Hertogenbosch te bezetten, houdt hij de vijand af van
het vaderland.
Gij Prins, gij, die begiftigd zijt met een buitengewoon verstand, uw geweldig grote legerkamp
kan uw zorgen niet bevatten. Wat een groot deel van uw zorgen vertegenwoordigt die vijandelijke stad, die in het verleden alle veldheren afgemat heeft! (5) De aandacht van het vaderland
wordt over bijna alle steden verdeeld, omdat onze vijand, de Spanjaard, nu eens deze, dan weer
die stad in bezit probeert te krijgen. Door Den Bosch te bedwingen, beschermt u heel veel
steden van ons, (10) en die stad is niet eens door het hele Prinselijke leger overwonnen.

151. Over hetzelfde en op het verdedigen van het kamp en het ontfutselen van Wezel aan de
vijand.
Onze goede leider had de onoverwinnelijke versterking van Den Bosch tegen die stad zelf
gekeerd en was beveiligd tegen de strijdmacht van de vijand. De rivieren waren haar enige
redding; hij had ze echter van de stad weggeleid en er zich zelf twee-, driemaal mee omgeven.
(5) Zo kan hij veilig de vijand weerstaan en dat is er niet slechts één: aan de ene kant brengt
hem de stad, aan de andere kant een te hulp geschoten Spaans leger in het nauw. Maar omdat
hij van mening is dat één stad heel goed ingeruild kan worden tegen vele andere steden, zoekt
de Spanjaard het diepste ingewand van de Nederlanders op. De Prins bestookt de verschansingen en berooft de vijand ook van een legerkamp, (10) terwijl hij zelf geen stap buiten zijn
kamp gezet heeft. Hij ontfutselt hem namelijk achter zijn rug om Wezel - een plaats, waarvan
het bezit heel voordelig voor hem is - terwijl de vijand enkel denkt aan het behalen van buit.
Met één beleg heeft hij hem twee steden tegelijk afgenomen. Terwijl hij deze stad hier doet
schudden, neemt hij die andere, zo ver van hier, in.
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152. Ad hostem super Vesalia divinitus capta.

5.

10.

15.

20.

Quid tibi nunc obstat? Superasti, Celtiber, amnem,
in Batavos unus qui tibi clausit iter.
Jam tibi cuncta patent, jam nunc te urbs una recepit;
cur non interius castra proterva moves?
Sed Deus opposuit sese tibi corpore toto,
quaeque patet magno Numine clausa via est.
Circuit arcanis jam te legionibus isdem,
hoc ipso queis te depulit ille loco,
cum te mens eadem nostras stimulasset in oras,
pro solido glacies cum tibi ponte foret.
Sed tunc forte gelu tibi quam patefecerat, ipsum
occlusisse putas in tua regna viam.
Nunc te maturis invitat frugibus aestas,
et premeris dira non minus usque fame,
Tantalus in terris. Si non his tangere signis
en, aliud, quod te tangere possit, habes.
Vesaliae portas nobis Deus ipse reclusit,
horrea quae vobis ipsaque castra fuit.
Hoc igitur tibi crede geri cum numine bellum.
Cede Deo, nisi te vincere posse putas.

Praecedenti subsequens epigramma in planiorem ejus sensum connexui.
153. In expeditionem, quam Hispanus jam jam ineunte vere 1624 trans Isalam
congelatum in Velaviam fecerat.

5.

10.

15.

Causatus fuerat custodes Celtiber amnes,
quod tam parva suas luderet ora minas,
nec sibi cum limphis inimicas senserat auras
atque in se totum bella movere polum;
quaeque suis illum toties averterat ausis,
hanc intemperiem credidit esse loci,
immemor ut quondam cum Belgis foedere facto
et placata sibi protinus unda foret,
utque ea cum bello veterem repetiverit iram,
et nimbis aër venerit auxilio.
At nunc esse aliquid non futilis edidit Auctor
quod praeter vigiles nos tueatur aquas.
En, nos illa vetus prodit fiducia nostra,
omnia momento tradit, Ibere, tibi.
Duruit inque solum versa est aqua vere sub ipso
et vetita fatis constitit hostis humo.
Belgica jam capta est, sed captam protinus ipse
deserit et nullo congrediente fugit.
Utque acie possis arcana scire repulsum,
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152. Tot de vijand, over Wezel, dat met Gods hulp genomen is.
Wat staat u nu nog in de weg? U bent, Spanjaard, de rivier overgetrokken die u als enige de
weg naar de Nederlanders nog versperde. Eindelijk ligt alles voor u open, reeds heeft één stad
u ontvangen; waarom brengt u uw brutale legerkamp niet verder naar binnen? (5) Maar God
heeft zich met heel Zijn lichaam tegenover u gesteld en de weg die open lag, is door Zijn
machtige tegenwoordigheid gesloten. Hij heeft u nu met dezelfde geheimzinnige legioenen
omsingeld waarmee Hij u precies van déze plaats verdreven heeft toen eenzelfde plan u naar
onze grenzen gevoerd had (10) op een moment, dat het ijs u tot een stevige brug kon dienen.
Maar ú denkt dat het toen de vorst was die toevallig de weg, die zij voor u geopend had,
versperde, toen u terug wilde naar uw rijk. Nu nodigt de zomer met zijn rijpe vruchten u uit en
wordt u desalniettemin voortdurend in het nauw gebracht door de wrede honger, (15) als een
Tantalus op het land. Als u niet geraakt wordt door deze tekenen, heeft u nu - kijk goed - een
ander teken dat u zou kunnen raken. De poorten van Wezel, dat u tot graanschuur en zelfs tot
legerkamp diende, heeft God zelf voor ons ontsloten. Geloof dus maar gerust dat u met God
in oorlog verwikkeld bent. (20) Wijk voor God, tenzij u meent, Hem te kunnen overwinnen.

Aan het voorgaande Epigram heb ik een nu volgend gedicht over hetzelfde onderwerp, maar
dan in ruimere zin, vastgeknoopt.
153. Op de expeditie naar de Veluwe die de Spanjaard toen de lente van 1624 net begon over
de bevroren IJssel ondernomen had.
De Spanjaard had de rivieren, die onze wachters zijn, als oorzaak aangevoerd, dat een zo klein
gebied lak had aan zijn dreigementen en hij had niet bemerkt dat met het water ook de lucht
hem vijandig gezind was en dat de hele hemel tegen hem ten strijde trok. (5) Hij dacht dat de
onbestendigheid van het weer, die hem zo vaak van zijn ondernemingen had doen afzien,
typisch bij deze plaats hoorde en herinnerde zich niet hoe in het verleden, toen hij een verdrag
met de Nederlanders gesloten had, ook het water dadelijk voor hem kalmeerde en hoe, toen
het door de oorlog weer even boos geworden was als vroeger, (10) ook de lucht weer te hulp
schoot met haar wolken. Maar nu heeft onze Maker, met wie niet te spotten valt, laten zien dat
er behalve onze schildwacht, het water, nog iets is dat ons beschermt. Kijk, ons verraadt het
oude vertrouwen dat wij in Hem hadden, alles levert Hij in een ogenblik aan u, Spanjaard, uit.
(15) Het water is hard geworden en in land veranderd terwijl het al bijna lente is, en de vijand
heeft grond betreden waar het lot een verbod op had gelegd. Nederland is eindelijk
ingenomen, maar al dadelijk na de inname laat de Spanjaard het zelf weer in de steek en slaat
op de vlucht, terwijl er toch niemand met hem komt vechten. En om iedereen te laten weten
dat hij door een macht vol geheimenis teruggestoten was,
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straverunt totas corpora caesa vias.
154. In hostis e Velavia fugam.

5.

10.

Dum validam Silvae Batavum Dux obsidet urbem,
tutelam patriae suscipit ipse Deus.
Jamque utrique sua est provincia, nec minus hostis
trajecto Drusi qua libet amne ruit.
Sic probat Omnipotens Belgas se praeside tutos
et praefecturam sic probat ille suam.
Non aliter potuit tantus notescere victor:
vindicat hic uni tanta tropaea sibi.
Primum Vesalia, mox castris exuit hostem,
tunc minima, nulla dispulit inde manu.
Sic ducis explevit partes tantisque triumphis
imposuit summam sic Deus ipse manum.
155. Gratiarum actio in Principem.

5.

10.

Non humana forent, o Princeps, viscera nobis,
si non movisset nos tua sancta fides,
nec labor assiduus, nec tanta pericula, nec nox
pervigil, et plus quam militis officia.
Intima moverunt certe praecordia nobis,
sensimus et necdum vulnera facta tibi.
Morte tua vitam nobis te emisse fatemur,
quodque tamen vivas munus id esse Dei.
Huic animam, corpus debet tibi quisque, nec unum
cum cuique obtuleris non semel ipse tuum.
156. Gratiarum actio in Deum.

5.

10.

15.

Da, Pater alme, novam nobis in pectore mentem
et nova cum lingua da, precor, ora nova;
Atque agat ignavos non noster spiritus artus,
nec regnet toto corpore vita sua,
ut meritis dignas tantis tibi solvere grates
et mens, et lingua, et singula membra queant.
Non etenim in grates nostri pars sufficit ulla,
nec capiunt laudes pectora tota tuas,
nec capit ipse annus, quae toto sensimus aevo
munera; nunc unus tot cumulata refert.
Una dedit nobis aestas tot paene tropaea,
quot toto belli tempore Belga tulit.
Maenia quot dederas illi jam perdita duxit;
illa tua nunc sunt cuncta recepta manu.
Munificis igitur par est hic omnibus annis,
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lagen hele wegen bezaaid met lijken.
154. Op de vlucht van de vijand vanaf de Veluwe.
Terwijl de aanvoerder van de Nederlanders de sterke stad Den Bosch belegert, neemt God zelf
het toezicht over het vaderland op zich. Nu hebben die beiden elk hun gebied, maar desalniettemin komt de vijand, na de Drususgracht overgetrokken te zijn, aanstormen waar hij dat
maar wil. (5) Zo bewijst de Almachtige dat de Nederlanders veilig zijn als Hij aan het hoofd
staat en zo bewijst hij ook Zijn leiderschap. Op geen andere wijze had een zo grote
overwinnaar zich kenbaar kunnen maken; Hij eist trofeeën van een dergelijke grootte voor
zich alleen op. Eerst ontnam Hij de vijand Wezel, dan al gauw zijn legerkamp, en toen
verdreef Hij hem daarvandaan met een zeer kleine, eigenlijk geen, legermacht. Zo heeft God
de rol van veldheer vervuld en aan zulke grote triomfen (10) zelf de laatste hand gelegd.

155. Dankzegging aan de Prins.
Onmenselijke harten zouden wij hebben, Prins, als wij niet bewogen waren door uw heilige
trouw en uw voortdurende inspanning, uw zeer hachelijke omstandigheden, uw doorwaakte
nachten en uw plichtsbetrachting, die ver boven die van een soldaat uitgaat. (5) Waarlijk, dat
alles heeft ons in ons diepste innerlijk geraakt en wij hebben toch niet eens de wonden die u
toegebracht zijn, gevoeld. Wij getuigen dat u door uw dood voor ons het leven gekocht hebt
en dat het feit, dat u toch nog leeft, een Godsgeschenk is. Aan Hem is ieder zijn ziel, aan u
zijn lichaam verschuldigd en dat geldt niet voor één keer, (10) want zelf hebt u immers het
uwe meer dan één keer aan ieder aangeboden.

156. Dankzegging aan God.
Geef, heilige Vader, dat er een nieuwe gezindheid in ons hart mag komen wonen en geef ons,
zo smeek ik U, een nieuwe mond met een nieuwe tong. Laat onze ziel toch geen slappe leden
sturen en laten wij niet alleen maar aan ons eigen leven denken, (5) opdat onze ziel, onze tong
en al onze leden U kunnen danken op een manier die dergelijke grote verdiensten waardig is.
Want geen enkel deel van ons is goed genoeg om dank te betuigen en heel ons hart kan de lof
die Gij verdient, niet bevatten, een heel jáár kan alle gaven, die wij ons hele leven opgemerkt
hebben, nog niet bevatten; maar nu brengt één jaar (10) net zoveel gaven tegelijk. Eén zomer
heeft ons zo ongeveer even veel trofeeën gebracht, als de Nederlanders in de hele oorlog
hebben behaald. Alle steden die U aan onze vijand uitgeleverd had, heeft hij nu weer verloren;
die zijn nu alle weer door toedoen van Uw hand terugontvangen. (15) Dit jaar weegt dus op
tegen alle jaren vol goede gaven,
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jamque annus saecli totius instar habet.
157. Ad Deum, in felicem Principis e castris reditum.

5.

10.

Altera, Rex rerum, dilecto Principe salvo
gratia pro patria restat habenda tibi.
Haec iterum, servata semel, servatur in illo,
communis patriae cum Duce vita suo est.
Cum duce se Silva sciat excubuisse sub alta
totque ictus pariter totque subisse globos.
Corporis ille anima est tanti, vigor omnis ab illo,
et populos septem spiritus unus obit.
Hunc igitur, seu pace frui seu justa movere
arma velis, cura fac tueare pari.
Sed petimus pacem; nisi tu, Pater optime, nolis,
et sibi dux, hostis quam dedit ipse, neget.
158. Ad Petrum Heinium clarae memoriae classi a Principe praefectum.

5.

10.

Det veniam Princeps, quod te sibi junximus, Heini:
te maris in regimen junxerat ipse sibi.
Pars opere in tanto, nec non pars laudis in illo,
quamvis abfueris, quantulacunque tibi est.
(Abfueras equidem, nec nobis qualis ab Indis
Occiduis iterum victor ab hoste redis.)
Urbis in obsidium tantae tormenta globosque
huc alio virtus vexit ab orbe tua.
Illa luce, tibi qua capta est regia gaza
haec simul Auriaco maenia capta puta.
159. Grola.

5.

10.

Nobilis haec Grola est, limes ditionis Iberae
et libertatis, Belgica fida, tuae,
ad quam perpetuo de finibus inter utrumque
ambigitur populum; lis vetus usque nova est.
Nulla quies urbi, nunc hic nunc obsidit ille,
et mutat dominos haec sine fine suos.
At nunc Auriacus litem finivit et auctam
restituit Grolam tempus in omne sibi.
Explevit patriam simul et conamina fratris
irrita, jamque hujus posthuma serta tulit.
FINIS

Hispanus Redux - ES

355

en nu al is één jaar net zo veel waard als een hele eeuw
157. Tot God, op de gelukkige terugkeer van de Prins uit zijn legerkamp.
Nog meer dank, Koning van het heelal, moeten wij U, nu onze geliefde Prins behouden is
voor het vaderland, brengen. Dit leven, dat éénmaal gespaard is, wordt ook een tweede maal
in hem gespaard: het leven van het vaderland is één met dat van zijn leider. (5) Moge het
vaderland zich er van bewust zijn dat het met zijn leidsman samen de wacht heeft gehouden
onder de hoge muren van Den Bosch en dat het net zoveel schoten, net zoveel kogels over
zich heen heeft gehad. Hij is de ziel van een zo groot lichaam, alle kracht komt van hèm en
zeven volkeren worden bezield door één geest. Wil hem dan, of U nu van vrede wilt genieten
of (10) een rechtvaardige oorlog voeren, met een zelfde zorg beschermen. Maar wij streven
naar vrede, tenzij U, allerhoogste Vader, dat niet wilt en onze leider zich die, nu de vijand die
zelf heeft aangeboden, ontzegt.

158. Ter herinnering aan de beroemde Piet Hein, die door de Prins aan het hoofd van de vloot
was gesteld.
Moge de Prins het mij vergeven dat ik u, Hein, aan hem verbonden heb: hijzelf had u aan zich
toegevoegd voor het bestuur op zee. U had een aandeel in zijn omvangrijke onderneming, en
ook een deel van de daarvoor verdiende lof is, hoe gering het ook mag zijn, voor u, ook al was u
afwezig (5) (Want afwezig was u, en niet keert u nogmaals als overwinnaar, zoals uit WestIndië, van de vijand naar ons terug.). Voor het beleg van een zo grote stad hebt u, dappere held,
de belegeringswerktuigen en de kanonskogels hierheen gebracht uit een andere wereld. Neem
gerust maar aan dat op die dag, waarop de koninklijke schat door u veroverd is, tevens deze stad
door Oranje ingenomen is.

159. Groenlo.
Dit is het edele Groenlo, de grens tussen de Spaanse zeggenschap en uw vrijheid, mijn
standvastige Nederlanden, waar men voortdurend komt redetwisten over de grenzen tussen
beide volkeren; het is een oud twistpunt, maar steeds weer actueel. (5) Deze stad heeft nooit
rust: nu eens belegert deze, dan weer die haar en zij verandert eindeloos van overheersers. Maar
nu heeft Oranje aan dat geschil een einde gemaakt en een groter geworden Groenlo voor altijd
aan zich teruggegeven. Tevens heeft hij het vaderland en ook de vergeefse pogingen van zijn
broer genoegdoening verschaft: uiteindelijk heeft hij hem posthuum een krans aangeboden.
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HYMEN AURIACUS,
sive
gratulatio ad celsissimum principem Guilielmum, Frederici Henrici, Principis Aransiorum,
Filium unicum, imperii paterni designatum successorem, super nuptiis cum Serenissima
Principe Maria, Caroli, Magnae Britanniae Regis, Filia natu maxima celebratis.
Ioannis Foresti.
Lugd. Batavor., Ex Officina Elseviriorum, 1641.

5.

10.

15.

20.

25.

30.

35.

O juvenis, sola juvenis virtute, nec annis
par animis Patrique tuo, patrisque parenti
et patruo, saevi jam nunc par terror Iberi,
da veniam, si voce canam tua festa senili
virginei celebranda chori juvenumque Camaenis.
Da veniam, tuus ille vigor, tuus impetus ille est,
tu mea plectra moves, tu vestri vatis Apollo.
E sene tu juvenem facis et juvenilibus aptum.
Iam plaga plus uno mundi pulcherrima saeclo
Bellonae facibus diris exusta jacebat;
nusquam bella tamen, non ullis hostis in oris.
Unus tot populis Christi cum nomine tantum
hostis erat gelidas Istri summotus ad oras.
Ne non bella forent successit Celtiber illi,
nomine diverso, sed sanguine natus eodem,
si veteres modo vera canunt, et moribus isdem.
Non eadem tamen est feritas: immanior alter.
Trux Scytha queis parcit non parcit Celtiber; hostis
ille, sed hic socius parsque et custodia. Gentis
illius in rabiem non unus sufficit orbis,
nec genus in caedes humanum sufficit unum.
Hactenus ignotum populis exhauserat orbem
aethere transverso qua sol descendit in undas,
nec tamen extincta est fluviis pelagoque cruoris
sanguinis illa sitis. Mundum jam caedibus omnem
destinat atque aliud cunctis inducere terris
diluvium, jamque has ferro, jam destinat illas
ceu lupus, ut pecoris madefecit sanguine fauces,
non prius absistit quam totum straverit agmen.
Nec minus in socios saevit propriosque clientes,
et bellum facit ipse sibi pugnatque sine hoste.
Hic status Europae populis communis, et expers
nulla mali regio, nulla est immunis Iberi;
unus Iber belli et cunctorum causa malorum est.
Sed sua sors miseris et fata domestica Belgis
nec vulgare malum est, praeter communia; quorum
non modo pars illis, sed in uno cuncta maniplo
Celtiber Europae parvam demisit in oram,
quae prius in tractus mundi diviserat omnes.
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Het Oranje-huwelijk,
ofwel
een gelukwens tot zijne hoogheid prins Willem, enige zoon van Frederik Hendrik, prins van
Oranje, aangewezen als opvolger van zijn vader, bij zijn huwelijk met hare koninklijke
hoogheid Maria, de oudste dochter van Karel, koning van Groot-Brittannië.
Johannes Forestus.
Leiden, Elsevier, 1641.
Jonge man, jonge man van een uitzonderlijke deugdzaamheid, niet in jaren maar wel in
geestkracht de gelijke van uw vader, uw vaders vader en uw oom en nu al een even grote
verschrikking voor de wrede Spanjaard als zij, vergeef het mij als ik zing van uw feest met een
oudemannenstem, (5) daar het eigenlijk gevierd zou moeten worden door de Muzen, in de vorm
van een koor van maagden en jongelingen. Vergeef mij; u bent mijn kracht, u moedigt mij aan,
u bent het, die mijn snaren beroert, u bent de Apollo van uw dichter. Van een oude man maakt u
mij weer jong en geschikt voor zaken die passen bij de jeugd.
Het schoonste gebied ter wereld lag al meer dan een eeuw (10) terneer, uitgebrand door de
wrede fakkels van Bellona, en toch was er nergens oorlog, was er nergens een vijand te
bekennen. Eén vijand slechts hadden de talrijke volkeren die het Christendom belijden, en die
was teruggedrongen naar het ijzige gebied waar de Donau stroomt. Om te zorgen dat er toch
vooral oorlog zou blijven, volgden de Spanjaarden, (15) die wel een andere naam dragen maar
uit hetzelfde bloed ontstaan zijn (als de ouden het tenminste bij het rechte eind hebben) en
hetzelfde gedrag vertonen, hem op. Hun wreedheid is echter níet gelijk: die van deze laatsten
is onmenselijker. Degenen die door de onbehouwen Turk zelfs nog gespaard worden, spaart
de Spanjaard niet, en dat, terwijl de eerste een vijand is, maar de laatste een bondgenoot, een
deel, een beschemer van ons. (20) Voor de razernij van dat volk is geen enkele wereld
voldoende, één mensengeslacht is niet genoeg voor zijn moordlust. Tot nu toe had hij een
onbekende wereld van zijn bevolking ontdaan in een hemelstreek schuin naast de onze, waar
de zon in het water ondergaat. Niet echter is door rivieren, door zeeën van bloed (25) zijn
bekende bloeddorst gelest; al gauw bestemt hij de hele wereld voor zijn moordpartijen en
neemt zich voor, een tweede zondvloed over alle landen te brengen; nu eens richt zijn zwaard
zich tot dit, dan weer tot dat land, als was hij een wolf, die, als hij zijn keel bevochtigd heeft
met het bloed van vee, niet ophoudt voordat hij de hele kudde neergelegd heeft. (30) Even
hevig gaat hij tegen zijn bondgenoten te keer en tegen zijn eigen onderdanen, hij voert oorlog
met zichzelf en levert een gevecht zonder vijand. Alle volkeren van Europa verkeren in
dezelfde situatie; geen enkele streek blijft verstoken van dit kwaad of ondervindt geen schade
van Spanje: alleen de Spanjaard is de oorzaak van de oorlog met al zijn ellende. (35) Maar het
lot dat de ongelukkige Nederlanders in hun eigen land te dragen hebben, is niet gelijk aan dat
van de anderen, maar erger: van zijn verschrikkingen heeft de Spanjaard dat kleine gebied aan
de kust van Europa niet slechts een deel gestuurd, maar alles wat hij voordien over de hele
wereld verdeeld had, op één grote hoop.
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Itala quae tellus et quae Germania quondam,
Gallia quae propriis et amica Britannia dextris
artibus illius passa est, et America simplex,
crimine non ullo, solis rea facta metallis,
quaeque ferax auri paribusque obnoxia fatis
Africa, quaeque ipsam dedit huic Hispania lucem.
His oppressa malis ceu vasto Belgica monte
tollere vix corpus poterat, vix membra movere.
Quod potuit, cum voce manus ad sidera tollit
et lacero tales effundit pectore questus:
O pater humani generis, qui cuncta gubernas,
qui meus ante omnes terras pater, aspice qualis
huc venio qualisque fui, miseraberis ultro
nec lacrymas (status hic noster), Rex magne, tenebis.
Illa ego deliciae terrarum, gloria quondam
divitis Europae, sed nunc miserabile bustum
ipsa mei supplex venio, nec deprecor ullum
supplicium, saevo dum non servire jubebis
amplius Hispano, vel jam me mitte sub umbras.
Posse mori tantum precor, hoc mihi muneris ampli
instar erit. Nec me nunc vitam ducere crede,
sed longum misereque mori. Speravimus illud
jam tunc imperii cum cessit frena Philippo
Carolus et pariter Belgas lucemque reliquit.
Ex illo morior, quin jam nunc viva sub umbras
missa mihi videor. Quid enim mea distat ab umbris
conditio? Siquidem crucibus me subijcit isdem.
Ut mala praeteream duri communia Martis
(legitimo quamvis haec excusentur in hoste
at non in socio), caedes, incendia, raptus,
et quaecunque pati victus crudelia possit.
Asperius quorum nil captae contigit urbi
quam mihi. Nec referam pereundi mille figuras
torquendique modos atque instrumenta dolendi.
In nervos animae quid non commentus et uncos,
quas non ille cruces, quae non tormenta barathri
mentibus admovit? Non tanta fingitur arte
crimina cum vitis umbrarum quaerere Minos,
nec crucibus tantis Rhadamantus mente tenaci
eruit abstrusum scelus evictumque coërcet.
Sic animas ferus ille pias, sic candida torquet
pectora. Si quaeris , quantum cognoscere crimen,
quod scelus aut facinus tentent examine tanto,
unus amor cultusque tui est. Pro crimine tali
corpora viva cremant animasque ad Tartara damnant.
Concilii quoties animum subit hujus imago,
ora subit pallor pariter, tremor occupat ossa..
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(40) Wat ooit het Italiaanse land en de Duitse landen, wat Frankrijk en het bevriende Engeland
door de sluwe streken die hem eigen zijn, geleden hebben, wat ook de eenvoudige bevolking
van Amerika, die niet aan enige misdaad schuldig was dan alleen aan het bezit van metalen,
geleden heeft, en ook Afrika, dat, rijk aan goud, hetzelfde lot ten deel viel, (45) dát alles heeft
Spanje aan dit landje gegeven als was het het ware licht.
De Nederlandse Maagd kon, onderdrukt als zij was door deze ellende als door een zware
berg, haar lichaam nauwelijks oprichten, nauwelijks haar ledematen bewegen. Zo goed en zo
kwaad als het gaat, heft zij de handen in gebed naar de sterren op en brengt met opengereten
borst de volgende klacht uit:
(50) "Gij vader van het menselijk geslacht, die over alles heerst, die vóór alles ter wereld
mijn vader zijt, zie toch in welke toestand ik hier verschijn en al lang verkeerd heb en Gij zult,
grote Koning, spontaan medelijden krijgen en net als wij Uw tranen niet kunnen bedwingen.
Ik, die lieveling van alle landen en ooit het sieraad (55) van het rijke Europa, wend mij, nu ik
mijn eigen jammerlijke brandstapel ben, als smekeling tot u, maar wil geen enkele straf
proberen af te wenden, als Gij mij maar niet beveelt, de wrede Spanjaard nog langer te
dienen; stuurt U mij dan maar naar het dodenrijk. Ik bid U slechts om te kunnen sterven, dat
zal voor mij (60) zijn als een groot geschenk. Gelooft U toch niet dat ik nu nog deel van leven
heb, maar dat ik langzaam, op een ellendige wijze sterf. Wij hebben al op de dood gehoopt op
het moment dat Karel de teugels van zijn rijk aan Filips overdroeg en door het leven te
verlaten ook de Nederlanders verliet. Sindsdien ben ik stervende, ja, het is nu zelfs al zo, dat
het mij toeschijnt (65) dat ik nog levend naar het schimmenrijk gezonden ben. In welk opzicht
immers verschilt mijn toestand van die van de schimmen? Ik word in elk geval aan dezelfde
martelingen blootgesteld. Ik wil nu maar voorbijgaan aan de ellende die bij het harde
krijgsbedrijf hoort (die kan misschien gerechtvaardigd worden bij een rechtmatige vijand,
maar niet bij een bondgenoot), aan het moorden, het platbranden, de roofpartijen (70) en alle
wreedheden die een overwonnene maar over zich heen kan krijgen; van al die dingen heeft
een stad na inname niet erger te lijden gehad dan ik, en dan zal ik het nog niet eens hebben
over de talloze manieren om dood te gaan, de soorten martelingen en de martelwerktuigen.
Wat ook heeft hij al niet bedacht om de geest te boeien en te folteren! (75) Welke
martelingen, welke hellepijnen heeft hij de zielen niet laten lijden! Men kan zich niet
voorstellen dat Minos zó kundig de misdaden en de levenswandel van de schimmen onderzoekt, en ook spoort de vasthoudende Rhadamantus niet met behulp van zúlke folteringen een
verborgen gebleven misdaad op of straft hij iemand die schuldig bevonden is zo vreselijk.
(80) Zózeer martelt die wrede booswicht vrome zielen, zózeer lelieblanke harten. Als U
vraagt wat voor een groot vergrijp, wat voor een snode misdaad zij met een zo uitgebreid
onderzoek proberen op te sporen: het is alleen de liefde voor U en Uw eredienst. Dát is de
misdaad waarvoor zij mensen levend verbranden en zielen tot de Hel veroordelen. (85)
Telkens als het beeld van dit college iemand voor de geest komt, trekt zijn gelaat direct wit
weg en beginnen zijn botten te trillen.
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Quo feror! Ipsa mihi videor reserata videre
Tartara cum furiis Ditisque immane tribunal.
Si tamen hoc spectes, longe est immanius illud;
hoc recipit sontes, insons torquetur in illo.
Huic collatus erat facilis clemensque Senatus
sanguinis insignis titulis et caede reorum,
quamvis non alius judex actorque, sed idem,
et praedamnatam subigebat dicere causam.
Crimen opes, sua quemque facit fortuna nocentem,
aut genus, aut animus censu praestantior omni.
Dura quidem sors haec, at non haec summa malorum est.
Est aliquid ferro non sontem ponere vitam
et sine labe mori. Sed non conceditur illud.
Bis quater exegit denos Sol aureus annos,
horrida cum miscent inter se proelia fratres
alteriusque alter maculamur sanguine dextras.
Testor, magne Pater, Numen, quod fallere non est,
invitos hoc nos ab origine ducere bellum
et maluisse mori collumque offerre securi.
Pro facinus! Bellumne isto crudelius usquam est?
Oppetit ense parens nati, natusque parentis
et frater fratris; nullum est sine crimine funus.
O utinam puri mihi sit modo copia lethi,
neve mea sim caede nocens, sit Celtiber, oro,
et sine me nostra de libertate triumphet.
Nunc velut inclusos mundo spectante theatro
invitis subigit cives decernere dextris.
Hoc melior nostra fuerat fortuna reorum,
qui pugnare feris soliti in spectacula vulgi
aut inter sese variis concurrere telis.
Atque hoc deterior sors nostra est sorte ferarum
sanguine cognato quae nunquam pectora foedant,
nec catuli matrem, nec mater devorat illos.
Quare age, care Pater, diri nos faucibus Orci
eripe, namque potes solus, non arma nec ulla
vis humana queat. Solito nos lumine tantum
respice, cum placido vultu, cum fronte serena
Numinis, et nostro discedet squalor ab ore,
et nitor et cultus succedet corpore toto,
qualis erat Gandae cum magni Caesaris ortus
cumque ipsi celebres gratabar laeta triumphos.
Ah! propera dum quis superest nec deficit omnis
spiritus, atque animam recreet pax vestra labantem.
Venerit haec, terras pariter pax alma reviset,
atque alios vultus cum nobis induet orbis.
Dixit, et orantis populi septemque decemque
adjuvere preces. Magnum vox discidit una
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Maar waar kom ik nu terecht! Het lijkt wel of ik de Onderwereld zèlf met zijn wraakgodinnen
en de vreselijke rechtbank van Pluto voor me open zie liggen. Maar als U naar die hel mocht
kijken, <moet ik toch zeggen dat> die andere nog veel verschrikkelijker is: (90) de ene neemt
schuldigen op, maar in de andere, die hel hier, wordt de onschuldige gemarteld. Daarmee
vergeleken was de bloedraad, die opviel door de eervolle namen en de ter dood
veroordelingen van de beschuldigden, nog vriendelijk en clement, hoewel rechter en
aanklager een en de zelfde persoon waren (95) en hij de beschuldigden dwong om hun zaak te
bepleiten terwijl hun schuld al van tevoren vaststond. Rijkdom is een misdaad; iemands
positie of afkomst of gezindheid (belangrijker dan alle geld) maakt hem schuldig. Zo'n lot is
natuurlijk hard, maar dit is nog niet het allerergste. Het is heel wat om als onschuldige het
leven te verliezen door het zwaard en zonder smet te sterven, maar zelfs dat wordt niet
toegestaan. (100) Tachtig jaar heeft de gouden zon achter zich gelaten en nu twisten wij
broeders onderling op vreselijke wijze en bevuilen wij onze handen met elkanders bloed. Ik
getuig, grote Vader en God, die niet bedrogen kan worden, dat wij deze oorlog al vanaf het
begin tegen onze zin voeren (105) en dat wij liever hadden willen sterven en onze nek aan de
bijl bieden. Wat een ellende! Is er wel érgens een strijd die erger is dan deze? Een vader sterft
door het zwaard van zijn zoon, een zoon door dat van zijn vader, een broer door dat van zijn
broer. Elk sterfgeval is van misdadige aard. O, moge mij, zo bid ik U, toch slechts de rijkdom
van een zuivere dood ten deel vallen, (110) moge niet ik, maar de Spanjaard schuldig zijn aan
mijn dood en moge hij zonder mij zijn triomfen over onze vrijheid vieren. Nu noodzaakt hij
onze burgers om, als waren ze opgesloten in een theater met de wereld als toeschouwer, met
een onwillige hand een beslissing te forceren. Zodoende was het lot van veroordeelden (115)
die tot vermaak van het volk plachten te vechten met wilde dieren of op elkaar in te rennen
met allerlei soorten wapens, beter dan het onze. Ons lot is zelfs slechter dan dat van de wilde
dieren, die hun borst nooit bevuilen met het bloed van leden van dezelfde soort; de jongen
verslinden hun moeder niet noch de moeder haar jongen. (120) Doe daarom iets, lieve Vader,
en ontruk ons aan de bek van de wrede Onderwereld, want dat kunt U alleen, geen wapens of
welke menselijke macht dan ook zouden dat kunnen. Zie slechts, zoals U dat altijd gedaan
hebt, met Uw goddelijk oog, Uw kalme blik, Uw rimpelloze voorhoofd naar ons om en het
vuil zal van ons gelaat vallen (125) en ons hele lichaam van schoonheid stralen, net zoals het
geval was toen de grote keizer te Gent geboren was en toen ik hemzelf blij geluk wenste met
zijn beroemde triomfen! Och, haast U toch zolang er nog iemand over is en niet alle moed ons
verlaat en laat Uw vrede de wankelmoedige ziel weer sterken. (130) Als die gekomen is, dan
zal de milde vrede alle landen ook weer bezoeken en zullen de wereld en wij een andere
aanblik krijgen."
Dat waren haar woorden en de zeventien gewesten vielen haar smeekbede bij.
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aethera; tot voces velut uno e corpore scandunt.
At Deus ad questus gemitusque in corde latentes
supplicis exaudit jam necdum verba precantis.
Aligeros inter fratres aulaeque ministros
aetheriae cunctis praecellit spiritus unus
viribus ingenii. Quem magni Rector Olympi
luminis ex aura puri meliore creavit,
sidera cum nondum nec sol nec luna nitebant
et Chaos orbis erat. Fidus fuit ille minister
artificis magni cum pulcrum conderet orbem.
Nomen Amor sanctae est animae. Non moribus aeque
officiisque ejus nomen respondeat ullum.
Ille modos numerosque sui ad praecepta magistri
concentumque dedit coeli septemplicis axi,
totque orbes docuit cum primo corpore volvi
et simul obniti, simul in diversa meare
inque eadem cursusque suos coelique tenere.
Ceu fidibus cum quis numeros testudinis aptat
- dant alios aliosque sonos sub pollice nervi,
par tamen est aliis alius nec dissidet ullus,
sed sua vox chordae cuique est, atque omnibus una iisdem foederibus sociavit legibus isdem
quattuor inter se pugnantia corpora mundi
discordesque sibi partes revolubilis anni.
Ille etiam humanae servat sua foedera menti
temperiemque suam. Quam si turbaverit ullus
corporis affectus, succurrit protinus ille
turbatosque modos animi numerosque reponit.
Ille animos animis jungit castosque hymenaeos
mentibus inspirat melioresque excitat ignes,
quam quibus alter Amor mentes exercet inertes,
fecibus e terrae, non hoc e semine, cretus.
Hunc vocat e tota divum legione volantum
rex superum, paucisque exponit plurima dictis
quae facienda forent. Sociorum corda Britannum
cum sociis Belgis vinclo propiore liganda,
firmandumque vetus potiori pignore foedus.
Nec potiora dari majoraque pignora posse
quam triplicis sceptri natam, quae grandior aevo,
et Ducis Auriaci natum, qui nominis unus
imperiique haeres, magnorum viscera patrum.
Horum conjugio coituras pectore toto
qua possunt geminas eadem in connubia gentes.
Imbuat ergo suis juvenilia pectora flammis
atque isdem facibus patrum praecordia tangat.
Sic opus; Hispani furias majore premendas
auxilio; sic res Europae poscere fractas.
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Eén stem spleet de grote hemel open; zovele stemmen stijgen als uit één lichaam op.
(135) God nu hoorde de klachten en zuchten, die verborgen waren in het hart van de smekelinge, wel, maar gaf vooralsnog geen gehoor aan haar gebed.
Temidden van de gevleugelde broeders en dienaren in de hemelse hof munt één geest uit boven
alle andere door de kracht van zijn verstand. Hèm heeft de heerser over de hoge hemel (140) uit
de allervoortreffelijkste stof, zuiver licht, geschapen toen de sterren, de zon en de maan nog
geen licht gaven en de wereld nog Chaos was. Hij was de trouwe dienaar van de grote schepper
toen die de schone wereld schiep. De naam van die gezegende geest is Amor, (145) geen enkele
andere naam zou beter kunnen beantwoorden aan zijn karakter en zijn taken. Hij heeft volgens
de voorschriften van zijn heer de maten, de getallen en de harmonie gegeven aan de as van de
zeven hemelen en hij heeft al die sferen geleerd om mee te draaien met het eerste lichaam en
samen op te trekken, om tegelijk in verschillende of in dezelfde richting te gaan (150) en hun
eigen banen en die van de hemel te behouden. Zoals wanneer iemand als hij citer wil gaan
spelen zijn instrument stemt - de snaren geven allerlei tonen onder de duim en toch is de ene
snaar aan de andere gelijk en verschilt er geen enkele, maar elke snaar heeft zijn eigen stem en
toch hebben allen samen één stem – (155) zo voegde hij de vier elementen van de wereld, die
zich onderling niet verstaan, en de van elkaar verschillende delen van het jaar, dat zich steeds
weer herhaalt, volgens dezelfde orde en dezelfde wetten aaneen. Ook van de menselijke geest
houdt hij de eigen wetmatigheden en harmonie in stand en als de een of andere lichamelijke
aandoening (160) die in de war heeft gebracht, komt hij dadelijk te hulp snellen en brengt de
verstoorde maten en getallen van de geest weer op orde. Hij smeedt zielen aaneen, blaast de
harten het kuise huwelijk in en doet een vuur opvlammen dat edeler is dan het vuur waarmee de
tweede Amor trage harten in onrust brengt, (165) de Amor die is gegroeid uit onzuivere aarde
en niet uit het hemelse zaad. De eerstgenoemde Amor nu roept de koning van de hemelbewoners uit de hele schare goddelijke gevleugelden op en legt hem met weinig woorden de
grote hoeveelheid werk uit die er verzet moet worden:
"De harten van de Engelse bondgenoten moeten met een sterkere band aan de andere partij
in het bondgenootschap, de Nederlanders, verbonden worden (170) en het oude verdrag moet
met een beter pand verstevigd worden. Er kan geen beter, geen sterker pand gegeven worden
dan de dochter van hem die de drievoudige scepter in bezit heeft - zij is haar leeftijd ver vooruit
- en de zoon van de Prins van Oranje, de enige erfgenaam van die naam en het eraan verbonden
gezag, een telg van grote voorvaderen. (175) Door een huwelijk tussen die twee zullen die beide
volkeren waar dat maar mogelijk is van ganser harte in eenzelfde enge verbintenis samengaan.
Ga dus de harten van die jonge mensen van je vuur vervullen en met dezelfde fakkel de harten
van hun vaders aanraken. De noodzaak dwingt hiertoe, de razernij van de Spanjaarden moet met
de hulp van meer strijdkrachten onderdrukt worden, (180) dat eist de benarde toestand van
Europa."
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Dixerat. Ille leves portans mandata per auras
Principis invicti primum defertur in aulam
Aemiliae flammis notam sibi, nec tamen ante
majoris thalamum juvenis quam Principis intrat.
Ille (ut erat fessus studiis, quae tractat in orbem,
seu pugnae simulacra ciens, nunc militis usus
nunc ducis officiis, vel equos in pulvere versans,
seu volvens artes bellandi artesque regendi,
seu se consiliis acuens curisque Senatus)
strata toro molli recreabat membra sopore,
sed vigili curas peragebat mente relictas.
Sic posito levibus pendens affunditur alis
spiritus, et cunctis purgata mente figuris
sensibus hesterni quas infixere labores,
pulcra Caledoniae vacuo jam virginis ora
imprimit, et vero sopitum torquet amore,
blandirique facit nec amantis parcere verbis,
et prensare manum et circundare brachia collo.
Motus erat juvenis, nec longior inde parentum
corda movere labor. Mandatis ille peractis
Albion et magni petit alta palatia regis.
Repperit a paribus studiis requiescere natam
et paribus curis intentam ducere somnos,
utque prius puerum demulsit imagine nymphae,
sic dulcis pueri demulcet imagine nympham.
Nec placet ulterius teneram tentare puellam.
Acrior admota est in mentem machina regis;
moverat et regem forsan. Quo certior esset
discedens stimulos illi sub corde reliquit.
Moverat e thalamo vix sese Aurora, movebat
et juvenis jam se Princeps solitoque labori
accingit, sed non solitus vigor affuit illi.
Segnior e somno surgit quam corpore lasso
cum peteret somnum. Quicquid conetur agatve
ante oculos illi est hesternae noctis imago,
et quod abest unum (pulcra est haec filia regis)
semper adest magnisque animi conatibus obstat.
At pater ut mentem partes versarat in omnes,
quid sibi tantarum rerum portendat imago
conjugiique omen clari cum conjuge fida
consulit et visum est quidquid sit corde premendum,
nec nimium mentem tollendam sorte futura
nec tamen omnino spernendum Numinis omen,
utque Deus faciat faustum felixque precantur.
Sed magis obstupuit rerum novitate Britannus
cuncta notans animo, non haec ludibria somni
futilis at magni monitus putat esse Tonantis.

Hymen Auriacus

365

Dat waren zijn woorden. De dienaar draagt zijn opdracht mee door de lichte lucht en belandt
eerst in het paleis van de onoverwinnelijke Prins, dat hem welbekend is door diens liefde voor
Amalia, maar hij betreedt het slaapvertrek van de vader niet vóór dat van de jonge Prins.
(185) Die verkwikte in de slaap (moe als hij was van de inspanningen die hij zich dagelijks
getroost, of hij nu schijngevechten houdt, waarbij hij nu eens de rol van soldaat, dan weer die
van veldheer vervult en zijn paarden in het stof heen en weer drijft, of nadenkt over krijgskunde en bestuurskunst, of zijn verstand scherpt met regeringsvraagstukken en staatszorgen)
(190) zijn leden, die op een zacht rustbed uitgestrekt lagen, maar zijn wakkere geest was bezig
met nog overgebleven vragen. Terwijl hij daar zo ligt, komt de geest hangend op zijn lichte
vleugels op hem neerdalen, zuivert zijn ziel van alle indrukken die de inspanningen van de
vorige dag daar door middel van zijn zintuigen in vast hebben gehecht, (195) drukt dan het
schone gelaat van het Engelse meisje op de lege plaats en plaagt de sluimeraar met oprechte
liefde. Hij laat haar vleien en niet zuinig zijn met liefdeswoordjes, laat haar naar zijn hand
reiken en haar armen om zijn hals leggen. De jonge man was geraakt en daarna kostte het niet
meer moeite (200) om ook de harten van de ouders te raken. Toen die opdracht vervuld was,
zocht hij het hoge paleis van de machtige koning van Engeland op. Hij merkte dat de dochter
van gelijksoortige inspanningen uitrustte en dat zij in haar slaap door gelijksoortige zorgen in
beslag genomen werd. Zoals hij voordien de jongen gestreeld heeft met het beeld van het
jonge meisje, (205) streelt hij nu het jonge meisje met het beeld van die aardige jonge man,
maar hij wil het tere meisje verder niet lastig vallen. Meer geweld liet hij los op de geest van
de koning; en hij had de koning misschien ook wel geraakt, maar om heel zeker te zijn,
prikkelde hij diens hart bij zijn vertrek nog eens extra. (210) De Dageraad was nog maar net
uit haar slaapvertrek gekomen toen ook de jonge Prins al opstond en zich aan zijn gewone
werk zette; maar zijn gewone enthousiasme was er niet bij. Hij staat meer uitgeput uit de
slaap op dan hij was, toen hij vermoeid van lichaam de slaap zocht. Wat hij ook probeert te
doen, (215) steeds staat hem het droombeeld van de vorige nacht voor ogen en wat er nu juist
niet is (namelijk deze schone koningsdochter) is er voortdurend weer wèl en staat tussen hem
en zijn goedbedoelde pogingen. Maar zijn vader overlegt, na alles van alle kanten bekeken te
hebben, (220) met zijn trouwe echtgenote wat hem een droom over dergelijke belangrijke
zaken en het voorteken van een roemrucht huwelijk voorspelt; zij besluiten dat hij alles in zijn
hart moet prenten, dat hij zijn hoofd niet op hol moet laten brengen door een droom over de
toekomst, maar dat men een teken dat afkomstig is van God zeker niet naast zich neer moet
leggen; daarna bidden zij, dat God aan dat alles zijn zegen mag geven. (225) Maar de
Engelsman was nog meer verbaasd over het ongewone hiervan; hij prent zich alles goed in en
denkt dat dit geen onbetekenende gril uit een droom is, maar een aansporing van onze grote
God.
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Unde, ait, haec pueri species tam vera nec illa
jam species, puer ipse, meis sic sensibus haeret?
Unde decens adeo facies et Principe digna,
parque aetas Mariae, similesque in imagine mores,
relligioque eadem? Domus ut non sanguine nostrae
sic meritis certe par et virtute parentum est.
Quod decus ipse domus solum reor. An pater ullo
inferior rege est armis tantisque triumphis?
Talia rex secum tacitoque in corde volutat
saepius, et nulli mentis praesagia credit.
Non tamen omnino mortali pectore condi
consilium potuit supremi Numinis ipso
jam stimulante torum. Quoties Rex laetior esset
imperii curis aliquantum mente remissa
et Batavos inter socios Auransia virtus
in sermone foret, Gulielmi nomen in ore
illi saepe fuit, rogitans nunc ecquid in arte
proficiat belli, patremne in castra sequatur,
ecquid in Auriacam virtutem et fortia facta
et Pater et Patruus Mavortius excitet illum?
Nunc, quales thalamos illi carissima mater
destinet, et quales optet sibi dulcis alumnus?
Excipit haec aliquis magnique ad Principis aures
verba refert. Nec jam dubius magis ominis ille
cum thalami socia nato memorata recenset,
et sua de tanta quae sit sententia causa
explicat et nati quae sit sententia quaerit.
Ille potens voti sed vix, per gaudia, mentis
quod sibi cedantur quae non petere audeat ipse
quaeque rogandus erat genitor nunc offerat ultro,
in sua consentit ceu matris vota patrisque.
Nec pater ulterius properantia fata morari
sustinet, ac patribus sic infit rite vocatis:
Nil reor, o Proceres, proprium mihi; vestra putate
fortunasque meas atque hanc cum corpore vitam.
Hanc ego dum corpus necdum ferre arma valebat
impendi patriae. Testis mihi Flandria, testes
sunt mihi caesa virum tot millia, quos ego contra
Mauritio cum fratre steti. Quid caetera dicam
tempora? Cuncta mihi vobis spectantibus acta.
Aestas nulla mihi nisi cum res summa vacavit,
et licet haec bis sex a Marte quieverit annos,
vestra tamen variis promovi finibus arma.
Hanc itaque ut vestris animam cum corpore rebus
communem volui, sic sensus pectoris omnes
atque animi secreta mei jam pandere visum est,
ne mihi praecipuum quidquam foret ordine in isto
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"Hoe komt het" zegt hij, "dat dit zo levensechte beeld van die jonge man - het is al geen
droombeeld meer, maar de jongen zelf - mij zozeer bijblijft? (230) Waar komt dat zo edele
gelaat, dat een prins waardig is, vandaan? Zijn leeftijd is gelijk aan die van Maria, het
droombeeld heeft dezelfde manieren en dezelfde godsdienst; ook al is hij wat afkomst betreft
niet gelijk aan ons huis, toch is hij ons zeker gelijk waar het de verdiensten en de dapperheid
van zijn voorvaderen betreft en dat maakt naar mijn mening de enige roem van een huis uit. Is
zijn vader (235) met al zijn wapenfeiten en triomfen soms minder dan welke koning dan ook?"
Overwegingen van dien aard gaan steeds weer in alle stilte door de koning heen, maar hij
vertrouwt niemand zijn voorgevoelens toe. Het plan van onze allerhoogste God kon, nu die zelf
tot dat huwelijk aanspoorde, echter niet helemaal in zijn menselijke hart verborgen blijven.
(240) Telkens als de koning in een goed humeur was, als hij zijn geest wat los had weten te
maken van de zorgen die de heerschappij met zich mee brengt en onder bevriende Nederlanders
de voortreffelijkheid van Oranje ter sprake kwam, was dikwijls de naam 'Willem' op zijn lippen.
Nu eens vroeg hij (245) of hij al wat voortgang maakte in de krijgskunde, of hij zijn vader naar
het legerkamp volgde, of zijn vader en zijn oom Maurits hem wel inspireerden tot de bekende
dapperheid van de Oranjes en tot moedige daden, dan weer, wat voor soort huwelijk zijn lieve
moeder voor hem op het oog had en wat die aardige jongeman zelf wilde. (250) Iemand vangt
dit op en brengt de verheven Prins zijn woorden over. Die brengt, nu niet langer in twijfel over
het voorteken, aan zijn vrouw en zijn zoon over wat hem ter ore gekomen is; hij onthult wat zijn
mening is over deze zo belangrijke zaak en informeert wat zijn zoon er van vindt. (255) Die
stemt - zijn wens is vervuld en hij is nauwelijks nog bij zinnen van vreugde omdat hem datgene
verleend wordt waar hij zelf niet naar zou durven te reiken en zijn vader hem nu uit eigen
beweging datgene aanbiedt waarom hij hem anders zou moeten vragen - in met de wens, die hij
zelf koestert, als ging het om een wens van zijn vader en moeder. Zijn vader waagt het niet, het
aanstormende lot langer tegen te houden (260) en begint, na hen zoals het gebruik dat wil
samengeroepen te hebben, als volgt tot de leden van de Staten Generaal te spreken:
"Ik ben van mening, heren, dat niets mijn eigendom is. Beschouwt zowel mijn fortuin als
mijn lichaam en mijn leven als het uwe. Dat heb ik toen mijn lichaam nog niet eens in staat
was om wapens te dragen aan het vaderland gewijd; mijn getuige is Vlaanderen, getuigen
(265) zijn ook de zo vele duizenden gedode mannen tegenover wie ik samen met mijn broer
Maurits heb gestaan. Waarom zou ik nog andere omstandigheden noemen? Bij al mijn daden
hebt ú naar mij gekeken. Ik heb geen zomer vrij gehad, behalve als de staatszaken het
toelieten, en de staat mag dan al gedurende twaalf jaar geen strijd gekend hebben, (270) toch
ben ik met uw troepen naar vele grenzen opgerukt. Ik wilde dat mijn lichaam en mijn ziel één
zouden zijn met uw zaak en ik besloot bovendien om al mijn gevoelens en de geheimste
plekken van mijn hart bloot te leggen om er voor te zorgen, dat er daar niets van mij alleen,
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privatumque aliquid. Iam vos cognoscitis ipsi
quo res summa loco posita est fortunaque nostra
quaeque aetas mihi, quae vires; si vera fatendum est,
ut non consenuit penitus respublica mecum;
non adeo longe tamen est utriusque senectus.
Ut mihi sic illi non jam vigor ille juventae est.
Illa quidem in maius, sed non sine numine summo,
crevit ab exiguo; nec paulum distat ab illa,
quam meus accepit genitor fraterque tuendam
quamque ego (namque auctae si non mihi tertia, saltem
pars aliqua est), sed quo plures excrevit in oras,
praesidiis opus est hoc pluribus, ipsaque semper
plures poscit opes: opibus penuria crescit.
Consului vobis ergo hac quoque parte, novisque
viribus incubui quaerendis, alteraque arma
alteraque aera paro vobis. Ut consequar illud
stat meritis etiam nostris hunc addere natum
(ac simul astantem nutu signabat), et istam
defovisse animam pro rebus, Belgica, vestris.
Hunc ut conciliem vobis tria maxima regna,
hunc puerum Regi visum est offerre Britanno
in generum. Quae tum vires, quae robora vobis
accedent! Quantum de spe decedet Iberi
si Rex consiliis et votis annuat aequis.
Non tamen in vestras quamvis res molior, illa
aggrediar, si non eadem sententia vestra est.
Quare agite, hanc veluti propriam perpendite causam
nec velut e nostro sed vestro ex ore relatam,
deque toro vestri decernere credite nati.
Neve suus jam sit, vobis emancipat illum
ipse parens. At vos non ullo jure ligati
consulite et natum vestris impendite rebus.
Dixerat. At proceres pro tantis dicere grates
officiis unoque assensu dicta probare
connubiumque simul numenque in vota vocare,
nec modo communem, propriam sed credere causam
conjugiumque suum. Quare promittere cuncti
legatosque suos classemque et debita pompae.
Nec mora praelustri legant ex ordine primos,
flectere qui regum magnorum pectora docti
vota Caledonio referant communia Regi.
Iamque toros necdum pactos necdumque petitos
plebs animis celebrat laetis, totoque Hymenaeum
orbe canunt populi, nec felix displicet ullis
conjugium, cunctique probant hoc, praeter Iberum.
Iamque idem Tamesin Rutupinaque littora complet
nuntius, et Regi praeportat vota futura.
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(275) geen privé-zaken, zouden zijn. U ziet zelf wel hoe de staat en onze toekomst er voor
staan, u bent op de hoogte van mijn leeftijd en mijn gezondheid. Maar u moet eerlijk toegeven
dat de staat niet erg verouderd is, maar ik wel, terwijl toch van ons allebei de oude dag niet ver
weg meer is. (280) Zoals met mij het geval is, heeft ook hij niet langer de kracht van de jeugd.
Hij is wel van klein groot geworden, maar niet zonder de hulp van onze allerhoogste God en hij
verschilt geen klein beetje van de staat die mijn vader en mijn broer ontvangen hebben om te
beschermen en die ook ik ontvangen heb (want als hij door mijn toedoen niet met een derde
deel gegroeid is, (285) toch is hij in elk geval flink gegroeid). Maar naarmate hij meer gebied is
gaan omvatten, zijn er ook meer versterkingen nodig en vraagt hij ook zelf om steeds meer
middelen: door zijn welvaart worden zijn behoeften groter. Zodoende heb ik ook in dit opzicht
voor u gezorgd; ik heb me er op toegelegd, nieuwe krachtbronnen te zoeken en ik probeer, meer
wapens en (290) meer geld voor u te verkrijgen. Om dat te bereiken ben ik vast besloten om
aan mijn verdiensten mijn zoon hier nog toe te voegen (en nu wees hij met een knikje naar zijn
zoon, die naast hem stond) en zijn leven aan uw zaak, Nederland, te wijden. Het leek mij goed
om deze jonge man, (295) déze jonge man hier, aan de koning van Engeland als schoonzoon
voor te stellen om drie zeer grote rijken met u te verbinden. Welk een kracht, welk een macht
zal u dan ten deel vallen! Wat zal de Spanjaard wanhopig zijn als de Koning in mocht stemmen
met onze billijke plannen en verlangens. Ik zal echter, hoewel ik al die moeite doe voor uw
zaak, (300) geen verdere stappen ondernemen als u niet van dezelfde mening bent. Welnu, overweegt u deze zaak alsof het de uwe was en alsof niet mijn, maar uw mond er over gesproken
had. Stelt u zich voor dat u over het huwelijk van uw eigen zoon beslist; zijn vader zelf (305)
draagt hem, opdat hij niet langer zijn eigen zoon is, aan u over. Overlegt nu en acht u door geen
enkele wet gebonden; zet mijn zoon in voor uw zaak".
Dat waren zijn woorden. De aanzienlijke heren nu zeggen hem dank voor een dergelijke
plichtsbetrachting; zij stemmen als één man met zijn woorden en met een huwelijk in en bidden
om Gods gunst. (310) Zij vertrouwen hem niet alleen de zaken van de staat, maar ook zijn eigen
zaak, het huwelijk, toe en daarom beloven allen hem afgezanten uit hun midden, een vloot en
het bij een dergelijke gelegenheid passende gevolg.
En dadelijk benoemen die illustere mannen de meest vooraanstaanden uit hun rijen - zij
immers verstaan de kunst, de mening van grote vorsten te doen veranderen – tot gezanten
(315) om het verzoek van hen allen aan de koning van Engeland over te brengen. Hoewel een
huwelijk nog niet overeengekomen is en er zelfs nog niet om gevraagd is, viert het volk al
verheugd feest; volkeren van over de hele wereld zingen huwelijksliederen en er is niemand
die geen behagen schept in dit geluk brengende huwelijk; allen keuren het goed, behalve de
Spanjaard. (320) Reeds vervult het bericht ook de Theems en de kusten van Schotland en
snelt al vooruit naar de koning met het komende verzoek.
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Nec minor in populis ardor, nec segnior illis
plausus erat. Resonat laetis assensibus aether
et praeit auspiciis magnae felicibus aulae
consiliis, Regisque sui praejudicat actis.
His super adveniunt Belgae mandata ferentes,
iucundi fremitus causam gratique tumultus.
Quos ubi praemissi proceres populique faventis
coetus et applausus Regis comitatus in aulam est,
obvius ingressis dextras Rex jungit in omen
foederis optati verique in pignus amoris,
et jubet intrepide veniendi dicere causam.
Tunc sic affatur regem qui maximus aevo:
Optime Rex, jam nunc vultu promittis amico
quae nos Auriaci patriae vel nomine nostrae
venimus oratum nullo discrimine. Si non
ille vel ista movet, moveat vos nomen utrumque.
Non tibi res miseras (neque enim haec fortuna tuorum est),
felices ferimus, nec bella nec arma crepamus,
sed cantus hilares festi laetosque Hymenaeos,
quod tua majestas velit et Rex magnus Olympi.
Hoc a te petimus quod jam nunc maximus orbis
pro nobis petiit votis concordibus et quod
tres populi petiere tui sparsaeque profundo
Orcades et mundi non amplius ultima Thule.
Quod fas esse putant communia poscere fata
terrarum populi summissa voce rogamus,
ut dignere toro primaevam jungere natam
Principis Auriaci nato propriamque dicare.
Nos majora quidem nunc affectare videmur
Auriacis quam pro rebus proque ordine nostro,
sed non pro meritis generi proque indole tanta.
Ipse rogandus erat nisi per nos ipse rogaret;
virgine non alia est alio nec sanguine dignus.
Hic animi candor, morumque hic cultus et artes,
haec pietas innata bonisque instructa magistris,
hoc decus exaequent vestrum si caetera desint.
Caetera nec desunt; generis repetatur origo,
invenies illic aquilas Romanaque sceptra
pectoraque imperii primis exercita rebus.
Nec tamen a proavis decus huic splendorque petendus:
solus avus, solus patruus solusque superstes
sufficit his genitor; cujusvis nomen et acta
et tituli laurusque et tot tantique triumphi
dos sit magna satis. Gener hac tibi dote placere
possit et aequalis natae sic esse maritus.
Si tibi non satis est virtus maturior aevo
ipsa suo vultusque animi praestantis imago
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Ook onder deze volkeren was het enthousiasme niet geringer, zij waren niet terughoudender
met hun goedkeuring. De hemel weergalmt van hun blijde bijvalsbetuigingen, gaat met
gelukkige auspiciën het beraad in het grote paleis voor (325) en loopt al vooruit op het oordeel
van zijn koning. Bovendien komen dan ook nog de Nederlanders met hun opdracht, die een
oorzaak van vrolijk geroezemoes en een welkome opschudding zijn. Als vooruitgezonden
edelen en een juichende menigte hen met veel applaus begeleid hebben naar het paleis van de
koning, (330) komt de Vorst de binnengekomenen tegemoet en reikt hun de hand om al aan te
geven dat een verbond gewenst is en hij een oprechte genegenheid koestert en hij verzoekt hun
rustig om de reden van hun komst te melden. Dan spreekt de oudste als volgt tot de koning:
"Majesteit, nu reeds belooft u ons door uw vriendelijke blik (335) datgene wat wij uit
naam van Oranje en ons vaderland eendrachtig zijn komen vragen. Als ge door geen van
beiden bewogen wordt, mogen dan die twee samen u bewegen. Wij brengen u geen akelige
tijding (zo immers is het lot van de uwen niet) maar een gelukkige; wij laten geen wapengekletter horen, (340) maar vrolijke feestliederen en blijde huwelijkszangen, zoals uwe
majesteit en de grote Hemelkoning dat graag zien. Wij vragen aan u datgene, wat de onmetelijke wereld u al lang eenstemmig voor ons gevraagd heeft en wat uw drie volkeren u gevraagd hebben, wat de Orcaden, die verspreid liggen over de Oceaan u vragen (345) en ook
de Shetland-eilanden, die niet langer het einde van de wereld zijn. Omdat zij menen dat het
geoorloofd is een verzoek omtrent hun gezamenlijke lot te doen, vragen wij, de volkeren der
aarde, eerbiedig, u te verwaardigen om uw jonge dochter in het huwelijk te verbinden met de
zoon van de prins van Oranje en hem haar als de zijne te geven. (350) Het lijkt nu wel dat wij
naar dingen reiken die, gelet op de situatie van Oranje en onze eigen stand, te hoog gegrepen
zijn, maar dat is niet het geval als men kijkt naar de verdiensten van die schoonzoon en zijn
zeer grote aanleg. U zou het hem zelf moeten vragen als hij het al niet vroeg door onze
tussenkomst; hij is juist deze jonge vrouw, juist dit bloed waardig. (355) Zijn eerlijke karakter
en beschaafde omgang, zijn vaardigheden, zijn vroomheid, die hem aangeboren is en nog
verder ontwikkeld door goede leerkrachten, kunnen uw roem evenaren, ook al mocht verder
alles hem ontbreken. Maar dat is niet het geval. Kijkt men naar de oorsprong van zijn
geslacht, dan zal men daar adelaars en macht vinden, zoals de Romeinen die hadden (360) en
mensen die geoefend zijn in de zaken, die het belangrijkst zijn voor het uitoefenen van de
heerschappij. De glans van zijn aanzien hoeft echter niet bij verre voorvaderen gezocht te
worden: zijn grootvader alleen, zijn oom alleen, zijn vader, die nog in leven is, alleen is
daarvoor toereikend; de naam en de daden van één van die drie, zijn titels, zijn lauweren en
zijn vele grote triomfen (365) zouden een bruidsschat van voldoende grootte vormen; door
zo'n bruidsschat zou hij u als schoonzoon al kunnen bevallen en op grond daarvan een
echtgenoot zijn die gelijkwaardig is aan uw dochter. Als u zijn deugdzaamheid, die te rijp
voor zijn leeftijd is, zijn gelaat, dat een afspiegeling is van zijn uitmuntende geest
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et bona tot jam nunc praesentia, concipe mente
non dubiis avibus venientia jamque propinqua.
Ante oculos tibi sit jam plenis integer annis
mensuraeque suae Princeps; quis deneget illi
sceptra gerens sobolem, quis non despondeat ultro?
Si spectare libet patrem modo, jam tibi talem
promisisse potes generum. Non degener unquam
illius esse potest. Minimum est quod natus ab illo est:
non semel, et melius semper, dum discit ab illo,
nascitur. Huic idem pater est, idemque magister,
illi frater erat, fratremque in bella secutus
aut prior aut certe non illi est Marte secundus.
An minus expectes, si necdum es certus, ab isto?
Gloria, ne dubites, par hunc, par fama sequetur,
nec minus extremis si qua est gens orbis in oris,
audiet hoc nomen coelique ad sidera tollet.
Ecquis cum Ducibus tantis, virtutibus istis
imbelles titulos et inania nomina gentis
comparet et vanas virtuti praeferat umbras?
Quantum dux valeat nostris apparuit armis,
nec longinqua quidem nobis exempla petenda.
Quo res summa loco fuerit, cum vincula primum
rupimus Hispani quoque hoc sit tempore, non te,
Rex, latuisse potest armis cum junxeris arma.
Dux sibi successus cum Numine vindicat istos.
Hoc decus, has vires atque hoc tutamen in uno,
ni spernas, genero regnis sociisque parabis.
Atque haec pro juvenis causa votoque jugali
sufficiat dixisse, preces nunc accipe nostras.
Ne minus hic aliquis nostram, Pater optime, causam
credat agi. Quin haec eadem est atque una, sed ipsi
in geminam, fateor, causam divisimus unam.
Non minus haec socios tangunt connubia Belgas
quam Patris Auriaci prolem, nec vertitur illi
ponderis hic tantum, nec tantum quaeritur illi;
ille decus petit his, sed nos, Rex magne, salutem.
Nec tibi nos anima conjungi quaerimus una,
sed totidem quot sunt septenis pectora terris
cumque animis terras ipsis conjungere terris.
Auriacum dum te natae sociare precamur,
conjugium Patriae petimus propioraque vincla,
quam quibus a prima nos junxit origine foedus.
Cumque bene inspicias remque ipso nomine signes,
cum thalamis natae petimus, Rex maxime, vestrae
aeternum simul et nunquam violabile foedus.
Annue: jam natura dedit, quod voce rogamus
supplice. Nam sedes nostras sic illa locavit,
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en de zeer vele goederen die hij nu reeds bezit, niet voldoende zijn, denk dan eens (370) aan
datgene, wat hem - de tekenen liegen er niet om - ten deel zal vallen en hij al bijna heeft. Stelt
u zich de Prins eens voor als de man die hij zal zijn als hij zijn volle wasdom bereikt heeft;
welke regerende vorst zou hem zijn kind weigeren? Wie zou hem niet uit eigen beweging een
huwelijk toezeggen? Als u alleen maar eens wilt kijken naar wie zijn vader is, (375) kunt u
zich een dergelijke man al als schoonzoon beloven. Hij kan onmogelijk veel van hem
verschillen. En het minste is nog dat hij zijn zoon is; hij wordt niet slechts éénmaal, maar
voortdurend, en als een beter mens, geboren door van hem te leren: voor hem is dezelfde man
vader èn leermeester. Zijn vader was voor hem als een broer en nu hij die broer in de oorlog
gevolgd is, (380) is hij beter dan hij in de krijg, of in elk geval niet zijn mindere. Of zoud u voor het geval dat u nog niet zeker bent - soms minder van hem kunnen verwachten? Een
even grote roem, een even grote naam zal hèm vergezellen, twijfelt u daar niet aan, en ook zal
elk volk dat er aan het einde van de wereld mocht zijn, deze naam horen en tot de sterren in de
hemel verheffen. (385) Zou wel iemand titels die niet in de krijg gewonnen zijn en holle
geslachtsnamen met zulke grote Leiders, zulke grote deugden, vergelijken en schimmige
droombeelden verkiezen boven echte deugd? Hoe groot de waarde van de Graaf is, is door
onze wapenfeiten wel gebleken, wij hoeven echt niet ver naar voorbeelden te zoeken. (390)
Hoe de zaak van de staat er voor stond toen wij de boeien van de Spanjaard nog maar net
verbroken hadden en hoe hij er op dit ogenblik voorstaat, kan u, Sire, niet ontgaan zijn, omdat
u uw strijdkrachten met de onze verbonden hebt. Met God eist de Graaf die successen voor
zich op. Dit aanzien, deze krachten en deze bescherming zult u, (395) als u hem niet afwijst,
in één schoonzoon voor uw rijk en uw bondgenoten winnen. Maar laat het voldoende zijn dit
gezegd te hebben ten gunste van de zaak van de jonge man en zijn huwelijksaanzoek; luistert
u nu naar onze smeekbeden en laat niemand hier geloven, voortreffelijke Vader, dat het niet
ook om onze zaak gaat; in tegendeel: onze zaak is één en dezelfde, maar zelf, (400) dat geef
ik toe, hebben wij die ene zaak in tweeën gedeeld. Niet minder gaat dit huwelijk de
Nederlanden, uw bondgenoten, aan, dan de nakomeling van onze Vader van Oranje, maar
voor hem is het niet zó belangrijk als voor ons en hij vraagt er niet zó dringend om: híj probeert hierdoor eer te verkrijgen, maar het gaat óns, Majesteit, om ons behoud. (405) Niet
alleen wíj vragen u eensgezind om met u verbonden te worden, maar ook allen die leven in de
zeven provinciën vragen u dat. Door u te smeken, Oranje met uw dochter te verenigen, vragen
wij om een huwelijk met ons vaderland, om nauwere banden (410) dan diegene waarmee een
verdrag ons vanaf het eerste begin verbonden heeft. Als u deze zaak met een welwillend oog
mocht bezien en met uw eigen naam bezegelen, verzoeken wij u, machtige vorst, mèt het
huwelijk van uw dochter tegelijkertijd om een eeuwigdurend, niet te schenden verbond. Geef
uw toestemming; de natuur heeft datgene al gegeven waarom wij met smekende stem (415)
vragen, want die heeft onze landen op een zodanige wijze neergelegd,
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ut nequeant vastum quamvis interluit aequor,
foedere dissolvi posito; quas dividit oras
Oceanus junxit jamque unam fecit utramque.
Nonne vides toto puppes volitare profundo,
et quota pars harum non est ex parte Britannum
et Batavum? Dominos equidem discernere non est.
Belgica namque Anglos, Belgas habet Anglica puppis,
alteraque alterius domini est; promiscua cuncta,
et merx, et socii navis, navisque magister,
denique cum ratibus portus; non altera possit
portubus alterius, quamvis invita, carere.
Caetera quid memorem commercia gentis? Utrinque
alterius dicas habitari civibus urbes,
inque unum gemini populos coalescere regni.
Hostibus hoc jactant simul et testantur Iberis
credita praesidiis Belgarum maenia vestris,
permistaeque acies campis atque obsita signis
castra tuis, hostisque olim communis utrisque,
communisque metus. Classis reminiscere, quaeso,
illius, excidio genti quam Maurus utrique
miserat, in nostram cum conjurasse salutem
aethera cum ventis cumque ipsis rupibus undas
vidimus, et totum tabulis stravisse profundum.
Haec animis praeeat rerum concordia nostris,
exemploque suo veterem nos cogat in hostem.
Haec nos ipsa monent recidivae fragmina classis,
quam Deus in foedus nostrum sub gurgite eodem
inque tuis oculis atque ad tua littora mersit:
ipsa videbantur cum littora poscere pugnam,
et pelagus vestrum veteres exarsit in iras.
Quin eadem fuerit molitus classe secunda
vix dubites; idem certe tulit exitus illam.
Dum Belgas petit ille simul petit ille Britannos.
Quod male successit toties molimine tanto,
hoc ratibus tentat crebris queis aequora vastat.
Sic resecat nervos socii queis membra cohaerent
corporis, et sensim compagem destruit omnem,
communemque adimit nobis cum sanguine vitam.
Nostra quidem sors prima necis, sed vestra secunda est.
Huic decet unanimes obniti, foedere in isto
quod positum solo est. Quare, o Rex care, saluti
consule communi, neu vestram credere natam
huic dubita, cui nos Patriamque ipsosque laresque
credidimus jamnunc in magni funera patris.
Dixerat haec, et plura quidem quae congrua causae.
At Pater orantum quamvis sermone movetur,
interius pungit stimulus tamen acrior illum
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dat zij, hoewel er een uitgestrekte zee tussenin golft, niet van elkaar losgemaakt kunnen worden
als er eenmaal een verdrag gesloten is. De Oceaan heeft de kusten die zij verdeeld houdt,
verbonden en beide reeds één gemaakt. Ziet u de schepen niet die over heel de zee heen en weer
vliegen? (420) Wat een groot deel daarvan is er van de Engelsen en de Hollanders! Men kan
echter niet onderscheiden, wie hun bezitter is, want de Nederlandse schepen hebben Engelsen
aan boord, de Engelse Nederlanders, en het ene is van deze, het andere van die bezitter; alles
loopt dooreen, zowel de koopwaar als de matrozen en de kapitein, (425) en tenslotte, mèt de
schepen, ook de havens; het ene schip zou, ook al zou het dat willen, de havens van het andere
niet kunnen missen. Wat zou ik verder nog spreken over de onderlinge omgang van de mensen?
Je zou zeggen dat aan beide kanten de steden door burgers van de ander bewoond worden en de
volkeren van twee rijken tot één geheel vergroeien. (430) Zij beroemen zich er op en leggen er
getuigenis van af tegen hun vijanden, de Spanjaarden, dat de vestingen van de Nederlanders
toevertrouwd zijn aan úw garnizoenen; de troepen te velde zijn dooreengemengd en de
legerkampen bezaaid met uw banieren. Van oudsher hebben wij beiden dezelfde vijand en
koesteren wij dezelfde vrees. Denk eens terug, verzoek ik u, (435) aan de beroemde vloot die de
Moor om beide volkeren ten val te brengen uitgezonden had, toen wij de hemel, de wind, het
water en ook de rotsen tot onze redding hebben zien samenzweren en de hele zee met wrakhout
bezaaien. Moge die eensgezindheid ons leiden (440) en ons door haar voorbeeld samenbrengen
tegen onze oude vijand. Tot precies hetzelfde spoort ons de schipbreuk van een ten tweede male
uitgezonden vloot aan, die God ten teken van Zijn verbond met ons in dezelfde zee, onder uw
ogen en aan uw kusten ten onder heeft doen gaan toen de kusten zelf leken te vragen om strijd
(445) en uw zee ontstoken is in een toorn die even groot was als de eerste keer. Ja, men kan er
nauwelijks aan twijfelen dat die booswicht dezelfde plannen had met de tweede vloot; in elk
geval heeft een zelfde ondergang die meegesleurd. Als hij de Nederlanders aanvalt, valt hij
tevens de Engelsen aan. Datgene waarin hij zo dikwijls met zo'n grote troepenmacht maar slecht
geslaagd is, (450) probeert hij te verkrijgen met de vele schepen waarmee hij de zeeën onveilig
maakt. Zo snijdt hij de zenuwen waardoor de leden van het lichaam van de bondgenoten één
geheel vormen, door, vernielt gaandeweg alle samenhang en ontneemt ons mèt ons bloed ons
leven in een gemeenschap. Wíj zullen stellig als eersten sterven, maar ú als tweede. (455) Wij
behoren ons hiertegen eensgezind teweer te stellen en dat is iets dat alleen door dit verbond
gerealiseerd kan worden. Zorg daarom, dierbare vorst, voor de redding van ons allen en aarzel
niet, uw dochter toe te vertrouwen aan hem, aan wie wij ons vaderland, ons zelf en onze huizen
reeds nu, met het oog op de dood van zijn grote vader, toevertrouwd hebben.´
(460) Dat waren zijn woorden, en hij zei nog wel meer dat op deze zaak betrekking had.
Maar hoewel de vader door de toespraak van de smekelingen geroerd wordt, spoort hem van
binnen uit toch een nog heviger impuls aan,
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inque preces horum jam pronum pectore toto
impulerat, jamque his solo non annuit ore.
Sicque ait: O Socii, veteresque parentis amici,
dicere non promptum est utro mihi nomine vester
gratior adventus, vestrone, o Belgica concors,
an Ducis Auriaci; gratum mihi nomen utrumque est.
Quod tamen hoc vobis votum commune duobus,
gratulor huic sceptro, quod si diversa fuissent,
et diversa meam traheret sententia mentem.
Munere nunc uno potero placuisse duobus,
nec locus est studiis, et consultatio simplex
et nihil invidiae est. Ergo non tarda dabuntur
ad vestras responsa preces. Quas fasque piumque est
ad regni proceres nostri sociamque referre
et regni et thalami. Quod Dux Auransius optat
omne quidem nostrum est nec in hoc quid possidet alter.
Sed mihi de tota nil regni sorte reservo
nec mihi quid proprium statuo, sed publica cuncta,
privatumque nihil, nec progeniemque domumque,
nec pater imperii dici, pater esse, laboro.
Ergo etiam imperii res inter nostra putetur
filia, nec genitor, sed rex decernat in illam.
Nec mora reginae, quae magni conscia coepti
jam nunc audierat mentemque et vota mariti
et sua consiliis illius junxerat olim,
exposuit seriem causae summamque relatae,
et rogat anne eadem sedeat sententia menti,
quae sibi. Iamque probant taedas pariterque precantur
ut Pater omnipotens concordia vota secundet.
Dein animum tenerae tentant cognoscere natae.
Illa verecundi pro verbis signa pudoris
edit et assentit caro sine voce parenti,
mox tamen et mentis firmat suffragia dictis.
Se patris obsequiis natam, patrisque jubere
officium, parere suum; quae vota parentum
et sua, quaeque illis placeant sibi sola placere.
Restabat procerum tentare et flectere corda.
His eadem memorat. Cunctos cognoscere Belgas
Auriacosque Duces, et spem surgentis alumni.
Offerri majora quidem connubia natae,
sed specie, nec forte suis tam commoda rebus.
Quam bene conveniant ipsa regione locorum
atque animis Belgae, tum cultu Numinis, et quae
commoda plura forent, quamque haec iam foedera poscat
res praesens sociique status, non utile dictu.
Ast illi fremere et consensu poscere magno
oratos thalamos regemque hortarier ultro:

Hymen Auriacus

377

die er al voor had gezorgd dat hij hun verzoek met heel zijn hart toegenegen was, en alleen
door zijn gelaatsuitdrukking stemt hij nog niet met hen in; (465) dan zegt hij het volgende:
"Bondgenoten, oude vrienden van mijn vader, ik kan niet goed zeggen, of uw bezoek mij
aangenamer is vanwege de grote naam van u, verenigde Nederlanden, of van die van de Prins
van Oranje; beide namen zijn mij lief. Wat echter dit verzoek betreft, dat u beiden doet: (470)
ik feliciteer dit rijk; maar als uw wensen niet eensluidend waren geweest, zou ook ik naar een
andere mening neigen. Nu zal ik door één geschenk beide partijen kunnen behagen, is er geen
aanleiding voor uitgebreide onderzoeken; het overleg is eenvoudig en er is geen haat en nijd.
Dientengevolge zal niet lang gewacht worden (475) met het geven van een antwoord op uw
verzoek. Het is gebruikelijk dat ik uw verzoek aan het parlement van ons rijk en aan haar met
wie ik mijn rijk en mijn bed deel, voorleg. Wat de graaf van Oranje wenst, is in feite geheel
mijn bezit en niemand anders heeft er iets van in eigendom. Maar ik behoud niets van alles
wat tot mijn koninkrijk behoort voor mij zelf (480) en ik vind dat niets van mij is, maar alles
openbaar bezit, niets privé-eigendom, ook mijn nakomelingen en mijn huis niet en ik doe mijn
best om niet de vader van mijn rijk genoemd te worden, maar dat te zijn. Dan moet dus ook
mijn dochter tot de staatszaken gerekend worden en niet haar vader, maar de koning over haar
lot beslissen."
(485) En terstond legde hij de koningin, die op de hoogte was van deze belangrijke zaak, die
al lang gehoord had hoe haar man er over dacht en wat zijn wensen waren en die zich al
eerder bij zijn plannen had aangesloten, de gang van zaken en de belangrijkste punten van de
aan de orde gestelde zaak uit; dan vraagt hij haar of zij dezelfde mening is toegedaan (490) als
hijzelf. Zij hechten hun goedkeuring aan het huwelijk en smeken ook onze almachtige Vader
om hun eensluidende beden te begunstigen. Daarna willen zij te weten komen hoe hun nog
jonge dochter er over denkt. Zij toont op hun woorden tekenen van een schroomvallige
kuisheid en stemt stilzwijgend met wat haar geliefde vader wil in. (495) Dan bevestigt zij
echter ook met woorden, dat zij toestemt. Zij is geboren om gehoorzaam te zijn aan haar
vader en haar vaders taak is haar bevelen te geven, de hare, hem te gehoorzamen; en wat de
wens van haar ouders is, is ook de hare; slechts wat hen behaagt, behaagt haar ook. Nu restte
nog, het parlement te consulteren en op dezelfde lijn te brengen. (500) De leden hiervan houdt
hij hetzelfde voor: zij allen kennen de Nederlanders, de graven van Oranje en de hoop die
hun opgroeiende telg koestert. Er worden zijn dochter ongetwijfeld betere huwelijken
aangeboden, maar slechts in schijn en wellicht niet zo gunstig voor hun belangen. Hoe goed
de Nederlanders bij hen passen juist door de ligging van hun land, (505) door hun ideeën,
hun godsdienst en nog veel meer voordelen en hoezeer de huidige situatie en de omstandigheden van de bondgenoot om dit verbond vragen, hoeft niet gezegd te worden. Zij juichen
allen luid en verzoeken zeer eensgezind om het huwelijk waar hun toestemming voor
gevraagd wordt; zij sporen de koning zelfs uit eigen beweging nog aan:
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His certam propriis rebus sperare salutem,
hunc fore dissidiis finem, coituraque tandem
vulnera, quae toto crudescunt corpore gentis.
At Pater Anglorum rebus jam rite peractis
convocat imperii legatos rursus in aulam
atque animi dubiis quaenam responsa darentur
intentisque diu laeto sic ore profatur:
O gens, e sociis qua non est altera nobis
carior, expromam nunc sensus mentis opertos
corque animumque ipsum patefacto pectore toto
in gremium fundam vestrum nunc integer, et non
alterius, penitusque meus. Iam pectore toto
annueram precibus; jam nunc, Auransia proles,
noster eras in corde gener, nataeque maritus,
sed satis imperio factum patribusque volebam.
Hactenus hunc animum sociis ostendimus armis,
sanguine nunc nostro, quo non pretiosius ullum
pignore. Num foedus pretio majore feriri
vidimus? Hoc nostro sancimus sanguine, nostris
visceribus. Prolem nostram (quid poscitis ultra?)
Auriacis vobisque damus. Si creditis, illis
posthabui regum genus et diademata vobis.
Accipite hanc penitusque animis includite vestris,
et facite ut pueros parili foveatis amore.
Sit, precor, hoc parti diuturnum foedus utrique,
aeternum sociis Belgis nostrisque Britannis.'
Datque simul dextram legatis fausta precatus,
inque vicem dextras dant illi et fausta precantur,
et referunt dignas ingenti munere grates.
Vix sese extulerant tectis regalibus illi
et jam fama ruit tota, sed verior, urbe,
illa diu sperata tori rata foedera magni
Auriacoque Duci nupturam rege creatam.
Iamque iterum saliunt non vana praescia vulgi
pectora laetitia, verosque canunt hymenaeos
tres populi; totidem responsat vocibus aether,
et positis late flammis genialibus ardet
immiscetque suas et laetos duplicat ignes,
praelucens facibus thalamis felicibus istis.
Omnibus interea muris tonat aerea belli
machina et assiduo crepitantia fulmina vibrat,
sed thalamos, non bella sonat. Quae fulmina quondam
murmuraque attulerat, sed non innoxia, secum
laetus in amplexus Semeles cum Iupiter ibat.
Fama rates ventosque eadem tam laeta ferentes
antevolans omnes adversi littoris urbes
implerat juvenisque et magni Principis aulam.
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(510) Zij verwachten, dat hieruit voor hun eigen situatie stellig veel goeds zal voortkomen; dit
zal het einde betekenen van hun meningsverschillen; de wonden die het hele lichaam van het
volk steeds heviger teisteren, zullen eindelijk genezen. De Vader van de Engelsen nu roept als
alles naar behoren afgehandeld is de afgevaardigden van de republiek weer naar het paleis,
(515) en spreekt hen - zij verkeren al lang in twijfel en spanning over het antwoord dat er
gegeven zal worden - met een blij gezicht als volgt toe:
"<Vertegenwoordigers> van het volk dat ons het dierbaarst is van al onze bondgenoten, ik
zal u nu de gevoelens die ik tot nog toe verborgen moest houden, openbaren en mijn hart
onbevangen bij u uitstorten, niet uit naam van een ander, maar geheel van mijzelf. Met heel
mijn hart had ik al ingstemd met uw verzoek, u was, telg van Oranje, in mijn hart mijn
schoonzoon reeds, de echtgenoot van mijn dochter, maar ik wilde eerst aan mijn plicht
tegenover het parlement van mijn rijk voldoen. (525) Tot nu toe heb ik deze gezindheid aan
mijn bondgenoten door wapens getoond, nu door mijn bloed als pand te geven, het kostbaarste
dat ik bezit. Hebben wij ooit een verbond voor een hogere prijs gesloten zien worden? Dit
verbond sluit ik met mijn bloed, met heel mijn lichaam. Mijn kind (wat wilt u nog meer?) (530)
geef ik aan de Oranjes en aan u. Als u het wilt geloven, bij hen heb ik koningskinderen en
kronen achtergesteld ten gunste van u. Aanvaardt haar, sluit haar diep in uw harten en ziet er op
toe dat u haar kinderen met eenzelfde liefde koestert. Moge, zo bid ik, dit verbond voor beide
partijen, (535) voor onze Nederlandse bondgenoten en voor ons Engelse volk, heel lang, ja,
eeuwig, duren."
Na om voorspoed gebeden te hebben geeft hij direct de afgezanten de hand en zíj geven hem op
hun beurt de hand en bidden om voorspoed; en dan zeggen zij hem dank in bewoordingen die
passen bij een zo groot geschenk.
Nauwelijks hadden zij zich teruggetrokken uit het koninklijk paleis, (540) of het gerucht maar nu is het waarheid - dat dit lang verhoopte hoge huwelijksverdrag werkelijkheid is
geworden en dat de dochter van de koning zal trouwen met de Prins van Oranje, snelt al door
de gehele stad. En weer springen de harten van de burgers, die er al een voorgevoel van
hadden, op van een blijdschap die nu gegrond is; de drie volkeren zingen bruiloftsliederen, die
nu een reden hebben, (545) de hemel antwoordt met even veel stemmen en gloeit overal van
de opgestelde huwelijksfakkels, mengt hun licht met zijn eigen lichtjes en verdubbelt zo het
vreugdevuur, aldus reeds vooraf dat gelukkige huwelijk met die fakkels verlichtend. Intussen
dondert vanaf alle muren bronzen oorlogstuig (550) en veroorzaakt voortdurend knetterende
bliksemflitsen, maar er wordt kond gedaan van een huwelijk, niet van oorlog. Zo'n donder en
bliksem - maar dan niet onschadelijk - had eens Jupiter met zich meegebracht toen hij vrolijk
Semele kwam omhelzen. Het Gerucht was voor de schepen en de winden, die dezelfde blijde
tijding meevoerden, uitgevlogen (555) en had zich door alle steden aan de overkant en ook
door het paleis van de jonge man en de verheven Prins verspreid.
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At pater Auriacus nec fata vocantia caelo
nec desiderium sponsi ratus esse moranda,
imperat armari classem comitesque parari
ornatumque omnem regina virgine dignum.
Interea juvenis non cessat pectore flamma,
sed nutrita mora est et venis latius errat.
Creverat hic ignis vultus ut vidit amatos
in tabula; spectans nec sic impune puellam
uritur illius, quam necdum viderat, umbra,
et nequit expleri. Nunc oscula plurima jungit,
nunc fovet amplexu blando refovetque tabellam,
et surdae loquitur mutaeque alludit amicae.
Blanditiis ergo ille suis non ulla reportat
oscula, non voces ullas, solacia nulla,
sed sibi respondet, partesque ita virginis implet.
O felix facies! o, quam, Gulielme, placebit
ipsa tibi virgo cujus te torret imago!
Quid faciet praesens, cum te sic torqueat absens!
His similes quondam flammas ab imagine traxit
Narcissus liquida cum se spectabat in unda.
Illa repercussi est, haec picti luminis umbra,
nec minus hic ardet vacua et sine corpore forma.
Semper in hanc unam defixus lumina Princeps
haeret, et assiduo manibus versatque tenetque,
et nequit avelli, nec si deponit ab illa
flectere momento possit cum lumine mentem;
aut animo jam nunc Tamesis versatur in aula
et lateri vultuque absentis Virginis haeret.
Ergo omnis, licet ipsa brevis, mora longa videtur,
nec cita veloci respondent flamina menti
oppositas Batavis quae cursu praecipit oras
conjugiumque suum et reditus cum conjuge laetos.
Increpat et nautas adversasque increpat auras,
et dolet in cursus quod lentis indiget Euris
et nequit absque Euris speratam visere Sponsam,
quodque a tam levibus pendent sua vota ministris.
Exprobat et Boreae veteris commissa rapinae
quod negat ire sibi, qua rex sinit ire Britannum
et sibi praeripuit quam Rex despondit amicam.
Quid mihi claudis, ait, Borea saevissime, pontum,
quem neque praedoni claudis? Quid si tibi quisquam
aethera clausisset rapturo pignora regum?
Non ego rapturus proficiscor regibus ortas,
sed ducturus eam, quam non nisi patre rogante
Rex mihi despondit pater. An quis justius unquam
naviget et poscat pontumque aurasque patentes?
Ille nihil motus vel perstat flare, vel infit
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En vader Oranje, die van mening is dat er niet getalmd moet worden nu het lot hem uit de hemel
toeroept en de bruidegom zo'n groot verlangen koestert, beveelt dat er een vloot uitgerust, een
gevolg samengesteld (560) en alles zo opgetooid wordt als het een jonge vrouw van koninklijken bloede past.
Intussen blijft het vuur in het hart van de jonge man branden; het wordt door alle uitstel
nog gevoed en vloeit nog heftiger door zijn aderen. Dit vuur was nog verder opgelaaid toen
hij het beminde gelaat op een schilderijtje gezien had. Hij kan niet straffeloos naar het meisje
kijken (565) en staat in lichterlaaie door de afbeelding van haar, die hij nog niet eens gezien
heeft; maar zijn verlangen kan niet vervuld worden. Nu eens geeft hij het schilderijtje vele
kusjes, dan weer streelt hij het steeds opnieuw met een aanraking vol liefde, spreekt tot zijn
zwijgende vriendinnetje en schertst met haar. Hij krijgt natuurlijk geen enkel kusje terug voor
zijn vleierijtjes, (570) noch een enkel woordje of een beetje troost, maar hij geeft zichzelf
antwoord en speelt zo de rol van het meisje. Wat een gelukbrengend gelaat! Hoe zal u,
Willem, het meisje zelf bevallen, waarvan de afbeelding u al zo in vuur zet! Wat voor een
uitwerking zal haar aanwezigheid hebben, nu ze u in afwezigheid al zo verontrust! (575) Een
vuur, dat gelijk was aan dit vuur, ontleende eens Narcissus aan zijn beeld, toen hij zichzelf in
het heldere water zag; dàt was de schaduw van een weerkaatst, dit van een geschilderd gelaat,
en de Prins staat niet minder dan hij in vuur en vlam door een ijdele gestalte zonder lichaam.
Hij houdt zijn blik voortdurend op haar alleen gericht (580) en neemt de afbeelding steeds
weer in zijn handen, hij kan zich er niet van losrukken en zou, als hij haar weglegt, zijn ogen
en zijn aandacht toch geen ogenblik van haar kunnen afwenden, of hij vertoeft in gedachten
nu reeds in het paleis aan de Theems, wijkt niet van de zijde van het afwezige meisje en kijkt
voortdurend naar haar gezicht. (585) Zo lijkt elk uitstel, hoe kort het ook is, hem lang en kan
de snelle wind niet op tegen zijn rappe geest, die nu al in volle vaart naar de kust aan de
overzijde van Holland snelt en op zijn huwelijk en zijn blijde terugkeer met zijn echtgenote
vooruitloopt. Hij scheldt op de zeelui, hij scheldt op de wind, die uit de verkeerde richting
komt; (590) hij is gebelgd omdat hij het zonder de kalme oostenwind, die nodig is om uit te
varen, moet stellen en zonder oostenwind zijn bruid, naar wie hij verlangt, niet kan opzoeken
en omdat zijn huwelijk afhankelijk is van zo'n onbetrouwbare dienaar. Ook verwijt hij Boreas
het feit dat hij eertijds een roof beging, omdat hij hem nu verhindert daarheen te gaan
waarheen de koning van Engeland hem wèl toestaat te gaan (595) en hem zijn vriendinnetje,
dat de Koning hem toegezegd heeft, voor zijn neus weggekaapt heeft. Hij zegt:
"Waarom sluit u, allerwreedste Boreas, de zee voor mij, die u zelfs niet voor een rover
sluit? Hoe zou u het gevonden hebben als iemand de lucht voor u gesloten had toen u op het
punt stond, een koningskind te roven? Ik vertrek niet om de dochter van een koning te roven,
(600) maar om haar mee te brengen, die haar vader, de koning, mij, slechts omdat mijn vader
dat vroeg, beloofd heeft. Zou er ooit iemand op meer terechte gronden kunnen uitvaren en
vragen, dat zee en winden hem ter beschikking staan?"
De wind is absoluut niet onder de indruk en blijft waaien,
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Africus et classi simul et contrarius illi.
Hos inter gemina tanquam Symplegade pressus
haeret, et invitus patria remoratur in aula.
Atque ita ceu ventis suspensus lumina nunquam
aethere deflectit nec nunquam consulit auras.
Non secus ac multis onerata nave magister
mercibus expectat ventos in vela faventes,
non minor hic illi est quaestus; non mercibus orbis
omnibus atque ipso merces mutaverit orbe,
quas petit. Interea nimbis nigrescere coelum
et magis atque magis pelagus consurgere ventis.
At spes non animus juveni cadit. Altior ipsis
ille malis saevas contra parat ire procellas,
statque mori potius quam non potiatur amata.
Iamque patrem plenum curis affatur iisdem:
Degener, o genitor, nec proles vestra vocari
dignus eram, si me dubitem committere ponto,
aut anima si sponsa mea sit vilior ista,
utque animam servem semel illam perdere malim.
Non ita erit. Dubiis malim me credere ventis
quam spes fortunasque meas pactumque cubile,
quam decus extinguam vita mihi carius ipsa.
Ipse negem mihi quam genitor promisit, et ipse
eripiam mihi quam regnator cessit Iernes?
Non mihi tam viles vestri patrumque labores
qui peperere mihi regali sanguine cretam,
ut dubitem mercede ratem conscendere tanta.
Non ea segnities animo atque ignavia nostro est.
Ante meum venti dispergant aequore corpus
quam sic indecorem videas, pater optime, natum.
Non mihi tempestas in iter contingere posset
aptior, haud alio debebam solvere coelo,
ut Dominae vel morte meum testarer amorem.
Sic haec sponsa mihi, sic regis nata petenda est.
Sic ait. At genitor, quamvis natura repugnet,
consilium tam forte probat laetusque profatur:
'Non ego te quamvis tempestas laeva moretur,
nate, morer, nam te Numen (sic auguror) ipsum
huc vocat; hoc adsit precor et tueatur euntem.'
Demittitque data confirmans omina dextra.
At non cara parens animo demittit eodem,
sed lachrymis multum Numen coeleste precata,
visat ut incolumis sponsam nuptamque reducat
incolumis, mandatque illi ne longius absit
sitque memor matris. Fletus rigat ora loquentis
et simul occludit. Pro summis oscula dictis
sunt data. Digressum non sola est aula secuta,
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maar nu komt er nog een zuidenwind bij, die de vloot en hem al even vijandig gezind is. (605)
Hij blijft tussen die twee als tussen de twee Symplegaden steken en blijft tegen zijn zin in het
paleis van zijn vader. En zo komt het dat hij zijn blik, als was hij aan de winden opgehangen,
nooit van de hemel afwendt en steeds weer kijkt hoe de wind staat, net zoals een kapitein die,
als zijn schip geladen is met allerhande (610) koopwaar, op gunstige wind om uit te zeilen
wacht. Niet minder verlangend vraagt hij daarom. Hij zou voor alle handelswaar ter wereld, ja,
voor de hele wereld zèlf de waar die hij wil hebben, niet ruilen. Ondertussen wordt de hemel
zwart van de wolken en zwelt de zee meer en meer door de wind. (615) Maar alleen de hoop
van de jonge man neemt af, niet zijn dapperheid, hij trekt zich juist van die moeilijkheden niets
aan en bereidt zich er op voor, de woeste storm te trotseren. Hij besluit dat het hem liever is om
maar te sterven dan om zijn beminde niet te krijgen en zegt tenslotte tegen zijn vader, die
vervuld is van dezelfde zorgen:
"Ik was een slappeling, vader, en het niet waard, uw zoon genoemd te worden, (620) als ik
zou aarzelen, het ruime sop te kiezen of als mijn bruid mij minder waard zou zijn dan mijn
leven en als ik om dat leven te sparen haar liever eens en voor al zou willen verliezen. Dat zal
niet gebeuren; ik zou mijzelf liever willen toevertrouwen aan de onbetrouwbare winden, dan
mijn hoop, mijn fortuin, het overeengekomen huwelijk (625) en mijn goede naam, die mij
dierbaarder is dan mijn leven, te niet te doen. Moet ik zèlf mij haar ontzeggen, die haar vader
mij toegezegd heeft en moet ik mijzelf haar, die de koning van Engeland aan mij afgestaan
heeft, ontnemen? De grote daden van u en uw voorouders zijn voor mij niet zo onbelangrijk zij hebben voor mij een telg van koninklijken bloede verworven – (630) dat ik aarzel scheep te
gaan om een zo kostbare prijs te halen. Zo'n grote slappeling, zo'n lafaard ben ik niet. Laten de
winden mijn lijk over de zee verstrooien voordat u, goede vader van me, uw zoon zo oneervol
moet zien. Geen weer dat geschikter is voor mijn tocht zou ik kunnen treffen; (635) met geen
ander weer zou ik moeten uitvaren om, misschien zelfs door mijn dood, de Meesteres van mijn
hart mijn liefde te betuigen. Zo moet ik mijn bruid, zo de koningsdochter winnen."
Dat waren zijn woorden, en zijn vader keurt, hoewel zijn hele wezen zich er tegen verzet,
zijn zo dappere besluit goed en zegt verheugd: (640) 'Ik zou je, mijn zoon, niet tegen willen
houden, hoewel slecht weer je tegenhoudt, want ik voorvoel dat het God zelf is, die je er toe
roept. Moge hij je begeleiden, zo bid ik, en je op je tocht beschermen.' Dan zendt hij hem weg
en bevestigt zijn geloof in een gunstige afloop door hem zijn rechterhand te geven. Maar zijn
lieve moeder is niet hetzelfde gestemd als zij hem laat gaan; (645) zij is in tranen en bidt
intens tot onze hemelse God, dat hij ongedeerd zijn bruid mag bereiken en haar als zijn vrouw
ongedeerd terugbrengen, en zij draagt hem op om niet te lang weg te blijven en aan zijn
moeder te denken. Tranen stromen over haar wangen, als zij dat zegt, en doen haar zwijgen.
Als laatste woord (650) kust zij hem. Toen hij vertrok volgde hem niet alleen het hof,
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sed juvenum quoque lecta cohors ex omnibus oris.
Talis erat Regis comitatus, Gallia, vestri,
vel soceri, Gulielme, tui, cum sede profectus
rector uterque sua sponsae procul obvius iret.
Mosa fuit primus pompae trajectus eunti;
Africus obstabat jamque in mare verterat amnem,
nec solitis habilis cursus fuit ille carinis.
At nihil Auriacus cunctatus primus in alnum
desilit, exemplum reliquis, et sole cadente
lintribus e cunctis primus subit ostia Brilae,
Brilae, prima jugum domini quae fregit Iberi.
Littoris adversi jam stabat classis ad oram,
cui statio nomen dederat bona, Principis illic
opperiens mandata sui ventosque secundos.
Iamque aderat Princeps, necdum tamen affuit Eurus,
nec minus ille rates solvi cursumque parari
iusserat, at nulla est quae velis serviat aura.
Ergo obversa sibi dant in contraria cursus
impelluntque rates retro clavoque repugnant,
et redit in portus invito Principe classis.
Una dies et summa fuit finisque malorum.
Namque ut jam reduces portum tenuere carinae,
vertitur a proris in puppes ventus et Eurus
incipit optatus spirare cadentibus Austris.
Atque alius caeli vultus fuit; horrida nimbis
aëris exuitur tempestas, purior aura
induitur, sponsoque arridet laetior aether,
et sese in festum componit et aequore toto
praelucet classi solito majoribus astris,
nec celerem cursum jam solis adjuvat auris,
nec sponso semel ille favet. Tunc gratia demum
Numinis in causam patuit. Quod tempore primo
saeviit, Auransi, ventisque atque imbribus aër
inque iter occlusit vestrum velut objice pontum,
noluit omnipotens placitum tibi1 sistere cursum;
his thalamos votis vestros, hac voce, probavit.
Illa morae tanti tibi sunt dispendia, tanti
tempestas adversa fuit crebraeque procellae.
Non aliter summi tibi vota faventia Patris
nota forent, quae nunc ventique undaeque loquuntur
totaque tempestas coeli. Nam cuncta resedit
aëris et pelagi rabies, ut classis in armis
tota fuit, longusque ordo longique paratus
conscendere rates. Illis cunctantibus omnis
interea desaevit hyems, aut tempore parvo

De oorspronkelijke tekst heeft 'sibi'.
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maar ook een uitgelezen schare jonge mannen uit alle windstreken. Een dergelijk gevolg had
uw koning, Frankrijk, ook of, Willem, uw schoonvader, toen die beide vorsten uit hun
woonplaats vertrokken om hun bruid, die van ver kwam, tegemoet te gaan. (655) Allereerst
moest de Maas door de stoet overgestoken worden; de zuidenwind verzette zich daartegen en
had de rivier al in een zee veranderd en die stroom was niet gemakkelijk te bevaren voor de
schepen die dat gewoonlijk deden. Maar Oranje aarzelde niet en sprong als eerste in de boot
als voorbeeld voor de anderen en bij zonsondergang (660) kwam hij van alle schepen als
eerste de monding bij Den Briel opvaren, Den Briel, dat als eerste het juk van zijn Spaanse
meester gebroken heeft. Weldra lag de vloot voor anker aan de er tegenover liggende kust,
waaraan een goede rede zijn naam had gegeven, om daar de bevelen van zijn Prins en een
gunstige wind af te wachten. (665) Daar was de Prins al, maar oostenwind was er nog niet.
Toch had hij bevolen om de ankers te lichten en de koers uit te zetten; een gunstige wind om
uit te varen waait er echter niet. Zodoende gaan zij de verkeerde kant op en moeten bij hun
pogingen om hun schepen om te draaien een gevecht met het roer leveren; (670) de vloot
keert tegen de zin van de Prins in de haven terug. Die ene dag was ook de allerlaatste van zijn
moeilijkheden, want toen de schepen al in de haven teruggekeerd waren, draaide de wind van
voor naar achter en begon de lang gewenste oostenwind te waaien, terwijl de zuidenwind ging
liggen. (675) De hemel vertoonde nu een ander gezicht; de ruige stormlucht ontdoet zich van
zijn wolken en hult zich in een lichter kleed, het uitspansel lacht de bruidegom al vrolijker
toe, maakt zich op om feest te vieren en gaat over het hele zeevlak de vloot lichtend voor met
grotere sterren dan gewoonlijk. (680) Zo bevordert het een snelle vaart niet alleen door zijn
winden en is het de bruidegom niet op één enkele manier ter wille. Toen bleek pas goed hoe
gunstig God ten opzichte van deze zaak gestemd was. Omdat de lucht, Oranje, aanvankelijk
met wind en regen te keer was gegaan en de zee voor uw tocht als met een sluitboom had
afgesloten, (685) wilde de almachtige u nu een aangename vaart niet onthouden; met dit
geschenk keurde hij, als deed hij zijn stem horen, uw huwelijk goed. Dat tijdverlies is voor u
van grote waarde, van grote waarde is de tegenwind met zijn vele harde vlagen geweest. Als
het anders gegaan was, zou de gunstige gezindheid van uw allerhoogste vader u niet bekend
geweest zijn, (690) die nu door de wind, het water en de hele hemelgesteldheid verkondigd
wordt. Want alle razernij van lucht en water verdween toen de hele vloot opgetuigd lag en
men in een lange rij vol pracht en praal aan boord ging. Terwijl men nog even talmde, (695)
ging de storm intussen geheel liggen, of liever, hij hield nog een klein poosje aan om u de
gelegenheid te geven

386

700.

705.

710.

715.

720.

725.

730.

735.

740.

Latijnse teksten

perstitit, ut socero virtus sponsaeque probetur
vestra fides, dum se renuentibus utraque ventis
et maris inviti simul obluctantibus undis
obtulit, haud aliter quam cum Leander Abydo
solveret extremum nec jam visurus amicam.
O amor indubitate, Dei certissima cura,
ipsa cui magni famulantur corpora mundi
et sua submittunt irati flamina venti.
Iamque Auransiades pelagi securus et hostis
labitur in gremium Tamesis; quem regia classis
obvia, nec parva Procerum cum parte quadrigae
accipiunt mixtaeque equitum peditumque catervae.
Ante omnes studio visendi Principis urbe
plebs offusa ruit ripasque et littora complet,
nec tamen illa potest ripis oraque teneri
littoris extrema. Tingit pars aequore plantas,
pars salit in cymbas mediisque occurrit in undis
conscenditque rates, pars altum urgetur in amnem.
Rumpitur interea gratantum vocibus aether
et laetus Tamesis ripis respondet utrisque.
Talis in Actiaco facies spectata triumphi
littore cum pelago mersa est Aegyptia classis,
et Romana stetit lauri redimita coronis.
Talis erat facies in eodem littore quondam,
fragmina cum victor Draco truncasque carinas
Hesperiae classis fluvio subvexit eodem.
Quacunque ingreditur coetus utrinque frequentes
vocibus excipiunt venientem et plausibus isdem,
queis regem natumque solent. Occurrit et ipse
proximus imperii successor, maximus aevo
filius, et jam nunc fraterno accensus amore
advolat, et geminis amplexus colla lacertis
et dextram jungens dextrae deducit in aulam.
At juvenem Heroëm subeuntem splendida tecta
dignaque rege suo regemque in sede tuentem
insolitus tanti decoris circumstetit horror,
et genero metuendus erat socer. Obvius ille
e solio sermone metum vultuque levavit:
Exoptatus ades, proles Auransia, nobis,
non tamen ut tanti generis tam pulcra propago,
cujus fama mihi quondam te junxerat una,
nec veluti socius, sed pars velut una meorum
et sanguis velut ipse meus parsque altera nostri.
Esse puta nobis nil non commune duobus.
An quidquam tibi, nate, negem (te namque vocare
sic libuit, natus dum non mihi carior ipse est),
cum tibi progeniem nostram non esse negandam
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om aan uw schoonvader uw moed en aan uw bruid uw trouw te bewijzen, want die eigenschappen toonde u allebei toen de winden weer kwamen opzetten en ook de golven van een
onwillige zee weer met elkaar worstelden, net zoals die keer, dat Leander te Abydos (700) zijn
liefde met de dood betaalde en zijn vriendin niet meer terug zou zien. Ach onbetwijfelbare
liefde, voortdurende bron van Gods bezorgdheid, waaraan ook de lichamen waaruit de grote
wereld bestaat dienstbaar zijn en waaraan de woedende winden hun vlagen onderwerpen! Daar
glijdt de Oranjetelg, in veiligheid voor een vijandige zee, (705) de mond van de Theems al
binnen. De koninklijke vloot komt hem tegemoet en vierspannen met het grootste deel van de
vooraanstaanden en een grote schare ruiters en voetvolk halen hem binnen. Voor allen uit komt
het volk, gedreven door de lust om de Prins te zien, de stad uit stromen en vult de oevers en de
kust. (710) De oevers tot pal aan het water toe kunnen het echter niet bevatten. Een deel maakt
zijn voeten nat met zeewater, een deel springt in bootjes en komt hem midden op het water
tegemoet varen, een deel gaat op vlotten, een deel wordt de diepe rivier ingeduwd. Intussen
wordt de lucht uiteengereten door de stemmen van juichende mensen (715) en antwoordt de
Theems vrolijk met zijn beide oevers. Een dergelijke aanblik bood de triomf bij de kust van
Actium, toen de Egyptische vloot ondergegaan was in zee en de Romeinse vloot daar gesierd
door lauwerkransen lag. Een dergelijk schouwspel was ook eens aan dezelfde kust te zien (720)
toen Drake als overwinnaar de Spaanse schepen in stukken en brokken uit hetzelfde water
opviste. Waar hij ook gaat, ontvangen grote massa's hem aan alle kanten bij zijn komst met hun
geschreeuw en met dezelfde bijvalsbetuigingen waarmee zij de koning en zijn zoon plegen te
ontvangen. Ook (725) de troonopvolger zelf, de oudste zoon, komt hem tegemoet snellen en
vliegt, nu reeds ontbrand in broederlijke liefde, op hem af. Hij omhelst hem met beide armen en
voert hem aan zijn hand het paleis binnen.
Maar toen de jonge held het schitterende paleis, (730) dat zijn vorst eer aandeed,
binnenkwam en de koning op zijn troon zag zitten, beving hem, niet gewend als hij was aan
zoveel praal, een huivering: de schoonvader boezemde de schoonzoon ontzag in. Hij kwam hem
van zijn troon tegemoet en nam zijn schroom weg door zijn woorden en de uitdrukking op zijn
gelaat:
"Wij zijn zeer verheugd dat u hier bent, zoon van Oranje, (735) maar niet als de schone
nakomeling van een zeer groot geslacht, waarvan de roem u vroeger al met mij verbonden
had, of als bondgenoot, maar als een deel van de mijnen en als mijn eigen bloed, de tweede
helft van ons. Wees er van verzekerd dat wij tweeën alles delen. (740) Zou ik u ook maar iets
kunnen weigeren, zoon (want het behaagt mij, u zo te noemen, en zelfs mijn eigen zoon is mij
niet dierbaarder), nu wij gemeend hebben, dat wij u ons kind niet moeten weigeren.
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duximus. Ex illo jam me tibi crede parentem
tempore, teque mihi natum. Quae pignora poscis
certa magis? Sint haec animi certissima nostri
argumenta tibi; quin hanc simul accipe dextram,
qua tuus est cum prole sua Rex ipse Britannum.
Dixerat. Ille metu posito verum ora pudore
plenus adhuc breviter demisso lumine fatur:
Non ego muneribus vestris, Rex optime regum,
respondere queam dictis nec denique factis,
nec grates, donec superet mihi vita, referre.
Namque ut opes cunctas superent et munera cuncta,
illa mihi promissa tuae connubia natae
exuperat tamen hic animus, Rex, omnia vester.
Munere pensari nullo hic nec sanguine possit.
Ergo animum contra votis, non viribus, aequum
accipe, qui promptus pro vobis reddere vitam,
nec tibi me generum, famulum sed crede futurum.
Dixerat haec, totoque acclivis pectore terrae
oscula dat genibus. Rex hunc amplexus in ipsis
sublevat officiis nec toto est usus honore.
Hinc digressus adit sponsam, sua vota suaeque
classis onus mercesque omnes, pretiumque laborum.
Illa inter dominas centum, quae regia cunctae
progenies, aviae matrique adversa sedebat
innumeris ardens Veneris ceu stella lapillis;
splendorem gemmabat honos et gratia vultus.
Ille nitor, lux illa oculos Phaëthontis obibat,
cum patris accessit thalamos. Hoc fulgure nymphae,
sed Reginarum plus majestate duarum
attonitus Princeps haesit. Mox luce refectus
numinis interius majorque et pulcrior ore,
accedit propius vultuque et corpore prono,
lumine sed laeto tandem sic ora resolvit:
Ille ego sum, quem vos, o Divae, nomine vestri
duxistis generi dignum, tu, nympha, mariti,
illo dignatae quem non vidistis honore.
Nunc equidem indignus, fateor, sum nomine tanto,
et famuli contentus ero. Modo vita supersit
et favor Aeterni, tempus testabitur ultro
non male vos generum, natam legisse maritum.
Hoc, o Sponsa, velis, hoc vos, mea numina, matres.
Haec ubi dicta decens iterum rubor ora notavit,
seu pudor, aut amor ille fuit, seu mistus uterque,
et simul in pulcram deflexit lumina Sponsam.
At regina parens non unquam lumina dulci
lumine declinat juvenis, totumque pererrat,
quoque magis spectat, magis hunc spectare juvabat
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Geloof maar gerust dat ik sindsdien al uw vader ben en u mijn zoon. Welk pand dat meer zekerheid biedt, wenst u nog? (745) Laten dit voor u de zekerste bewijzen van onze gezindheid zijn:
kom, neem mijn rechterhand hier aan, waardoor mèt zijn kind de koning zelf van Engeland de
uwe is."
Dat waren zijn woorden. De Prins legde zijn vrees af, maar zijn gelaat was nog vol schroom en
met neergeslagen ogen sprak hij een paar woorden:
(750) "Ik zou, voortreffelijkste van alle vorsten, niet met woorden uw gaven kunnen
vergelden noch ook met daden en ik zou u zolang ik leef niet genoeg dank kunnen brengen.
Immers, om alle rijkdom en alle geschenken te overtreffen, is daar het mij door u beloofde
huwelijk met uw dochter; (755) die goedgunstigheid, Koning, overtreft immers alles; met geen
enkel geschenk, noch met mijn bloed zou die vergolden kunnen worden. Ontvangt u dan als
tegenprestatie mijn hart, het weegt op tegen uw geloften, maar niet tegen uw macht en het is
bereid, voor u het leven te geven, en beschouwt u mij niet als uw toekomstige schoonzoon,
maar als uw dienaar."
(760) Nadat hij dit gezegd had, boog hij zich geheel voorover en kuste zijn knieën. De koning
omarmde hem en hief hem nog bij het brengen van dat eerbewijs op zonder de etiquette in acht
te nemen. Van hier ging hij naar zijn bruid, het meisje dat hem toegezegd was, de enige last, de
enige koopwaar van zijn vloot, het loon voor zijn moeite. (765) Zij zat temidden van honderd
hofdames, allen van koninklijken bloede, tegenover haar grootmoeder en haar moeder,
fonkelend als de Avondster door talloze edelstenen; de waardigheid en de gratie van haar gelaat
verleenden haar luister. Een dergelijke glans, een dergelijk licht kwamen de ogen van Phaëton
tegemoet (770) toen hij de vertrekken van zijn vader betrad. Door deze stralende jonge vrouw,
maar meer nog door de majesteit van de twee koninginnen verbijsterd, bleef de Prins staan,
maar hij herstelde zich snel door het licht van God, dat diep in hem scheen, kwam met een nu
nog edeler en schoner gelaat naderbij en bracht tenslotte met een even gebogen lichaam, zijn
ogen iets neergeslagen (775) maar met een blij gezicht, de volgende woorden uit:
"Ik ben de man, die u, hoge vrouwen, waardig geacht hebt, uw schoonzoon, en u, jonge
vrouwe, uw echtgenoot te worden en die u zonder hem gezien te hebben die eer waardig keurde.
Ik ben, dat beken ik u, zo'n hoge titel stellig niet waardig en zal tevreden zijn met die van
dienaar. (780) Als ik slechts mag blijven leven en de gunst van Hem, die eeuwig is, op mij mag
blijven rusten, zal de tijd er vanzelf getuigenis van afleggen dat u geen slechte keuze hebt
gedaan door mij als schoonzoon, noch uw dochter door mij als echtgenoot te kiezen. Moge u,
mijn bruid, en u, hoge vrouwen, dit willen aannemen."
Toen hij dat gezegd had, kleurde een aardige blos, (785) uit schroom of uit verliefdheid of
door een mengsel van beide, opnieuw zijn gelaat en tegelijkertijd richtte hij zijn blik op zijn
schone bruid. Maar haar moeder, de koningin, wendde haar blik geen moment af van het
innemende gelaat van de jonge man en bekeek het goed. Naarmate zij hem langer aankeek,
kreeg zij er meer plezier in om hem aan te kijken
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et tandem geminis huic circumfunditur ulnis,
promittitque eadem, quae Rex, eademque precatur.
Seque refert similem sentire in pectore flammam
ac si visceribus cum nata cretus iisdem
ipse foret, nulloque ambos discrimine amare.
At magis atque magis jam flagrat regia virgo
quo propior flamma est, qua sic exarserat absens,
quemque amat hunc oculos non audet tollere contra.
Acrior hoc ignis, jamque ipso proditur ore,
nec color est idem, ceu candida lilia rubris
mista rosis alios fundunt aliosque colores,
quos nec purpureos, niveos nec dicere possis,
nec color his suus est, nec jam color integer illis.
Hanc Auransiades vultu deprendit in illo
et paulum comitum coetu seducit, ut illi
tutius expromat dulces quos moverat ignes
atque animum effundat totum penitusque recludat.
O, quantum, Auransi, status hic mutatus ab illo est,
immitem tabula cum solabaris amorem
et licuit pictam tantum spectare Mariam.
Nunc oculos demum non ficta pasce figura
corque tuum satia; non hic deluderis umbra,
nec dabis amplexus, nec figes oscula, ligno.
Nunc veras audire licet, nunc reddere voces
atque animos animis, clausosque aperire recessus
pectoris, et toties intus revoluta referre.
Nec firmata fides dextris modo; regius illis
additur ornatus, gemmae pulcrique lapilli
ponderis insoliti, quos Indus legit uterque,
munera praeterea nostris incognita terris,
pignora conjugii et tenerae solamina sponsae.
Iamque animis ambo juncti, Mariaeque maritus
hactenus es Gulielme, tuae, sed caetera restant,
conjugii solenne sacrum ritusque jugales,
teste Deo, celebranda tibi populoque Britanno.
Quae pater Anglorum fieri de more vetusto
imperat atque epulis in conjugialia festa
quaeque decet regni pro majestate parari.
Laetior hac nulla est unquam lux orta Britannis;
unus Hymen populo est, unumque agit Anglia festum,
totque dies nitet una dies, se laetior ipsa
dum redit et primi non cessant gaudia festi.
Hos ego cum mundum primi coluere parentes
isse dies credam, cum necdum crimina nota
et genus humanum facerent duo, semina tantae
gentis, ab his magnum quae nunc dispersa per orbem.
At vos, o felix animorum copula, sancti
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(790) en zij omvatte hem tenslotte met haar beide armen, beloofde hem hetzelfde als de koning
en sprak eenzelfde gebed uit. Zij zegt dat zij eenzelfde warmte in haar hart voelt, als was hij
zelf, net als haar dochter, in haar gegroeid en dat zij van hen beiden even veel houdt. (795) De
koninklijke jonge dochter echter ontsteekt nu in een steeds heftiger gloed naarmate de vlam
naderbij komt door toedoen van wie zij al toen zij nog ver van hem vertoefde zozeer in liefde
ontbrand was en ze waagt het niet haar ogen naar haar geliefde op te slaan. Hierdoor wordt het
vuur steeds heviger en toont zich al op haar gezicht, zij verschiet van kleur, zoals witte lelies die
met rode (800) rozen gemengd zijn nu eens deze, dan weer die kleurschakering te zien geven,
zodat je ze rood noch sneeuwwit zou kunnen noemen en de witte bloemen hun eigen kleur niet
meer hebben, maar de rode ook niet helemaal. De Oranjetelg bemerkt die blos op haar gelaat en
leidt haar een weinig van haar gevolg weg om haar (805) op een wat veiliger manier het zoete
vuur dat zij veroorzaakt heeft, te kunnen tonen en zijn hele hart te kunnen uitstorten en volledig
bloot te leggen. Hoezeer is, Oranje, de toestand veranderd, als u hem vergelijkt met de tijd dat u
een wrede liefde met een afbeelding trachtte te troosten en u slechts naar een geschilderde
Maria kon kijken. (810) Doe nu eindelijk uw ogen te goed aan een gelaat dat niet geschilderd is
en verzadig uw hart. Nu wordt u niet bedrogen door een afspiegeling en zult u geen hout
omhelzen en kussen. Nu kunt u haar echte stem horen, nu kunt u antwoord geven, gedachten
uitwisselen, de afgesloten hoeken van uw hart (815) openen en haar vertellen waar u steeds
weer aan gedacht hebt. De belofte van trouw wordt niet slechts door het geven van de rechter
hand bezegeld, want geschenken van een koninklijke luister worden er nog bij gevoegd als
onderpand voor het huwelijk en als troost voor de jonge bruid: edelstenen en prachtige parels
van een ongewone grootte, uitgekozen door de beide stromen die de naam 'Indus' dragen, en
bovendien nog van alles wat in ons land onbekend is. (821). Eindelijk zijn de zielen van u
beiden verbonden en bent u, Willem, in zóverre al de echtgenoot van uw Maria; maar nu rest
het overige nog: de plechtige huwelijksdienst en de huwelijksriten, die met God als getuige door
u en het Engelse volk uitgevoerd moeten worden. (825) Hun vader beveelt dat alles volgens de
oude Engelse gebruiken moet gebeuren en dat om het huwelijk te vieren alles zoals het hoort, in
overeenstemming met hun koninklijke waardigheid, voor een banket in gereedheid wordt
gebracht. Nooit is er een blijdere dag dan deze voor het Engelse volk aangebroken; één huwelijkslied klinkt onder het volk, één feest viert Engeland. (830) Die ene dag blijft vele dagen zijn
glans afwerpen, de volgende dag is nog vrolijker dan de vorige en de feestvreugde die er de
eerste dag heerste, weet van geen wijken. Ik denk dat de dagen zo verstreken toen onze
allereerste voorouders de wereld bewoonden, toen men nog geen misdaden kende en toen het
menselijk geslacht bestond uit twee mensen, het zaad voor zo’n groot volk, (835) dat vanaf hun
tijd verspreid is over de grote wereld.
Maar moge u, gelukkig paar,
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conjugii exemplum, quos non effrena cupido
regnandi sed amor simplex purusque ligavit,
vos Pater aetherius, tam sancti foederis auctor,
crescere prole velit simili vestrosque nepotes
legitimis sceptris, generis vos regibus ornet,
utque amor, utque fides atque haec concordia vestra
transeat in vestros Belgas vestrosque Britannos
inque omnes populos immanem praeter Iberum.
Lugeat aeternum cunctis e gentibus unus,
utque facit, pugnet secum, nec pace fruatur.
Ad Celsissimum Sponsum, super tempestate ei in Britanniam navigaturo oborta, et jam
naviganti divinitus remissa.

5.

10.

Quid non hic animus Batavis promittit et Anglis,
quam probat hic Dominae te, Gulielme, tuae,
quem neque vis coeli saevis obnixa procellis
nec conjurati terruit ira maris?
Quam caput hoc carum est superis, cui ventus et unda
summisere suas, dum cupit ire, minas!
Te propter tumuit, te propter concidit aequor,
atque omnis caeli serviit aura tibi.
Testibus his tua sancta fides virtusque probata est,
quae fuerat Sponsae morte probanda tuae.
Ad Serenissimam novam Nuptam.

5

10.

Quod sese opposuit coelumque et pontus ituro
ad thalamos Sponso, pulcra Maria, tuos,
inque tuos omnes cum ventis aequoris undas
conspirasse toros numinaque ipsa putas:
Non, ut rere, stetit contra te machina rerum
Numine cum magno, sed famulata tibi est.
Imbribus et nimbis sic se purgaverat aether,
ne foret in sacris nubilus ille tuis.
Concolor hinc festo est, et vestris laetior Anglis,
et similes vultus induit ipse tibi.
Aliud.

5.

Quod, tuus ut venit Leander, nympha, resedit
ira maris, sponsum ceu venerata tuum,
et simul adversae classi cecidere procellae,
abstulit et melior protinus aura rates,
quodque eadem caelo frons toto tempore festi est,
nec quoque cum festo desinit illa suo:
res tua, si nescis, agitur, tibi volvitur orbis.
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voorbeeld van het heilige huwelijk, die niet verbonden bent door een teugelloze begeerte om te
heersen maar door eenvoudige, zuivere liefde, moge u door de wil van onze hemelse Vader, die
dit zo heilige verbond bewerkstelligd heeft, (840) groeien door nakomelingen die uw evenbeeld
zijn en moge hij uw kleinkinderen met een wettige heerschappij en u met koningen uit uw
geslacht luister verlenen. Mogen ook uw liefde, uw trouw en uw eensgezindheid overgaan op
uw Nederlanders en uw Engelsen en op alle volkeren behalve de onmenselijke Spanjaarden.
(845) Mogen zij als enigen van alle volkeren tot in eeuwigheid rouwen en mogen zij op de hun
eigen manier onderling strijden en geen vrede genieten.

Tot Zijne Hoogheid de Bruidegom; over de storm die opkwam, toen hij op het punt stond om
naar Engeland te varen en die toen hij al voer door Gods hulp is gaan liggen.
Wat belooft deze grote moed de Nederlanders en de Engelsen al niet, hoezeer laat die, Willem,
aan uw Meesteres zien wie u bent, nu u noch door het geweld van de hemel, die zich verzette
met woedende rukwinden, noch door de toorn van de er mee samenspannende zee verschrikt
bent. (5) Hoe lief bent u de hemelgoden, u, voor wie de wind en het water hun dreigementen
hebben ingetrokken toen u wilde vertrekken! Om u is de zee gezwollen, om u ook weer gekalmeerd en alle winden van de hemel hebben u gediend. Door hun getuigenis is uw heilige trouw
en deugdzaamheid bewezen, (10) die u uw bruid door uw dood had moeten bewijzen.

Tot Hare Hoogheid de jonge bruid. (1)
Als u zich verbaast over het feit dat de hemel en de zee zich verzet hebben tegen uw bruidegom
toen hij u, schone Maria, wilde gaan trouwen, en dat men zou denken dat alle wateren van de
zee, ja, de goden zelf, met de winden samengespannen hebben tegen uw huwelijk: (5) niet is,
zoals u denkt, de hele natuur en ook onze grote God tegen u geweest, maar zij heeft u juist
gediend. Op die wijze had de hemel zich gezuiverd van zijn regenwolken om niet bedekt te zijn
bij uw plechtigheid. Zodoende past zijn kleur bij uw feest en is hij nog vrolijker dan uw Engelse
volk; (10) en een zelfde gezicht toont hij ook u.

(2)
Wat betreft het feit dat, toen uw Leander er aan kwam, bruidje, de toorn van de zee kalmeerde
alsof die uw bruidegom een eerbewijs bracht, en dat tegelijkertijd de storm, die tegen de vloot
in waaide, luwde en direct een gunstiger wind de schepen meenam; (5) dat die hemel nu de
hele tijd dat uw feest duurt, hetzelfde gelaat toont en ook niet ophoudt met feestvieren: dat is
voor ú, als u dat nog niet mocht weten, om ú draait de wereld,
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10.

Latijnse teksten

Sollicitat thalami sidera cura tui.
Nobilitas prior et praesens constantia caeli
utraque pro vestro conjuge verba facit,
credere ne dubites hoc te cum pignore ponto
accipiatque, unus queis torus, una ratis.
FINIS

Hymen Auriacus
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de zorg voor úw huwelijk zet de sterren aan. Eerst heeft zijn vermaardheid (10) gesproken ten
gunste van uw bruidegom, nu doet de standvastigheid van de hemel dat; aarzel niet u, nu dit
onderpand gegeven is, aan de zee toe te vertrouwen en moge één schip hen aan boord nemen,
die in één huwelijk verenigd zijn.
Einde.
.
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Latijnse teksten

VERSPREIDE GEDICHTEN.
1. Epigramma amplissimi Domini I. Foresti Constantino Hugenio scriptum.
‘In navem Heraugerii ab Hispano incensam’.

5.

Stulte, quid in putrem saevis, Hispane, carinam?
Solverat hanc, flammis nil opus, ipsa dies.
Non haec illa, tibi quae Bredam sustulit olim,
par validae classis viribus una ratis.
Illius haec umbra est, quam caelo fama locavit
quamque Argo comitem gaudet habere sibi.
In facinus nil flamma potest tam nobile, nec vis;
aeternam, dum tu destruis, ipse facis.
2. Augurium captae Bredae.

5.

10.

Hactenus, o Princeps, virtus tua vicit Iberum;
ipse tibi frater iam superandus erit.
Illius haec una est invictae mentis imago,
hoc uno virtus clauditur illa loco.
Sic munisse Bredam, quam debellasse tot urbes,
Mauritio fratri gloria maior erat.
Structa quod in Mauros haec propugnacula credis,
falleris: in lauros struxerat ista tuas.
Non facit ad tantas imbellis Celtiber arces:
Auriacam poscit machina tanta manum.
3. Breda capta.

5.

10.

Aspice quae terrae se tollat in aethera moles,
Porrigit in quantum brachia vasta solum!
Eminet e vallo vix summo culmine Breda,
et sua nunc inter moenia mersa latet.
Volvitur haec circum sinuoso gurgite fossa,
nec spatium fossae est: flumina lata putes.
Obsita quam circum castella et plurimus agger,
et natat in mediis insula multa fretis.
Non urbs sed regio est; circum tot castra, tot arces,
et validae quaevis exhibet urbis opus.
Haec gemino domuit dux optimus omnia mense,
singula bis senis quae domuisse breve est.
4. Eadem.
Quisquis belligeras miratur Palladis artes,
aspiciat turres, Breda superba, tuas.
Omnis in hoc aevi cernet munimina vallo,
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Verspreide Gedichten
1. Epigram van de edelachtbare heer I. Forestus aan Constantijn Huijgens: ‘Op het schip van
Heraugerius, dat door de Spanjaard in brand gestoken is.’
Domme Spanjaard, waarom gaat u woedend tekeer tegen een vermolmde schuit? De tijd had
die al uit elkaar laten vallen, daar waren geen vlammen voor nodig. Dit was niet langer het
beroemde schip dat u eens Breda ontnomen heeft, een boot, die in haar eentje de kracht had
van een sterke vloot. (5) Dit is een schaduw van dat schip, dat door zijn roem in de hemel
geplaatst is en waarvan de Argo verheugd kan zeggen dat het zijn metgezel is. Tegen een
dergelijke edele daad kan geen vuur, geen kracht op; u verleent het zelf de eeuwigheid door
het te vernielen.

2. Een voorspelling over de inname van Breda.
Tot nog toe, Prins, heeft uw dapperheid de Spanjaard overwonnen; nu zal uw broer zelf nog
door u overtroffen moeten worden. Aan hem behoort dit unieke beeld van een onoverwinnelijke geest, aan uw befaamde voortreffelijkheid wordt slechts door deze plaats nog een grens
gesteld. (5) Dat hij Breda zo sterk gemaakt heeft, leverde uw broer Maurits een grotere roem
op dan de verovering van zo’n groot aantal steden. Denkt u soms dat deze verdedigingswerken tegen de Moren gebouwd zijn? U vergist zich: hij had die gebouwd om u lauweren te
verschaffen. De slappe Spanjaard kan niet op tegen zo'n groot bolwerk; zo’n groot kunstwerk
vereist de hand van een Oranje.

3. De inname van Breda. (1)
Kijk eens, wat een massa grond zich naar de hemel verheft en hoe hoog het land zijn ontzaglijke armen uitstrekt! Breda komt met de nokken van haar daken maar net boven de wal uitsteken en ligt nu ondergedoken binnen haar muren. (5) Een gracht windt zich hier met veel
bochten omheen, maar de afmetingen zijn niet die van een gracht: je zou denken aan een
brede rivier. Wat liggen er veel forten en veel wallen omheen verspreid; ook zwemt er menig
eiland midden in al dat water. Het is geen stad, het is een hele streek! Er rond omheen liggen
zoveel legerkampen, zoveel versterkingen; (10) de verdedigingswerken vertonen alles wat er
bij een sterke stad hoort. Dit geheel heeft onze voortreffelijke veldheer in twee maanden
bedwongen; het zou al kort geweest zijn, als hij dit stuk voor stuk in een jaar bedwongen had.

4. (2)
Laat ieder die de krijgskunsten van Pallas bewondert, eens naar uw torens kijken, voortreffelijk Breda. Hij zal bij deze wallen verdedigingsmiddelen uit alle tijden opmerken,
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5.

Latijnse teksten

quaeque aetas praesens quaeque vetusta canit.
Tantorumque operum totque una est instar in urbe,
et tot in hac una moenia capta jacent.
Munera tanta ducum tot dux expleverat unus.
Quis neget et palmas tot meruisse ducum?
5.

5.

Quid loqueris sine fine tuos, Hispane, triumphos,
nec pateris Bredam jam semel esse tuam?
Ut tunc illa tibi vix anni tempore cessit,
Auriaci primo sic prope facta die est.
Eminus aggeribus capta est, non viribus ullis.
Urbs obsessa tibi tum metuenda fuit.
Ille brevi spatio valloque hanc cepit et armis;
bis victa est illi, nec tibi victa semel.
6.

5.

Ad Hispanum.

Effigies Bredae.

Illa ego Breda meis orbi notissima muris,
illa ego vicinis invidiosa meis,
hactenus urbs invicta fui, nunc denique victa,
capta dolo primum, post superata fame.
Non ego sola tamen nunc tanto a Principe vincor;
vincitur et nomen, Spinola magne, tuum.
7.

Breda.

In me quod Dominus tam crebra grandine saevit
et tonat assiduo, fulmina tanta iacit,
in me non odii est vis haec, sed testis amoris:
quoque magis saevit, diligit ille magis.
8.

5.

1

In Westfrisiam D. Theodori Velii.1

Terra, cui pelagus vix est minus hoste timendum,
vixque minus pelago quae fremit intus aqua,2
frugiferum litus, gemini confinia ponti,3
parsque tui regio, nec quoque tota solum,
quantum concipiet terrae, quae regna, remotus
lector, quanta animo surget imago tui,
dum fugiens occurrit Iber terraque marique

De hier afgedrukte versie van de gedichten 8,9 en 10 is die uit de druk van 1617.
In de druk van 1648 zijn na dit vers de volgende twee verzen ingevoegd: urbis in obsessae speciem circundata
vallo, / quod circumsuto tunditur hoste mari.
3
De volgende drie verzen luiden in de druk van 1648: et tenuit limes, sed prope totus aquae, / quanta tui
cupidum lectorem stringit imago! / quas animo terras concipit ille suo!
2
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alles wat de huidige tijd en alles wat de tijd van vroeger bezingt. (5) Zo grote en talrijke
verdedigingswerken komen er voor in één enkele stad, zoveel muren liggen er in deze ene
stad overwonnen bij. Eén veldheer heeft een zo grote taak, die om vele veldheren vroeg,
volbracht; wie zou er ontkennen dat hij ook de erepalmen van zovele veldheren verdiend
heeft?

5. Tot de Spanjaard.
Waarom spreekt u toch eindeloos over uw triomfen, Spanjaard, maar zorgt u er niet voor dat
Breda eens en vooral van u is? Die stad moest in krap een jaar tijds voor u buigen, maar heeft
dat na bijna één dag voor Oranje gedaan. (5) Vanuit de verte is zij met belegeringsdammen
genomen, niet met enige strijdmacht. Op dat moment moest u gaan vrezen voor het bezetten
van de stad. Onze beroemde veldheer heeft haar in korte tijd met behulp van een wal en van
wapens ingenomen; zij is tweemaal overwonnen door hem en niet éénmaal door u.

6. Beeld van Breda.
Ik, Breda, over de hele wereld zeer bekend door mijn muren, ik, die benijd word door mijn
buren, ben tot nu toe een onoverwinnelijke stad geweest, maar nu eindelijk overwonnen, de
eerste keer ingenomen door list, de tweede keer door honger. (5) Maar nu word ìk niet als
enige door de beroemde Prins overwonnen; úw naam, grote Spinola, wordt tevens overtroffen.

7. Breda.
Als we het hebben over het feit dat de Heer tegen mij met zoveel hagel tekeer gaat, voortdurend Zijn donder laat horen en zo vele bliksems werpt, weet dan dat al dit geweld, dat tegen
mij losgelaten wordt, door mij niet gehaat wordt, maar een blijk is van Zijn liefde: naarmate
Zijn woede groter is, bemint Hij des te meer.
8. Op ‘Westfrisia’ van Theodorus Velius.
Gij land waarvoor de zee nauwelijks minder vreeswekkend is dan een vijand en gij grommende binnenzee, nauwelijks minder vreeswekkend dan de zee, gij vruchtbare kust, land, dat
aan twee zeeën grenst en waarvan een deel begaanbaar maar toch ook weer niet geheel vaste
grond is, (5) hoeveel zal een verre lezer te weten komen van u, welk een gebied zal hij leren
kennen! Welk een groots beeld zal er van u in zijn geest oprijzen, als de Spanjaard, die te land
en ter zee op de vlucht is
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10.

15.

20.

Latijnse teksten

viribus effusis divitis Hesperiae,
dum videt huc illuc toto volitare profundo
atque utroque tuas littore stare rates,
inque oculis merces et rerum copia, quantam
gignere pars mundi triplicis una nequit,
Eöumque tuis habitatum civibus aequor
et non ejusdem gens tibi juncta poli.
Salve, gleba potens, magnis par ubere regnis
et populo, numeri si vigor instar habet.
Ne tibi quid desit spatioque premaris iniquo,
addita fertilitas est aliena tuae.
Quod tu ferre negas, pro te fert maximus orbis4
et redit e tanto mox tibi messis agro,
cumque virum poscit penuria, militat aether
ipse tibi, non hoc infitietur5 Iber.
Sis unita diu cerae ceu massa recentis,
iniecta scissam ne terat iste manu.
9.

5.

10.

15.

4

In Hornam clarissimi, prudentissimi, doctissimique viri D. Doctoris Theodori Velij,
senatoris ac medici eiusdem urbis.6.

Qui varios lustras naturae hominumque labores,
si quae forte tuae pars erit Horna viae,
siste gradum; levat hac te Velius, haud satis illi est
munificum solis7 civibus esse suis.
Quae modo per montes perque aequora multa petebas
moenia, dat cuivis prospicienda domi.
Quisquis es, Eöique habites licet intima mundi,
notior, hic si sis, non erit Horna tibi.
Plus etiam cernas extremo margine terrae,
quam vacuus medio si spatiere foro.
Nil ibi quam formas rerum spectabis inanes,
quod quoque iam praestat sculpta tabella tibi.
Plus hic quam lapides atque arida ligna videtur8,
et patet immensa dignior Horna via.9
Ingenium disces cultusque habitusque locorum
cumque satis felix quos ferat ora viros.
Et licet haec praesens longo10 vix tempore noscas,
non fortuna loci sit tibi nota prior.

In de druk van 1648 wordt dit vers gevolgd door 'proque viris Aether militat ipse tibi', dat tevens het laatste
vers is.
5
De oorspronkelijke tekst heeft 'inficietur'.
6
In de uitgave van 1648 luidt de titel: In veterem ejusdem editionem.
7
De uitgave van 1648 heeft 'Musis' in plaats van 'solis'.
8
In de uitgave van 1648 luidt dit vers: plus hic quam lapides, plus hic quam ligna videtur.
9
Dit gedicht komt ook in handschrift voor (FA 90); vs 14 luidt daar: et patet hic longe dignior Horna via.
10
FA 90 heeft 'multo' in plaats van 'longo'.
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nu de krachten van het rijke Hesperia uitgeput zijn onder zijn aandacht komt, als hij uw
schepen overal heen ziet vliegen over de hele zee (10) en aan uw beide kusten ziet liggen, en als
hij uw koopwaar en uw rijkdommen onder ogen krijgt, die zo groot zijn, dat één werelddeel die
niet zou kunnen voortbrengen en ook de oostelijke zeeën, waarop uw burgers thuis zijn en het
volk, dat met u verbonden is maar niet onder dezelfde hemelstreek woont! (15) Ik groet u,
machtig stukje grond, dat door zijn vruchtbaarheid gelijk is aan grote rijken en ook door zijn
bevolking, als die even krachtig als talrijk is. Om er voor te zorgen, dat het u aan niets ontbreekt
en u niet door uw kleine ruimte benauwd wordt, is de vruchtbaarheid van vreemde streken aan
de uwe toegevoegd. Wat u niet wilt voortbrengen, brengt heel de grote wereld voor u voort (20)
en weldra komt de oogst van zo'n enorme akker naar u toe. En als de nood van de bevolking dat
vraagt, strijdt de hemel zèlf voor u; laat de Spanjaard dat niet ontkennen! Blijf steeds een
eenheid als een klomp verse was, om te voorkomen, dat hij zijn hand, als u verscheurd zou zijn,
op u legt en u fijndrukt.

9. Op 'Hoorn' van de zeer beroemde, kundige en geleerde doctor Theodorus Velius, raadslid en
arts in diezelfde plaats.
Gij, die de verschillende werken van de natuur en de mensen in ogenschouw neemt, moet uw
pas even inhouden als Hoorn toevalligerwijs op uw weg komt. Hier verkwikt Velius u, het is
die man beslist niet genoeg om slechts zijn mede-burgers een plezier te doen. Aan u, wie u
ook bent, (5) geeft hij nu de vele steden waar u zoëven nog over bergen en zeeën naar toe
reisde, om thuis te bekijken. Wie u ook bent (misschien woont u wel diep in het verre oosten)
Hoorn zal u niet beter bekend zijn als u hier zou verblijven. Het is zelfs wel mogelijk dat u
meer opmerkt daar aan de uiterste rand van de aarde (10) dan wanneer u rustig midden op de
markt zou wandelen. U zult daar niets anders dan de onbeduidende buitenkant van de dingen
zien, iets wat uiteindelijk ook een afbeelding u biedt. Hier valt méér te bekijken dan stenen en
droog hout, Hoorn laat zich beter zien dan u het na een enorme tocht te zien krijgt. (15) U zult
iets vernemen over de aard, de zeden en de gewoonten van die plaats en over de mensen die
die welvarende streek, naast de gewassen, herbergt. En ook al zou u, als u er aanwezig zou
zijn, met deze zaken in lange tijd wel zo'n beetje bekend raken, sneller dan op deze manier
zou u de lotgevallen van deze plaats niet kunnen leren kennen.
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20.

25.

Latijnse teksten

Hic non una tibi, iamque altera et altera rursus11
urbs, et adhuc nudus conspicietur ager;
hic veterem cannam, magnae incunabula gentis
moeniaque aspicies transilienda Remo,
atque12 dolo nondum regnorumque hospita morbis
auctaque in immensum simplicitate sua,
inde solum domibus subductis unda carinis
deficit et merces non capit Horna suas.13
10. In Auctorem.

5.

10.

15.

20.

11

Si tibi mox ratio, civis praeclare, putetur
cum patria, quantum debeat illa tibi?
Nec tamen in tabulis expensum ferre necesse est,
ut nihil accepti praeterijsse velis,
quod bona pars animae es, tanto quae corpore regnat,
et sine consilio nil gerit ipsa tuo,
visceraque illius ceu Paeone doctus ab ipso
morbifero caeli sidere tacta iuvas,
nec meritum toties servati civis honorem,
quem iam sustulerat non sua pene dies.
Hic labor, ut meritis superes, tibi sufficit unus,
creditor hoc ingens illius esse potes.
Illa locum matri, quo te deponeret alvo,
quo neque ab Albano tu morerere, dedit.
Haec patriae summa est, hinc Cretam Iupiter, inde
Ortygiam (si fas credere) Phoebus amat.
Tu simul altrici praebes formamque locumque,
queis nec flamma rapax nec metuatur Iber
nec mare vicinum, quod nunc14 vix sustinet ingens
algarum moles oppositaeque trabes.
Et tua restabunt tenui fundata papyro
moenia, nec prodent saecula ducta sibi,
cum decus hoc patriae caeloque minantia tecta
(tarda sit haec clades) herba vel unda teget.

De uitgave van 1648 heeft hier voor de verzen 19 en 20: Hic ager informis, jamque altera et altera rursus / urbs
dabitur tectis conspicienda tuis.
12
In de uitgave van 1648 staat hier 'illa'.
13
In de uitgave van 1648 volgen nog zes verzen, die het gedicht mooi afronden: En, patriam toto circumfert
Velius orbe, / et nullo non est Horna videnda loco, / nec jam, parte sui, ratibusque et mercibus ipsis / moenibus
atque omni corpore gentis abest. / Illa velut toto deducta colonia mundo / delitijs pascit lumina cuique suis. (Ja,
Velius brengt zijn vaderstad de hele wereld rond, overal kan men Hoorn zien. Die stad is door zijn toedoen met
haar schepen, haar koopwaar, ja, zelfs met haar muren en met al haar burgers naderbij gekomen. Zij is als het
ware als een kolonie over heel de wereld gebracht en is door haar weelde een lust voor ieders ogen.); in vs 30
stond 'adest', hetgeen ik vervangen heb door 'abest'.
14
FA 90 heeft 'iam' in plaats van 'nunc'.
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Hier heeft u niet één enkele stad voor u, u ziet er twee, ja, wel drie, (20) en bovendien zult u
nog het kale platteland zien. Hier zult u het oude rietland, dat de bakermat van een groot volk
is, te zien krijgen en ook muren waar Remus overheen kon springen, een stad, die nog geen
bedrog herbergt noch de kwalen die regeringen eigen zijn en die geweldig gegroeid is door
haar eenvoud. (25) Zo komt het dat de huizen grond en de voor anker liggende schepen water
te kort komen en Hoorn haar koopwaar niet kan bergen.

10. Op de dichter.
Als u zo dadelijk, voortreffelijke burger, af zou moeten rekenen met uw vaderstad, hoeveel
zou die u dan schuldig zijn? Maar toch is het niet nodig om uw uitgaven op te schrijven om
geen ontvangsten te willen missen, (5) omdat u een goed deel van de ziel bent die een zo
groot lichaam beheerst, omdat die zonder uw raad niets tot stand brengt en omdat u haar als
was u onderricht door Paeon zelf van binnen verkwikt als zij door het ziekte brengende
hemelgesternte geraakt is; en ook hoeft u de eer niet op te schrijven die u verdiend hebt door
zó dikwijls een burger te redden (10) wiens laatste uur eigenlijk al geslagen had. Dit werk
alleen is voor u voldoende om uit te steken door verdiensten, u kunt er een heel grote
schuldeiser van haar, uw vaderstad, door zijn. Zij is het, die uw moeder een plaats heeft
gegeven om u ter wereld te brengen, waar u zelfs niet door toedoen van Alva om zou komen.
(15) Dat is wel het allerbeste, wat een vaderland kan bieden, hierom is het dat Jupiter van
Kreta en Apollo van Ortygia (als we dat mogen geloven) houdt. U geeft aan uw voedster een
vorm en een plaats, die haar in staat stellen het vernielende vuur noch de Spanjaard te vrezen,
noch de nabije zee, die een borstwering van een enorme hoop (20) zeewier en planken maar
nauwelijks tegen kan houden. Ook zullen uw muren, gestut als ze zijn door het dunne papier,
in stand blijven en de eeuwen die zij doorstaan hebben, niet tonen, wanneer dit sieraad van het
vaderland met haar huizen, die naar de hemel oprijzen, door gras of water (moge die ramp
nog lang uitblijven) bedekt zal zijn.
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Latijnse teksten

11. In praestantissimum philosophum D. Henricum Gesteranum, acerrime in celeberrima Lugd. Academia gradum Magisterii adeptum.
Lugduni Batavorum, Ex Typographeio Christophori Guijotii. 1604.

5.

10.

15.

20.

25.

30.

35.

40.

Spiritus aeterni postquam structoris Olympi
invectus per inane chaos flammantibus alis
transiit horrentes atra formidine tractus,
intumuere lacus undantes turbine nigro
horridaque intremuit moles tenebraeque profundae,
quaque tulit vires ingens ardebat hiatus
totaque flamma fuit noctis tenebrosa vorago.
Acrius incumbens tandem Deus igne corusco
discidit extructam vasta caligine molem
atque ita perfusus totum se corpore magno
miscuit, et rebus tandem dedit esse figuras.
Agnovit venerans regem decus aetheris alti
inflexitque genu liquidum vultumque serenans
luminibus centum nitidis arrisit ab alto,
continuoque Dei donum venerabile terram
excipiens patulis refovebat laetus in ulnis.
Tum pater informi limo fingebat alumnum
qui caput extollens arcis foret incola tantae,
aetheriique aestus latices infudit inerti
materiae, qui cuncta suo discerneret igni,
ut prius informem molem glomeravit in orbem.
O hominum coecae mentes, o vana parentis
pondera, quid vobis friget vigor igneus ultro
obrutus aeternis tenebris crassoque vapore?
Ipsene corporeis animosus torpeat umbris
qui caligantes campos patefecit Olympi?
Tractibus aetheriis immani corpore coelum
incubat, et nunquam collidit turbine torvo.
Noxque diesque vices variant; hinc Phoebus apertum
flammeus ingreditur coelum statione diurna,
illinc agmen ovans vigilum vocat ordine Luna.
Nos tamen immensum volvit chaos huc atque illuc,
et nox perpetua miseros circumvolat umbra.
Quique vigor plantas in coelum vertice celso
erigit, hic nostrae tantum superesse videtur
stultitiae, radixque Erebum descendit ad imum,
supremosque polos insana cacumina pulsant.
At tu, GEISTRANIDE, sublimis es incola mundi
dignior; hinc civem manet ignea machina coeli.
Nil tibi iam terrae superest, quantumque lacertis
Iupiter immensam coeli stipavit in arcam,
mente capis. Nec iam levium spectacula rerum
amplius admiranda: vocat te magnus Olympus
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11. Tot de voortreffelijke filosoof Henricus Geesteranus, die aan de zeer beroemde Universiteit
van Leiden met zijn buitengewoon scherpzinnige werk de graad van Magister verkregen
heeft.
Leiden 1604. Gedrukt bij Christophorus Guijotius.
Toen de Geest van de eeuwig levende bouwer van de Olympus door de ledige chaos was gevlogen met zijn vlammende vleugels, kwam hij door gebieden die rillen van duistere angst. De
golvende wateren zwollen door een donkere wervelstorm, (5) heel de huiveringwekkende
massa, die in diepe duisternis gehuld was, begon te beven en overal waar hij zijn kracht heen
wendde, brandde de onmetelijke afgrond en was de donkere diepte van de nacht een vlammenzee. Tenslotte spande God zich nog wat meer in en scheurde de opeengehoopte massa, die
in diepe duisternis gehuld was, met zijn flikkerende bliksem uiteen. (10) En zo vermengde hij
zich, door zich er in te verspreiden, geheel met dat grote lichaam en zorgde er uiteindelijk voor
dat de dingen hun vorm kregen. De prachtige, hoge hemel erkende hem vol eerbied als zijn
koning en boog zijn buigzame knie en met kalm gelaat lachte hij met zijn talloze stralende ogen
vanuit den hoge. (15) Hij nam terstond de aarde als een eerbiedwaardig geschenk van God tot
zich en koesterde haar vol vreugde in zijn wijd geopende armen. Toen vormde de vader uit
vormeloze klei een kind dat, als het zijn hoofd op zou richten, die enorme burcht moest
bewonen en goot Hij over de nog levenloze materie de sappen uit van de hemelse gloed, (20)
die alles met zijn vurige adem zijn eigen vorm moest geven toen hij eenmaal de vormeloze
massa opeengehoopt had om de aarde te maken.
Ach, gij blinde mensenzielen, ach gij nietswaardigen, die slechts een last voor uw vader zijt,
waarom laat u uit eigen vrije wil die vurige kracht verkoelen, gehuld als zij is in eeuwige duisternis en dichte mist? (25) Moet soms de kracht die de donkere velden van de Olympus
ontsloten heeft, in de schaduwen van uw lichaam verkwijnen?
De hemel rust met zijn immense lichaam op de hemelboog en stoot nooit op een grimmige
orkaan. Dag en nacht wisselen elkaar af; aan de ene kant komt Phoebus (30) vlammend de open
hemel binnenrijden vanuit de plaats waar hij dagelijks uitrust, aan de andere kant roept de Maan
op de rij af haar juichende schare wachters. Ons ongelukkigen wentelt een enorme chaos echter
in alle richtingen en omhult de nacht met haar eeuwige schaduw. (34) Wij denken in onze
domheid dat de levenskracht, die jonge bomen met hun top hoog naar de hemel stuwt - hun
wortels dalen tot in de diepten van de Onderwereld af en hun reusachtige kruinen stoten tegen
de verre hemelgewelven - de enige nog overgebleven kracht is.
U echter, telg van het geslacht Geesteranus, bent een waardiger bewoner van de grootse
wereld: na dit leven wacht u het burgerschap van de stralende hemel. (40) Nu al hebt u niets
aards meer, en alles wat Jupiter met zijn handen opgetast heeft in de enorme schatkist van de
hemel, omvat u met uw geest. U hoeft u over het schouwspel dat onbenullige zaken u bieden,
al niet langer te verwonderen: ú roept de grote Olympus,
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50.

Latijnse teksten

perstringitque operis mentem majoris imago.
Aetheriusque calor prorumpens agmine magno
corporeae pestis vinclis et carcere caeco
nubila sub pedibus calcat terraeque vapores,
perque vagos equitans campos flammantis aperti
antiquam patriam petit aetheris, hicque relicto
corpore purpureo se vestit lumine coeli
luxuriaque fluens bibit aurae simplicis haustus.
Quodque capit terram diffusaque caerula late
aggeribus vastis circumvolat, est tibi corpus.
12. In Victoriam Navalem Ad Portum Steenbergae.15

5.

10.

Clauserat aeterno Batavum dux obice Scaldim,
et patuit solis in mare cursus aquis.
Qui ratibus pontum complerat, mercibus orbem,
non minimo lintri pervius amnis erat.
Non opus est auris nec aquis mihi, Celtiber inquit,
terra dabit velis, quam negat unda, viam.
Sic ait, et quanto per Athi juga remige Xerxes,
per brevia et Syrtes et vada coeca ruit.
At pater Auriacus subridens 'Ostia cuncta
pandite, non hostis, sed venit hospes', ait.
Fit rata vox. Tota nam se cum mole Batavis
tradidit, et Patriae est Heinius alter Iber.
Die Prins had soo den Scheld als met een boom gesloten,
dat 't water tot den zee daer door alleen cond vloten.
Die met haer schepen had den heelen Zee bespreit,
was noch geen bootje heer noch geen verslete pleit.
Die Spangiaerd riep, ick can wel sonder water seilen,
ick ben een heer van 't Landt, laet Geus het water peilen.
Daer meed soo vloogh syn vloot door shorren en door sant,
als Xerxes over bergh en dal in Grieckenlant.
Die Prins al lachend sey; set al ons havens open,
en laet hem vry daer in met volle seylen lopen.
Hij brenght ons desen buyt, en is ons Pieter Hein.
Het woordt was nauwlijcx uyt, 't was al ons tot een grein.
13. Apotheosis Gustavi Magni, Suecorum, Gothorum, Vandalorum etc. Regis.16
Hic ille vindex magnus orbis, Hercules

15

Dit korte gedicht, dat voorzien is van een afbeelding en een Nederlandse vertaling op rijm, beslaat één bladzijde.
In het regionaal archief te Alkmaar wordt zo'n blad bewaard (FA 83)
16
Van dit gedicht zijn er twee (handgeschreven) versies, in FA 84 en in FA 90. De versie van FA 84 is door mij
gebruikt.
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de voorstelling van iets belangrijkers beroert uw geest. (45) Het hemelse vuur breekt op volle
sterkte uit de boeien van het lastige lichaam, die duistere gevangenis en vertrapt de wolken en
nevels van de aarde onder zijn voeten. Het drijft zijn paard over wijde vlakten, op zoek naar zijn
vroegere vaderland, de wijde hemel vol licht; (50) het tooit zich, na het lichaam hier achtergelaten te hebben, in het purperen schijnsel van de hemel en drinkt, overvloeiend van weelde,
teugen zuivere lucht. En datgene wat de aarde opzoekt en overal door de blauwe hemelgewelven met hun onmetelijke muren rondvliegt, dat is uw lichaam.

12. Op de overwinning ter zee bij de haven van Steenbergen.
De leider van de Nederlanders had de Schelde met een versperring voor eeuwig afgesloten en
alleen voor het water was het nog mogelijk om naar de zee te gaan. De rivier die de zee met
schepen en de wereld met handelswaar gevuld had, liet het allerkleinste bootje niet meer door.
(5) 'Ik heb wind noch water nodig', sprak de Spanjaard, 'het land zal mijn schepen de weg
verschaffen die het water mij weigert.' Dat waren zijn woorden, en met even veel boten als
waarmee Xerxes door de bergen van Athos was getrokken, stortte hij zich in ondiepten,
moerassen en onbekende wadden. Maar onze vader van Oranje glimlachte en zei: (10) 'Zet
alle havens open, er komt geen vijand aan, maar een gast.' Zijn woord werd bewaarheid, want
met zijn hele hebben en houden leverde de Spanjaard zich aan de Hollanders uit; hij is voor
ons vaderland een tweede Piet Hein.

13. De apotheose van Gustaaf de Grote, koning van de Zweden etc.
Deze man, die beroemde, grote beschermer van de wereld, is een echte Hercules,
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5.

10.

Latijnse teksten

non falsus, et non editus falso Iove,
sed a potentiore missus Numine17
monstris domandis et tuendis gentibus
adversus impias tyrannorum minas,
hic quidquid illum somniavit Graecia
fecisse, fecit, veraque ultra fabulam est
enixa virtus. Ergo pro laboribus
heros receptus contubernio deum
coeli refulget non inani gloria.18
14. In mortem ejusdem.19

5.

10.

In lacrymas tecum solvatur, Suecia, coelum,
et referat planctus axis uterque tuos.
Funeris in tanti luctus non sufficis una,
nec dolor ad solos pertinet iste Getas.
Belgica non minus est, Germania non minus, orba,
nec pars in luctu, Gallia, parva tibi.
Longius it terris clades, et limite claudi
non secus ac virtus principis ipsa nequit.
Orbis in hoc uno terrarum salvus, in uno
fortunae rerum credita summa viro.
Utque vir hic cecidit, cecidit simul orbis, et omnes
involvit populos una ruina simul.
15. In natalem Magni Galliarum DELPHINI, ad Regem Patrem.20

5.

10.

17

Pro Superi, quanto caelum vestitur honore,
quantum nunc alio fundit ab axe decus!
Quid solito maior Titan processit Olympo,
nec solitus fulgor complet utrumque polum?
Cedere lux nocti nescit, nec Sole cadente
occidit, at purus stat sine Sole dies.
Fallimur, an fatis tam longum debitus orbi
natalis nati est hic, Ludovice, tui?
Non hoc sponte sua miserunt sidera lumen,
nascentis pueri sed nitor ille fuit.

De verzen 2 en 3 luiden in de versie van FA 90: ‘non falsus, ille nec Iovis falsi nothus / potente missus in
terras deo…’.
18
FA 90 heeft ‘inanis’ in plaats van ‘inani’.
19
In het handschrift zijn de verzen 7 en 8 in de marge bijgeschreven. De versie van FA 90 is langer dan die van
FA 84; tussen de verzen 4 en 5 zijn de volgende verzen geschoven: Nox uni populo, toti rex occidit orbi, / pars
fuit in tanto lumine cuique sua. / Sic ubi sol tenebris cessit, non conditur unus / nocte locus; totum sed tegit
umbra polum. / Longius in terris clades, et limite claudi / non secus ac virtus principis ipsa, nequit.
20
Dit gedicht komt voor in FA 86 (een dubbelzijdig foliant) en in FA 90.
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een echte zoon van Jupiter, maar een, die gezonden is door een machtiger God om monsters te
temmen en volkeren te beschermen (5) tegen boze tirannendreiging. Hij heeft alles wat Griekenland verzonnen heeft over Hercules, gedaan en zijn waarachtige deugdzaamheid heeft zich
boven die van de verhalen uitgewerkt. Zodoende is die held als beloning voor zijn inspanningen
in de gemeenschap van de goden opgenomen en staat hij te stralen in waarlijk hemelse glorie.

14. Op zijn dood.
Laat de hemel, Zweden, mèt u in tranen wegsmelten en laten de twee polen van uw geweeklaag
weergalmen. Voor het rouwen om de dood van zo’n groot man bent u alleen niet voldoende en
die pijn gaat niet alleen de Zweden aan: (5) ook de Nederlanden en Duitsland hebben geen
minder groot verlies geleden en ook u, Frankrijk, bent voor een groot deel in rouw gedompeld.
Deze ramp gaat verder dan uw gebied en kan evenmin als de deugdzaamheid van uw vorst door
de grens tegengehouden worden. Men geloofde dat bij hem alleen de wereld veilig was, (10) dat
hij alleen een waarborg was voor geluk. En toen deze man stierf, stierf tegelijkertijd de wereld
en werden alle volkeren tegelijk in één en hetzelfde ongeluk gestort.

15. Op de geboorte van de grote Dauphin van Frankrijk; tot zijn vader, de Koning.
Grote goden, met welk een eer wordt de hemel bekleed! Hoe groot is de roem die zich nu uit
een verre streek verspreidt! Waarom was de Zonnegod groter dan gewoonlijk toen hij van de
Olympus vertrok en vult niet zijn gewone schittering beide polen? (5) Als de nacht komt, weet
zijn licht van geen wijken en sterft niet bij zonsondergang, maar ook zonder zon blijft het zo
helder als overdag. Vergissen wij ons of is dit de door het lot reeds zo lang aan de wereld
beloofde geboortedag, Lodewijk, van uw zoon? Niet de stérren hebben uit eigen beweging dit
licht gezonden, (10) maar het was de glans van uw pas geboren zoon.
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Latijnse teksten

16. Ad Reginam Matrem, super ignibus triumphalibus in signum laetitiae accensis.

5.

Ignibus assiduis quod magnus fulminat aether,
quodque omnis tellus ardet et omne fretum:
non haec summa dies sed felicissima rerum est,
gaudia, quae possit maxima, mundus agit.
Sic tibi de partu gratari debuit isto,
diva parens; tanti est te peperisse semel.
Parturiit tecum, nunc tecum solvitur orbis:
cum nato genitus visus et ipse tuo est.
17. In Delphinum natum.
Quod cum sideribus iam vultus laetior orbi est:
Delphino ridet, Gallia laeta, tuo.
18. Aliud.

5.

10.

Aspicis extremis commotum finibus orbem,
et nulla fixum parte manere sui.
Migrantes videas populos ex omnibus oris,
cunctaque terrarum carpere regna viam,
quaeque utroque jacent gelido sub cardine mundi,
quaeque sub ardenti torrida sole jacent.
Stat dromas atque elephas incurvatusque camelus,
inque iter immensum tollere gaudet onus.
Parte alia cervi, volucres capreaeque fugaces
per glaciem traheis altaque saxa volant.
Nec minus Oceanus turbatur navibus omnis,
velaque tot currunt flamine quaeque suo.
Omnibus una viae causa est, spectetur ut infans;
orbis id infanti debuit officium.
19. Aliud super classibus Hispaniae a Gallis expugnatis.
Desinat Herculeas extollere Graecia cunas:
Delphini cunas plus meruisse sciat.
Insignes geminis tantum serpentibus illae,
has geminae victrix laurea classis obit.
20. Reginae.21
Nympha, cui septem se submisere Triones,
saevitiamque Ursae cui posuere suam,
ingenij ver mite tui sic temperat Arctum,

21

Twee gelijkluidende versies in FA 90 en 95.
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16. Tot zijn moeder, de Koningin, over de vreugdevuren, die als teken van blijdschap ontstoken zijn.
Waarom schittert er steeds weer vuur aan de grote hemel en staan de hele aarde en alle zeeën
in lichterlaaie? Wel, dit is niet de laatste dag van de wereld, maar wel de gelukkigste; de
wereld smaakt de grootst mogelijke vreugde! (5) Op een dergelijke wijze behoorde zij u geluk
te wensen met deze geboorte, gij edele moeder, zó belangrijk is het, dat ge uw eerste zoon
gebaard hebt. De wereld heeft met u in barensnood verkeerd en wordt nu met u verlost; het
leek wel, of ook zij zelf, mèt uw zoon, geboren is.

17. Op de geboorte van de Dauphin. (1)
Hoe komt het, dat nu mét de sterren ook de wereld zo blij kijkt? Zij lacht, verheugd Frankrijk,
naar uw kroonprins.
18. (2)
U ziet dat de aarde bewogen is tot haar verste einden, nergens blijft zij onveranderd zichzelf.
Men kan volkeren zien reizen uit alle streken en uit alle rijken van de aarde op weg zien gaan,
(5) alles wat aan de beide ijskoude polen van de wereld en ook alles wat verdord onder de
brandende zon ligt. De dromedaris, de olifant en de bultige kameel staan klaar en nemen verheugd hun last op zich voor een enorme reis. Elders snellen herten, vogels en vlugge reeën
(10) met sleden door de ijzige kou en vliegen over hoge rotsen. Ook wordt de hele Oceaan in
onrust gebracht door schepen en komen zeer vele boten, elk door hun eigen wind
voortgedreven, aanijlen. Allen hebben één reisdoel: de boreling zien; de wereld was die plicht
wel aan dit kindje verschuldigd.

19. Een gedicht over het veroveren van Spaanse vloten door de Fransen.
Laat Griekenland er toch mee stoppen, de wieg van Hercules in de hoogte te steken: het moet
maar weten dat de wieg van de Dauphin van meer waarde is. De eerste valt slechts op door
een tweetal slangen, terwijl de laatste de lauweren voor het overwinnen van twee vloten ten
deel vallen.
20. Aan de Koningin.
Jonge vrouw aan wie de zeven sterren van de Grote Beer zich onderworpen hebben en voor
wie Grote en Kleine Beer hun woestheid afgelegd hebben, de zachte lente van uw karakter
maakt die twee Beren zó kalm,
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sic fera mansuescit moribus ora tuis,
cultus ut huc melior, Veneresque et Gratia laeta
omni transtulerint de regione Lares,
et iam nulla tua sedes sit gratior aula,
iamque Helicon Musis sordeat ipse suus.
Praetulit huic auctor migrandi, frater Apollo,
frigora Gothorum Vandaluasque nives.
Haec mala nequicquam sapientum pectora terrent:
virginis est tanti principis ore frui.
Hoc populis pro vere tuis, pro sole, serenum est:
hoc spirat toto suavior aura polo.
21. In sacram inaugurationem eius.22

5.

10.

15.

Delitiae rerum, Naturae gloria, Virgo,
hoc, quo se iactat, se superavit opus.
Aspice quo studio, genitrix ceu sedula sponsae,
apparet haec sceptri splendida festa tui.
Nil tibi non confert, toto quod amabile mundo
nascitur, in cultus ambitiosa novos.
Omnis in ornatus tantos vix sufficit orbis,
excutiat quamvis in tua dona sinum.
Aethere divisus toto coït axis uterque,
atque Auster Boreae iungitur, ecce, tuo.
Nec tamen hic tractus, nec praesens te capit aetas;
munus in hoc revocat saecula prisca polus.
Quicquid Caesareis spectandum Roma triumphis
praebuit, et praebet Suecia vestra tibi.
Nec modo nunc homines diverso ex orbe, sed ipsos
convenisse ferunt ad tua sacra deos.
Te tamen hi spectant unam, mirantur et unam:
tu summa es festi, tu decus omne, tui.
22. In effigiem Reginae.

5.

22

O quantum exiguo caelatum numen in auro est,
si faciunt virtus quaelibet arsque deos!
Prisca superstitio sic dis implevit Olympum,
sic factus superum Jupiter ipse pater,
sic cum Mercurio Phoebus, cum Pallade Juno,
et ternae Charites Pieridesque novem.
Tot Regina refert sublimi pectore divos,
et non unius numinis instar habet.

Van dit gedicht en het volgende komen twee gelijkluidende versies in FA 90 en 95 voor.
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deze woeste streek wordt zó rustig door uw optreden, (5) dat de manier van leven hier verfijnder
is geworden en de liefdesgodinnen en de Gratiën blij hun woningen uit alle streken hierheen
overgebracht hebben. Er is al geen enkele verblijfplaats aangenamer meer dan uw paleis en de
Muzen vinden hun Helicon zèlf maar gewoontjes. Boven deze berg heeft hun broer Apollo, die
het voorstel tot de verhuizing gedaan heeft, (10) de kou en de sneeuw van noordelijke volkeren
verkozen. Het is tevergeefs dat deze kwade zaken de geleerden pogen af te schrikken: het is van
onschatbare waarde, te genieten van het gelaat van de maagdelijke vorstin. Dat gelaat is in zijn
kalmte voor uw volk als de lente, als de zon, en het doet een zoelere wind waaien in heel de
hemel boven uw gebied.

21. Op haar plechtige inauguratie.
Jonge vrouw, lieveling van het heelal en glorie van de Natuur, dit werkstuk – hoe trots is zij
erop - heeft zichzelf overtroffen. Kijk toch eens, met welk een ijver zij, als de bedrijvige
moeder van een bruidje, deze schitterende festiviteiten ter ere van uw aanvaarding van de
scepter voorbereidt. (5) Niets is er van wat er aan verrukkelijks op de hele wereld groeit, dat
zij, die streeft naar steeds weer nieuwe ontwikkelingen, niet voor u bijeenbrengt. De hele
wereld is maar nauwelijks voldoende voor zoveel luister, hoewel die toch alle gaven, die voor
u bestemd zijn, in uw schoot uitstort. Beide polen komen, hoewel ze gescheiden worden door
het hele hemelruim, samen, (10) en zie, de Zuidenwind wordt verenigd met uw Noordenwind.
Ook bent u niet gebonden aan deze streek of aan de tijd van nu, want voor dit feestelijke
gebeuren roept de hemel de tijden van vroeger terug: alles wat Rome de keizerlijke triomftochten aan bezienswaardigs bood, biedt ook uw Zweden u (15) en men zegt dat bij deze
gelegenheid niet alleen de mensen vanuit de hele wereld, maar ook de goden zèlf samengekomen zijn voor uw inwijdingsfeest. Zij nu kijken naar u alleen en zij bewonderen u alleen:
u bent het hoogtepunt, het bekoorlijke middelpunt van uw feest.

22. Op een afbeelding van de Koningin.
Hoeveel goddelijkheid is er gedreven in een klein stukje goud, als veel talent en kunstzin
afbeeldingen van goden vervaardigen! Op die wijze heeft het bijgeloof van vroegere tijden de
Olympus met goden gevuld, zó is Jupiter, de vader van de goden, zelf ontstaan, (5) zo zijn
ook Apollo en Mercurius, Juno en Pallas, de drie Gratiën en de negen Muzen ontstaan. Zóveel
goden bergt de Koningin in haar fiere hart; zij is niet slechts de gelijke van één enkele god.
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23. Epitaphium Nobilissimae Dominae Hesteriae de Foresta.23

5.

10.

Lugete, di deaeque, vestras Gratias,
quibus remotis nil amabile est polo,
Venusque sordet, et Cupidinum chorus,
deumque lusus, et deum convivia.
Ecquis putasset posse Gratias mori!
Ah, cum sua sunt mortuae Forestia,
in ore cujus et venusto pectore
spirasse quondam, nunc sepultas, vidimus.
Heu, quid perenne, quid perire nescium,
deae perire si queunt Modestiae!
Beweent u Gratien u zedighe gespelen
Die o Godinnekens die Doodt u gaet ontstelen.
Die sonder wien by u geen ding was aengenaem,
En schoonheyt en gheneucht verloor oock selfs haer naem.
Wie dacht dat die tijdt cond den Gratien verderven!
Wy hebben haer nochtans in een Jonck-mensch sien sterven.
Haer Doot-kist en haer Graf is Hester van Foreest,
Die eertijts haer Paleys en Lust-Hof is gheweest.
Manibus piis posuit I.F.
24. Cunaeo filio.
Magni magna patris proles, haec accipe tanto
debita, sed sero praestita, thura rogo.
25. Magni Cunaei manibus.

5.

10.

23

Hoc Themis, hoc omnes habitarunt pectore Musae,
Phoebus in hoc vultu conspiciendus erat.
Quem nunc urna capit, totus non ceperat orbis:
ingenio mundum clauserat ille suo.
Non satis in tantam Latium, nec Graecia, mentem,
nec Solijma et Memphis cum Babijlone, fuit.
Tot populos linguis, tot gentes artibus unus
praestitit, et mundi totius instar erat.
Tantum Leida viro quondam possedit in uno,
nunc uno tantum perdidit orba viro.

Het betreft een drukwerk van één vel (familie-archief no 98), waarop een Latijnse tekst en een 'vertaling' ervan in
het Nederlands.
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23. Grafschrift voor de edele vrouwe Hester van Foreest.
Beweent, goden en godinnen, uw Gratiën; nu zij weggenomen zijn, is er niets aanlokkelijks
meer onder het hemelgewelf en zijn Venus, het koor van de liefdesgodjes en het spel en de
maaltijden van de goden nog slechts onbeduidende zaken. (5) Wie zou er nu gedacht hebben dat
Gratiën konden sterven! Ach, zij zijn gestorven mèt hun volgelinge, Hester van Foreest; wij
hebben hen ooit zien ademen in haar gelaat en haar liefelijke borst; nu zijn ze begraven. Ach,
wat is er nu bestendig, wat kan er nu niet vergaan, (10) als de godinnen van de bescheidenheid
kunnen vergaan!

24. Aan de zoon van Cunaeus.
Grote zoon van een grote vader, aanvaard, zo vraag ik u, dit wierookoffer, dat ik zozeer verschuldigd was te brengen, maar te laat gebracht heb.
25. Ter herinnering aan de grote Cunaeus.
In dit hart heeft Themis, hebben alle Muzen gewoond, in dit gelaat kon men Apollo
aanschouwen. Hem, die nu een urn bevat, kon de hele wereld niet bevatten, want met zijn
verstand had hij de aarde omsloten. (5) Voor een zo grote geest waren Latium en Griekenland,
waren Jeruzalem, Memphis en Babylon niet genoeg. Door zijn talenkennis en zijn vaardigheden
muntte híj alleen uit boven zeer veel volkeren en kon hij het opnemen tegen de hele wereld.
Zóveel heeft Leiden ooit in één man bezeten, zóveel nu verloren door één man te moeten
missen.

416

Latijnse teksten

26. Prosopopaea consolatoria ad nobiliss. D. Cornelium van der Mijlen, equitem etc.
super obitum filij Arnoldi van der Mijlen etc.

5.

10.

15.

20.

Milius in cunctos fortunae exercitus ictus,
et iam fortunae victor, et ipse sui,
dum recipit natum, iam non, o Gallia, natum,
nec qualem fidei credidit ille tuae,
non valuit magnos animi componere fluctus,
et lacrijmans dixit, sic mihi, nate, redis?
Sic patriae quondam promissos solvis honores?
Hosne refers fasces? Haecne curulis erat?
At pater, aetherijs etiam nunc praeses in oris,
qualis erat Batavis cum sua iura dabat,
ordine quaeque rogans priscae subsellia gentis,
damnabat lacrijmas sanguinis ipse sui.
Iamque rogans ipsum, cuius mors causa rogandi,
care nepos, inquit, vera fatere, precor;
dic mihi, si forsan dederint tibi fata redire
ad patrias sedes an redijsse velis?
Ille refert, non si totus mihi serviet orbis,
quaeque mihi dabitur vita perennis erit.
Hoc pater, o superum Rex, hoc moestissima mater
audiat, et lacrijmas sistat uterque suas.
27. Ad nobiliss. strenuiss. etc. Adrianum van der Mijlen Dominum in Mijlen
etc. super vultu patris eius in capulo positi.

5.

10.

15.

Parce, precor, lacrijmis, o Mijli, parce querelis,
hoc te, sic positum, crede monere patrem.
Aspice, quam vivo, seque ipso pulcrior, ore
dissimulet mortem seque obiisse neget!
Luminibus, quamvis clausis, spectare gementes
et, clauso quamvis, dixeris ore loqui.
Illa quies vultus, tranquillae mentis imago,
non unquam dispar dissimilisque sibi,
inconcussa manet tota compage soluta
et superest aliqua sic quoque parte sui.
Haec blandi facies epulantes inter amicos
hospitis, inque ipso est funere triste nihil.
Talis ab Oetaeo virtus Tirynthia busto
accubuit dapibus concilioque deûm.
Sic nos ille docet secum contemnere mortem,
seque probat vita iam meliore frui.
28. Aliud.
Mijlius hoc vultu secum suprema peregit;
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26. Troostdicht voor de weledele heer Cornelis van der Mijlen, ridder etc., over de dood van
zijn zoon Arnold van der Mijlen etc.
Van der Mijlen, die met alle slagen van het lot al ervaring had en die tenslotte het lot en
zichzelf overwonnen had, kon, Gallië, toen hij zijn zoon terugkreeg, die niet meer in leven
was en niet langer degene was die hij aan u had toevertrouwd, (5) de hoge golven die in zijn
gemoed opwelden, niet in bedwang houden en sprak in tranen: 'Kom je zo, mijn kind, bij me
terug? Is dit de manier waarop je het vaderland de eerbewijzen levert die je het ooit beloofd
hebt? Zijn dit de eretekenen die je meebrengt, was dit je ambtszetel?' Maar zijn vader, die ook
nu weer, in de hemelse streken, een belangrijke plaats innam, (10) zoals hij dat ook deed toen
hij rechter was onder de Nederlanders, vroeg als voorheen op de rij af het aanwezige volk om
zijn mening en veroordeelde zelf de tranen van zijn vlees en bloed. En nu ondervroeg hij hem,
wiens dood de oorzaak van deze zitting was, en zei: 'Lieve kleinzoon van me, spreek de waarheid, zo bid ik je; (15) zeg mij of, als het noodlot je misschien mocht toestaan om terug te
keren, je naar de woning van je vader zou willen teruggaan.' Hij antwoordde: 'Zelfs niet, als
de hele wereld mij dient en het leven, dat mij gegeven wordt, eeuwig van duur is.' Mogen dit,
o Hemelkoning, de zeer bedroefde vader en moeder horen en laten zij beiden hun tranen
drogen.

27. Aan de weledele heer Adriaan van der Mijlen, over het gelaat van zijn vader, toen die
opgebaard lag.
Spaar uw tranen, zo bid ik u, Van der Mijlen, houd op met uw geklaag; uw vader, die hier zo
ligt, maant u er toe, geloof dat maar! Zie toch, hoe hij met zijn haast levend gelaat - hij is
schoner dan hij ooit was - de dood verbergt en ontkent, gestorven te zijn! (5) Je zou zeggen,
dat hij met zijn ogen, hoewel ze gesloten zijn, de rouwenden aankijkt en dat zijn mond,
hoewel gesloten, spreekt. Die kalmte op zijn gelaat, afspiegeling van een geruste ziel die nooit
in tegenspraak met of ongelijk aan zichzelf is, blijft, nu het lichaam ontbonden is, onaangetast
(10) en is zo ook nog ergens in hem aanwezig. Dit gezicht is het gezicht van de innemende
gastheer bij een feestmaal, temidden van zijn vrienden; zelfs nu hij gestorven is, is er niets
droevigs in te bekennen. Zo lag de held uit Tiryns na zijn verbranding in Oeta aan bij de
maaltijden en de vergadering van de goden. Zo leert hij ons om met hem de dood te verachten
en bewijst hij dat hij nu van een beter leven geniet.

28. (2)
Van der Mijlen heeft met déze uitdrukking op zijn gelaat zijn laatste ogenblikken beleefd:
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sic praeijt morti, dum trahit ipsa moras,
dum sibi praemoriens caelo spatiatur aperto,
et procul a terra est corporeaque lue.24
Sic animo verae praecepit gaudia vitae,
ut moriens non se senserit ipse mori.
Iamque ita subductus morti est, non occidit, ille.
Vita prior vita continuata nova est.
Quam sibi non vana spondebat mente superstes,
illa fronte probat mortuus esse datam.
Nulla vides toto lethi vestigia vultu,
inque hilari residet plurimus ore vigor.
Quam nihil in sanctum potuit mors invida pectus!
Carpere vix potuit corpus inane viri.
29. In effigiem defuncti.

5.

10.

Mijlius hic ille est, spirans pietatis imago,
virtutis vivum conspicuumque decus.
Nomina quot felix Latium, quot Graecia iactat,
tot simul hoc uno Mijlius ore refert.
Hoc populis, laetum ceu sidus, fulsit, et orbi
publicus orator, publicus hospes erat.
Hoc Antenoridas, hoc regem, Gallia, vestrum
flexit, et Hispani foedere fregit opes.
Hoc patriae clavo, curis insomnis, adhaesit,
tempore tam longo conspiciendus eques.
Res quoque Pieridum studio curavit eodem,
officijs docti verus Apollo chori.
Et sua pars ipsis nunc est in funere divis,
nec solos homines perculit iste dolor.
30. Epitaphium Petri Bulii advocati fisci rerum maritimarum.25
Quid fisci, Neptune, tui juvat esse patronum?
Tam clarum tellus obruit atra caput.
Gesserat et decus hoc pater, et cum munere natum
nominis haeredem liquerat ille suo.
31. Ad Illustrissimum Molinum Reipublicae Venetae Senatorem.26
Horrida quod gelidi Boreae mea musa pruinis
ad nitidos audet Principis ire lares:
hospite fisa suo est, Maecenas publice vatum,

24
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zó ging hij de dood voor, toen die zelf nog aarzelde, toen hij, als was hij al gestorven, door de
wijde hemel wandelde en zich ver van de aarde en zijn vergankelijke lichaam bevond. (5)
Zozeer ondervond hij in zijn ziel al vooraf de vreugden van het ware leven, dat hij stervende
niet merkte dat hij stierf, en zo is hij stilletjes door de dood meegevoerd, niet gestorven; zijn
vroegere leven heeft zich voortgezet in zijn nieuwe leven. Het leven dat hij zichzelf, toen hij
nog gezond was, niet ten onrechte in het vooruitzicht stelde, (10) is hem - daarvan getuigt die
gezichtsuitdrukking - bij zijn dood gegeven. Op heel zijn gelaat zie je geen enkel spoor van de
dood, het is verheugd, er blijft een grote kracht uit spreken. Hoe weinig kon de afgunstige dood
uitrichten tegen zijn vrome hart! Zelfs zijn sterfelijk omhulsel heeft hij maar nauwelijks kunnen
aantasten.

29. Op een afbeelding van de overledene.
Dit is de bekende Van der Mijlen, toen hij nog leefde een voorbeeld van vroomheid, een opvallende parel van deugdzaamheid. Even veel roem als waarop het gelukkige Latium, waarop ook
Griekenland zich laat voorstaan, spreekt er uit dit unieke gelaat van Van der Mijlen. (5) Dit
gezicht straalde de volkeren tegen als een geluk brengend gesternte, voor de hele wereld was hij
woordvoerder en gastheer namens de staat. Dit was het gezicht waarmee hij de Venetianen,
waarmee hij uw koning, Gallië, van mening heeft doen veranderen en de macht van de Spanjaard door een verdrag heeft gebroken; dit ambtskleed van zijn vaderland bleef hij, ook al was
hij slapeloos van de zorgen, dragen, (10) hij, een ridder die zo'n lange tijd van zich zou doen
spreken. De zaak van de Muzen heeft hij eveneens met dezelfde inzet voorgestaan, door zijn
goede diensten een ware Apollo voor het koor der geleerden. Ook de goden zelf nemen deel aan
het rouwen om zijn dood; dit vreselijke verdriet heeft niet alleen de mensen terneergeslagen.

30. Grafdicht voor Petrus Bulius, advocaat fiscaal van de Admiraliteit.
Waarom schept u er behagen in, Neptunus, beschermheer van uw schatkist te zijn? De donkere
aarde heeft een zo beroemd man bedolven. Ook zijn vader had dit ere-ambt bekleed en hij had
zijn zoon als erfgenaam van zijn post èn van zijn naam achtergelaten.

31. Tot de zeergeëerde Molinus, raadslid van de Republiek Venetië.
Als u wilt weten waarom mijn Muze het waagt om huiverend door de kou van de ijzige noordenwind naar het schitterende verblijf van een vorstelijke persoon te gaan: zij vertrouwt op
haar vriend, gij Maecenas van alle dichters,

420

5.

10.

Latijnse teksten

credidit et comem versibus esse malis.
Jus tamen est illi propius, propioraque vincla,
hospitium queis hoc vindicet illa sibi.
Se genus illa tuum jactat, tu carminis auctor;
numine scribentis mens agitata tuo est.
Ne tibi crede duces solos jus esse creandi,
cum libet et vates, magne Moline, creas.
32. In obitum Illustrissimi Dominici Molini Reipublicae Venetae Senatoris.

5.

10.

15.

20.

Quid juvat, o Proceres, terris cessisse cruentis
securosque tubae jam maris esse deos!
Vos quoque sentitis miserae contagia terrae,
nec juvat immunes caedis habere manus.27
Non minus aeternae moriuntur sidera gentis,
et procul a telis et sine Marte cadunt.
Occidit illa etiam divum certissima proles,
illa Antenoreae vita salusque domus.
Credite non unum vobis perijsse Molinum,
sed Venetos omnes, si perijsse queant.
Jam satis indulsit privato quisque dolori,
publicus hic; luctum mittite quisque suum.
Omnibus a populis unus lugendus, in uno
tempore quod toto lugeat, orbis habet.
Adria flet, maestique novem flent ora Timavi,
nec Padus in lacrymas sufficit ipse suas.
Sed Liger his Rhenusque suas cum Tybride jungunt,
vertit et in lacrymas Mosa Batavus aquas.
Pars sua cuique uno est in funere, quaeque patrono
orba suo regio est, hospite quaeque suo.
Sors tamen hac gravior totique domestica mundo,
quod cum patrono, Pax, moritura tuo es.
Unius arbitrio potuit ferus arma Molini
ponere Mars, unquam si positurus erat.
33. Reverendissimo Balthasari Bonifacio, Archidiacono Tarvisiensi.28

5.

27
28

Ire salutatum properat dum nostra Molinum
hospite fraudata est littera morte suo.
An lateat, pulsetne fores, o arbiter aulae
Balthasar illustris, consuluisse velis.
Sed refer ut pulset: quamvis bonus occidit hospes,
parte tamen vivit nobiliore sui.

De versie van FA 90 geeft ‘prodest puras’ in plaats van ‘iuvat immunes’.
De versie van FA 90 geeft voor de verzen 7 en 8: Audiet hoc nomen, Veneto cum nomine, tellus, / dum genus
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en dacht dat u ook minder goede verzen vriendelijk gezind zou zijn. (5) Dit toch is een persoonlijk voorrecht van haar, maar persoonlijker nog zijn de banden, waardoor zij aanspraak kan
maken op deze vriendschap. Zij beroemt zich er op iemand als u te zijn; ú bent degene, die haar
tot dichten brengt, door een wenk van u wordt de geest van de schrijver geactiveerd. Denk toch
niet dat u het voorrecht geniet om alleen over de aanstelling van bevelhebbers te beslissen; (10)
als u er de lust toe voelt, grote Molinus, brengt u ook dichters tot leven.

32. Op de dood van de zeergeëerde heer Dominicus Molinus, lid van de Bestuursraad van de
Republiek Venetië.
Wat baat het u, edele heren, dat u zich teruggetrokken hebt uit met bloed doordrenkte
gebieden en dat de goden van de zee nu bevrijd zijn van de krijgstrompet? Ook u voelt de
invloed van het ongelukkige land en het baat u niet om handen te hebben waaraan geen bloed
kleeft. (5) De sterren aan het firmament van een onsterfelijk volk moeten immers ook sterven
en, ook al houden zij zich ver van wapengeweld, ten onder gaan. Zelfs de man die het leven
en de kracht van het huis van Antenor was, stellig een nakomeling van de goden, stierf. Weest
er van overtuigd dat niet alleen Molinus u ontvallen is, (10) maar alle Venetianen, als zij al
kunnen sterven. Iedereen heeft nu genoeg aan zijn eigen verdriet toegegeven; het betreft hier
openbare rouw; houdt allen op, in afzondering te treuren. Door alle volkeren moet er om deze
ene man getreurd worden; in één persoon heeft de wereld iets om voortdurend om te rouwen.
(15) De Adriatische zee weent en bedroefd wenen de negen monden van de Timavus; de Po
heeft niet voldoende water voor zijn eigen tranen. Maar de Loire, de Rijn en de Tiber voegen
de hunne erbij en ook de Maas, die door de Lage Landen stroomt, verandert zijn water in
tranen. Iedereen deelt in eenzelfde rouw, (20) alle landen zijn van hun beschermheer beroofd,
hebben hun vriend verloren. Het lot van uw stadgenoten, en ook dat van de hele wereld, is
echter nog zwaarder, omdat u, Vrede, het risico loopt te sterven mèt uw beschermer. Door de
macht van Molinus alleen had de onstuimige oorlogsgod zijn wapens neer kunnen leggen, als
hij al van plan was, ze ooit neer te leggen.

33. Aan de zeer eerwaarde heer Balthasar Bonifacius, Aartsdeken van Tarvisium.
Terwijl mijn brief zich haast om Molinus een groet te gaan brengen, is hij door de dood
beroofd van zijn vriend. Of ik niet van dat bericht op de hoogte ben of dat het wèl aan mijn
deur klopt, zoud u, waarde Balthasar, die zijn huismeester was, mij nu willen vragen. (5)
Breng maar over dat het op mijn deur bonst; hoewel mijn goede vriend gestorven is, leeft hij
toch nog voort door het edelste dat in hem was.
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Illa, sideribus pulcro cum lumine solis
in cinerem lapsis, iste superstes erit.
Officio faveat sero praepostera Musa:
sic probat ad manes hunc voluisse sequi.
34. In rempublicam Venetam.

5.

10.

15.

20.

Dum videt immotam tot saecula Juppiter urbem,
quam Veneti proceres imposuere mari,
utque tremant Alpes bello, cumque Alpibus orbis,
totaque fraterno sanguine terra natet,
hanc tamen ut mundi positam melioris in oris
in medio Martis turbine pace frui,
'Quid miramur', ait, 'coelum, ludibria vitri
futilis, auctoris currere mente senis!
Certior hic mundi nobis apparet imago,
et non humanus spiritus intus agit.
Motus cuique suus, cunctis tamen orbibus unus;
discordem toties mens regit una globum.
Pareat an regnet pars corporis ista vel illa,
dicere non promptum; mutuus omnis honos.
Ordine non alio stellatus volvitur axis,
et servant cursus singula signa suos.
Cum subit augustus princeps sanctusque senatus
et populus regni pars quotacunque sui,
cernere me videor tota cum gente deorum;
non homines, dicas sidera viva poli.'
35. (Sine titulo)

5.

10.

15.

Consules summi, Patriaeque patres,
Praesides nostri, vigiles Lycaei,
Cura queis tuto data literarum,
Sancte Senatus!
Parva luctantem stimulare merces
Graeciae in ludis potuit. Quid illa
dona cum nostris? Oleaster ejus
tempora cinxit.
Miles horrendos metuit nec enses,
arma contemnit metuenda, tantum
gloriae vanae cupidus, nec ipsa
fata timebit.
Non dehiscentes pelagi procellas,
non redundantes Superumque sedes,
astra languentes, metuit, sed omnis
nauta pericli
immemor portus petit expetitos:
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Daardoor zal hij nog leven, wanneer de sterren en het heerlijke licht van de zon tot as zijn
vergaan. Laat mijn Muze hem, ook al is zij daar wel erg laat mee, de verschuldigde eer
bewijzen: (10) zo laat zij zien dat zij hem tot in de wereld van de schimmen heeft willen volgen.
34. Op de Republiek Venetië.
Als Jupiter naar de stad kijkt, die zo vele eeuwen onbewogen is gebleven en die de Venetiaanse adel in zee heeft gebouwd, en als hij ziet hoe de Alpen en mèt de Alpen de hele wereld
door de oorlog staan te trillen en de hele aarde baadt in broederbloed, (5) als hij ziet hoe zij
echter, als lag zij aan de kust van een betere wereld, temidden van het oorlogsgewoel van
vrede geniet, zegt hij: 'Waarom verbazen wij ons er nog over dat de hemel, die bal van broos
kristal, ronddraait volgens de wil van hem, die lang geleden alles geschapen heeft? Hier
verschijnt ons een stabiel wereldbeeld; (10) ook hier is een niet-menselijke geest van binnen
werkzaam. Alles heeft zijn eigen beweging, maar al die banen samen voeren éénzelfde beweging uit; één geest stuurt die hele massa, die zo vaak niet in harmonie verkeert. Het is niet
gemakkelijk te zeggen of het ene deel van dat lichaam dan wel het andere gehoorzaamt of
regeert: alle eer wordt gedeeld. (15) Met precies zo'n regelmaat draait het met sterren bezaaide hemelgewelf en houden alle hemeltekens stuk voor stuk hun eigen banen. Als mij die
verheven vorst met zijn eerbiedwaardige raad van bestuur voor ogen komt en dat volk, dat
geheel zijn eigen regering uitmaakt, lijkt het wel of ik mij geheel onder het volk der goden
bevind; (20) je zou niet zeggen dat het om mensen gaat, maar om levende sterren van de
hemel.

35.
Leden van de hoogste raad, vaderen des vaderlands, heren bestuurders, bewakers van ons
Lycaeum, bij wie de zorg voor de letteren veilig is, eerbiedwaardige Senaat!
Een kleine beloning kon een worstelaar tijdens de Griekse spelen stimuleren. Waarom dan die
geschenken hier bij ons? Een olijftak slechts tooide zijn slapen.
De soldaat is niet bang voor huiveringwekkende zwaarden en veracht de vreeswekkende
wapenen, begerig als hij slechts is naar ijdele roem, en ook de dood zal hij niet vrezen.
De zeeman is niet bang voor stormen, die de zee uiteenrukken en niet voor de rijke woonplaats
van de goden met zijn verblekende sterren; maar alle zeelui zoeken, niet aan gevaar denkend,
naar fel begeerde havens,

424

20.

25.

30.

Latijnse teksten

distrahit merces, emit atque versat
doctus usuras redimitque lucri
ductus amore.
Si valent tantum peritura, quantum
quis putet nunquam peritura posse!
Nempe post mortem super omne fatum
sola supersunt.
Ergo navati piget haud laboris:
taedium fructus varius vorabit.
Viribus nitar, studiumque laetus
omne locabo.
At memor vestri, proceres, favoris
gratias dignas utinam rependam!
Vos Deus tandem satyros dierum
inserat astris.
36. Naenia in Dunkercam, sub imperium Christianissimi Galliarum regis, auspiciis
celsissimi Angenae Ducis, postliminio reversam.

5.

10.

15.

20.

25.

Fauces Averni, tristis ostium Ditis,
palus refusi sulfurata Cocyti,
Orci cloaca, quae regurgitat pestes
luesque diras inficitque convexa,
Hydrae cubile, Gorgonis specus tetrae,
vel si quid usquam saevius latet monstrum,
Sequax Malea, navigantium Siren,
Scylla, Charybdis, Flandrici maris Syrtes,
spelunca Caci, foedus alitum nidus,
fraudasse quales fama Phinei mensas,
qua comparanda neutiquam gula est, illis
immaniorque et immodestior longe,
contenta qua non unius senis caeci
coena fuisset, qui, perennibus flagris
famis perustus, esurire desuerat,
nec si quotannis tota promeret tellus
tot praediorum totque iugerum messes
tantosque acervos arere et penum tantum,
eruca verum, ventre quae venenato
depascit uber orbis atque opes vexat,
hirudo saeva sanguinisque inexpleta,
humana cui gens navigatque aratque uni
(an hoc vides, o summe Rector, et perfers?),
nunc, o Celaeno diva, quae tenes primum
rapacitatis nomen inter Harpijas
sororibusque nec furentibus cedens,
vindicta tandem Numinis, licet sera,
te deprehendit HERCULIquene GALLO
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duiken daar waren op om te kopen en gaan verstandig om met hun winsten; dan kopen zij uit
winstbejag weer nieuwe waar in.
Als vergankelijke zaken al zoveel waarde hebben, hoeveel macht moet men dan wel toekennen aan onvergankelijke! Waarlijk, na de dood, als alles geleden is, zijn die alleen nog
over.
Zodoende is het verrichten van inspannend werk niet iets om spijt van te hebben: winst van
allerlei aard zal de tegenzin verzwelgen. Ik voor mij zal op mijn kracht steunen en vol
vreugde al mijn ijver inzetten.
Maar laat ik u toch, edele heren, denkend aan uw gunsten op een waardige wijze danken!
Moge God u tenslotte na een rijk leven onder de sterren plaatsen.

36. Treurzang tot Duinkerken, dat onder de regering van de allerchristelijkste koning van de
Fransen onder het opperbevel van de edele graaf van Angena, weer Frans geworden is.
Gij keel van de Avernus, mond van de droeve Pluto, zwavelrijk moeras, gevormd door de
stroom van de Cocytus, riool van de Onderwereld, dat borrelt van pest en vreselijke ziekten
en dat de hemel zelfs infecteert, (5) gij legerstede van de Hydra, hol van de wrede Gorgo en
van de vreselijkste monsters, die zich waar ook maar schuil houden, gij Malea, onvermoeibare
achtervolgster, Sirene, schrik van de zeevaarders, Scylla, Charybdis, ondiepten voor Vlaanderens kust, grot van Cacus, smerig nest van de vogels (10) die naar het verhaal wil de tafels
van Phineus leeggeroofd hebben en zo gulzig zijn, dat helemaal niets er mee te vergelijken is,
want veel groter en onmatiger is hun eetlust dan het maal waarmee de tafel tevreden zou zijn
geweest van wel meer dan één blinde man, die, na een jaar lang verteerd te zijn geweest door
de gesels (15) van de honger, de ontberingen weer ontwend is (en als de hele aarde jaarlijks
niet vele oogsten van de vele morgens land van al haar landerijen voor de dag zou halen, al
die enorme bergen voedsel, zouden ze nog trek hebben), gij rups in de lente, die met haar
venijnige maag (20) de rijkdom van de aarde wegvreet en haar schatten vernielt, wrede
bloedzuigster, niet te verzadigen met bloed, voor wie alleen de mensheid vaart en ploegt (kunt
u maar toezien, grote Heerser, en dit verdragen?), nu heeft dan, goddelijke Celaeno, gij, die de
naam hebt (25) de meest roofzuchtige van de Harpijen te zijn en die niet onder doet voor uw
razende zusters, de wraak van God - al komt die dan ook laat - u achterhaald en waarachtig
aan de Franse Hercules uitgeleverd om getemd te worden.

426

30.

35.

Latijnse teksten

dedit domandam. Disce dehinc tuas intra
latere plumas et fovere, ceu bubo
sternens cubile quoque fert larem secum,
sui perennis inquilina, testudo,
nec involasse mella, non tuo structa
labore, fucus ut, vel improbus crabro,
tuoque vive, more cochleae, succo.
37. In Petri Foresti posthuma chirurgica.

5.

10.

15.

20.

25.

30.

Lector, redditur hic tibi Forestus.
Ne tractare time quod invenusti
Ditis lustra duo fuit colonus.
Nequicquam graveolens palus Averni,
et tristes nebulae, situsque segnis
pugnarunt decus inquinare laesum,
quod vivi solet enitere fronte.
Cum nondum niger hunc vocasset Orcus,
qua posset repararier docebat
quidquid non bene temperata peccent
caeli sidera, quattuorve quidquid
inconstantia corporum maligna,
quorum particulae sumus struesque,
vel quidquid tacite luis medullis
serpit visceribusque inhaeret imis.
At nunc spondet opem malo, quod extra est
et summos prope limites vagatur.
Sed ne despice quod tibi legendum
mittit mens pia pallidis ab umbris.
Non artis minus hic minusque curae,
quoquo lumina volveris, videbis,
inque omni tibi pagina Forestus
occurret subigetque te fateri
quod nil abstulerint sui tenebrae.
At fortasse roges, amice lector,
quare non tibi dum fuit superstes
haec donaverit. Id laboris auctor
servandum cineri suo putavit,
ne manes aliter forent inertes.
O quam non fuit otiosa vita
illi, cui minus otiosa mors est!
38. In epistolas Reineri Nieuhusij (L.C.) rectoris Gijmnasij Alcmariani.
O sacer interpres Themidis, Phoebique sacerdos,
officio longe celsior ipse tuo,
non hoc ingenium titulo se continet isto,
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Leer u voortaan (30) in uw verenkleed schuil te houden en te koesteren als de uil, die zijn
woning bij zich draagt en zijn bedje spreidt waar hij maar gaat en steeds zichzelf tot huurder en
schuilplaats is; leer geen honing te stelen die niet door uw eigen inspanning tot een raat is
opgebouwd, zoals een dar of een vuile horzel doet (35) en leef, zoals de slak dat doet, van uw
eigen sap.

37. Op het posthuum verschenen werk over de chirurgie van Pieter van Foreest.
Lezer, hierbij wordt u Forestus teruggegeven. Wees niet bang, dit werk in handen te nemen
omdat hij al tien jaar lang een onderdaan van de lelijke Pluto is geweest. Vergeefs heeft het
kwalijk riekende moeras van de Avernus, (5) die plaats van droeve nevelen en langzaam verval,
zijn best gedaan om de schoonheid die van het gelaat van een levend mens pleegt af te stralen,
te schenden en te bevlekken. Toen de zwarte Orcus hem nog niet van hier weggeroepen had, gaf
hij zo goed hij kon onderricht in het herstellen (10) van de schade die de hemelse sterren, als zij
niet goed op elkaar afgestemd zijn, veroorzaken, of in het genezen van datgene wat door de
kwaadaardige veranderlijkheid van de vier stoffen, uit de deeltjes waarvan wij opgebouwd zijn,
veroorzaakt wordt of van de ziekten, die onopgemerkt door het merg (15) sluipen en diep in het
binnenste blijven vasthaken. Maar nu belooft hij hulp voor het kwaad dat buiten ons op de loer
ligt en dicht om ons rondwaart. Minacht toch datgene niet wat deze rechtschapen geest u om te
lezen vanuit de verblijfplaats van de bleke schimmen toezendt; (20) u zult hierin, waar u uw
blikken ook heen wendt, niet weinig kunde, niet weinig zorgvuldigheid aantreffen en op elke
bladzijde zal Forestus u tegemoettreden en u dwingen toe te geven dat de duisternis niets van
zijn vermogens heeft weggenomen. (25) Maar u vraagt misschien wel, beste lezer, waarom hij u
dit niet gegeven heeft toen hij nog leefde. De schrijver heeft gemeend, dit werk te moeten
achterhouden voor als hij gestorven zou zijn, om te voorkomen dat zijn schim anders niets te
doen zou hebben. (30) Toen hij nog leefde, had hij al geen ogenblik vrij en hij heeft nog minder
vrije tijd nu hij gestorven is!

38. Op de brieven van Reinerus Nieuhusius, vriend van de letteren en rector van het Gymnasium te Alkmaar.
Heilige tolk van Themis en priester van Apollo, u, die veel hoger bent dan uw ambt doet vermoeden, uw talent wordt niet beperkt door die titel
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nec premitur ludo tanta Minerva suo.
Pro pueris populos magni nunc erudit orbis,
hos auditores suscitat illa sibi.
Pectora tot formanda tibi, totque ora, tot aures,
in tot divideris scrinia, totque manus.
Hic tuus est ludus, tantum tibi panditur aequor,
et patet in laudes area tanta tuas.
Hoc sibi deberi tua iactat epistola, mundus
quod didicit per te cultius ipse loqui.
39. In dies strenui viri Constantini Hugenij, Equitis, Zulichemij toparchae,
magno principi Auriaco a consilijs et secretis.

5.

10.

Quis fuit ille dies, quem festum conditor orbis
egit, ut exactum iam sibi vidit opus!
Qualis et ille fuit, quo lethi carcere rupto
in lucem redijt quique homo quique Deus!
O felix, animo cuius lux illa refulget,
quique solet tales ducere mente dies!
Imbuit ille tuum radijs sol pectus, Hugeni,
atque animum stringunt illa serena tuum!
Talis Jesseum regem circumstetit aether,
talis fatidici pectoris aura fuit.
Una quies mentis, motus fuit unus utrique,
atque uno caluit pectus utrumque deo.
40. In D. Heinsii poemata de contemnenda morte.

5.

O sincere poli liquor, o vis simplicis ignis,
o argumento, juste poeta, tuo,
dum genus humanum mortem contemnere tecum
instruis et mortem despicit ipse liber,
tam nihil est mortale tui, tamque omnia spirant,
lectoremque animat pagina viva suum.
Ipsa tuo cedit rebus mors victa vigore,
Et, vir, te tellus aetheris instar habet.
41. Ad Nicolaum Heinsium Danielis filium.

5.

O Superis dilecte puer, superumque propago,
nec puer, at iam vir, nec quoque patre minor,
iam sapis a cunis; ipsa cum luce poeta es,
et praeit aetati mens generosa tuae.
Quid tibi crescentes properas decerpere laurus?
Ne propera; laudes praeripis ipse tibi.
Quid sine rivali certas? Quem vincis, ab illo
vinceris, et victor non nisi victus abis.
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en uw zeer grote geleerdheid wordt niet gehinderd door het werk voor uw school. (5) Zij brengt
nu in plaats van kinderen de volkeren van de grote aarde beschaving bij; dàt zijn de toehoorders
die zij enthousiast voor zich maakt. Heel veel harten, heel veel monden, heel veel oren zijn er
om door u onderwezen te worden, over heel veel boekenkasten en heel veel handen wordt uw
persoon verdeeld. Dát is uw school; een zó grote zee spreidt zich voor u uit, (10) een zó groot
veld opent zich om eer mee te behalen. Uw brief verkondigt vol trots het feit dat het aan haar te
danken is dat de hele wereld van u geleerd heeft om beschaafder te spreken.

39. Op 'Heilighe Dagen' van de voortreffelijke Constantijn Huygens, Ridder, Heer van
Zulichem, raadsman en secretaris van de grote prins.
Wat was dat een dag, toen de schepper van de wereld feest vierde nu hij eindelijk zijn werk
voltooid zag! En wat voor een dag was het ook toen, nadat hij de kerker van de dood verbroken
had, hij die mens èn God was, in het licht terugkeerde! (5) O, gelukkig is hij, in wiens hart dat
licht schittert en die in zijn geest dergelijke dagen pleegt te overdenken! Die zon doordrenkt,
Huygens, met haar stralen uw hart en een helderheid als van een wolkenloze lucht strijkt langs
uw ziel. Op een dergelijke wijze heeft de hemel de koning uit Jesse's huis omspeeld, (10) een
dergelijke glans lag er om zijn hart, dat Gods roem verkondigde. Beiden had u dezelfde zielerust en dezelfde gemoedsbewegingen en van u beiden stond het hart in lichterlaaie voor dezelfde ene god.

40. Op D. Heinsius' dichtwerk 'De contemnenda morte'.
Gij, die helder als het hemelwater, krachtig als het reine vuur en, zoals uit uw werk blijkt, een
ware dichter zijt, (5) wat bent u weinig sterfelijk wanneer u het menselijk geslacht leert, met u
de dood te verachten (en ook uw boek kijkt op de dood neer); alles ademt zo echt, het blad
bezielt zijn lezer alsof het leefde. De dood zèlf vlucht, overwonnen door uw energie, en de
aarde vindt, mijn beste, dat u opweegt tegen de hemel.

41. Aan Nicolaas Heinsius, de zoon van Daniël.
Door de goden beminde jongeling, afstammeling van de hemelbewoners, die geen jongen
meer bent maar al een man en die ook niet onderdoet voor uw vader, verstand had u al in de
wieg, u was al een dichter bij uw geboorte en uw voortreffelijke geest snelt uw leeftijd vooruit. (5) Waarom haast u zich, de lauweren die voor u groeien, al te plukken? Haast u niet; u
ontneemt u uw eigen eer. Waarom levert u een gevecht zonder tegenstander? Door hem, die u
overwint, wordt u overwonnen en als een overwinnaar die toch overwonnen is, verlaat u het
strijdperk.
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Ni superet princeps Bredae maiore triumphum,
non poteris versus tu superare tuos.
42. Sponsa a peste inter amplexus sponsi convaluit.29

5.

10.

Quid non audet amor! Cum certis, Phoebe, sagittis
et medicas artes surripit ille tibi.
Debita iam votis sponsi blandisque lacertis
mortis in amplexu pulcra puella iacet.
Iamque alijs flagrat nec queis accendit amantem
ignibus, et vivae iam rogus ipsa sibi est.
At puer ardentem levibus Cythereius alis
permulcens geminae sublevat igne facis.
Pestis abit, simul et curae divortia propter
tristia; iam nupta est iamque futura parens.
Quam medici frustra tentatis omnibus herbis
prodiderant, nullo gramine sanat amans.
43. Ad Barlaeum responsum de fortuito nostro congressu in vectoria navicula
Leidensi.

5.

10.

15,

20.

29

Non minor, o Barlaee, rati quod gratuler isti
causa mihi est; lucri plus tulit ista mihi.
Plurima quae numeras eadem mihi commoda vexit
et numero et pretio quae potiora tuis.
Quae tibi me longis amissum reddidit annis,
et te cum Musis reddidit illa mihi.
Prandia quae memoras, alius ieiunia dicat,
nec nisi per vestros posse placere sales.
His epulas confer mihi quas conviva dedisti,
et quibus appositis hospitis hospes eras.
Quid, quod pro Samiis ornarunt aurea mensas,
et nituit tota purpura multa domo?
Plebeis dapibus melior dum deficit hospes,
convenit ad citharam regia turba tuam.
Affuit illa trium genitrix pulcherrima regum,
affuit et regnis nata superba tribus.
Affuit Auriacus pater, et cum coniuge natus,
et dea non uni plurima mista deo est.
I nunc, et dapibus divum compone carinam,
quae resonat festis ebria, Leida, tuis.

De versie van FA 90 wijkt iets af van de hier gepresenteerde: vers 9 luidt daar: atra lues, et saeva tori divortia
cessant, en vers 10: sana simul, sponso est nupta puella simul. In vers 11 staat medicus in plaats van medici, en
in vers 12 destituit in plaats van prodiderant.
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Als de prins zijn overwinning op Breda niet kan overtreffen door een nog grotere, zult ú uw
eigen verzen niet kunnen overtreffen.
42. Aan N. Heinsius; zijn verloofde is in de armen van haar verloofde van de pest genezen.
Wat durft de liefdesgod al niet! Met zijn doeltreffende pijlen ontfutselt hij u, Phoebus, zelfs uw
medische kunsten. Een mooi meisje, dat al verloofd is en bestemd voor de zoete armen van haar
verloofde, ligt neer in de omarming van de dood. (5) Nu brandt zij door een ander vuur dan dat
waarmee zij haar minnaar in lichter laaie zet en is zij, terwijl zij nog leeft, al haar eigen
brandstapel. Maar de jongen uit Cythera streelt haar terwijl zij gloeit van de koorts met zijn
lichte vleugels en geeft haar verlichting door het vuur van hun wederzijdse liefde. De pest wijkt
terug en ook de zorgen om de droeve scheiding verdwijnen; (10) nu voelt zij zich zijn vrouw al,
voelt zij zich al de moeder, die zij zal worden. Zij, die de artsen na vergeefs al hun kruiden
aangewend te hebben, hadden opgegeven, wordt zonder één middeltje door haar minnaar
genezen.

43. Antwoord aan Barlaeus over onze toevallige ontmoeting op een Leidse trekschuit..
Ik heb niet minder reden, Barlaeus, om dat schip te bedanken; míj heeft het meer winst
opgeleverd. Dezelfde vele voordelen, die u opnoemt, heeft het mij gebracht; zij zijn zowel door
hun aantal als door hun waarde voor mij nog belangrijker dan voor u. (5) Het heeft aan u mij,
die gedurende lange jaren voor u verloren was, en aan mij u, met uw Muzen, teruggegeven. Het
maal waar u het over hebt, zou een ander met 'armeluiskost' afdoen en kon slechts door uw
geestige opmerkingen een genoegen genoemd worden. Vergelijk daar het feestmaal eens mee
dat u mij aan uw tafel geboden hebt, (10) bij welke gelegenheid u de gastheer van uw vriend
was. Ja, in plaats van porselein sierde zelfs goud de tafel en veel purper glansde er in het hele
huis. Terwijl het een gewone maaltijd ontbreekt aan gasten van aanzien, verenigt zich bij uw
citer een koninklijke schare: (15) daar was die allerschoonste moeder van drie vorsten, daar was
ook de trotse vrouw die geboren is om over drie rijken te heersen. Daar was Oranje met zijn
vrouw en zijn zoon en menige godin heeft zich gemengd onder de vele goden. Kom, Leiden,
vergelijk nu dit schip, dat dronken van uw feestvreugde weergalmt, met een feestmaal van de
goden!
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44. In templum Amstelodamense novum, ut vocant, flammis absumptum et a Musis
Casparis Barlaei restauratum.

5.

10.

Viderat Amsteliis incendia surgere tectis
altera, cum primas vix posuere minas,
dum liquidis Thijae Neptunus ludit in undis
hospitis et multa Naiade cinctus erat.
Atque ait: En, iterum flammis involvitur aether,
nec capiunt ignes moenia tanta novos,
sed celer immenso Vulcanus spargitur orbe,
et flagrant alio iam Phaëtonte poli.
Non has Eridanus flammas extinguere possit,
non has quidquid aquae est, ipse nec Oceanus.
Cui placido vultu subridens Thessala fatur,
Thessala, quae dici Musa Batava solet,
Barlaei, pater, illa tui est vis ignea mentis;
hoc iubar, hic Phoebus pectoris huius erat.
45. In idem poematium ab eodem sub mensa, dum mecum accumberet, absconditum.

5.

10.

Rare nimis conviva mihi, Barlaee, brevisque,
digne Deum mensis hospitioque Jovis,
sis conviva licet, melius mihi diceris hospes;
das epulum parocho lautius ipse tuo.
Pro dapibus Superum tuus est, pro nectare, sermo,
ebrius hoc cogor non meminisse mei.
Quem lateant ignes, at me scis ipse, latebant,
cum mihi vicini contiguique forent.
Amstelias multo flammantes fulgure prunas
subdideras mira dexteritate mihi,
nec sensi rutilis circumdatus undique flammis;
abdita Sirenis vis fuit illa tuae.
46. In effigiem Domini Petri Hogerbeetij medici urbis Hornae.

5.

10.

Heu, quantum silet os! Tali tum Roma locuta est,
culmine cum summo mox ruitura stetit,
non ubi fabrorum studiis strepuere tabernae,
sed qua patricius quaque habitabat eques.
Scaliger, heu, quondam Latii florentis imago,
altera nunc Latii paene ruina sui,
ut modo cum Musis Leidam migraverat, et jam
finitimas urbes publicus hospes adit,
obstupuit Frisios inter superesse Quiritem,
qui nondum domino Caesare natus erat.
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44. Op de Nieuwe Kerk (zoals men hem noemt) te Amsterdam, die door brand verwoest en
door de Muzen van Caspar Barlaeus hersteld is.
Neptunus had, toen men aan de eerste dreiging nog maar net het hoofd geboden had, een tweede
brand zien oprijzen boven de daken van Amsterdam, terwijl hij omringd door vele Najaden
spelletjes deed in het heldere water van het gastvrije IJ. (5) En hij zei: Kijk, opnieuw wordt de
lucht in vlammen gehuld en kunnen de muren, zo groot als ze zijn, deze nieuwe brand niet
bevatten, maar strooit zich het snelle vuur van Vulcanus over een enorm gebied uit en gloeit de
hemel nu door een tweede Zon. De Po zou deze brand nog niet kunnen doven, (10) dat zou al
het water ter wereld niet kunnen, zelfs de oceaan niet. Tot hem zei Tesselschade (de
Tesselschade die gewoonlijk de Hollandse Muze genoemd wordt) met een glimlach op haar
kalme gelaat: 'Dat is, vader, de vurige geestkracht van uw Barlaeus: het licht van deze Zon
kwam uit zíjn hart.'

45. Op hetzelfde dichtwerkje, dat door dezelfde persoon onder de tafel verborgen is, toen hij bij
mij aan tafel zat.
Barlaeus, u, die een veel te zeldzame gast aan mijn dis bent en dan te kort blijft, u, die de tafel
van de Goden en de gastvrijheid van Jupiter waardig bent, u mag dan de gast zijn, maar ik noem
u met meer recht mijn gastheer: u verschaft zelf immers uw vriend ook een echt heerlijke maaltijd: (5) uw conversatie is als godenspijs, als nectar, ik ben er dronken van en moet mijzelf wel
vergeten. Uw lichtende werk, dat ik niet moest zien, ontging mij ook, hoewel het zich vlak in
mijn omgeving, ja, naast me bevond, maar u kent de man, die het ontging. Hoewel zij hevig
brandden, had u mij uw vurige kooltjes uit Amsterdam (10) met buitengewone handigheid
weten toe te spelen en ik heb die, hoewel ik aan alle kanten omgeven was door de gouden
vlammen, niet opgemerkt; de opvallende kracht van uw Sirene is mij verborgen gebleven.

46. Op het beeld van Pieter Hogerbeets, arts te Hoorn.
Ach, een edele mond is verstomd! Met zo'n mond sprak ook Roma in de tijd dat zij, die
weldra ineen zou gaan storten, op haar zeer hoge standplaats stond, waar geen werkplaatsen
lawaai maakten door het werk van handwerkslieden, maar waar de patriciërs en de ridders
woonden. (5) Scaliger - ach! - eens een evenbeeld van het bloeiende Latium, nu echter bijna
een tweede ruine van zijn geliefd Latium, stond, toen hij net met zijn Muzen naar Leiden
verhuisd was en al gauw als gast van de burgerij naar de nabijgelegen steden reisde, versteld
dat er onder de Friezen nog een burger leefde (10) die geboren was toen de Koning nog niet
regeerde.

434

Latijnse teksten

47. Domino Hermanno de Hubert, Curiae provincialis Senatori.

5.

10.

Omnia fert aetas, et nil mutabile non est;
aut perit, aut formas alterat omne suas.
Ipsa suas mutant caelestia corpora sedes,
nec retinent unum sidera celsa locum.
Luna quater cunctis transformat mensibus orbem,
perque annos alio sol quater igne calet.
Non, Huberte, tamen quidquam tibi detrahit aetas,
et superest idem, qui fuit ante, vigor.
Illa tuae mentis manet illibata iuventus
atque animi virtus officiosa tui.
At mihi quae vultus, vel maior paene, senectus
ingenij est, nec quid pectora veris habent.
Non tamen ille tibi devotus tempore longo
in me consenuit, sed iuvenescit, amor.
48. Annae Mariae a Schuerman, utrumque supra sexum sapienti.

5.

10.

15.

Deliciae matris naturae, Gratia viva,
totque operum primum, quo placet ipsa sibi:
cum pater Aetherius terras includeret orbi,
summa manus pulcri virgo laboris erat.
Defuit haec rerum summae: sine virgine, tanto
iudice, non mundus, sed chaos illa fuit.
Haec tibi cum sexu communis gloria vestro est:
altera, sed maior, gloria sola tua est.
Quod deerat mundo gens haec supplevit, at ipsi
quae deerant in te supplet amica parens.30
Quas prius in sexum dotes divisit utrumque
nunc simul in pectus contulit illa tuum.
Exuperat iam se, iam se perfectior ipsa est,
proficit in cultus ambitiosa tuos.
Nec modo nunc hominum sexus tibi cedit uterque,
alma parens rerum cedit et ipsa tibi.
49. Extemporaneum praestantissimae sexus sui virgini, Dominae Annae Mariae
a Scuerman, cum ei poematium, quod inscribitur Hymen Auriacus, offerret.
Unam deme, precor, curis caelestibus horam,
quam mihi des, vati, viva Thalia, tuo.
Non facit ad tales cantus tam languidus aures,
materies humiles sed iuvat apta modos.

30

Er zijn twee versies van dit gedicht, onder FA 95 en FA 90, waar in de verzen 9 en 10 ‘mundo’ en ‘in’,
respectievelijk ‘terris’ en ‘per’ voorkomen.
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47. Aan Herman de Hubert, lid van de Provinciale Staten.
De tijd neemt alles mee en niets is onveranderlijk; alles vergaat of wisselt van gedaante. Zelfs
de hemellichamen veranderen van plaats en hoog in de hemel blijven de sterren niet op dezelfde
plek. (5) De maanstand verandert elke maand vier maal en ieder jaar is de warmte van de zon
vier maal anders. Maar de tijd neemt, De Hubert, van ú niet het geringste weg, en u bent nog
even flink als vroeger. De heerlijke jeugdigheid van uw geest blijft onverzwakt (10) en zo is het
ook met uw grote daadkracht. Wat wordt míjn uiterlijk - en haast meer nog mijn verstand - dan
oud; in mijn hart zit geen sprankje lente meer! De affectie, die ik al sinds lang voor u koester, is
echter niet verouderd maar verjongt zich steeds.

48. Aan Anna Maria van Schurman, die in wijsheid boven de beide geslachten staat.
Lieveling van moeder natuur, levende Gratie, van al haar werken het voornaamste, een werk,
waar zij zelf plezier in heeft, toen de Hemelse vader het land aan de wereld toevoegde,
beëindigde hij zijn schone werk met het scheppen van een maagd. (5) Zij ontbrak nog aan het
heelal, zonder deze maagd was dat naar de mening van die hoge rechter geen wereld, maar een
chaos geweest. Deze eer valt u samen met uw sexegenoten te beurt, maar een andere, nog
grotere eer komt alleen u toe. Wat er nog aan de wereld ontbrak, heeft uw geslacht aangevuld,
(10) maar wat er haar zelf nog ontbrak, voegt die vriendelijke moeder Natuur in uw persoon toe.
De gaven die zij aanvankelijk over beide geslachten verdeelde, heeft zij tenslotte alle samengebracht in u. Nu overtreft zij zichzelf, nu is zij nog volmaakter dan ze al was en draagt vol
eerzucht aan uw ontwikkeling bij, (15) en nu doen ook niet alleen beide geslachten meer voor u
onder, maar treedt ook de verheven moeder van alle dingen zelf voor u terug.

49. Niemendalletje voor Anna Maria van Schurman, parel van haar geslacht, toen hij haar zijn
dichtwerk getiteld 'Hymen Auriacus' aanbood.
Neem, zo bid ik u, één uur af van uw hemelse bezigheden om, levende Thalia, aan mij, uw
dichter, te geven. Een dichtwerk, dat zo traag voortkabbelt <als dit> past niet bij een oor als
het uwe, maar deze stof is geschikt voor het alledaagse genre.
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Convenit illa tibi: si mens excelsior illam
despicit, ad sexum provocat inde tuum.
Non hic arma sonant, thalami sed simplicis Hymen,
et vocat ad festum te deus ille suum.
Si tibi est, poteris peccare puellae
Principis exemplo; sic praeit illa tibi.
Sed neque peccabis nec res hac sanctior orbi est.
Te decimam Musis addidit ista novem.
50. In Dominum Theodorum Vrijburgium Sponsum.

5.

Votis nostra tuis respondent vota, Vriburgi,
et tibi nos cupimus quae cupis ipse tibi.
Utraque lux, et quae tibi conciliavit amicam,
et qua te faciet dulcis amica patrem,
semper erit mihi sacra, nec uno tempore festum
quod jam non potero corpore, mente colam.
51. Miranda Batavia.

5.

10.

15.

5.

10.

Qui volucri cunctas peragrasti pectore terras,
hospes adhuc patriae, Dousa iocose, tuae,
accipe, quae praestant reliquis, miranda Batavum,
ore peregrini percipienda tibi.
Una Tagi lanis superavit pascua Leida,
cum pascat nullas paene Batavus oves.
Utilis in puppes non usquam nascitur arbos,
atque alitur vestris puppibus omnis humus.
Omnigenae segetis messes hic horrea vincunt,
nec tamen in vestra est arva benigna Ceres.
Non capiunt vini nec olivi dolia cellae,
vinea cum desit Palladiumque nemus.
Cannabis et linum raris spectatur in agris;
exercet tamen haec oppida cuncta seges.
Inter aquas acri vita est studiumque Batavo;
saepe tamen tantas hic sitit inter aquas.
Hoort mij, o Dousa, eens den wonderen verhaelen
vant' landt daerin gij woont, daerin ick komme dwalen,
een die doorwandelt hebt den werelt met u verstant,
een vreemdeling nochtans blijft in u vaderlant.
Heel Spangien is van wol so rijck niet als een Leijen;
hoewel men hier te landt geen schapen schier siet weijen.
De werelt wert vervult met schepen, die men bouwt
in enen handt vol landts. waer wast daertoe het houdt?
De solders vallen in, en connen t' saet niet houwen,
hoewel men weinich landts of niet bijna siet bouwen.
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(5) Dit onderwerp past bij u: als een geest, die zich er te goed voor acht, het verwerpt, gaat het
daarna bij uw sexe in hoger beroep. Hier is geen wapengekletter te horen, maar Hymen, de god
van een gewone zaak als het huwelijk en hij is het, die u naar zijn feestelijkheden roept. Als u
die zonde moet begaan, zult u dat kunnen doen naar het voorbeeld (10) van de jonge prinses; in
dit opzicht is zij u voor. Maar u zult die zonde niet begaan, en de wereld kent dan ook geen
bezigheid die meer eerbied verdient dan de uwe: zij is het, die u als tiende aan de negen Muzen
heeft toegevoegd.'

50. Tot de heer Theodorus Vrijburch, bij zijn huwelijk.
Met uw wensen komen mijn wensen overeen, Vrijburch, en ik denk u toe, wat u uzelf
toedenkt. De dag, die uw vriendin aan u gekoppeld heeft en ook die, waarop uw lieve vriendin
u tot vader maken zal, zullen mij beide altijd heilig zijn en ik zal niet slechts één maal in mijn
hart het feest meevieren dat ik nu niet met mijn lichamelijke aanwezigheid kan opluisteren.

51. Wonderbaarlijk Nederland.
Dousa, mijn vrolijke vriend, u, die als een vogel alle landen bereisd hebt en nog slechts een
gast in uw vaderland bent, u moet eens luisteren naar de wonderen van de Nederlanders, die
alle andere overtreffen en die u maar eens met de blik van een buitenlander moet bekijken. (5)
Leiden alleen heeft de weiden langs de Taag door haar wollen stoffen al overtroffen, terwijl
de Nederlander toch bijna geen schapen houdt. Nergens groeien bomen die geschikt zijn voor
de scheepsbouw en toch worden alle streken door schepen uit uw land gevoed. Hier vullen de
oogsten met gewassen van allerlei soort de graanschuren tot de nok, (10) terwijl Ceres toch
niet erg mild is voor uw akkers. De kelders bevatten geen vaten wijn of olijfolie, omdat
wijngaarden en de aan Pallas gewijde boom ontbreken. Hennep en vlas zijn op de schaarse
akkers te zien, maar toch houden deze gewassen alle steden aan het werk. (15) De nijvere
Nederlander leeft en werkt temidden van het water, maar toch heeft hij te midden van al dat
water vaak erge dorst.
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De kelders sijn vol wijn vol olij waer men gaet
hoewel noch wijnstock noch oijfboom ergens staet.
De spijckers sijn vol touw, vol linnen sijn de cassen,
hoewel de hennep hier ent' vlas seer sober wassen.
Wij sijn gelijck de visch vant' water gansch omringt,
hoewel ick niet en sie dat ijemant water drinkt.
Looft dan den heer, die u niet minder heeft gesegent
dant' volck voor wie het broot en quackels heeft geregent.
en segt, dit is t' landt dat van alles overvloeijt,
hoewel daerinne niet van alles is gegroeijt.
52. In lacum qui vulgo de Beemster.31

5.

10.

Est Batavis vulgare nimis domuisse profundum
puppibus, at rastri nunc erit iste labor.
Cernis, ut heic vasto stagnum se gurgite pandat
aemulaque assurgat fluctibus unda maris.
Vix tamen immensum Phoebus decurret Olympum,
ut Cereri supplex aspera Tethys erit,
illa ferox rabies quae dedignata carinas
iam sua proscindi vomere terga feret.
Quaque solent saevi nautas terrere fragores,
opilio molli carmine coget oves.
Namque quod ingentes superavit piscibus amnes32
ditior hoc pecoris non erit ullus ager.
Auguror haec, vano ni luserit omine nomen,
quo tumidum donat littera versa lacum.
53. In miserabilem casum qui in villa Poppeï mercatoris Amstelodamensis in Beemstra
sita accidit.

5.

10.

31
32

Quid juvat immensam Bemstrae siccasse paludem,
si piscina magis, quam solet ante, nocet.
Heu, crudele nefas, quantum non ausa fuisset
cum tumidi fluctus volveret illa maris!
Arbore villa viret multa, tectoque superbo
in latus exhausti prospicit omne lacus.
Illius e fossa lymphas ut forte petebat,
infelix Stygias villicus hausit aquas.
Omnia jam passum quis non putet, esse peremptum
ulteriusque ipsum nil potuisse lacum!
Mersit et exequias ducentes fossa, nec unum
unius letho cernere funus erat.
Nam dominum comitemque unum tulit exitus idem

Boven het gedicht is bijgeschreven: Anagramma Beemster Bestemeer (FA 90).
Een tweede versie van dit vers luidt: 'quodque prius foetos superavit piscibus amnes'.
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52. Op het meer dat in de volksmond 'de Beemster' heet.
Het is de Nederlanders te gewoon, de zee met schepen te bedwingen: nu zal dat werk aan de
hark toevallen. U ziet hoe zich hier een waterplas van een grote diepte uitstrekt en het water
even hoog als de golven van de zee probeert te rijzen. (5) Zodra echter Apollo van de enorme
Olympus gesneld zal komen, zal de trotse Tethys Ceres als smekeling te voet vallen, die
onstuimige godin vol razende hartstochten, die weldra de schepen versmaden zal en haar rug
aanbieden om door de ploeg uiteengereten te worden. En waar woedend geraas het scheepsvolk
in paniek pleegt te brengen, (10) zal de schaapherder met zijn lieve liedjes de schapen bijeen
houden. Want omdat hij zich ontworsteld heeft aan enorme wateren vol vis, zal geen grond
rijker aan vee zijn dan deze. Ik doe dit trotse meer hierbij de voorspelling (als een naam
tenminste niet bedriegt en een waardeloos voorteken levert) die het verplaatsen van een paar
letters het biedt.

53. Op het vreselijke ongeval dat plaats gevonden heeft op het in de Beemster gelegen
landgoed van Poppe, een koopman uit Amsterdam.
Wat voor genot heeft men er nu van die enorme poel van de Beemster drooggelegd te hebben,
als die vissenvijver nog schadelijker is geworden dan hij voorheen al placht te zijn? Ach, wat
een wrede misdaad; dat water zou het niet eens aangedurfd hebben om zoiets vreselijks uit te
halen, toen het nog golfde als een gezwollen zee! (5) Er ligt een boerderij, die groen is door
veel geboomte en met zijn hoge dak naar alle kanten uitkijkt over het leeggemalen meer. Toen
een onfortuinlijke boerenknecht daar op een keer water ging halen uit een sloot, putte hij het
water van de Styx. Wie zou er niet denken dat alles nu geleden was, dat er genoeg gedood
was (10) en dat dat meer verder niets kon uithalen? Een sloot slokte ook nog begrafenisgangers op en zo kreeg men niet slechts met één uitvaart, door het overlijden van één man, te
maken. Want een zelfde einde nam ook de heer en een van zijn metgezellen weg,
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quadrijugis funus dum comitatur equis.
O sors dura, suo comitari funere funus
et non ad tumulum, sed loca nigra, sequi.
Nescitur sua cuique dies; ad justa coloni
dum properat lugens, ad sua venit herus.
54. In canem, cui nomen Argus, ad Sixtum a Botnia, nobilem Frisium.

5.

10.

Sixte, cani nostro celeri non sufficit esse
cum etiam rictus optat habere duos.
Pectus inexpletum laudis victoria simplex
non movet, at tantum bina trophaea juvant
dum rapido rostro colles populatur opimos,
qui prohibent aestus longius ire maris.
Saepe feram molli pavitantem dente volutat
atque aliam pleno non minus ore premit;
cumque ea contigua est rostro, laxare priorem
cogitur, ut praedam condat in ore novam.
Vix tamen hanc caepit, rursus cum tendit in illam;
bisque eadem capitur, bisque eadem petitur.
55. In duos lepores.

5.

10.

Forte duo lepores uno jacuere cubili
immemores prisca simplicitate canum.
Utque ferox prato venator inhorruit, ambo
praecipiti saltu deseruere torum.
Nec jam dulcis amor, nec jam concordia curae;
si quid adhuc trepidis mens agat, una fuga est.
Mox tamen ulterior capitur propiore relicto;
obfuit huic tutus quo solet esse lepus.
Hinc inimica canis cuicunque est bestia, disce,
ne properes celeri si nocet esse tibi.
56. In duos pavones. 33

5.
33

Par fuit in nostra pavonum nobile villa
esse suos Juno quos voluisset equos,
nec laudanda tamen minus est concordia forma
quam volucres sancta sustinuere fide.
Namque ut forte marem viduarat conjuge cara

De versie van FA 90 verschilt op de volgende punten van de twee versies van FA 95: Vers 2 luidt daar: quale
tuas posset, Iuno, decere rotas; in vers 4 staat percoluere in plaats van sustinuere; in vers 8 is het laatste woord
‘vocans’; vers 9 luidt: mox ubi praesago nam sensit pectore funus; vers 12 eindigt met: …, quam rapuistis
aquae. In de twee versies van FA 95 zit ook een klein verschil: in vers 10 ‘placidis’ of ‘laceris’.
In het handschrift is in vs 6 het oorspronkelijke 'foeda' doorgehaald en door 'saeva' vervangen. Voorts is vs 9
doorgestreept en vervangen door een vers, dat met 'mox ubi' begint en verder onleesbaar is.
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toen hij in zijn vierspan in de begrafenisstoet meereed. (15) Wat een hard lot is het, een
begrafenis met de eigen dood te begeleiden en niet tot aan het graf, maar tot in de duistere
onderwereld te volgen. Niemand kent zijn eigen dag; terwijl de heer zich bedroefd naar de
plechtigheid voor zijn knecht haast, gaat hij naar die voor zichzelf.

54. Op mijn hond Argus, aan Sixtus van Botnia, een Friese edelman.
Sixtus, het is onze hond niet genoeg, snel te zijn: hij wil ook nog een dubbele muil hebben. Hij
kan nooit genoeg geprezen worden en is niet tevreden met één enkele overwinning: hij is pas
blij met twee trofeeën, (5) als hij met snelle snuit de heerlijke duinen afzoekt die het de
branding van de zee verhinderen, verder te komen. Dikwijls rolt hij een sidderend dier zachtjes
tussen zijn tanden heen en weer, terwijl hij ondertussen ook nog met volle mond naar een ander
bijt, en als hij dat binnen het bereik van zijn bek heeft, (10) wordt hij gedwongen, het eerste
weer los te laten om de nieuwe buit in zijn bek te nemen. Nauwelijks heeft hij die dan
beetgepakt of hij gaat al weer achter de andere aan en zo wordt dezelfde prooi twee maal
gevangen en tweemaal opgejaagd.

55. Op twee hazen.
Er lagen eens twee hazen in één leger en ze dachten - ze zijn altijd al simpel van geest geweest niet aan honden, en toen een wrede jager in de weide te keer ging, verlieten die twee hun
slaapplaats met een haastige sprong. (5) En nu denken zij niet langer aan de zoete liefde of hun
grote eensgezindheid: als hun hersens in hun angst nog mochten werken, wordt er nog slechts
aan vluchten gedacht. Weldra echter wordt het beest dat het verst weggesneld is en het traagste
achtergelaten heeft, gegrepen: de eigenschap waardoor een haas veilig pleegt te zijn, werkte nu
in zijn nadeel. Leert, gij allen van wie de hond een vijand is, hieruit, (10) dat ge u niet moet
haasten als het in uw nadeel is om snel te zijn.

56. Op twee pauwen.
Er leefde eens een edel pauwenpaartje op ons landgoed (Juno zou wel gewild hebben dat zij
haar paarden waren), waarvan de eensgezindheid, die die vogels met heilige trouw bewaarden,
niet minder lofwaardig was dan hun schoonheid. (5) Want toen het zo kwam, dat een woeste
hond, die zelf eerder zo’n dood verdiende, het mannetje van zijn geliefde vrouwtje beroofd had,
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saeva canis, tali dignior ipsa nece,
illis diu querulis implevit vocibus hortum
uxoris miserae nomen inane ciens.
Ast ubi non dubia sensisset funera mente,
optavit placidis manibus ire comes.
Nam puer e puteo moribundum traxit, et aegre
vita reversa mero est quam rapuisset aqua.
57. In eosdem. 34
Ecquis adhuc vestrum miratur, Pyrame, lethum,
cum volucres tanto foedere jungat amor?
58. In aviculam. 35

5.

10.

Dum piget ulterius captivam ducere vitam,
carceris exigui claustra resolvit avis.
At veteris caeli vix libertate recepta
sensit inassuetae vincula saeva famis.
Non epulae dulces aderant mensaeque priores
iamque iterum vermis muscaque victus erant,
quodque solet dominus blandis proferre susurris
multa pererrando jugera legit humi.
Ast ubi se volucris lusam spe novit inani
damnavitque fugam stultitiamque suam,
nil mihi plus tecum est, libertas aurea, dixit,
servili potius conditione fruar.
Atque hilari plausu caveam remeavit ad arctam,
cum licuit toto luxuriare polo.
59.` In Commodum imagini suae Colossum accommodantem.

5.

34
35

Jusserat imponi sua Commodus ora Colosso,
et nisi quod major Commodus ille foret;
sed clavam rutilumque humeris injecit amictum
Herculis, et pedibus junxit in aere feram.
Tres simul hinc una poterant in imagine cerni:
Commodus, Alcides terribilisque Gigas.
Ille quidem finxit monstrum, sed fingere sese
non aliter potuit: scilicet illud erat.

In FA 90 luidt vers 1: Miramurne tuum dominaeque, o Pyrame, letum.
FA 90 heeft in vs 2 refregit voor resolvit, terwijl in vs 4 dura in plaats van saeva staat. Voorts luiden de verzen 7
en 8: Quodque solet dominus cantu blandoque offerre magister / alloquio, vix nunc horrida silva dabat, en vs 9
heeft hier mox in plaats van ast.
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vulde hij lange tijd de tuin met zijn bekende, klagelijke roep en stootte vergeefs de naam van
zijn arme vrouwtje uit. Maar toen hij er helemaal zeker van was dat zij dood was, wilde hij bij
haar zijn (10) en naar de kalme schimmen gaan. Want een jongen haalde hem stervend uit de
put en op het nippertje is het leven, dat het water hem ontnomen had, door een slok wijn
teruggekeerd.

57. Op het zelfde paar.
Bewondert iemand, Pyramus, jullie dood nog wel, nu de liefde vogels in een zo sterk verbond
verenigt?
58. Op een vogeltje.
Omdat het een vogel verdroot, het leven nog langer in gevangenschap door te brengen, brak
hij de grendels van zijn kleine gevangenis open. Maar zodra hij weer als vroeger vrij door de
lucht vloog, voelde hij de wrede boeien van een honger waar hij niet meer aan gewend was.
(5) Er stonden geen lekkere hapjes voor hem klaar zoals vroeger, zijn maal bestond nu weer
uit wormen en vliegen en wat zijn baasje hem met lieve woordjes placht voor te houden,
verzamelde hij nu al zwervend over een groot gebied. Maar toen de vogel had ingezien door
ijdele verwachtingen bedrogen te zijn (10) en zijn domme vlucht vervloekt had, zei hij: 'Ik
heb niets meer met jou, gulden vrijheid, ik leef liever in slavernij.' En onder blij vleugelgeklapper zocht hij zijn enge kooi weer op, terwijl hij toch door de hele hemel kon dartelen.

59. Op Commodus, die de Colossus tot een afbeelding van hem zelf liet maken.
Commodus had bevolen dat zijn gelaat op dat van de Colossus aangebracht moest worden, en
hij, Commodus, zou, als het daarbij was gebleven, groter zijn geworden. Maar hij liet de knots
en het lichtrode kleed van Hercules over de schouders leggen en aan de voeten een wild dier
van brons plaatsen. (5) Zodoende kon men drie mannen tegelijk in dit beeld zien: Commodus,
Hercules en een vreeswekkende Gigant. Zo liet hij een monster maken, maar hij kon zichzelf
niet op een andere wijze afbeelden: dat was namelijk precies wat hij was.
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60. In Gorgonium.
Terque quaterque epulis Gorgonius utitur isdem,
quasque abigit podex, has vorat ore dapes.
Virus humo frugi est, odit dispendia vana,
nam quod habet gratis cur sibi curet emi?
61. In carnificem. (1)

5.

Carnificem fama est exosum lumina vitae
invidisse reis, quam dedit ipse necem,
in proprium dum sentit opus languescere dextram,
aspera quae nimium furibus esse solet.
Utque diu frustra mortem captare fugacem
arsit et invito prendere fata Deo,
tandem summa dies furialibus adfuit ausis
et sceleris vindex exstitit ipse sui.36
62. (2)
Dum nequit expleri latronum sanguine tortor
et fieri semper crimina rara dolet,
morte sua tandem rabiem sedare paravit
et fuit ipse sibi quod solet esse reis.
63. (3)
Innocuos licet hic nunquam suspenderit, ipso
supplicium nemo iustius ante dedit.
64. In statuas duorum Pontificum Gregorii (ni fallor) XIII et Sixti V in Capitolio
Romano collocatas.

5.

10.

36

Cespite caeperunt Capitolia surgere primum
et rudis e ligno Juppiter ipse stetit.
Innumeris postquam murorum Roma ruinis
crevit et hac ingens orbis in urbe fuit,
vix novisse ferunt ipsum sua templa Tonantem,
dum pro stramineis aurea tecta videt.
Nunc fortuna rotam celerem mutata retorsit,
quaeque fuit primum reddita forma loco est.
Atque aliquis cernens humilis fundamina templi
Romulea structum diceret esse manu.
Sed tamen est aliquid quod et hoc discernat et illud:
hic duo sunt, illic Jupiter unus erat.

FA 90 heeft: et sceleri vindex affuit ipse suo.
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60. Op een echte Gorgo.
Drie, vier keer nuttigt deze man als een Gorgo hetzelfde maal, want wat hij uitpoept, stopt hij
weer in zijn mond. Ook het afval dat op de grond ligt, gebruikt hij; hij haat nodeloze uitgaven,
want waarom zou hij zich kopen wat hij voor niets kan krijgen?

61. Op een beul. (1)
Het verhaal gaat dat een beul, die helemaal genoeg had van het leven, de beschuldigden, toen hij
zijn hand, die maar al te hard voor misdadigers pleegt te zijn, te zwak voelde worden voor zijn
werk, om de doodstraf benijdde die hij zelf aan hen voltrok. (5) Toen hij er al lange tijd vurig
naar verlangde om de vlugge dood te pakken te krijgen en tegen Gods wil het lot in eigen hand
te nemen, kwam er tenslotte een dag die gunstig was voor zijn waanzinnige pogingen en werd
hij zelf de man die zijn eigen misdaad bestrafte.

62. (2)
Omdat een beul zich niet kon verzadigen met het bloed van misdadigers en hij het betreurde, dat
misdaden steeds zeldzamer werden, nam hij uiteindelijk maatregelen om zijn onrust door
zelfmoord te stillen en werd hij voor zichzelf wat hij altijd was geweest voor de schuldigen.

63. (3)
Deze man mag dan nooit onschuldigen gehangen hebben, maar niemand vóór hem heeft een
rechtvaardiger vonnis ten uitvoer gebracht dan hijzelf.
64 Op de standbeelden van de twee pausen Gregorius XIII (als ik me niet vergis) en Sixtus V,
die op het Capitool te Rome staan. (1)
Heel vroeger was het Capitool een met gras begroeide heuvel en Jupiter zelf stond daar als
ruw houten beeld. Toen Rome na talloze verwoestingen van haar muren groot geworden was
en de hele wereld in al haar grootte in deze stad geconcentreerd was, (5) herkende naar men
zegt de Donderaar zelf nauwelijks zijn tempels meer, want in plaats van daken van stro zag hij
daken van goud. Nu is Fortuna van gedachten veranderd, heeft zij haar snelle rad weer
teruggedraaid en ziet die plaats er weer net zo uit als vroeger. Iemand die de onbetekenende
fundamenten van de tempel ziet, (10) zou zeggen dat hij gebouwd was door de hand van
Romulus. Maar toch is er iets om de huidige en de vroegere toestand aan te onderscheiden: nu
staan er twee beelden, vroeger was Jupiter alleen.
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65. In eosdem.

5.

Dum vagor huc illuc Tarpei vertice collis
et veteris lustro lumina parva Dei,
arma tamen nusquam vidi rapidumque Tonantis
armigerum, nec quae dixeris ora Jovis.
Gregorius nigra cum Sixto stabat in aede;
praetulit hos magno plebs male sana Deo.
Jamque putes uno concordes vivere tecto
cum Jove Saturnum: fulmina neuter habet.
66. In imagines quarum Rubens inventor Vorsterman sculptor.

5.

Non opus hoc unum est quod imagine spirat in una;
cernis Apelleam Phidiacamque manum.
Rubenii calamus toto discernitur aere,
alterius toto sit licet aere labor.
Sic tenui virgo37 circundata sindone nuda est,
sic pater in nati se videt ore sui.
Rubenius mentem, corpus sibi vindicet ille,
partiri vivum si velit alter opus.
Meer dan een constenaer heeft desen prent doen leven.
Gij siet Apelles handt en Phidias daer neven.
Het schijnt dat de pinceel van Rubens daer in speelt,
Ofwel een ander sij de meester van het beelt.
So siet men door een doeck eens joncvrouws schone leden
So siet men in een kint den vader uytgesneden.
Die siel quam Rubens toe, en Vorsterman het lyf
Indien om d’ eygendom viel onder haer gekyf.
67. In Bertilum. 38

5.

37
38

Bertilus implerat vas debile fortis Iacchi;
sic etiam parcus Bertilus esse studet.
Et jam nocte Deus quadam se tollere coepit
laxavitque putris vincula cuncta cadi.
Protinus hinc cellam sese diffundit in omnem,
purpureoque natant limina foeda mero.
Utque odor implevit domini cum naribus aedes

FA VII,1,90 heeft: Sic virgo tenui…
FA VII,1,90 geeft van dit gedichtje de volgende, vrij sterk afwijkende, versie, getiteld: 'In avarum':
Bertilus implerat crudo vas debile musto; / hoc parcus studuit Bertilus esse modo. / Utque sui discors coepit
turbare Lyaeus, / dissolvit veteris putria vincla cadi. / Carcere nam liber limosis mergitur undis, / tempore
queis toto squallida cella natat. / Utque odor implevit domini cum naribus aedes, / turbidus e strato (nox erat)
ille salit, / deque foco rapiens testam qua texerat ignem, / ingerit in dolium naufraga vina novum. / Quid velut
amisso ploras, o Bertile, vino? / Plus tibi, quam periit, sic rediisse puta.
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65. (2)
Toen ik boven over de Tarpeïsche rots heen en weer dwaalde en de geringe luister van een
oude God in ogenschouw nam, zag ik nergens de wapenen en de snelle wapendrager van de
Donderaar en ook niets dat je het gelaat van Jupiter zou kunnen noemen. (5) Gregorius stond
met Sixtus in een donkere tempel, hen verkoos het domme volk boven een grote God. Je zou
haast denken dat een Saturnus en een Jupiter in eendracht onder één dak leven: geen van
beiden heeft bliksems bij zich.

66. Op de prenten die Rubens bedacht en Vorsterman gemaakt heeft.
Dit werk, één afbeelding slechts, is niet het werk van één man; de hand van een Apelles en
van een Phidias zijn te onderscheiden. De penseel van Rubens is in al het koper te zien,
hoewel de koperplaat geheel het werk van een ander is. (5) Op dezelfde wijze is een meisje,
hoewel het omgeven is door een fijn linnen gewaad, toch naakt; op deze wijze ziet een vader
zichzelf in het uiterlijk van zijn zoon. Laat, als een van hen dit levensechte werk zou willen
verdelen, Rubens de geest, de ander het lichaam voor zich opeisen.

67. Op Bertje. (1)
Bertje had een niet al te beste kruik met koppige wijn gevuld; zo probeert ook Bertje zuinig te
zijn. Maar al gauw begon op een nacht die God zich te roeren en haalde hij de sluiting van die
vieze kruik helemaal open. (5) Nu verspreidde de drank zich meteen over de hele kelder, de
vuile vloer drijft van de purperen wijn. Toen de geur het hele huis en ook de neus van zijn
bezitter gevuld had,
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Latijnse teksten

10.

turbidus e strato languida membra movet
squallentemque capit nigra fuligine testam
infunditque novo turpia vina cado.
Sed quid adhuc maeres, o Bertile, si tibi salvum
quod periit mira calliditate redit?
68. In eundem. 39
Bertile, vina bibis lutulentis sordida plantis,
nec calcata tibi sufficit esse semel.
Prodigus es, nimium poteris quoque parcere vasis,
si potare tibi talia vina libet.
69. Joci militares. XIV.
Sinus musculorum, vulgo 'de mosselkreeck'.

5.

10.

Fertur progenies quondam, Germanice, vestra,
illa nec imperio nec Patre digna suo,
collectis aliquot Belgarum in littore conchis
concrepuisse armis et sonuisse tubis.
Dum pia pax vetat hinc quaesitum ferre triumphum,
Thetys anus dabat hunc Oceanusque senex.
Nunc eadem quaeris tanta cum classe trophaea,
lecturus Batavis ostrea nata vadis,
sed te lusit, Iber, spes: te victoria tanta
praeterit: in nostras pervenit illa manus.
70. Contra ementitos ab haeretico J. Lipsi manes.
Elegia.

5.

10.

39

Si tibi nunc, Lipsi, mens incola corporis esset,
sola foret causae digna patrona tuae.
Sed quia fata obstant properati funeris, hosti
qui tibi sustinuit dicere, dico diem,
ut nitidum educat detersa calumnia verum
et sese ille mala mente fuisse gemat.
Illene sis, Lipsi, quem vidi in carmine pictum,
carmine, quod Stygios credo ululasse canes?
Thersitem vidi pro Nestore proque Catone
Clodium et in recti dedecus ire locum.
Nullus ibi es, qualem te quondam aspeximus; atrae
effigiem Empusae Blemmyadaeque puto,
atque fatiscentem crepitantis dentis hiatum;

De versie van FA 90 wijkt af van die van FA 95: na vers 2 is tussengeschoven: Iam nec musta tibi, nisi quae bis
musta, probantur, / et pedibus tantum turbida facta iuvant, terwijl het laatste vers ‘tam nova vina’ heeft voor ‘talia
vina’.
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kwam die slaapdronken zijn bed uit, nam een vieze, beroete pot (10) en goot die ellendige wijn
in het nieuwe vat. Maar waarom ben je nu nog treurig, Bertje? Door jouw wonderbaarlijke
handigheid is toch datgene, wat al bijna verloren was, weer bij je teruggekomen!

68. (2)
Bertje, jij drinkt vieze wijn, die vuil is van de moddervoeten, en je vindt het niet genoeg dat er
maar één keer in getrapt is. Je bent een verkwister, je kunt ook wel zonder een kruik als je van
zulke wijn houdt.

69. Gedichtjes over de oorlog, XIV.
De mosselkreek.
Men zegt dat uw zoon, Germanicus, die noch het keizerschap, noch zijn vader waardig was,
ooit, na wat schelpen aan de Hollandse kust verzameld te hebben, met de wapens gerammeld en
op de hoorns geblazen heeft. (5) Toen de heilige vrede er tegen bleek te zijn dat uit deze streken
de verlangde overwinning meegebracht zou worden, schonken de oude Tethys en Oceanus hem
die maar. Nu komt ú, Spanjaard, dezelfde trofeeën halen met een enorme vloot en bent van plan
om oesters te verzamelen die van de Hollandse kusten afkomstig zijn. Maar die hoop heeft u
bedrogen: een zo grote overwinning (10) gaat uw neus voorbij: zij valt in ónze handen.

70. Tegen het valse beeld van de gestorven Justus Lipsius dat door een ketter verzonnen is.
Elegie.
Als op dit ogenblik, Lipsius, uw ziel nog in uw lichaam zou wonen, zou die de enige zijn die in
aanmerking kwam om als verdediger van uw zaak op te treden. Maar omdat uw lot, een veel te
vroege dood, dat verhindert, daag ik de vijand die u voor het gerecht durfde te dagen, uit (5) met
het doel, dat de laster weggewist en de lichtende waarheid openbaar gemaakt wordt en hij moet
verzuchten, dat hij te kwader trouw geweest is. Zou u de man kunnen zijn, Lipsius, die ik in zijn
gedicht afgeschilderd heb gezien, een gedicht, dat - zo denk ik erover - de honden van de
Onderwereld hebben uitgebraakt? Ik heb een Thersites in plaats van een Nestor, in plaats van
een Cato (10) een Clodius gezien en ik heb het kwaad de plaats van wat goed is zien innemen.
U bent daar niet de man die wij eens gekend hebben, ik bedoel, u bent daar het evenbeeld van
de zwarte Empusa en van de Blemmyae, u bent daar als de wijd gapende afgrond waar de
tanden knarsen;
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quo viso obducat lumina blanda puer.
Improbe quid livor, laudis foedissime praedo,
clara venenato funera dente premis?
Sive petas animum, mens est impervia probris;
sive petas corpus: corpore sensus abest.
Vivus et opprobriis tulit impenetrabile pectus,
seu rem scribendi seu petiere modum.
Nempe supra nubes, ventos et cornua lunae
sedem in tranquillo mens Sapientis habet.
Angat eum livor, vexet petulantia, virus
artibus ipsa suum combibet improbitas.
Si tamen in pretio est frigentes vellere Manes
pascereque abrosis ossibus invidiam,
contra agerem Diris te sub Styga, Zoïle, at hostem
Lipsiacum Lipsi more ferire juvat.
Quem placidos animos numquam insultasse probabis,
hostibus imo suis hostis amicus erat.
Hoc tamen ira decet, miti licet indole, Musam,
quod pro pacificis Manibus ira calet.
Huncne reum levitatis ages sectamque novasse,
et fluxam incuses dissecuisse fidem?
Non poterat tale hoc cerebrum vanescere sectis,
in quas ingenium futile abire potest.
Ad Batavos illum sors traxerat; abstulit illum
a Batavis Latiae Relligionis amor.
Nec sacra expendi trutina sua scripta refugit,
in solum ut inde pedem Lovaniense tulit.
Interea Minos Rhadamantique arbitra proles
Lipsium ad obscurum sorte tribunal agis?
Atque inter Plauti atque Elegi tormenta salacis
flammifluo miserum sub Phlegethonte locas?
Arbiter umbrarum es; Plutona cavere memento,
regnum affectantem non feret ille suum.
At Christum tacuit. Si sic tacuisset Erasmus
et niger hic nomen cui nigra terra dedit,
irruptaque fide ac integra mente stetissent,
quos levis in praeceps gloria stravit iter.
Sunt quibus est semper fucato Christus in ore,
sed procul a septis pectoris exul agit.
In gyrum te coge tuum, nec limitem avarus
transilias; modico vertitur axe rota.
Namque ut agas quod agis moneo, prudensque monebit
quilibet, et prudens quilibet illud aget.
Quo Deus et ratio et naturae semina pellunt,
huc agitur magni roboris ingenium.
Lipsium in antiqui libros tulit impetus aevi,
scripsit et invidiae non placitura tuae.
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laat een kind zijn onschuldige ogen maar voor zo'n schouwspel bedekken. (15) Slechte man,
vuile rover van zijn roem, waarom die nijd, waarom zet u uw giftige tanden in die roemrijke
dode? Als u zijn ziel soms probeert te treffen: zijn geest is niet te bereiken voor schandelijke
verwijten, en als u zijn lichaam mocht proberen te treffen: het gevoel is uit zijn lichaam
geweken. Ook toen hij leefde had hij een hart waar smaad niet in door kon dringen, (20) of
men nu op de inhoud of de omvang van zijn geschriften vitte. Zeker is dat zijn geleerdenziel
boven de wolken, de winden en de horens van de maan woont in alle rust. Laat afgunst hem
achtervolgen, laten brutale lieden hem plagen: die slechtheid zal zelf door haar eigen streken
haar venijn opzuigen. (25) Als het, Zoilus die u bent, voor u dan waarde heeft om huiverende
schimmen uiteen te rukken en uw nijd te voeden met afgekloven botten, zou ik u als
tegenprestatie naar de wraakgodinnen moeten voeren, daar beneden bij de Styx, maar ik zie er
meer in om een vijand van Lipsius te treffen zoals Lipsius dat zou doen. Van hèm namelijk
zult u nooit bewijzen dat hij de zielen van doden beledigd heeft, (30) integendeel: voor zijn
vijanden was hij een beminnelijke vijand. In zoverre past toorn (al is het dan vanuit een zacht
gemoed) echter mijn Muze, dat die toorn opgloeit ter verdediging van een vreedzame schim.
Zult u deze man beschuldigen van wispelturigheid en van het stichten van een nieuwe leer en
zou u hem ten laste willen leggen dat hij het geloof uiteengescheurd heeft, zodat het ging
wankelen? (35) Een intellect als dit zou niet kunnen wegkwijnen in godsdienstige secten,
waarheen slechts een zwak verstand kan afdwalen. Het lot had hem naar de Nederlanders
gevoerd, zijn liefde voor de Roomse godsdienst heeft hem weer van de Nederlanders weggehaald. Ook deinsde hij er niet voor terug om zijn geschriften op de heilige weegschaal te laten
wegen (40) toen hij van daar zijn schreden naar Leuvens grondgebied gericht had. Brengt u
intussen, als was u een Minos of een nakomeling van Rhadamantus, Lipsius op willekeurige
gronden voor uw duistere rechtbank en plaatst u de ongelukkige in de diepte bij de
vlammende Phlegeton, tussen de kwellingen van Plautus en geile elegieën-dichters? (45) U
bent de berechter van een schim; denk erom, dat u oppast voor Pluto: die zal iemand die naar
zijn heerschappij grijpt, niet verdragen. ‘Maar hij heeft over Christus gezwegen’. Als op
eenzelfde wijze Erasmus gezwegen had, en ook Melanchthon, aan wie de zwarte aarde zijn
naam gegeven heeft, dan zouden zij, die de zucht naar onbeduidende roem op het hellende
vlak heeft laten belanden, hun geloof trouw zijn gebleven en hun ziel rein hebben gehouden.
(50) Er zijn mensen die Christus altijd in hun valse mond hebben, terwijl die ver van hun hart
als banneling leeft. Dwing uzelf om u aan uw eigen baan te houden en uw grenzen niet te
willen overschrijden; het rad van Fortuna draait vrij snel! (55) Want ik raad u aan, u met uw
eigen zaken te bemoeien; alle verstandige mensen zullen u die raad geven, en iedereen, die
verstandig is, zal dat ook doen. In de richting waarheen God, de rede en de wetten van de
natuur ons stuwen, daarheen trekt een scherp verstand. Lipsius was enthousiast voor de oude
letteren (60) en heeft dingen geschreven die u, nijdas die u bent, niet zullen bevallen.
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Livide lugerem tibi si placitura dedisset;
namque placere bonis displicet omne tuum.
Ut nil Calvino adversum adversumque Luthero
edidit, haereticis gratus utrisque fuit.
Mox ubi cum Hallensi Diva Aspricollis in auras
prodiit, haereticis hostis utrisque fuit.
Scripserat ante una de Relligione libellum;
intumuit Batavo bile repente jecur.
Verum ubi Parthenicas calamus decurrere laudes
ausus et Halliadum fixus in aede stetit,
haeretici spumare eluctarique furorem,
artem omnem, omnem animum pectore concutere.
Omnia sed frustra: sine viribus ira cadebat,
nemoque, qui vivo bella moveret, erat.
Tandem quidam ausus de gente salaria ineptus
sannio piscoso foetidus ora luto,
sed sale contemptim et mordace affrictus aceto,
sentinae visit putria stagna suae.
Post ubi lethali percussus frigore obivit,
visum est secura bella tonare tuba.
Protinus increpuit de littore turpe celeuma,
Tritonesque vago personuere mari,
illum inclamantes sine lege fideque Deoque
perfidiaque unum pro Deo habere Papam;
et populo servire; suis idola sacrare
laudibus, ut vulgo se probet esse pium.
Sed male sincero vitiantur vase liquores,
atque peregrino mordet acore merum.
Omnia sic pravis sunt prava, nihilque dolosum
pectus in orbe sibi dissimile esse putat.
Quis Justum incuset, cui mens pro testibus una
mille erat et recti murus ahenus amor?
Tu citius radios defoedes pulvere solis
oreque viroso colluere astra queas,
quam maculam Justi splendori imponere, quem nunc
ignea Virtutis vis super astra tulit.
Imo age, materiem rabido cape, stulte, furori;
hunc tibi Catholicum vitaque morsque probet.
Diviparae Matri sancto se foedere junxit
virginei esse volens jure sodalitii.
Anne preces ardente loquar de pectore fusas,
impletumque sacra sub dape saepe Deo?
Ringeris Haeretice et livoris rumperis aestu;
rumpere; Catholicus Lipsius usque fuit.
Dumque recrudescens vis morbi affligeret artus,
more tuo illa feras Stoïce, amicus ait.
Stoïca ne placeat, tulit, at tolerantia Christi;
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Ik zou het ernstig betreuren als hij dingen uitgegeven had die u konden behagen, want het
stuit mij tegen de borst dat iets wat u bevalt, ook bij fatsoenlijke mensen in de smaak zou
vallen. Toen hij nog niets publiceerde waar Calvijn of Luther bezwaar tegen hadden, viel hij
bij die twee afvalligen in de smaak,(65) maar zodra zijn ‘Diva virgo Hallensis’ en zijn ‘Diva
Sichemiensis sive Aspricollis’ het licht hadden gezien, was hij de vijand van die twee ketters.
Al eerder had hij een boekje geschreven over de ene godsdienst en toen al zwol de lever van
de Nederlanders opeens van de gal. Maar toen zijn pen het gewaagd had om de lof van de
Maagd te gaan zingen (70) en hij stevig in de kerk van Halle stond, bespuugden de afvalligen
hem, braakten zij hun woede over hem uit en stootten zij zijn kunst en zijn denkbeelden
geheel van zich af. Maar dat was alles tevergeefs: hun woede viel krachteloos neer en er was
niemand die hem bij zijn leven de oorlog durfde te verklaren. (75) Tenslotte heeft de een of
andere visboer, een gek en een nietsnut, dat gewaagd, iemand, die zijn mond vol modder had
en naar vis stonk. Maar toen hij vol minachting met zout en bijtende azijn ingewreven was,
ging hij inzien hoe smerig zijn stinkende riool was. Hij durfde echter de oorlogstrompet wèl te
steken toen Lipsius, getroffen door de kou van de dood, gestorven was; (80) nu kon hij dat
veilig doen! Terstond kwam er van de kust een schandelijk geschreeuw en deden Tritonen
hun stem klinken over de golvende zee; zij riepen met luide stem dat hij zonder wet, geloof en
God was, dat hij in zijn trouweloosheid als God alleen de Paus had (85), dat hij een slaaf van
het volk was en met zijn lofprijzingen afgodsbeelden vereerde om openlijk te bewijzen, dat
hij vroom was. Maar vocht dat in een vuil vat zit, bederft en wijn bijt als hij door invloed van
buitenaf zuur geworden is. Voor slechte mensen is dan ook álles slecht en een bedrieger (90)
denkt dat niemand ter wereld anders is dan hij. Wie zou Justus (de rechtvaardige!) nu willen
beschuldigen, die een geest had die geheel alleen opwoog tegen die van duizend getuigen en
een liefde voor het goede die zo sterk was als een muur van brons? U zou nog eerder de
stralen van de zon met stof kunnen bevuilen en de sterren aflikken met uw giftige mond (95)
dan een smet drukken op de glans van Justus, die nu door de vurige kracht van zijn deugdzaamheid boven de sterren getild is. Vooruit dus, domme kerel, ontneem uw razende woede
de oorzaak: zijn leven en dood kunnen u laten zien, dat deze man een echte katholiek was. Hij
heeft zich verbonden met de Moeder Gods in een heilig verbond, (100) omdat hij rechtens bij
de broederschap van de Maagd wilde horen. Moet ik nog over de gebeden spreken die uit zijn
brandende hart vloeiden, en over het feit dat hij dikwijls tijdens de heilige mis geheel van God
vervuld was? Ketter, u zit te mokken en wordt door het vuur van uw nijd kapot gemaakt; nu,
ga maar kapot; Lipsius is altijd katholiek geweest. (105) En toen zijn ziekte weer met kracht
uitbrak en zijn leden aantastte, zei een vriend tegen hem: ‘Zoals dat je gewoonte is, moet je
ook dit stoicijns dragen’. Hij antwoordde: ‘Laat ik dat niet met stoicijnse verdraagzaamheid
doen, maar met de verdraagzaamheid van Christus;
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Zeno sit in libris, cor mihi Christus habet.
Iam Christum exoptat, datur illi in imagine Christus,
longa membra ferens exspatiata cruce.
Hanc dextra arripiens sua fert solatia, libat
oscula; cycneo carmine dulce canit:
Ex te vita mea est, repetens, tu spesque salusque;
iam domum in aeternam te duce fretus eo.
Et legi et scripsi, dixi quoque plurima; vana
omnia nunc moriens, cum Sapiente, cano.
Laetitia una meam mentem tamen imbuit, in spem
non terrenarum quod labor ivit opum.
Hoc quoque sustentat, quod defensante sub umbra,
Virgo, clientelae vita sit acta tuae.
Sic vixit, sic ille obiit. Tu scommata fundis,
sordeat ut coeno lux aliena tuo.
Tu ridenda salis ut simia, et ungue petulco
in cauda magnae ludis inepta ferae.
Atque alto insistens tergo cupis inde videri,
turpe sed appares monstrificumque caput.
Biblia commendas aspernarisque profana,
et velut immensum quid cavo in aere boas,
nempe ut utrique pedi faciles sacra scripta cothurnos
inde velut petulans histrio et inde trahas.
Tecum habita, neque celsa petas, metire quod audes,
et sacra cum tacito Biblia volve metu.
Addo unum: gelido ne barbam velle leoni,
magnus enim magno in funere terror inest.
E cinere ultores surgunt, catulique parentem
magnanimi velli non sine caede sinunt.
Nunc etiam, Lipsi, tibi verba novissima dicam,
ad tumulum incumbens dum modo ploro tuum.
Mortuus invidiam patitur si Lipsius illam,
omnis desperet, qui superare cupit.
Doctrina, atque Artes, innata Modestia, Virtus,
edomuere necem; Mors nequit Invidiam.
I.F.
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laat Zeno dan in mijn boeken wonen, Christus heeft mijn hart'. Dan vraagt hij vol verlangen om
Christus, een Christusbeeld wordt hem aangereikt, (110) de ledematen vervormd door het
hangen aan het kruis. Hij pakt dit met zijn rechterhand en ontleent er troost aan, hij overstelpt
het met kussen en zingt herhaaldelijk zachtjes zijn zwanenzang: ‘Uit u is mijn leven, gij zijt mijn
hoop en mijn redding, weldra ga ik naar mijn eeuwige woning met u als mijn steun en mijn
leidsman. (115) Ik heb heel veel gelezen en geschreven, ik heb ook heel veel gezegd; maar nu ik
sterf zing ik, met de Prediker, dat alles ijdelheid is. Eén vreugde echter heeft mijn geest
doordrenkt, namelijk dat ik mij ingespannen gericht heb op de hoop op schatten die niet van
deze wereld zijn.’ Ook dit is hem tot steun, dat hij, Maagd, (120) in uw beschermende schaduw
zijn leven als volgeling van u geleid heeft. Zo heeft die man geleefd, zo is hij gestorven. Maar u
gaat u te buiten aan spotternij om te bereiken dat andermans licht verduistert door uw modder. U
springt heen en weer als een belachelijke aap en speelt met uw brutale klauwen onbenullige
spelletjes achter de staart van de grote leeuw. (125) U gaat op zijn hoge rug staan en wilt
daarvanaf gezien worden, maar er blijkt dan juist, dat u een schandalige, monsterlijke kop hebt.
U beveelt de Bijbel aan en kijkt neer op profaan werk en u blaast dat alsof het iets enorms was
op het holle koper rond, en dat doet u alleen maar om als een uitgelaten toneelspeler (130) de
heilige schrift als laarzen die uw voeten perfect passen van hot naar her te slepen. Houd u maar
bij u zelf, streef niet naar het hogere, bezint, eer gij begint en blader met stil ontzag in uw Bijbel.
Hier voeg ik nog één ding aan toe: ruk een koude leeuw zijn manen niet uit, want de dood van
zo’n machtig heerschap is iets heel schrikbarends. (135) Uit zijn as rijzen wrekers op, en de fiere
welpen laten hun vader de haren niet uitrukken, maar straffen dat met de dood. Nu zal ik ook tot
u, Lipsius, mijn laatste woorden spreken, terwijl ik mij neerbuig en weeklaag bij uw graf. Als
Lipsius nu hij dood is die nijd verdraagt, laat dan iedereen die het van hem wil winnen de hoop
opgeven. Zijn Geleerdheid en zijn Kunst, zijn ingeboren Bescheidenheid en zijn Deugdzaamheid
hebben de dood overwonnen; de Dood kent geen Nijd.
I.F.
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4. Commentaar op het Griekse werk
De opdracht aan Van der Mijlen.
In de opdracht verzoekt Foreestius Van der Mijlen om als zijn mentor op te treden. Hij
vergelijkt zich daartoe met een klimplant, die een steuntje nodig heeft om hogerop te komen.
Van der Mijlen is als een boom waar alle vogels op af komen om in te nestelen (een man die
lieden van allerlei soort naar zich toe trekt). De staat heeft ‘meubilair’ van velerlei soort nodig:
jonge enthousiaste vernieuwers, maar ook wijze, ervaren mannen (als Van der Mijlen), en ook
de kunstenaars, om zich met behulp van hun werk na de bestuurlijke zorgen te kunnen
ontspannen.
cognate venerandissime: Van der Mijlen is kennelijk een verwant van de dichter; de graad van
verwantschap heb ik niet vast kunnen stellen (zie ook VG 26)
deilÚn da¤mona: in Plato's Apologie van Sokrates (31c-d) is sprake van ye›Òn ti ka‹ daimÒnion,
Sokrates' goddelijke 'stemmetje', dat hem er soms van weerhoudt om hetgeen hij van plan is, uit
te voeren.
'omne pestilentis aëris examen': opgevat als enallage.
penitus humi serpentes: Hor., A.P. 28 (serpit humi tutus nimium…).
Het vaatwerk van Numa Pompilius en het voorvaderlijke zoutvat (Hor., C. 2,16,13-4) staan
voor een goede regering (als die van koning Numa) en eerbied voor het verleden.
Het hier aangehaalde Grieks komt uit Homerus’ Ilias (XVIII,104; IX,186, waar men Achilles
aantreft terwijl hij op zijn citer speelt, en VI,209).
Een opmerking bij het gedicht van Petrus Cunaeus:
vs 10 (KalliÒpa): Calliope is de muze van het heldendicht, en dus de muze van Foreestius.
vs 24: hier is sprake van m°gaw … éges¤law, 'de grote leider van het volk'; ik heb dit opgevat als
de dood, die over iedereen heerst. (ÉAges¤law was ook de naam van een Spartaanse koning uit
de eerste helft van de vierde eeuw voor Christus).
1. Hymnos.
Het verhaal van Hymnos en de mooie Nikaia is te vinden bij Nonnos, Dionys. 15,169-422:
Nikaia was een dochter van de stroomgod Sangarios (Bithynië) en Kybele. Zij leefde slechts
voor de jacht en versmaadde de liefde van Hymnos. Toen deze zei dat ze hem dan maar doden
moest, deed ze dat, ontstemd als ze was over zijn achtervolgingen. Nonnos gaat dan verder met
het lot van Nikaia (Dionys. 16): Eros ontstak over deze moord in woede en vervulde Dionysos
met liefde voor haar, maar zelfs de liefde van een god wilde zij niet. Toen veranderde deze om
haar te kunnen beminnen het water van de bron waaruit zij placht te drinken, in wijn, zodat ze in
een roes raakte en in een diepe slaap viel. Toen ze bemerkte wat er gebeurd was, wilde zij zich
doden, maar later verzoende zij zich met Dionysos, die bij haar verschillende kinderen kreeg.
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Na de zelfmoord van Aura (zie de inleiding bij 'Aura' (IH 15)) verzocht Dionysos haar, de
opvoeding van Aura's zoontje (Iakchos) op zich te nemen. (Roscher 1,965 en III,1,303-5).
Foreestius’ verhaal loopt parallel aan dat van Nonnos. Om enige overeenkomsten te noemen:
Hymnos wordt, zoals dat ook bij Nonnos het geval is (Dionys. 15, 220-1), buitengewoon sterk
door Eros geprikkeld (vss 28vv.), zij het, dat Foreestius een andere wending aan het verhaal (de
onervarenheid van de jonge Eros) geeft. Vergelijk ook vss 55 en 56 met Nonnos' Dionys.
15,264-5. Hymnos vraagt Nikaia, haar pijl boven zijn graf te hangen en hem een grafschrift te
geven (Dionys. 350-1, 361-2.). Ook de Najaden (vs 83), die Hymnos bewenen, komen voor bij
Nonnos (15,374), die overigens veel meer verzen (370-422) aan de rouw wijdt dan Foreestius.
Herhalingen als in vss 55 en 56 worden verscheidene malen door Nonnos toegepast (Dionys.
15,339-40; 48,506-7; 48,535-6; 48,770-1).
Het motief van de op Nikaia verliefde Ares wordt door Foreestius als inleiding gebruikt; hij gaat
er niet verder op door.
Foreestius maakt evenals Nonnos geen gebruik van de betekenis van Hymnos' naam.
oÈlokÒmvn: niet erg van toepassing!
stratÚn...eÈrÁn: Hom., Il. 1,229 etc.
paryenikªsi ka‹ ±Ûy°oisi: Hom., Il. 22,127-8.
Hier zou m°n op zijn plaats geweest zijn; d°: metri causa.
colÒenti bel°mnƒ: Hom., Od. 23,330.
˜ti gumnÚw ¶hn: Homerus gebruikt gumnÒw per §≈n (Od. 6,136). Foreestius grijpt kennelijk 'metri causa' naar een bijzin met ˜ti in plaats van een participium.
10. Kuy°reia Nika¤h: Kythereia is een bijnaam van Afrodite (Hom., Od. 8,288 en 18,193).
(Het zaad van Oeranos, waaruit Afrodite geboren zou worden, dreef, voordat het op
Kypros aankwam, eerst nog langs Kythera). kuy°reia werd ook wel gebruikt in de zin
van 'mooie vrouw' (Anth. Pal. 7,218); hier dan: 'de mooie Nikaia'. (Roscher II,1,176972).
Nikaia was de dochter van Kybele. Zie het commentaar bij 'Aura' (IH 15) vs 72.
11-13 De bedoeling is wel duidelijk, maar grammaticaal klopt het niet helemaal: vers 13 sluit
niet als hoofdzin aan op de vorige twee verzen, tenzij d' als dÆ opgevat wordt, hetgeen
vergezocht lijkt (zonder d' zou er hiaat optreden).
11. kestÚn ﬂmãnta: Hom., Il. 14,214, over Afrodite; in Nonnos, Dionys. 48,282: de
'geprikte' riem van Aura.
12. perifÊomai: Liddell-Scott: to cling to (+dativus); Hom., Od. 19,416.
mht°ra kÊssen: Kybele, de moeder van Nikaia, wordt wel gelijkgesteld aan Afrodite,
de godin van de vruchtbaarheid, met als zodanig macht over goden en mensen (Roscher
I,1,397-400; II,1,1643). Zodoende is Eros in haar nabijheid.
13. égele¤˙: epitheton van Athene; bijv. Od. 16,207.
15. ÉInd«n: zie 'Aura' (IH 15) vs 21.
17. ÖAreÛ: over een verliefdheid van Ares op Nikaia heb ik niets kunnen vinden.
18. kakkexÊyh: in de oorspronkelijke tekst staat k&kkexÊyh.
19. Xalke¤hw élÒxou: de echtgenote van de kopersmid, Hefaistos.
20. ˜tti: verklarend: 'namelijk dat'.
21. mhd¢n êyikton, mhd¢n én¤khtÒn: invloed van het Nederlands?
23. ¶sken hier niet passend (herhaling).
1.
3.
5.
6.
7.
9.
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25-26 Hier is sprake van een 'irrealis'; in zo'n geval echter hoort er k¢ of ên in de hoofdzin.
Overigens had de ontkenning in vs 26 mÆ moeten luiden.
28. ég°lastow: niet lachend; ook: om wie niet gelachen wordt.
30. pol°moio gefÊraw: Hom., Il. 4,371 etc.
 33 p∞jen: Homerus gebruikt achter e‡ pote in de betekenis 'om te zien of' steeds een
coniunctivus.
34. potikãrdion: dit woord komt niet bij Homerus voor; het wordt gebruikt door Bion en
Theokritus (23,5); Bion, 1,16-7: êgrion êgrion ßlkow ¶xei katå mhrÚn ÖAdvniw, me›zon
d' è Kuy°reia f°rei potikãrdion ßlkow.
36. oÈ n°mesiw: Hom., Il. 3,156; Nonnos, Dionys. 48,291.
38. prÚw •Ún muyÆsato yumÒn: Hom., Il. 17,200.
39. âV pa› pa›: Ã pÒpoi (Hom., Od. 1,32 bijv.)!
polÊfiltre: niet bij Homerus; ook dit woord komt, evenals potikãrdiow, voor bij
Theokritus (23,1). Liddell-Scott: 'suffering from many love-charms, love-sick'.
pterÒentew ÙÛsto‹: Hom., Il. 5,171.
43. gunaike¤hn Brom¤ou...fãlagga: de Bacchanten.
45. ék°ein: Foreestius gebruikt het activum in plaats van ék°omai. Het gebruik van het
activum is niet klassiek; kennelijk verbindt hij er hier een intransitieve betekenis aan.
Stephanus 1598 (95) vermeldt de actieve vorm ék°v en zegt dat die volgens Hesychius
voorkomt naast ék°omai.
nÊmf˙sin ÉIãkxou: Aura (IH 15) baarde een tweeling; het ene kind verscheurde ze in
haar waanzin, het andere (Iakchos) werd door Artemis gered. Zie ook Nonnos, Dionys.
13 (Roscher II,1,1-11). Iakchos, de 'mystische Dionysos', had een sterke band met de
mysteriën van Eleusis. Het gaat hier om de tempeldienaressen van Iakchos' heiligdom.
47. tå fron°vn: Hom., Il. 15,603.
48. yãnaton teÊjeien: Hom., Od. 20,11.
50. lussal°h: Liddell-Scott: 'raging mad'; Apoll. Rhod. 4,1393; pary°ne: Nonnos, Dionys.
15,264; 48,416.
t¤ su ma¤neai: Hom., Od. 9,350: sÁ d¢ ma¤nei.
53. ka‹ ≥n: bij Homerus volgt steeds een coniunctivus.
§f°hk°: Liddell-Scott: §f¤hmi c. inf.: 'permit, allow'. In de betekenis 'command' bij
Pindarus, I. 2,9.
55. pikr“...ÙÛst“: Hom., Od. 22,8.
57. Œsi: achter a‡ye is een optativus gebruikelijk; de coniunctivus is des te opvallender,
omdat in het volgende vers wèl een optativus gebruikt wordt.
59. d': 'metri causa', misschien gebruikt in plaats van dÆ.
61. trismãkarew: Hom., Od. 5,306.
doruktÆtouw: Liddell-Scott geeft alleen dor¤kthtow en dour¤kthtow en als betekenis
'won by the spear'; Hom., Il. 9,343. Stephanus 1598 (884) maakt melding van
dorÊkthtow en dor¤kthtow.
63. oÈtasm°now eﬁm‹: perf.: resultatief.
70. §pØn: hierna zou men een coniunctivus verwachten.
71. Hymnos verzoekt Nikaia om hem te doden. Bij Nonnos is dit verzoek te vinden in de
verzen 316-362.
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n°kun ÖAmpelon: de geschiedenis van Ampelos is te vinden bij Nonnos, Dionys. 10
(vanaf 175), 11 en 12; zie ook het commentaar bij 'Ampelos' (IH 2).
76. mÒron...§f°cv: Homerus heeft: pÒtmon §f°ceiw (Il. 21,588).
77. filÆmata: Bion 1,12.
79. pod‹ kouf“: Hom., Il. 13,158.
80. In dit vers is 'k°n' niet op zijn plaats; misschien wil Foreestius er mee aangeven, dat dit
een mogelijkheid is in de toekomst?
83. NhÛãdew: Nonnos, Dionys. 15,374vv.
84. penyal°ai: Liddell-Scott: 'sad, mourning; mourned'; Inscr. Graec. 3,1415; Supp. Epigr.
6,140,6 en Anth. Palat. 7,604 (Paulus Silentiarius)
86-87 Gelijksoortige teksten komen dikwijls voor als grafschrift; zie bijvoorbeeld Anthologia
Graeca VII 153 en 747, en Piek 1960, 103 en 180.
In Theokritus' ÉErastÆw (23,43vv.) vraagt de minnaar de beminde om hem te begraven
en een grafschrift aan te brengen; 47-8: toËton ¶rvw ¶kteinen: ıdoi pÒre, mØ parode
Ês˙w, éllå ståw l°jon: éphn°a e‡xen •ta›ron. Ook het geven van kussen en het aanraken met de lippen - Foreestius vss 77 en 78 - komt hier voor (23, 40-1).
Bij Nonnos vraagt Hymnos Nikaia, haar pijl boven zijn graf te bevestigen (Dionys.
15,350-1) en hem een grafschrift mee te geven (15, 361-2)
75.

2. Ampelos.
Hier geeft Foreestius een zeer verkorte omwerking van Nonnos' Dionysiaca X 175 - XII 291. Er
zijn wel verschillen: Nonnos bijvoorbeeld weeft nevenverhalen in het basisverhaal, zoals de
liefde van Kalamos en Karpos (XI 370-481) en het bezoek van de Horai aan Helios (XII 1-117);
verder geeft Foreestius een andere oorzaak voor de dood van Ampelos dan Nonnos: deze laatste
laat Ate, de dochter van Zeus (Hom., Il. 19,91), de jongeman ten verderve voeren om Hera een
plezier te doen (mhtruiª Frug¤oio xarizom°nh DionÊsou, XI 117), terwijl Foreestius zegt dat
Zeus vertoornd was op Dionysos, omdat die niet meer aan zijn missie, het overwinnen van de
Indiërs, dacht (Ampelos 68). Nonnos behandelt Zeus' opdracht aan Dionysos om de Indiërs op te
gaan zoeken pas na het verhaal over Ampelos, in boek XIII.
Ook Ovidius vertelt over Ampelos (Fasti III 409vv.); bij hem vindt deze de dood door een val
bij het oogsten van de druiven die Bakchos aan hem toevertrouwd had. Na zijn dood komt hij
als Vindemitor (onderdeel van het sterrenbeeld Maagd) aan de hemel. (Pauly 1.2,1882-3;
Roscher I,1,292)
2.
3.

6.
7.

mÆlvn mÆthr: bij Homerus zijn er meer plaatsen ‘mÆthr mÆlvn’, zoals Fthia en
Thracië; zie bijv. Il. 2,696. .
Frug¤h: Nonnos, Dion. X 177-8 Nonnos noemt Ampelos hier neotref¢w ¶rnow
ÉEr≈tvn. Phrygië was het land van de vruchtbaarheidsgodin Kybele/Afrodite, de
Eroten en zodoende ook de schone jongelingen.
mÒnow êmmorow ∑en: Hom., Il. 18,489.
prvtospÒrow: gebruikt door Nonnos, bijv. Dion. 9,142.
Eros ontstond volgens Hesiodus (Theog. 120vv.) - bij Homerus komt hij niet voor - mèt
Gaia en Tartaros uit Chaos en is dus een oer-godheid. Later kreeg hij ook andere ouders
toegewezen. Sappho bijvoorbeeld noemt hem een zoon van Gaia en Oeranos, terwijl
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ook Afrodite als zijn moeder genoemd wordt (Pauly 6.1,488-9). Hij heeft macht over
mensen en goden, van wie hij de geesten kan verwarren (Eur., Hippol. 538vv, 1268vv.;
fragm. 271 en 434). Francis Bacon, een tijdgenoot van Foreestius, zegt in zijn The
wisdom of the ancients (hoofdstuk XVII: Cupid, or an atom; zie bijv. Devey): 'They say
that Love was the most ancient of all the gods, and existed before everything else,
except Chaos, which is held coeval therewith…Love is represented absolutely without
progenitor, excepting only that he is said to have proceeded from the egg of Nox; but
that he himself begot the gods, and all things else, on Chaos'. Bacon concludeert
vervolgens in navolging van Aristoteles, dat Liefde dus ‘the moving principle of the
original corpuscles, the atoms’ moet zijn, en dat Liefde geen oorzaak heeft, omdat
’causes are parents to effects’. Aristoteles’ Onbewogen Beweger wordt door hem
vervangen door God, maar Eros krijgt een even hoge status: hij is ‘next to God, the
cause of causes, and itself without a cause’. (Toch wordt vervolgens geimpliceerd – het
is niet logisch, maar gezien de omstandigheden noodzakelijk – dat God de allerhoogste
is: ‘the principle of love, impressed by God upon the original particles of all things, so
as to make them attack each other and come together, by the repetition and
multiplication whereof all the variety in the universe is produced,…')
9. kakØ érãxnh: Hom., Od. 16,35.
10. ma¤h: Foreestius is hier 'Ionischer dan Homerus', die ma›a gebruikt.
12. tÒd': hier gebruikt als pronomen relativum.
13. pammÆtori ÑRe¤˙: Epigr. Gr. 823,4. In de Hom. Hymne 30,1 heeft Gaia, de moeder van
Rheia, het epitheton pammÆtreia. Liddell-Scott geeft slechts pammÆteira.
paidobÒrou: Nonnos, Dion. 21,122.
15. Hefaistos, Afrodite's echtgenoot.
17. tutyÚn Ùp¤ssv: Hom., Il. 5,443.
18. énvnÊmnouw: gebruikt in plaats van énvnÊmouw? Het is niet waarschijnlijk dat het hier
om een drukfout gaat, want in vers 21 komt het woord zo nog eens voor. 'Metri causa' is
een lange lettergreep nodig; énvnÊmouw past hier, en ook in vs 21, niet, omdat de u kort
is.
25. tin«n krãtow: ellips.
28. Dhriad∞a: niet klassiek; eigen vinding van Foreestius?
29. De overwinning wordt behaald 'met bloed, zweet en tranen'.
30vv. Men is kennelijk bezorgd over een goede afloop van Dionysos' reis naar Indië.
margÚw: Eros als mãrgow al bij Alkman, fragm. 38; verder bijv. Apoll. Rhod. 3,120;
Nonnos, Dion. 33,180.
•kurÚw: bij Homerus 'schoonvader', hier 'stiefvader'. Eros was volgens sommigen de
zoon van Afrodite en Ares, volgens anderen de zoon van Afrodite en Hermes; Ares is
dan zijn vader of zijn stiefvader.
38. kelainÚn is bij Homerus een veel voorkomend epitheton van aÂma, bijv. Il. 7,329.
39. pÒlemon ka‹ m°rmeron ¶rgon: Hom., Il. 8,453.
40. pÒnow d' oÈk êllow ¶peige: Hom., Od. 11,54.
43. Nonnos, Dion. X 221-263: Dionysos' jaloezie.
47. ÖIakxow: werd soms gelijkgesteld aan Dionysos (bijv. Ovid., Met. 4,15; zie Roscher
II,1,4)
48-9 Nonnos, Dion. X 210: ‰son §mo‹ bas¤leue, ye“ brotÒw.
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51.
52vv.

52.
56.
57.
58-59

62-63
63.
66.

70.
79-81
82.
85.
86.
87.
94.

Ùl¤gow p¢r §∆n: Hymne Merc. 456.
kourosÊnhw: kourosÊnh: Liddell-Scott: youth, youthful prime. (Theoc. 24,58).
In de nu volgende verzen komen het worstelen (vss 55-59), het hardlopen (vss 60-63) en
de zwemsport (vss 64-67) aan bod; Nonnos behandelt deze - veel uitgebreider - in
dezelfde volgorde (Dion. X 330-382; 383-430; XI 7-55).
oÈd' ©n êeylon ¶leipto: Hom., Il. 23,615.
k¢n laat ik onvertaald; Foreestius gebruikt het wel vaker zonder reden.
p°sen Ïptiow eﬁw xyÒna d›an: Hom., Od. 18,398 en Hom. Hymne 30,3.
f¤lon bãrow: nl. van Ampelos; éllÒte d' aÔte: Hom., Od. 4,102 e.a.
Hier kan bãrow niet op de lichaamszwaarte van Ampelos slaan, maar moet betrekking
hebben op de zwaarte in het hart van Bakchos, aangezien er §ndÒmuxon aan is
toegevoegd; zie voor §ndÒmuxon bijv. Nonnos (Dion. 8,329).
Nonnos, Dion. X 375.
¶ndoyi (binnen) combineer ik met n¤khw, en per‹, met hyperbaton, met yËne.
Nonnos, Dion. X 260-263: vrees voor Poseidon, de Aardschokker, daar die Pelops, de
zoon van Tantalos, al eens meegenomen had, waarna die hem een tijd lang als
wijnschenker diende. In de voorafgaande verzen vermeldt Nonnos ook Zeus, de
ontvoerder van Ganymedes.
Foreestius zegt dat Dionysos voor zijn liefdesellende genezing in het water zocht, maar
dat Eros ook daar macht had.
ées¤froni yum“: Hom., Od. 21,302.
Nonnos, Dion. XII 173-187.
Nonnos (Dion. XI 83vv.) spreekt van een teken, dat Dionysos zag: een draak doodde
een hinde met zijn horens op een altaar, waar het bloed, rood als wijn, vanaf droop.
¶drecen: Nonnos, Dion. XII 196.
énÆlato: klassiek: énÆleto.
Nonnos, Dion. XII 207. In de verzen 207 tot 289 bezingt Bakchos de kwaliteiten van de
nieuwe Ampelos.
Doelt Dionysos op de heerschappij over de hemel middels dronkenschap van de goden?
Of moet m°gan aﬁy°ra overdrachtelijk als 'grote gelukzaligheid' (door de wijn) opgevat
worden?

3. Ganymedes.
(Pauly 7,1,737-749) Homerus vertelt, dat de goden de mooie Ganymedes roofden om hem Zeus'
wijnschenker te laten worden en hem steeds in hun midden te hebben (Il. 20, 231-5). Bij
Ovidius (Met. 10,155vv.) is het Zeus zelf, die de jongen in de gedaante van een adelaar rooft;
ook bij Nonnos (Dion. 10,256-260) is dit het geval.
1.
5.

Bij Homerus is yoËrow een epitheton van Ares.
TufveÊw: een reus, die het vuur van Vulcanus belichaamt. (Hom., Il. 2,782). Hesiodus
(Theog. 821) noemt hem de jongste zoon van Gaia en Tartaros. Hij is een monster met
vuurspuwende drakenkoppen en slangen als benen. Tijdens de strijd van de Titanen
tegen de Olympische goden verpletterde Zeus hem met zijn bliksem en begroef hem
onder de Etna (of onder het eiland Inarime). Hij is verantwoordelijk voor de
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uitbarstingen van de vulkaan (bijv. Hes., Theog. 820vv.; Ovid., Met. 3,303en 5,321vv.;
Verg., Aen. 9,716).
6. colÒenti bel°mnƒ: colÒenti keraun“ bij Hom., Od. 23,330 o.a.
9. De omschrijving lelãsmenow §ss‹ komt ook bij Homerus voor (Il. 13,269).
14. fl°ba k°rsai: Hom., Il. 13,546.
16. t°nyetai: in de oorspronkelijke tekst staat t°ryetai; t°ryv komt in Liddell-Scott niet
voor; waarschijnlijk is t°nyetai bedoeld (Liddell-Scott: t°nyv: to gnaw (at)).
Ùduna‹ dÊnousi bare›ai: zie Hom., Il. 5,417 en 11,268.
21. Hom., Il. 4,513.
22. ín hier voor §ån.
27. FrÊga: Pauly 5,1,1039-1041: Kybele was oorspronkelijk een Phrygische vruchtbaarheids- en moedergodin. Zij werd in Griekenland wel aan Rheia gelijkgesteld en ook
aan Afrodite; zodoende had zij Eros in haar nabijheid.
36-43 Een 'echte' Homerische vergelijking, die ingelast wordt om de belangrijkste gebeurtenis
uit het verhaal, het verwonden van het hart van Zeus, te benadrukken.
Voor de Cyclopen als smeden zie bijv. Hom., Il. 18, 470vv.; Verg., Aen. 8,418.
39. aﬁy«na s¤dhron: Hom., Od. 1,184.
41. Liddell-Scott: p°mptv is een late nevenvorm van p°ssv, koken.
45-46 In deze verzen wil de dichter zeggen dat het uitoefenen van de oppermacht in het
heelal niet samen kan gaan met verliefdheid. Het zou mijns inziens beter geweest zijn
als hij ze maar weggelaten had: in de volgende verzen zien wij Zeus als een slaaf aan
Eros geboeid; waarom dan de opmerking van vers 45?
De verzen sluiten op elkaar aan, als to›sin als een bijvoegelijk gebruikt relativum
opgevat wordt; de woordplaatsing - to›sin achter basileËsi met hyperbaton – is voor
een dergelijke oplossing niet gelukkig. In de vertaling heb ik een nevenschikking
gebruikt. In vers 46 dacht Foreestius kennelijk aan vers 386 van boek 21 uit de Ilias:
...d¤xa d° sfin §n‹ fres‹ yumÚw êhto. Hier levert dat een minder geslaagd resultaat
op: als een bliksemschicht werden zij naar twee kanten uiteengeblazen (als onderwerp
bij êhto heb ik s«ma uit vers 45 genomen: het lichaam werd uiteengeblazen; als de
dativus commodi basileËsi...to›sin hiermee gecombineerd wordt, levert dat:
…werden hun lichamen (zij) uiteengeblazen).
48. palãm˙fin érÆrei: bijv. Il. 3,338.
52. mhti°ta ZeÊw: bijv. Od. 14,243.
54. §fÆnato k°rdion e‰nai: Hom., Od. 14,355 o.a.
55. ≤bhtØr: Liddell-Scott: = ≤bhtÆw.
61. nifÒentow ÙlÊmpou: Hom. Hymne 15,7.
65. perid°dromen aﬁglª: Hom., Od. 6,45.
eﬁres¤˙: Liddell-Scott: eﬁres¤h ook metaforisch: eﬁres¤a pter«n (Lucian., Timon 40:
tekma¤romai går tª eﬁres¤& t«n pter«n: Verg., Aen. 6,19: remigium alarum).
aﬁglª: Liddell-Scott: light of the sun or moon, radiance, gleam. Ik heb het met 'stralende blik' vertaald.
68. ÖAroura: hier door Foreestius gebruikt voor 'Gaia'. Dit gebruik is ongewoon; LiddellScott vermeldt, dat ÖAroura metaforisch voor een vrouw, als ontvangster van zaad en
draagster van vrucht, gebruikt kan worden (Theognis 582).
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75.
78.
79.
81.
82.
87.
89.
91.
92.
99.
101.
103.
107.
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memhlÒta: nom. plur. neutr.
m¤h:'metri causa' toegevoegd?
xaropÚw: bij Homerus een epitheton van de leeuw; bijv. Od. 11,611.
fuzakinoÁw §lãfouw: Hom., Il. 13,102.
katå =vpÆÛa puknã: Hom., Od. 14,473.
Gargaron: de top van de Ida (Hom., Il. 14,292).
puknå bal∆n pt°rugaw: Hom., Il. 11,454.
polup¤dakow ÖIdhw: Hom., Il. 20,59.
dãskiow Ïlh: Hom., Il. 15,273 o.a.
énÒrouse taf∆n: bijv. Hom., Il. 11,776.
kÊvn...ÍlakÒmvrow: Hom., Od. 14,29 o.a.
ˆfra met indicativus betekent 'zolang als, terwijl, totdat'; hier moet het de functie van
'toen' hebben.
tetihÒti yum“``: Hom., Il. 11,555 o.a.
ke moet hier wel als 'stoplap' fungeren.

4. Adonis.
Aan Adonis worden verschillende ouders toegekend (Roscher I,1,69vv.). Apollodorus vermeldt
(3,14,3-4) dat hij volgens Panyasis de zoon was van de Syrische koning Theias en zijn dochter
Smyrna (of Myrrha), terwijl op Cyprus verteld werd, dat hij de zoon van Kinyras (de zoon van
Perseus; hij zou Kinuria, dat tussen Argolis en Lakonië lag, gesticht hebben) en Metharme was.
Apollodorus vertelt, waarschijnlijk in navolging van Panyasis, het volgende: Afrodite was
vertoornd op Smyrna en liet haar als straf verliefd worden op haar vader, Theias. Met hulp van
haar voedster wist ze haar vader te bedriegen en twaalf nachten met hem te slapen. Toen deze
merkte hoe hij bedrogen was, moest zij vluchten. Ten einde raad smeekte zij de goden om hulp,
en die veranderden haar in een myrrheboom. Na tien maanden spleet deze open en werd Adonis
geboren. Ovidius (Met. X, 332-518) vertelt hetzelfde verhaal; bij hem heet de vader echter
Cinyras.
Adonis werd de geliefde van Afrodite. Omdat Ares jaloers op hem was, zond hij een everzwijn
op hem af om hem te doden (Pauly 1,1,392; Verg., Ecl. 10,18).
Daniel Heinsius dichtte 'Adonis doot, uyt Theocritus' (Heinsius 1616, 40-41); hierin wordt het
zwijn gevangen om door Venus gestraft te worden, maar weer vrijgelaten als het zegt dat het
Adonis wilde kussen, niet doden.
1.
5.
6.
7.
14.
17.
22.
24.
26.

§n doiª: Hom., Il. 9,230.
mikkÊlow: Liddell-Scott: dim. of mikrÒw (Mosch. 1,13)
§y°lesken is onvertaald gelaten.
één pijl: ze werden beiden verliefd op dezelfde man.
±rçto: érãomai: Liddell-Scott: more frequent in bad sense: imprecate.
genet∞ri: genetÆr ook bij Nonnos (Dion. 4,61).
fãow ≤el¤oio: bijv. Hom., Il. 5,120.
aﬁdo¤h êloxow: Hom., Od. 10,11.
goÊnasi pappãzeske: Hom., Il. 5,408.
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29.
30.
35.
38.

39.
40.
41.
42.

43.
44.
45.
46.
48.
50.
52.

53.
54-56

55.
57.
64-81
64.
67.
71.
82.
84.
89-90
91.
92-93

92.
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xrÒa leiriÒenta: Hom., Il. 13,830.
oÈtãmenai m°monen: Hom., Il. 21,68.
âV moi §g∆ panãpotmow: Hom., Il. 24,255.
In Anthologia Palatina 9,312,5-6 wordt gezegd, dat men geen eiken moet vellen, omdat
die de oermoeders van de mensen zijn:
… kokÊai går ¶lejan / èm›n …w prÒterai mat°rew §nt‹ drÊew.
¶kyore: aor. van §kyr–skv.
égauÒterow ka‹ ére¤vn: Hom., Il. 2,707 (˘ d' ëma prÒterow ka‹ ére¤vn).
dÊo mht°raw: Selene en Zeus.
Pauly 1,1, 393: de naam Adonis wordt wel verklaard als samenhangend met het
Hebreeuwse Adon, dat 'heer' betekent. Of misschien é (d) + »d¤w (-inow) (»d¤w: barenswee)?
épeyÆkato kÒlpvn: Call., Iov. 15 (¶nya s' §pe‹ mÆthr megãlvn épeyÆkato kÒlpvn).
¥bhw m°tron ·kane: Hom., Od. 18,217.
merÒpvn staat hier voor het bij Homerus voorkomende merÒpvn ényr≈pvn (bijv. Il.
1,250).
kampÊla...tÒja tita¤nvn: zie bijv. Hom., Il. 3,17 en 8,266.
≥nthsen Ùpvp∞w: Hom., Od. 17,44.
kestÚn ﬂmãnta: Hom., Il. 14,214.
•aut∞w: de liefde.
De herhaling van ±˝yeow aan het begin van de verzen 52 en 53 benadrukt het feit, dat
alleen deze jongeling invloed op de liefdesgodin uitoefende.
∏ke f°resyai: Hom., Il. 21,120.
Moeilijk te begrijpen verzen; in elk geval sluit vs 55 niet goed op vs 54 aan, tenzij men
damãs˙ als damçsai (infinitivus) opvat (de dichter is met zijn verlengingen wel vaker
'Ionischer dan Ionisch'). Het gebruik van …w driemaal achter elkaar is ook al weinig
fraai, evenals de wisseling van subject. t“: 'in dat geval, dan'.
m°now êsxeton: Hom., Od. 20,19.
épelÊsato kestÚn ·mãnta: zie vs 50.
Deze scène is te vergelijken met Hom., Od. 8,362-366.
Orchomenos: hier bevond zich een heel beroemd heiligdom van de Gratiën. Zie bijv.
Pind., Pyth. 12,26; Nonnos, Dion. 13,94-5, 16,131. (Pauly 3,2, 2153-4)
ta‹ d¢ min émfex°onto: Hom., Od. 23,498.
De ontkenning in het tweede deel van het vers had mØ moeten luiden; overigens had
Foreestius in elk geval wel oÈx mogen gebruiken.
nÆpiai 0Èk §nÒhsan: Hom., Od. 22,32. (Il. 23,88)
k¢n is hier ten onrechte gebruikt.
De herhaling êllote...êllote ook bij Homerus, evenals êlludiw êll˙ (Il. 13,279).
oﬁnobãressin: hier een niet erg geslaagd epitheton!
égallÒmenoi pterÊgessi: Hom., Il. 2,462.
Hier gebruikt Foreestius m°n...d°, terwijl het niet op zijn plaats is; m°n zou voor mÆn
kunnen staan; daartegen spreekt weer, dat dat in de oorspronkelijke tekst anders zou zijn
genoteerd.
¶rxetai ±¢ koloi«n: Hom., Il. 17,755.
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93.
94.
101.
102.
103.
105.
108.
112.
113.
114.

115.

»keano›o =oåw: Hom., Il. 18,240.
katå krhtÚw en é°ll˙w: Ionischer dan Ionisch (Homerus gebruikt katå kratÒw (Od.
10,362); Lidell-Scott geeft deze vorm niet.)
énab°bruxen églaÚn Ïdvr: Hom., Il. 2,307 en 17,54.
nÆdumow Ïpnow: Hom., Il. 2,2 e.a.
g∞ d' Ípokussam°nh: Hom., Od. 11,254.
éspastÚw §e¤sato x«row: zie bijv. Hom., Od. 5,398 en 442.
émarÊgmata: Liddell-Scott: émãrugma: a sparkle, twinkle; bijv. Apoll. Rhod. 3,288.
Ïpnon: de doodsslaap; Adonis werd gedood door een wild zwijn.
kat' ﬁsx¤a (in de heupen): naar analogie van Hom., Il. 5,305: t“ bãlen Aﬁne¤ao kat'
ﬁsx¤on; Ïpnon §p«rse: Hom., Il. 22,429.
Adonis komt terug als een roos die ieder jaar verdort en weer uitloopt. Zodoende kan hij
in verband worden gebracht met de afwisseling van de seizoenen (Theokr. XV,101142). Dit thema was geliefd in de Renaissance; bijv. Karel van Mander, Uitlegginghe op
den Metamorphosis 79 r.
z≈ontow: genitivus absolutus.
parei∞w: genitivus respectus. Liddell-Scott geeft slechts pareiã
ã.

5. Hylas.
Het verhaal van Hylas komt als onderdeel van de Argonauten-sage voor bij Apollonios van
Rhodos (Arg. 1,1187-1357). Deze vertelt dat de Argonauten in Mysië aanlegden in de monding
van de Kios, waarna Herakles het bos in ging om hout te zoeken voor een nieuwe roeispaan en
zijn jonge vriend Hylas op zoek naar water bij de bron Pègai belandde. De nimf van deze bron
ontstak in liefde voor hem en trok hem het water in; Polyfemus hoorde zijn hulpgeroep en
vertelde Herakles wat er voorgevallen was. Men wilde met Herakles uitvaren, maar Zeus
verhinderde dat: Herakles moest 'de twaalf werken' afmaken. Glaukus deed de voorspelling, dat
Polyfemus hier een stad zou stichten. Herakles droeg de Mysiërs op, aan de weet te komen,
waar Hylas was.
Ook Theokritus' Idylle XIII handelt over Hylas. Foreestius volgt deze Idylle in hoofdlijnen, zij
het, dat hij een lange inleiding over Herakles' macht (vss 1-16) en Eros' vertoorndheid daarover
en maatregelen daartegen (17-35) toegevoegd heeft en het slot - Herakles' reactie op het
gebeurde (Theokr. 13,55vv.) - in één vers afdoet. Bij Foreestius is het Herakles, die er voor
zorgt, dat ook Hylas met de Argo meegaat, terwijl Theokritus vertelt, hoe Hylas door Iason
geworven wordt (13,21). Foreestius' verslag van de gebeurtenissen in het land van de Kianoi
volgt Theokritus in grote lijnen: men slaapt en eet; Hylas gaat water halen en vindt dat al gauw
(13,39) (bij Foreestius echter heeft hij moeite met het vinden van de goed verborgen bron (8184)); nimfen trekken hem in het water.
Daniel Heinsius vertelt het verhaal van Hylas in zijn Elegie V (Heinsius 1649, 186-189), naar
Theokritus’ Idylle XIII; het betreft hier een poëtische beschrijving van het landschap en nimfen
die haken naar de liefde van een jonge man. Hylas wordt in het water getrokken door de nimf
van de Pègai, waarna hij vergoddelijkt wordt. (Roscher I,2,1793-5)
2.

TirÊnyiow: Herakles, die zo genoemd werd naar de stad Tiryns, waar Amfitryon, de
man, die met zijn moeder Alkmene getrouwd was, vandaan kwam; zie Callimachus,
Diana 146; Ovid., Met. 7,410. (Roscher V,982)
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épeires¤hn ga¤hn...‰fi dãmasse: Hom., Il. 20,58 en Od. 18,57.
Het enige verhaal waarin Hades en Herakles tegenover elkaar staan, is dat, waarin verteld wordt, hoe Herakles Hades met een pijl aan zijn schouder verwondde, waarna deze
laatste naar de Olympus ging om door Paion genezen te worden. Vermoedelijk speelde
dit zich af toen Herakles naar de onderwereld ging om Cerberus te halen. (Hom., Il.
5,398vv.) (Roscher I,2,1781-2).
ÍpÚ keÊyesi ga¤hw: Hom., Od. 24,204.
12. patØr Kron¤dhw...geÊsato xeir«n: Hom., Il. 21,508 en Od. 20,181.
15/16 oÈk: achter eﬁ is mÆ te verwachten.
18. kinÆsaw d¢ kãrh: Hom., Od. 5,285.
21. ˆbrimon êxyow: Hom., Od. 9,233.
22. étalÒfrvn komt naast étalãfrvn voor; Homerus gebruikt étalãfrona (Il. 6,400).
26. blefãrvn d¢ bolåw: Hom., Od. 4,150.
27. TirÊnyiow êkmvn: êkmvn: overdrachtelijk voor 'de man die de slagen ontvangt'; bijv.
Kallim. In Dianam (Hymne 3) 146.
31. tÆn d': waarschijnlijk is tÆnd' bedoeld.
32. basil∞ow: Eurystheus, voor wie Herakles 'de twaalf werken' verrichtte.
Hom., Od. 11,622: ˘ d° moi xalepoÁw §pet°llet' é°ylouw.
36. basil∞ow: Pelias van Jolkos, die van Jason af wilde en hem het koningschap beloofde
als hij hem het gulden vlies zou brengen.
37. Foreestius gebruikt épãteryen, 'afgezonderd', 'ver van', hier kennelijk met de betekenis
'zonder'.
38. ﬁxyuÒenta k°leuya: Hom., Od. 3,177.
40. ka¤ nu k¢n: k¢n moet hier een 'stoplap' zijn.
•katÒnzugon: bij Homerus: •katÒzugow (Il. 20,247), op dezelfde plaats in het vers.
Theokritus noemt de Argo triakontãzugon (13,74). OLD: •katÒnzugow komt naast
•katÒzugow voor (Hesychius).
42. Vergelijk Hom., Od. 14,178: tÚn d° tiw éyanãtvn blãce fr°naw ¶ndon §¤saw.
43. ≤miy°vn éndr«n: Hom., Il. 12,23.
52. §pet°lleto: medium met dezelfde betekenis als activum; Hom., Od. 1,327.
57. ne∆w...mela¤nhw: Hom., Od. 17,249.
58. Als min en tÆn met nadruk gelezen worden, stelt dit weinig fraaie, eigenlijk overbodige,
vers nog iets voor.
62. Aietes van Kolchis was de bezitter van het gulden vlies.
64. ‰fi damãssein: zie boven, vs 3.
65. érgal°ouw pol°mouw tolÊpeuse: Hom., Il. 14,86-7.
68. tr¤ton ∑mar: bijv. Hom., Od. 5,390.
§n ±eroeid°Û pÒntƒ: o.a. Hom., Od. 3,294.
74. §p‹ camãyoisi k°xunto: Hom., Od. 22,387.
77. §n »kean“ bayud¤neÛ: Hom., Od. 10,511.
xe›raw ¶nican: zie bijv. Hom., Od. 2,261.
78. dÒrpon: avondmaaltijd; hier niet op zijn plaats; metri causa? Theokritus (13,32) heeft
da›ta p°nonto; Hom., Il. 24,2.
79.
reje: de aktieve vorm heeft hier mediale betekenis (niet klassiek).
3.
7.
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80.
86.
89.
91.
92.

potidÒrpion Ïdvr: Theokr. 13,36: Ïdvr §pidÒrpion.
aﬁgil¤pow skop¤hw: Hom., Il. 9,15: kat' aﬁg¤lipow p°trhw.
poluxand°a: Homerus gebruikt dit woord niet; wèl komt het in Theokritus' Idylle 13
(vs 46: poluxand°a krvssÒn) over Hylas voor.
deËte kas¤gnhtai: Hom., Il. 18,52 (Thetis tegen de Nereiden: klËte kas¤gnhtai). Het
accent stond in de oorspronkelijke tekst op de h: kasignÆtai.
§n‹ xe¤resi paidÚw ¶funto: Theokr. 13,47: ta‹ d' §n xer‹ pçsai ¶fusan.
§w bussÚn ¶russan: Hom., Il. 24,80.

6. Hyakinthos.
Pauly 2,1,29: het verhaal over de discus van Apollo als oorzaak van de dood van Hyakinthos
komt al bij Euripides (Hel. 1469) voor. Ook Ovidius (Met. 10, 162-219) vertelt, hoe Hyakinthos
om het leven kwam door een ongelukkige discusworp van Apollo, die hevig op hem verliefd
was; tevens horen wij van hem, hoe de god zorgde dat hij steeds in onze herinnering zou
voortleven door hem in een roze hyacint te veranderen. In de oudste vorm van de legende werd
de discus door de wind afgebogen, met het fatale gevolg; van schuld van de wind was echter
geen sprake. Later zou Zefyrus (de Westenwind) als mededinger naar Hyakinthos' liefde de
oorzaak van diens dood worden. (bijv. Lucianus, De salt. 45 en Nonnos, Dion. 3,155-163 en 10,
253-255)
Foreestius heeft zijn verhaal van een zeer lange inleiding (vss 1-37) voorzien, waardoor er
eigenlijk van twee delen sprake is. Hij vertelt er in, hoe na de diefstal van het vuur de mensheid
met ziekten gestraft werd, waarna Apollo op bevel van Zeus als redder in de nood optrad. Toen
tot de hemel doorgedrongen was hoezeer de mensen hem hierom vereerden, werd Eros nijdig en
daagde hem uit: Apollo zou bij zichzelf zelfs geen kleine verwonding door een pijl van hem
kunnen genezen. Als Eros hem met zijn pijl verwond heeft, beklaagt Apollo zich, dat hij
zichzelf niet kan genezen en vergelijkt zich met Tantalus, die als enige zijn dorst niet kan lessen
(vss 64-5). Vervolgens wordt de Centaur Cheiron ten tonele gevoerd, die hem vertelt, hoe hij
kan genezen. Tenslotte zal het Zefyr zijn, die de oorzaak van Hyakinthos' dood is.
Foreestius gaat er ook hier van uit, zoals hij in al zijn Idyllen doet, dat de lezer het verhaal kent
en hij dus allerlei zaken die de loop van het verhaal zouden kunnen verduidelijken, weg kan
laten. Zodoende ontstaat een niet altijd even logisch geheel - in dit geval bijvoorbeeld wordt de
rol van Zefyr in het geheel niet duidelijk: in vs 87 komt hij plotseling uit de lucht vallen, om in
vs 107 de schuld toegeschoven te krijgen.
Ovidius vertelt (vss 178-182), hoe kundig Apollo de discus werpt; Foreestius wijdt naast de
discus enige verzen aan het balspel, waarin Apollo bedreven is (vss 88-96).
In deze idylle heeft Foreestius twee aardige vergelijkingen verwerkt: die van Apollo met
Tantalus (vss 64-5) en die van de beweging van een bal met de bewegingen van een opgesloten
vleermuis (vss 93-96).
1.

3.

Prometheus stal het vuur, dat Zeus de mensheid onthouden wilde als straf voor een
eerder door hem begane wandaad.
per‹ k∞ri: dikwijls bij Homerus, bijv. Il. 13,206.
§mmãjai: mãttv: kneden; §mmãttv komt in de klassieke literatuur niet voor, wèl
§mmãttomai: Liddell-Scott: I: knead bread; II: press upon, inflict; deze laatste betekenis
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8.
14.
22.

23.
26.
27.
31.
37.
40.
45.
46.
47.
49.
51.
53.

57.
61.
64.

70.

72.
74.
75.
79.
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heeft Foreestius hier gebruikt. Stephanus 1598 (1010) vermeldt °kmãssv en §kmãttv
(exprimo).
Als straf voor het stelen van het vuur werd Pandora, de eerste vrouw, door Zeus naar de
mensen gezonden met een kruik. Nieuwsgierig als zij was, opende zij deze, waarna de
inhoud, alle mogelijke ellende, ontsnapte.
§rxatÒvnto: Hom., Od. 14,15.
ênaj §nãrvn ÉAÛdvneÁw: ÉAÛdvneÁw is een verlengde, poëtische vorm; Hom., Il. 20,61.
ÖHÛow: 'stralend'; epitheton van Apollo (bijv. Hom., Il. 15,365), hier zelfstandig gebruikt. Apollo is de ziener en de genezer; ook de god van de dood; de god van de
opgroeiende jeugd; een helper in de strijd. Aan dit laatste aspect refereert Foreestius
hier.
m°now éntif°rizen: Hom., Il. 21,411 en 488.
ßterow...§pip¤lnato: eigenlijk: dan naderde de ander.
k¢n: ten onrechte gebruikt.
diaprÊsion d' §g°gvne: Hom., Il. 8,227.
GlaukiÒvn gorge›on: glaukiÒvn: met woeste blik', Hom., Il. 20,172 (een hapax);
GÒrgeiow: Gorgo was een monster met een blik die deed verstenen.
kat' behoort (tmesis) bij lãmpei.
De wrekende Eros komt bijvoorbeeld ook voor bij Petrarca (Rime 23,5-9; zie bijv. Neri
p. 26), die hem een pijl laat afschieten om iemand die zijn macht niet erkent te straffen.
églaÚn êlsow: Hom., Il. 2,506.
Ùloo›o kunÚw: Pauly 8,2,2575: Apollo kunneios of kunnios werd als beschermer van de
hond in bijv. Corinthe en Attica (Hymettos) vereerd.
N.B.: pãnta g°nonto.
tutyÚn d' ˜sson ¶peita: 'een klein beetje, hoeveel daarna', of wel 'even daarna'; vgl.
Theocr. 1,45: tutyÚn d' ˜sson êpvyen.
égrom°noiw: een nieuwvorming? Het lijkt mij waarschijnlijker dat er een drukfout in het
spel is, en een vorm van égronÒmow (Liddel-Scott: hounting the country) bedoeld was.
Stephanus 1598 vermeldt onder 'Verborum quorundam themata, quae magna ex parte
vel sunt anomala, vel poetica, aut certe eiusmodi ut non obviam cuilibet habeant
originem' de vorm égrom°nouw.
fãrmakon §sylÚn: Hom., Od. 10,292.
émhxan°vn: Liddell-Scott: émhxan°v: to be at a loss for; to be at a loss, -perplexed
(Apoll. Rhod. 4,692); kinurÒw: angstig loeiend.
Ïdati phg“: Hom., Od. 5,388: kÊmati phg“; phgÒw ('vast', 'stevig', en zodoende van
een golf 'groot', 'gezwollen') wordt door Foreestius bij 'water' gebruikt, en zal dan iets
moeten betekenen als 'in een grote hoeveelheid' of 'hoog staand'.
Cheiron: een 'goede' Centaur, zoon van Kronos (of Poseidon) en Pheileia; leermeester
van Aktaion, Asklepios, Achilles, Iason en Herakles; was o.a. bedreven in heelkunde en
muziek.
∑ka d¢ meidiÒvn: Hom., Od. 20,301.
±n¤d: 'kijk dan!' (µn ‡de)
ka¤ per: hierna was een participium te verwachten geweest.
perÆn#e: waarschijnlijk een door Foreestius bedachte vorm van pera¤nv.
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tÒjon ¶yhke: Hom., Od. 21,163.
ﬁdmosÊnh: Liddell-Scott: knowledge, skill (Hes., Theog. 377; niet bij Homerus).
kat' ±erÒenta k°leuya: Hom., Od. 20,64. Foreestius gebruikt 'de nevelige paden’ als
'stoplap'; er zal wel bedoeld zijn, dat hij de bal heel hoog de lucht in gooide. Ovidius
(Met. 10,179) vertelt dat Apollo de discus zo hoog de lucht in gooit, dat deze de wolken
raakt.
91-92 oÈd° ti t°kmvr e re: Hom., Od. 4,373-4 en 466-7.
93. Een vergelijking met piepend rondvliegende vleermuizen is te vinden bij Homerus, Od.
24,6-8.
sarÒyrƒ: niet bij Liddell-Scott; Stephanus 1598 (1452) geeft sãrvyron (sa¤rv).
94. kleiom°nhn, part. praes., is hier minder goed op zijn plaats.
95. kakÚn lelaku›a: Skylla heet bij Homerus deinÚn lelaku›a (Od. 12,85)
97. ‡ainon: een aoristus zou hier beter op zijn plaats geweest zijn.
98. metå xers‹n •lÒntew: Hom., Od. 8,372.
101. ˆbrimon êxyow: Hom., Od. 9,233.
102. Zie Hom., Il. 5,839 (briyosÊn˙), 15,647 en 24,532.
105. lçan êeire: Hom., Il. 7,268 e.a.
108. Met de 'zachte paarden' zouden de sterren van het sterrenbeeld Pegasus bedoeld kunnen
zijn.
112. ÉAtt¤da: ÉAty¤w: Attisch.
ÉAtt¤da nÊmfhn: Roscher I,1,809vv.: Boreas roofde Erechtheus' dochter Oreithuia toen
ze aan de oever van de Ilyssos met haar dienaressen speelde. Hij bracht haar naar
Thracië en huwde haar. Ze kregen twee zoons, Zetes en Kalaïs. Het verhaal is o.a. te
vinden bij Plato, Phaedrus 229B.
115. peprvm°non eﬁw t°low: Hom., Il. 3,309.
116. tax¤vw: Liddell-Scott: tax¤vn komt in laat proza voor naast yãttvn; Foreestius heeft er
hier een bijwoord van gemaakt op een voor een comparativus niet gebruikelijke manier.
117. §rikud°ow ¥bhw: Hom., Il. 11,225.
119. Z°furon keladeinÚn: Hom., Il. 23,208.
80.
89.
90.

7. Narkissos.
Het verhaal van Narkissos is te vinden bij Ovidius, Met. 3,339-510. Narkissos was de zoon van
Kefissos en Liriope. Een ziener had zijn moeder verteld dat hij lang zou leven 'si se non noverit'.
Hij was een heel mooie jongen en werd door velen, onder wie Echo, die zich in de bergen
terugtrok en uit liefdesverdriet wegkwijnde, nagelopen, maar hij beantwoordde geen enkele
liefde. Een door liefdesverdriet gekwelde smeekte toen de goden om hem te wreken, hetgeen
Nemesis op zich nam. Toen hij vermoeid was door de jacht, boog hij zich over een bron, werd
verliefd op zichzelf en veranderde tenslotte in een narcis. In de onderwereld kijkt hij nog naar
zichzelf in het water van de Styx. (Roscher III,1,10-21)
3.

Paf¤h: Afrodite (op Paphos was een heiligdom aan Afrodite gewijd);
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8.
9.
11.
15.
23.
25.
26.

29.

32.
33.
34.
35.
42.
44.
58.
62.
71.
77.
78.
84.
87.
94.

17

Kelade¤nh: Artemis; keladeinÒw (ruisend) is een epitheton van Artemis (Hom., Il.
16,183); in Il. 21,511 wordt het zelfstandig gebruikt. Ook Zephyr krijgt dit epitheton
mee (Il. 23,208).
énaid°ow...l¤yoio: ook Homerus gebruikt dit epitheton bij 'steen' : Il. 13,139 (énaid°ow
...p°trhw); Od. 11,598 (lçaw énaidÆw); Od. 23,103 (sterevt°rh §st‹ l¤yoio).
Fa°yvn ékt›sin: Hom., Od. 5,479.
Zie Hom., Il. 11,292 en 13,18.
èpalåw frenåw émfekãlupten: Hom., Il. 11,115 (èpalÒn...∑tor) en 14,294.
Het betreft Dafne, die door Apollo in een laurier werd veranderd. (Ovid., Met. 1,452vv.;
Nonnos, Dionys. 42,387vv.)
feÊgonta di≈kei: Hom., Il. 22,199.
Pitus vluchtte voor de verliefde Pan en werd in een pijnboom veranderd. Pan tooide zijn
hoofd sindsdien dikwijls met pijnboomtakken (Nonnos, Dionys. 2,108 en 118; 42,25860).
Tereus, die gehuwd was met Prokne, verkrachtte zijn schoonzuster Philomela. Toen
deze dreigde, dit aan haar zuster te vertellen, sneed hij haar tong af.
Echo kon door toedoen van Hera, die haar gestraft had omdat zij haar afleidde als Zeus
met een nimf aan het stoeien was, niet meer normaal spreken (Ovid., Met. 3,359-69; zie
ook IH 16,72vv); Longos (3,23) vertelt, dat Pan Echo uit wraak (zij beantwoordde zijn
liefde niet) liet verscheuren en begraven; alleen haar stem bleef.
Van het uitsnijden van de tong is geen sprake; Foreestius gebruikt dit hier kennelijk
overdrachtelijk.
tutyÒw is gewoonlijk van twee uitgangen.
t∆: Liddell-Scott: … Dorisch voor œw (er over nadenken, hoe...).
barÁw ¶xrae da¤mvn: Hom., Od. 10,64: kakÚw ¶xrae da¤mvn.
gra¤hw: Lactantius (Narr. fab. III 5,6) vertelt dat Echo zich in de bergen verborgen hield
omdat ze zo lelijk was; de resten van haar lichaam zijn in steen veranderd.
énab°bruxen Ïdvr: Hom., Il. 17,54.
§pinÆnoyen: afkomstig van §pinhn°v? In dat geval is deze vorm waarschijnlijk een
vondst van Foreestius.
·kelow érneut∞ri: o.a. Hom., Il. 12,385.
épeÊadon: aor. van éfandãnv (mishagen). Bij Herodotus (2,129) komt de infinitivus
épade›n voor. De dichter heeft de verlenging -eu- kennelijk metri causa toegevoegd.
m∞la: luchtbellen (met de vorm van een appel)?
di°kfugen ßrkow ÙdÒntvn: o.a. Hom., Od. 1,64.
xal¤fronÒw: Liddell-Scott: light-minded, toughtless.
Briareos was een honderdarmige reus (Hom., Il. 1,402-3). Volgens Plutarchus (Moralia
95) heeft hij vijftig magen en dus ook meer dan één mond.
feÊgv heeft soms alleen een genitivus bij zich om aan te geven, waarvoor men vlucht.
(Vulg., Joh. 10,5).
glukerÚn fãow: o.a. Hom., Od. 16,23.
Ook hier is ken weer te veel.

18

Commentaar op het Griekse werk: Idyllia sive Heroës - Endymion

8. Endymion.
Pauly 5.2,2558-9: Endymion werd door Zeus naar de hemel gehaald en daarna in de Hades
geworpen omdat hij verliefd was geworden op Hera. Ook wordt als straf wel een eeuwig
durende slaap genoemd.
Van Selene, die de liefde bedreef met de herder Endymion op de berg Latmos in Klein-Azië, is
sprake bij Theocritus (20,37-8), Apollonios van Rhodos (4,57) en Callimachus, Coma
Berenices (Catullus 66,5).
Foreestius besteedt maar heel weinig aandacht aan Endymion; het gedicht gaat in hoofdzaak
over het liefdesleed van Artemis.
2.

Roscher I,1,1344-5: Hesiodus (Theog. 120vv.) vermeldt dat Chaos, Gaia (en Tartaros)
en Eros in het begin als eersten ontstonden. Bij Parmenides is Eros alleen de allereerste
(Aristot., Metaph. 1,4). De Orphici lieten het wereld-ei uit duisternis en leegte ontstaan;
de vormende kracht was Eros. Waarschijnlijk doelt Foreestius hier op deze geweldige
macht van Eros, die 'met de twee hoorns van zijn boog een macht uitoefent die even
onmetelijk is als de kring die de aether doorloopt'. (In de Roman de la rose van de
Lorris en de Meun (vss 907-984; zie bijv. Lecoy) is er sprake van Eros met twee bogen;
hij heeft één mooie en één lelijke boog en vijf pijlen met gouden, vijf met ijzeren
punten, die respectievelijk liefde opwekken of er vijandig aan zijn (Brumble 83)).
3-6 Over de hier door Pallas Athene en Artemis gespeelde rol heb ik niets kunnen vinden.
3. oÈk had mÆ moeten zijn.
4. ÉIoxea¤rh: Liddell-Scott geeft deze vorm op -rh niet.
11. kas¤gnhtow: de zon.
14. Ípol¤zona: Liddell-Scott: Ùl¤zvn, een latere spelling voor Ùle¤zvn, is een comparativus
bij Ùl¤gow.
18-19 k°n met een ind. fut.?
20. a‡h: Liddell-Scott geeft slechts a‰a.
23. Ïpnon évte›n: Hom., Il. 10,159; Od. 10,548.
24. ‡deskon: -sk- 'metri causa'? een imperfectum past hier ook niet; verder is oÈ fout.
26. eﬁsÒke (totdat) is hier niet op zijn plaats.
27. likrif‹w é˝jaw: Hom., Il. 14,463; Od. 19,451.
30. Hom., Od. 18,317.
32. nuktÚw émolg“: Hom., Od. 4,841 e.a.
33. nuktim°nh: Liddell-Scott geeft alleen nuktimanÆw, 'raging by night'. Foreestius gebruikt
hier waarschijnlijk een nieuwvorming.
35. kampÊla tÒja tita¤netai: Hom., Il. 5,97; verder Il. 8,266 en Od. 9,156.
40. émbros¤h nÊj: Hom., Od. 4,574 e.a.
41. Thersites was de lelijkste Griek voor Troje (Il. 2,212vv.); Nireus was na Achilles de
mooiste Griek (Il. 2,671-3).
44. ÍlonÒmvn: dit woord bijv. bij Aristoteles, H.A. 624b29.
47. égreut∞ra: Aktaion. Hom., Il. 17,255 en 18,179.
51. ligurØ als epitheton bij mãstij: Hom., Il. 11,532.
52. édaÆmona koËron: Phaëton; étuzÒmenow als epitheton bij ·ppow: Hom., Il. 6,38.
53. nifÒentow ÙlÊmpou: Hom., Il. 18,615.
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60.
65.
69.
71.
72.
76.
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kra¤nein...§°ldvr: o.a. Hom., Il. 1,41.
épãth krijgt in de christelijke geschriften ook de betekenis 'genot', 'verleiding'.
kat' aﬁglÆentow ÙlÊmpou: o.a. Hom., Il. 1,532.
nÆgreton Ïpnon: Hymne Ven. 177.
OLD geeft slechts de adverbia yamã en yaminã, niet yamin«w; wel wordt vermeld dat
Hesichius de comparativus yamin≈teron noemt.
±° per aÈtÆ: zie hieronder, IH 10 (Kefalos).

9. Tettix.
Het verhaal van Krekel en Kikker als rivalen bij het beminnen van Herse heb ik nergens kunnen
vinden. Roscher (V,402-3) vermeldt s. v. 'Tettix', dat Archilochus zich zo noemde. Van Herse
wordt gezegd (I,2,2589-91), dat zij een dochter van Kekrops was en als personificatie van de
dauw de dochter was van Zeus en Semele. Zij had twee zusters, Aglauros en Pandrosos (ßrsh /
drÒsow:dauw). Deze drie zusters zijn de 'Attische dauwzusters' (Eur., Ion 23 en 493; Ovid., Met.
2,559). Uit de verbintenis van Herse met Hermes werd Kefalos geboren. In Athene werd Herse
vereerd als vruchtbaarheidsnimf.
Ook in Ovidius' Metamorphosen 2,708vv. komen de drie gezusters ter sprake.
Homerus vergelijkt redenaars met krekels (Il. 3,150-2).
2.

raadsman van Demeter: de krekel leeft in het gras en op het akkerland.
Liddell-Scott: ±x°thw ep. ±x°ta: clear sounding, musical, shrill; epith. of cicada:
chirping (Hes., Op. 582).
4. Hom., Il. 21,386.
8. De Giganten ontstonden uit het bloed dat, toen Ouranos door Kronos ontmand werd, op
de aarde viel.
11. éeikel¤hw...l≈bhw: Hom., Il. 11,142.
12. prÆ#nen: pra@nv, Ion. prh@nv: zacht maken, zacht stemmen, kalmeren. In de
oorspronkelijke tekst staat prÆn#en.
13. labragoreÊein: Liddell-Scott geeft slechts labragor°v. Hom., Il. 23,479 heeft
labragÒrhn.
14. fÊtlh: Liddell-Scott: stock, generation, race; poet. (Pind., Od. 9,55); late word for
fÊsiw.
15. Liddell-Scott: ımotref°vn komt niet voor, wèl: ımotrof¤a, 'being reared together'.
16-17 leuk≈teron: de omega is hier 'metri causa' ingevoerd door Foreestius: de uitgang
≈terow wordt gewoonlijk slechts gebruikt als hij op een korte lettergreep volgt.
17. xiÒnow leuk≈teron: Hom., Il. 10,437.
25. Ne›low: de Nijl (Roscher III,1,87-103). Ik heb nergens kunnen vinden, dat de Nijl
honderd dochters zou hebben gehad. Pauly (17,2,1527-99 s.v. 'Nymphai'): Homerus
(bijv. Il. 6,420) en Hesiodus (fragm. 171,5) zeggen, dat de nimfen of Nereïden dochters
van Zeus zijn. Later werden ook allerlei stroomgoden als de vaders van Nereiden gezien
(Pauly 17,2,1529).
27. glukÊmhlon: Liddell-Scott: sweet-apple, a term of endearment.
32. ÍpobrÊxiow: eig.: een beetje nat.
37. fus¤zoon êsyma: Foreestius denkt hier aan fus¤zoow a‰a (Hom., Od. 11,301).
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Ùp‹ kalª: Hom., o.a. Od. 24,60.
stonãxh ka‹ klauymÚw: Hom., Od. 22,501.
Hom., Il. 22,477-8 (…ﬁª êra geinÒmey' a‡s˙ / émfÒteroi…).
N.B.: door de herhaling wordt de gelijke situatie waarin beiden verkeren, benadrukt.
potamo›o =°eyra: Hom., Il. 14,245 e.a.
diad°dromen Ígrå k°leuya: zie bijv. Hom., Od. 3,177 en 4,842.
kubist«n êlludiw êll˙: zie bijv. Hom., Il. 12,461 en 21,354.
ÉE°rsh (Herse): de dauw. Roscher (III,1,207-240; s.v. Nereiden) geeft Nereidenkatalogi
uit Homerus (Il. 18,38vv.), Hyginus (Praefat.), Hesiodus (Th. 243vv.) en Apollodorus
(1,2,7). Herse komt hier niet in voor.
60. §n to¤sdessi, ka‹ oÎ per èpçsi: Liddell-Scott: §n ëpasi: in all things (Hippocr., Coac.
156; Herodot. 1,1: ëpasi).
61. xe›raw ˆregnu: Hom., Il. 1,351. (N.B.: énå...ˆregnu: tmesis).
63. Hom., Il. 24,80.
65. Hom., Od. 5,337.
67. Foreestius vergeet kennelijk dat hij gezegd heeft dat Herse en Krekel niet samen kunnen
komen omdat de een het water niet uit kan en de ander aan land moet blijven; nù krijgt
opeens Kikker de schuld.
épollum°noio: hier is het part. praes. kennelijk 'metri causa' gebruikt.
67-68 oÈd¢n...±°: Foreestius dacht waarschijnlijk aan oÈd°n êllo...≥.
75. §t°lessen êkoitin: Homerus, Od. 7,66, heeft poiÆsat' êkoitin. Foreestius' §t°lessen
ligt minder voor de hand.
81. ±rtÊneto de›pna: Hymne Cer. 128.
85. 'De ster van Kupris': Venus, beurtelings avondster (Hesperus) en morgenster
(Phosphorus).
89. ín »d¤neske: Liddell-Scott: énvd¤nv: be in labour, bring forth (Nonnos, Dion. 41,167).
nÆnemow aﬁyÆr: Hom., Il. 8,552.
90-91 ke kan hier slechts de functie van 'stoplap' hebben. (Het gebruik van T°ttiga en
T°ttigow vlak achtereen had m.i. beter vermeden kunnen worden). Brachylogie.
92. émãrugma: Liddell-Scott: sparkle, twinkle; émãrugma Xar¤tvn: 'the flashing steps of
the Graces'.
38.
46.
47-48
51-52
51.
54.
55.
59.

10. Kefalos.
Kefalos was de zoon van Hermes en Herse (zie de inleiding bij IH 9, 'Tettix'). Pauly (5,2,26623) vermeldt s.v. Eos, dat Kefalos een andere vorm van Orion is. Het sterrenbeeld Orion, dat aan
het einde van de nacht zichtbaar wordt, om al gauw met het verschijnen van de
morgenschemering weer te verdwijnen, staat voor de schone Kefalos, die door Eos geroofd
werd (zie Eurip., Ion 1158; Phaet. fr.775). Volgens Hesiodus (Theog. 985) zou hij, bij Eos, de
vader van Phaëton geweest zijn, volgens Apollodorus (III 181) de vader van Tithonos en de
grootvader van Phaëton. Hij was gehuwd met Prokris, de dochter van Erechtheus. Toen hij eens
vroeg in de morgen de berg Hymettos opging om te jagen, roofde Eos hem (Ovid., Met. 7,7014). Omdat hij Prokris niet vergeten kon, stuurde Eos hem terug na twijfel over haar
huwelijkstrouw bij hem gezaaid te hebben. Tenslotte kwam tussen hem en Prokris alles goed,
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maar toen Prokris hem op haar beurt ging wantrouwen en hem bij de jacht bespiedde, doodde
hij haar per ongeluk. (Ovid., Met. 7,694-863).
Foreestius volgt Ovidius, zij het, dat hij veel meer aandacht aan Eos besteedt (vss 11-69) dan
Ovidius, die de hele roof in tien verzen afdoet.
In de oorspronkelijke uitgave staan enkele drukfouten: •ò in plaats van §ò en fuz¤soow in plaats
van fus¤zoow (vs 45); voorts seugnum°noiw in plaats van zeugnum°noiw (vs 49).
1.
2.
3.
7.
8.

9.
12.

14.
17.
19.
21.
22.
23.
24.
31.

32.
35.
38.

Kefalos was een zoon van Herse, die Foreestius een van de dochters van de Nijl noemt
(zie no 9, 'Tettix'). Zodoende kan hij hem een Aethiopiër noemen.
leuk≈terow: metri causa voor leukÒterow.
ékropÒloisin ˆressin: Hom., Od. 19,205.
émfilÊkh nÁj: Hom., Il. 7,433.
maim≈vn: de a van maimãv is ter wille van het metrum in een v veranderd. Stephanus
1598 geeft onder 'Verborum quorundam themata, quae magna ex parte vel sunt
anomala, vel poetica, aut certe eiusmodi ut non obviam cuilibet habeant originem' de
vormen maimÒvn en maimÒvsa.
pros°bh trhxe›an étarpÚn: Hom., Od. 14,1.
Eos was gehuwd met Tithonos (zie Hom., Od. 5,1).
Roscher V,1021-29: Tithonos was een zoon van Laomedon (Hom., Il. 20,237), of (zie
boven) van Eos en Kefalos. Hij was een zeer schone jonge man (Hom. Hymne 4,218),
die, evenals Orion, Kleitos (Hom., Od. 15,250) en Kefalos, door Eos geroofd werd. Eos
huwde hem (Hes., Theog. 984) en smeekte Zeus, hem onsterfelijk te maken; zij vergat
echter, om eeuwige jeugd voor hem te vragen. Hij had zodoende een zeer ellendige oude
dag: hij schrompelde steeds meer ineen, maar had wel het eeuwige leven. Tenslotte
veranderde Eos (of Jupiter) hem uit medelijden in een krekel (Joh. Tzetze, Lyk. 18).
Francis Bacon ziet in Tithonos het symbool van verzadiging: de mens zou in een
voortdurende toestand van genieting willen leven (zoals Eos voor Tithonos het eeuwige
leven verlangde), maar als hij ouder wordt, raakt hij steeds meer verzadigd en streeft
niet langer naar nieuwe genietingen; hij compenseert dit door steeds vaker over vroeger
te praten, hij ‘verschrompelt’, net zoals Tithonos (Devey, Wisdom of the ancients 15:
Tythonus or satiety, 229-30).
nuktÚw dnofer∞w: Hom., Od. 15,50.
prÒpan ∑mar: vaak bij Homerus, bijv. Il. 1,601.
Ùl¤ghw per‹ mo¤rhw: Hom., Il. 16,68.
fπ˙: faiÒw of f˙Òw: grauw; hier waarschijnlijk als substantivum gebruikt.
d': op te vatten als dÆ; het is gebruikt om hiaat te vermijden.
…w: 'dat' (zij wachtte er op, dat…).
Ïpnon évte›n: Hom., Il. 10,159; Od. 10,548.
Tithonos: zie het commentaar bij vers 12.
Hom., Od. 5,121vv.: de goden misgunden Eos een liefdesrelatie met Orion.
Hymne Ven. 218: Õw d' aÔ TiyvnÚn xrusÒyronow ¥rpasen ÉH∆w.
émfot°roiw metar¤ymiow éndrãsin: eigenlijk: derde in getal onder die beide mannen.
yalerÒn t' §p‹ dãkru x°onta: Hom., Od. 4,556.
TÊndariw: nazaat van Tyndareos, die gehuwd was met Leda; zijn kinderen waren
Kastor, Poludeukes, Klutaimnestra en Helena.

22

39.
40.
42.

44.
45.
46.
47.
50.

52.
59.

62.
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67.
68.

70.
73.
74.
75.
76.
77.
79.
83.
86.

92.
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Íciref¢w: Liddell-Scott geeft ÍcerefÆw en ÍchrefÆw.
Dat Tithonos blind was, is waarschijnlijk een eigen verzinsel van Foreestius, die van dit
feit in de volgende verzen gebruik maakt.
De zoon van Eos en Tithonos was Memnon, koning van de Aethiopiërs en via zijn vader
verwant aan de Trojanen, die hij in de Trojaanse oorlog te hulp kwam.
§j ép¤hw ga¤hw: zie bijv. Hom., Od. 16,18.
nuktÚw émolgÚn: Hom., Od. 12,311.
fus¤zoon a‰an: Hom., Od. 11,301.
ÑUper¤vn: bijnaam van Helios (bijv. Hom., Od.1,8). Hier zou (irrealis) k° op zijn plaats
zijn geweest.
±rig°neia is een epitheton van de Dageraad (zie bijv. Hom., Od. 2,1).
étr°maw eÏdein: Hom., Od. 13,92.
baye¤hw tãrfesi nuktÒw: Hom., Il. 5,555: baye¤hw tãrfesin Ïlhw; hier gaat het om
twee leeuwen, in het struikgewas van het dichte woud grootgebracht; Foreestius vormt
dit om tot 'in het struikgewas van de diepe nacht'!
ért¤gamow: pas gehuwd (Nonnos, Dion. 48,298)
ÜEsperow: de Avondster, ofwel de planeet Venus. Roscher I,2,2603-5: vereerd als de
meest glanzende (vriendelijkste) ster aan de hemel. Deze ster, Venus, staat hier voor de
liefde, die Eos in de war brengt.
fellen Ùl°ssai: o.a. Hom., Il. 16,861.
élit∞sai DiÚw ÙmfÆn: Hom., Il. 24,586 en Hymne Merc. 471.
ÍpÚ xe›raw élÊjai: Hom., Il. 13,395.
kÊnat' érgiÒdonta: Hom., Il. 11,292 (kÊnaw érgiÒdontaw); Foreestius gebruikt voor
‘hond’ hier in plaats van kÊvn het minder gebruikelijke kunãw, -ãdow; kunãw, kunãtow
komt in het klassieke Grieks niet voor.
Hom., Od. 4,523.
eÔnin: letterlijk: beroofd.
Íped°jato kÒlpƒ: bijv. Hom., Il. 6,136.
êpneustow,,,ka‹ ênaudow: Hom., Od. 5,456.
aÈtår §pØn êmpnunto: Hom., Od. 24,349.
Letterlijk: 'liet ze hem nooit meer helemaal van haar wangen weggaan.'
kemadossÒow: Liddell-Scott: chasing deer (Nonn., Dion. 5,230 en 46,147).
katel°jato lãyrh: Hom., Il. 2,515: parel°jato lãyr˙.
OLD geeft naast lãyr˙: lãyra en lãyr&, niet lãyrh.
Kefalos is 'overweldigd door de ster van de hond' (Sirius). Bij Homerus heet de
hondsster kÊn' ÉVr¤vnow (Il. 22,29), 'de hond van Orion'. Sirius gaat in de hoogzomer
zeer vroeg op en staat zodoende voor de hete tijd. (Hom., Il. 5,5: ést°r' Ùpvrin“;
'zomerster')
yhr≈dhw komt niet in Liddell-Scott voor, wel yhriÒdhw (full of wild beasts). Ik heb
yhr≈dhw hier als een substantivum vertaald.
N.B.: De plaatsing van oÈ is niet gelukkig!
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11. Iasios.
Roscher II,1,59vv.: Homerus (Od. 5,125-8) vertelt, dat Demeter 'zich in liefde verenigde' met
Iasios, en dat Zeus deze, toen hij dat bemerkt had, met de bliksem trof; bij Ovidius (Met. 9,4223) wordt Iasios echter, tot ongenoegen van Demeter, oud. Ovidius benadrukt in de Amores
(3,10,25) de schoonheid van Iasios. Hesiodus (Theog. 969vv.) vermeldt dat een en ander plaats
vindt op Kreta, waar Iasios de 'eerste zaaier' is. Demeter krijgt van Iasios een zoon, Ploutos.
Foreestius volgt in zijn gedicht aanvankelijk de Homerische Hymne aan Demeter, waarin
verteld wordt hoe Hades Persefone rooft als die met haar vriendinnen - de dochters van
Okeanos - bloemen plukt. Hekate en Helios merken de roof op; de laatste vertelt aan de
bedroefde Demeter, wie haar dochter geroofd heeft. Na een lange zwerftocht trekt Demeter zich
een jaar terug, waardoor de aarde verkwijnt. Dan brengt Zeus uitkomst: hij beveelt Hades om
Persefone terug te brengen. Deze gehoorzaamt na Persefone gedwongen te hebben, de pit van
een granaatappel te eten, waardoor zij een derde deel van het jaar bij hem moet wonen.
Foreestius combineert het eerste deel - tot aan het zenden van Iris (vs 314) - van het verhaal uit
de Homerische hymne met het - korte - verhaal over Demeter en Iasios. Hij legt de nadruk op
andere gebeurtenissen dan in de hymne aan Demeter het geval is. Zo wijdt hij de eerste een en
dertig verzen aan Eros en Hades: Eros schiet een pijl op Hades af en brengt hem naar Persefone.
Aan de zwerftocht van Demeter wordt in de Homerische hymne veel meer aandacht besteed
dan bij Foreestius. Hij voert niet Zeus op als redder in de nood, maar Eros, die Demeter verliefd
laat worden op Iasios. Zodoende is er pas aan het einde van het gedicht (vs 89) sprake van de
titelheld. Over de terugkeer van Persefone wordt verder gezwegen.
1-2

Eros, Gaia en Tartaros zijn bij Hesiodus (Theog. 120vv.) na Chaos de eerst aanwezigen.
Eros heeft een leven scheppende, alles doordringende kracht. Foreestius laat hem hier
hemel en zee van doordringen, of, zoals hij het in vers 1 zegt: Eros 'teistert' hemel en zee
(met de kracht van de liefde).
2. migÆmenai §n da˛ lugrª: Hom., Il. 13,286.
3. aﬁnå pel«ra: Hom., Od. 10,219.
6. Letterlijk: als hij met zijn vleugels door de diepe nacht zwom.
7. a‡hton...ênakta: Homerus gebruikt a‡htow één maal: a‡hton p°lvr voor Hephaistos
(Il. 18,410); de betekenis is niet bekend.
ken had niet toegevoegd moeten worden.
8. aÈtÒyen §j ßdrhw: Hom., Il.19,77.
10. Kullopod¤vn: Hefaistos; Hom., Il. 18,371.
20. Liddell-Scott: éluktop°dai: bonds (Hesiod., Theog. 521; Apoll. Rhod. 2,1249)
21. lh˝dion: Liddell-Scott: taken as booty, captive (Apoll. Rhod. 3,1132).
§pa¤nhn PersefÒneian: zie bijv. Hom., Il. 9,569.
22. fãow Ùj°ow ±el¤oio: H. Apoll. 374: m°now Ùj°ow ±el¤oio.
24. 0Èk: men zou mÆ verwacht hebben en in de hoofdzin ên of k¢ (irrealis).
26. a‡glhw ÑUper¤onow: Hymne Dem. 26: ÉH°liow te ênaj ÑUper¤onow églaÚw uﬂÒw.
28. H. Cer. 231: yu≈deÛ d°jato kÒlpƒ.
30. tim∞w basilh˝dow: Hom., Il. 6,193.
32-33 Sikel¤dessi paryenika›w: Liddell-Scott: Sikel¤dhw is een bijnaam van Asklepios
(Theokr. 7,40); het komt niet als bijv. naamw. voor. Foreestius denkt hier waarschijnlijk
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aan het Latijnse 'Sicelis'.
Sicilische maagden: Demeter genoot groot aanzien op Sicilië. Een epitheton van
Proserpina is 'Sicula' (Sen., Her. F. 549) (Roscher VII, suppl. 2: I.B.Carter, Epitheta
deorum quae apud poetas Latinos leguntur, p.147); vandaar waarschijnlijk de Sicilische
maagden, in plaats van de dochters van Okeanos, die in de Homerische Hymne aan
Demeter (vs 5) worden genoemd. Zie ook: Pauly, 2e Reihe 2,2,2522).
34. ken is hier een 'stoplap'.
36. xar¤enti pros≈pƒ: Hom., Il. 18,24.
37. Narkissos, Hyakinthos: in de Homerische hymne aan Demeter worden in vss 5-8
verschillende bloemen, waaronder de narcis en de hyacinth, genoemd. Ook Claudianus
voert in zijn De raptu Proserpinae II,131-6 Narcissus en Hyacinthus op; narcis en
hyacinth staan hier in de weide, waar Cytherea en haar metgezellen, die er op uit
gestuurd zijn door Zeus om bij de roof van Proserpina behulpzaam te zijn, zich met haar
verpozen.
Volgens Plinius veroorzaakt de narcis braken en hoofdpijn, maar kan ook als medicijn
gebruikt worden (Nat. Hist. 21,128: ‘Narcissi duo genera in usum medici recipiunt,
purpureo flore et alterum herbaceum, hunc stomacho inutilem et ideo vomitorium
alvosque solventem, nervis inimicum, caput gravantem et a narce narcissum dictum, non
a fabuloso puero’; Nat. Hist. 21,129: ‘…ex hoc flore fit narcissum oleum ad emolliendas
duritias, calfacienda quae alserint, auribus utilissimum, sed et capitis dolores facit’). Er
wordt verteld dat Proserpina bij het verzamelen van narcissen door Pluto geroofd werd
(Brumble 236).
40. Hom., Il. 5,836: §mmap°vw épÒrousen.
41. m°now ±el¤oio: bijv. Hom., Il. 23,190.
43. eﬁw d' êÛdÒw (Hom., Il. 13,415): naar <het huis> van Hades.
él∞nai: inf. aor. pass. van ¶llv (zich samendringen, zich verzamelen).
53. prÆssousi k°leuyon: Hom., Od. 13,83.
54. éporr≈j: Liddell-Scott: broken of, abrupt, sheer, precipitous; subst.: cliff, precipice.
55. poti°ldeto: Liddell-Scott geeft pros°ldeto niet, maar wel §°ldeto, van ¶ldomai
(need, want).
57. m°law ßsperow: Hom., Od. 1,423.
59. émfirÊth n∞sow: Hom., Od. 1,198.
60-66 In de Homerische hymne komt deze in zee zwemmende Demeter niet voor. De uitweiding over Poseidon staat geheel op zichzelf en is alleen maar een aardigheidje,
zonder functie in het verhaal.
61. poluflo¤sboio yalãsshw: Hom., Il. 2,209.
63.
trune n°esyai: Hom., Od. 15,3.
67. pçsan §p' ﬁyÊn: Hom., Od. 4,434.
68. xat°v:Liddell-Scott: crave, need; want, have need of. Bij Homerus alleen in het
praesens voorkomend; later ook imperfectum. (Nonn., Dion. 4,56)
69. De ontkenning staat hier op een vreemde plaats; het eerste deel van het vers is een
'stoplap' (oÈd° ke t∆w pÒte); de functie van ke is niet duidelijk: geen erg geslaagd vers.
70. §p‹ xyon‹ poulubote¤r˙: bijv. Hom., Od. 12,191.
73. KrÆthn •katÒmpolin: Hom., Il. 2,649.
76. ín... stenãxize: tmesis.
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ka‹ nÊ ken égla˝hn sfet°rhn épÚ pãmpan ˆlessen: in het nu volgende wordt Eros ten
tonele gevoerd om Demeter weer op te fleuren; in de Homerische hymne aan Demeter is
het Zeus, die de aarde van de ondergang redt; vs 310: ka‹ nÊ ke pãmpan ˆlesse g°now
merÒpvn ényr≈pvn. Hom., Od. 2,49: épÚ pãmpan Ùl°ssei.
85-86 fãrmaka pãssvn: Hom., Il. 5,401 en 900: t“ d' §p‹ PaiÆvn ÙdunÆfata fãrmaka
pãssvn; Foreestius gebruikt ÙdunÆfaton in het volgende vers als epitheton bij
b°lemnon.
89. Weer een ken te veel.
91. Zie H. Apoll. 466 (of Hom., Od. 24,402) en Hom., Od. 8,382.
96. ·merow √re: bijv. Hom., Od. 22,500.
97. ken is hier niet op zijn plaats.
100. étalãfrona: H.Cer. 24: étalå fron°ousa.
102. oÔyar éroÊrhw: Hom., Il. 9,141 en 283.
79.

In het volgende stukje proza draagt Foreestius een aantal gedichten aan Daniel Heinsius op.
Hierbij enkele opmerkingen:
ﬂppÆlatow: met paard (en wagen) te berijden (Hom., Od. 4,607 en 13,242).
cui…tå yalãssia ¶rga m°mhle: Hom., Il. 2,614 en Od. 5,67.
comprimis: LS geeft s.v. ‘cum’ (II D) alleen ‘cum primis’ en vermeldt, dat in de post-klassieke
literatuur ook ‘cumprimis’ voorkomt.
candidatos: de studenten.
§pithdeÊmati prÒsforon komt voor bij Gregorius, De professione Christiana ad Harmonium
8,1.
Ùl¤gon te f¤lon te: een aardig, klein (cadeau) (Hom., Il. 1,167)
12. Pasifaë.
Roscher III,2,1666-73: Pasifaë was de dochter van Helios en Perse en de echtgenote van
Koning Minos van Kreta. Minos had de goden om een teken gevraagd dat ze hem als heerser
wensten, waarop Poseidon hem een stier zond. Hij beloofde Poseidon, het dier aan hem te
zullen offeren, maar hield zijn belofte niet, waarvoor de god hem strafte door zijn vrouw
tegennatuurlijke neigingen in te geven: zij werd verliefd op een stier. Om aan deze neiging toe
te kunnen geven vroeg zij Daidalos om een houten koe te maken, waarin verstopt zij de stier
zou kunnen benaderen. Zij baarde een wezen met een stierenkop, Asterios of Minotauros.
(Verg., Buc. 6,46-60; Ovid., Ars 1,289-326)
Volgens Myth. Vatic. 1,43 en 3,11,6 was het Afrodite die, vertoornd over het feit dat Helios
Hefaistos verteld had dat zij hem met Ares bedroog, wraak nam door zijn dochter tegennatuurlijke neigingen in te geven. Foreestius gebruikt elementen uit beide verhalen.
Ook in dit gedicht gaat weer een lange inleiding aan de hoofdgebeurtenis vooraf. De dichter
voert Wraak en Overmoed op (vss 15vv.) en laat deze personificaties in de volgende verzen
handelend optreden, evenals de personificatie Troost (vs 35); hierdoor wordt het geheel er niet
duidelijker op!
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∑yow: gewone verblijfplaats; gewoonte; aard, karakter; er staat eigenlijk: de verblijfplaats van de wilde dieren.
5. •terÒzuj: Liddell-Scott: unevenly yoked, of animals of diverse kind.
7. pary°now édmØw: o.a. Hom., Od. 6, 228.
11. aÈtår ¶gvg' §r°v: Hom., Il. 9,103 en 13,735.
yeÒfin: Liddell-Scott: ep. gen. and dat., sg. and plur., of yeÒw.
12. Zie inleiding over Minos, die een teken aan Poseidon vroeg.
Liddell-Scott: élitrÒw = élithrÒw, sinful, wicked; as subst.: sinner.
16. Ook bij Homerus komt een combinatie van êmoton en memau›a voor ( o.a. Il. 4,440).
17. ÑUper¤onow ±el¤oio: Hom., Od. 1,8 e.v.a.
17-18 Helios had aan Hefaistos, de echtgenoot van Afrodite, verteld, dat zij hem met Ares
bedroog.
20. ‡xnesi d' ‡xnia keËyen: Nonnos, Dion. 42,54.
22. ín §picaÊein: een samenstelling met zowel énã als §p¤? Of ín...§fãnh?
24. ke: 'stoplap', metri causa?
27. ka¤ per: met “hoewel” kan ik hier niet uit de voeten.
29. xe¤lesin êkroiw: Hom. (Ps.), Batrach. 154.
32. l°xow eﬁsan°baine: Hom., Il. 8,291. yoËrow is een epitheton van Ares; bijv. Hom., Il.
5,507.
34. stugerÆ (Liddell-Scott geeft slechts stugerã) is geen erg voor de hand liggend epitheton voor Afrodite! Homerus gebruikt het woord als epitheton van angstaanjagende personen als Hades, Ares of de Eryniën.
36. énØr kalÒw te m°gaw te: bijv. Hom., Il. 3,226 en 21,108.
39. mËyow t' ¶rgon t' §tel°syh: bijv. Hom., Od. 2,272 en 4,663.
41. kudrÚw éko¤thw: bijv. Hom., Od. 11,580: kudrØn parãkoitin.
45. ín = énã
46. kãmatow katå gu›a d°duke: zie bijv. Hom., Od. 1,192 en Il. 5,811. Homerus gebruikt
ﬂmerÒeiw niet als epitheton bij kãmatow.
50. §ye¤rvn: §ye¤rv komt als hapax bij Homerus voor (Il. 21,347): verzorgen, bebouwen.
53. galhniÒvnti: Liddell-Scott: galhniãv: to be calm, find peace. galhniÒv is niet geattesteerd. Heinsius gebruikt het woord (Poemata 472, 'Votum ad halcyonas' vs 1) als
epitheton van de zee. Voor een stier lijkt het minder voor de hand liggend.
58. Pasifaë spreekt zichzelf tegen: zij kan niet met de stier trouwen omdat Minos haar
echtgenoot al is (vss 54-55), en nu kan dat kennelijk opeens weer wèl.
59. Hymenaios: de god van huwelijksvoltrekking en huwelijk (Pauly 9,1,126-130).
62. Minos is een zoon van Zeus, die hem in de gedaante van een stier bij Europa verwekte.
(Hom. Od. 11,568: DiÚw églaÚn uﬂÒn; van Europa is bij Homerus geen sprake; zij komt
pas later voor, bijv. Diod. V 84,1)
64. taËron §rÊgmhlon: Hom., Il. 18,580.
66-67 Bedoeld worden de wetten van de natuur.
68. §legxe¤hn kataxeÊsei: Hom., Od. 14,38.
69. brot°hw...eÈn∞w: H. Ven. 47.
71. éperr¤ghsi: Liddell-Scott geeft de vorm met h niet; Hom., Od. 2,52.
72. N.B.: mØ i.p.v. oÈ.
3.
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trapez∞ow...kunÚw: Hom., Od. 17,309; Il. 23,173.
Het gebruik van een imperfectum (eﬁsorãaske) ligt hier minder voor de hand.
Skylla: zie het commentaar bij IH 15, Aura, vs 12.
Aﬁ = eﬁ.
yeo›o: Pasifaë is de dochter van Helios en Perse.
Hier is ke weer weggelaten in een irrealis-constructie.
Perillos, of Perilaos, vervaardigde een ijzeren stier voor Phalaris, een tiran van Akagras,
waarin een mens opgesloten kon worden. Als het geheel met een vuur verhit werd,
klonken de kreten van de gevangene, door een in de stier aangebracht mechanisme, als
geloei (Pauly 19,1,797).

13. Beroë.
Beroë (of Amymone; Nonnos, Dion. 41,153) is de dochter van Afrodite en Adonis; naar haar
werd de stad Beroë of Berytos (Beirut) in Libanon genoemd.
Nonnos verhaalt in boek 41-43 van zijn Dionysiaca, hoe Dionysos en Poseidon naar Beroë's
hand dingen en tenslotte op aanraden van Afrodite, Beroë's moeder, strijden met Beroë als inzet.
Poseidon wint omdat Zeus dat zo beslist.
Foreestius heeft zich kennelijk door Nonnos' verhaal laten inspireren, zij het, dat hij het geheel
sterk verkort en vele uitweidingen weggelaten heeft, zoals bijvoorbeeld de scène waarin
Dionysos zijn hart bij Pan uitstort en deze hem raad geeft hoe hij indruk kan maken op Beroë
(Dion. 52,196-273). Hij noemt als bruidsschat van Poseidons kant zeewier en zeeschuim, en als
drank zeewater (vss 71-72); Nonnos (Dion. 42,397-9) noemt als de gaven van Poseidon
zeewater en de huiden van zeehonden.
In de versie van Foreestius zit een onduidelijkheid: waarom krijgen Afrodite en Adonis ruzie
met Okeanos en Thetys? Wilden zij Beroë, die bij Okeanos en Thetys verbleef (vss 16-17),
terughebben? Het betreft hier nog niet de strijd tussen Okeanos en Bakchos om haar, want die
komt later (vanaf vs 44) ter sprake. De meeste van de eerste veertig verzen vormen een
uitweiding die voor het verhaal niet zo erg nodig is.
4.

5.
6.

10.
12.

13.
20.

Met de 'lieve broer' is misschien Poseidon bedoeld. (Pauly 3,1,321-3: Eusebius, Praep.
Evang. 1,10: de stad Beroë was aan Poseidon - ze ligt aan het water - en de Kabiren
gewijd.). Afrodite is echter geen dochter van Kronos, maar van Uranus.
kuan°oisin §n ˆmmasin: Hom. Hymne 7,15.
yhtÆ: Liddell-Scott: y∞ssa, y∞tta: a hired servant-girl; fem. of yÆw (serf); de vorm met
uitgang h wordt niet genoemd. m¤h kan misschien het beste bij ¶riw genomen worden:
'bij uitstek'; 'zij alleen' is niet erg zinvol.
ne›kow Ùr≈rei: o.a. Hom., Il. 13,122.
¶riw: in de oorspronkelijke tekst stond ‡riw; zou Foreestius zich vergist hebben (had hij
het Latijnse 'ira' in gedachten), of is het een drukfout (¶riw)? Dit laatste lijkt mij het
meest aannemelijk.
sy°now ÉVkeano›o: Hom., Il. 21,195.
êfrƒ mormÊrvn: Hom., Il. 18,403. Foreestius geeft hier een fraai beeld - wel gedeeltelijk ontleend aan Homerus - van Poseidon.
prÚw •Ún muyÆsato yumÒn: o.a. Hom., Il. 17,200.
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êkrita ne¤kea lÊsv: o.a. Hom., Il. 14,205.
diafa¤netai: in de oorspronkelijke tekst staat diefa¤netai.
§j°ti: dit woord kan eigenlijk niet, zoals hier kennelijk het geval is, als voegwoord
gebruikt worden. Homerus gebruikt: §j ¶ti toË ˜te (Il. 9,106).
Ik neem aan, dat er van ellips sprake is; µn moet dan voor §ãn staan.
Foreestius laat, zoals uit de volgende verzen blijkt, Eros geen uitspraak doen (maar waar
ging het conflict nu precies over? Wilden haar ouders niet langer, dat Beroë bij Thetys
en Poseidon diende?); ﬁxyÊew: Poseidon, Tethys.
§#stefãnou t' ÉAfrod¤thw: Hom., Od. 8,267.
Liddell-Scott: égrÒterow: poet. for êgriow: wild, fond of the chase. ÉAgrot°ra: Artemis,
the huntress (Hom., Il. 21,471).
Als ken in de vertaling meegenomen wordt, moet het om een irrealis gaan; anakoloetisch
volgt hier dan vers 44 op (de verzen 41-43 vormen een tussenzin). Het is echter ook
mogelijk om ken als 'stoplap' te zien, in welk geval de verzen op elkaar aansluiten.
¶rgon éeik°w: bijv. Hom., Od. 11,429.
nÆpiow oÈk §nÒhsen: Hom., Od. 9,442.
prvtãgrion: Liddell-Scott: first fruits of the chase.
tØn prÒterow pros°eipen: Hom., Il. 7,23. Het epitheton §#st°fanow wordt door Homerus voor de godheden Afrodite en Demeter gebruikt.
De genitivus mht°row behoeft als aanvulling iets als 'omdat jij de dochter bent van...'.
yhrÆteira: Liddell-Scott: yeratÆr, Ion. yhrhtÆr poet. for yhratÆw hunter.
Ook hier is ken niet op zijn plaats.
Hom., Od. 5,473 en 11,39.
Dit vers sluit niet correct aan op het volgende, tenzij vers 57 en vers 58 geheel apart
genomen worden, in welk geval in vers 58 een partikel niet misstaan had.
Gezien de accusativus moet Bãkxon een bijstelling zijn bij me uit vers 57; d' is dan niet
op zijn plaats.
oÈk niet juist; mhd° ti tãrbei: Hom., Il. 24,171.
Beroë (dochter van Afrodite en Adonis) en Harmonia (dochter van Afrodite en Ares)
waren halfzusters. Harmonia huwde met Kadmos; uit dit huwelijk werd Semele, de
moeder van Dionysos, geboren. Beroë's moeder was dus niet de zuster van Dionysos'
moeder, maar de grootmoeder.
Kuanoxa¤thn: bij Homerus een epitheton van Hades en Poseidon.
ÍposxÆsei: Foreestius gebruikt hier het actieve Ípisxn°v, dat (Liddell-Scott) alleen
voorkomt bij Aesopus (205).
fËkow...èlÚw êxnhn: Hom., Il. 4,426 en 9,7.
ëlmuron Ïdvr: o.a. Hom., Od. 4,511.
ép' »keano›o =oãvn: Hom., Il. 19,1.
Õw fãto dakrux°vn: bijv. Hom., Il. 1,357.
83. mo¤rh...ßpesyai: Nonnos vertelt in Dionysiaca 41,237-249, dat Zeus wel zin in
Beroë heeft, maar van haar afziet om geen ruzie met zijn broer Poseidon te krijgen; vss
247-8: ka‹ BerÒhn diero›sin Ùfeilom°nhn Ímena¤oiw/ gnvt“ le›pen êkoitin.
êsson ‡yi: bijv. Hom., Il. 23,667; 6,143.
De moeder van Beroë, Afrodite, werd uit zeeschuim geboren.
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Pauly (22,1,462-8) geeft een groot aantal geliefden van Poseidon. Steden zijn
bijvoorbeeld genoemd naar: Askra, Mèstra, Olbia; naar Kerkura en Sume zijn eilanden
genoemd; Ossa heeft een gebergte. Ook Europa en Hellè komen in deze lijst voor.
Hom., Il. 4,422: …w d' ˜t' §n aﬁgial“ poluhx°i kËma yalãsshw

14. Pallene.
Roscher III,1,1339-40: Sithon was koning van de Odomanten in Thracië en vader van Pallene.
De vele vrijers die vanwege haar schoonheid op haar afkwamen, beloofde hij haar hand en de
heerschappij, als ze hem in een tweekamp konden overwinnen. Velen kwamen er zo om. Ook
liet hij wel twee vrijers tegen elkaar kampen, om dan zelf tegen de overgeblevene te strijden. Zo
ook in het geval van Dryas en Kleitos, de geliefde van Pallene. Om te zorgen dat Kleitos
winnen zou, liet zij heimelijk de pennen uit de assen van Dryas' wagen halen (vgl. Pelops en
Myrtilos). Toen Dryas ten val gekomen en gestorven was, wilde Sithon toen alles aan het licht
gekomen was, Pallene doden. Er verscheen echter een hemeling die dit verhinderde. Na de dood
van Sithon kregen Pallene en Kleitos de heerschappij. Het schiereiland Pallene kreeg de naam
van de vorstin.
De geschiedenis van Pallene is ook door Nonnos behandeld (Dion. 48,90-237), die vertelt, dat
Sithon vanwege een tegennatuurlijke liefde voor zijn dochter al haar vrijers ter dood bracht.
Dionysos gaat naar Sithon om alle ter dood gebrachte jonge mannen te wreken. Sithon laat hem
met Pallene om het huwelijk strijden. Dionysos wint, doodt Sithon en huwt Pallene.
Foreestius sluit zich, met enige variaties, aan bij Nonnos' verhaal. Zo laat Nonnos Afrodite
alleen bij de strijd zijn (Dion., 48,106; Foreestius vs 51). Nonnos laat er eigenlijk geen twijfel
over bestaan, dat Dionysos winnen zal, terwijl Foreestius hem opvoert als bevreesd vanwege de
aan de muur hangende lijken. Als hij echter Pallene naakt tegenover zich ziet (vs 22; Nonnos
vss 112-123), is hij verloren. De gang van de worstelwedstrijd komt in grote trekken overeen:
na een korte strijd legt Dionysos Pallene zachtjes op de grond (Nonnos vs 146, Foreestius vs
59). Nogmaals worstelen zij, waarbij Dionysos al van Pallene's lichaam geniet. Bij Nonnos is
het Sithon, die Dionysos tot overwinnaar verklaart, terwijl bij Foreestius Eros hem twee
stemmata toereikt, die voor de overwinning en die van het huwelijk.
N.B: oÈk in plaats van mÆ.
»num¤h: Liddell-Scott geeft, naast ˆnoma, ˆnuma en oÎnoma, niet »num¤h of iets dergelijks.
13. ÍpoddÊssasyai: een vreemde vorm, met de twee delta's; metri causa.
14. Íperopl¤ssaske: Liddell-Scott: het activum komt niet voor.
gãmon poluÆraton: Hom., Od. 15,126: poluhrãtou §w gãmou Àrhn
14-15 In deze verzen was m°n...d° op zijn plaats geweest.
15 Letterlijk: Maar hij, die van geweld afgezien had / geweld had laten varen….
15-16 tãxista oÂa: zo snel mogelijk.
16. §jãrgmata: Liddell-Scott: the first pieces cut from the victim's flesh (Apoll. Rhod.
4,477).
17. metå kl°ow Âket' ÉAxai«n: Homerus, Il. 11,227.
18. ¶nara brotÒenta: bijv. Hom., Il. 17,540.
19. De vorm ırãasken, met -sk- (herhaling), is hier, zoals dat wel vaker het geval is bij
Foreestius, niet op zijn plaats.
6.
10.
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éphvre›to: dit werkwoord heeft Foreestius afgeleid van éph≈riow: hangend of
épÆvrow: hoog, ver weg hangend. (Liddell-Scott)
24. Voor Hefaistos lijkt het epitheton 'bloeiend’ vergezocht! Als vers 24 op dezelfde wijze
van vers 22 afhangt als vers 23, is ken in vers 24 niet op zijn plaats.
28. kekãdoi: perf. van xãzomai: wijken, zich terugtrekken; Hom., Il. 11,334.
35. ∑sya: waarom imperfectum hier?
36. pÒtmon §p¤spein: o.a. Hom., Od. 4,562.
39. k∞ra m°lainan: o.a. Hom., Od. 2,283.
42. Elliptisch; er wordt een irrealis-constructie gebruikt, waarbij in de protasis eﬁ en in de
apodosis ên en de werkwoordsvorm bij polÁ k°rdion weggelaten zijn.
47. n≈ropi xalk“: Hom., Il. 2,578 en Od. 24,467.
51. Bij Nonnos (Dion. 48,106) ziet Afrodite toe op de wedstrijd.
52. pukinÚn lÒxon: Hom., Od. 11,525.
53. m°now pne¤ousa: o.a. Hom., Il. 3,8.
55-56 §pØn...§pçlto: bij §pØn hoort een coniunctivus.
56. ˆbrimon ¶gxow §n≈ma: Hom., Il. 3,357 en 5,594.
58. dourÒw §rvØn: Hom., Il. 23,529.
59. likrif‹w é˝jaw: Hom., Il. 14,463; Od. 18,451.
65. énep¤lnato: Liddell-Scott geeft énap¤lnamai niet.
66. paifãssousa: Liddell-Scott: paifãssv: dart, rush about; quiver; wave violently.
67. ëcea pãnta: Hom., Od. 4,794.
68. petehnå gen°syai: Hom., Od. 16,218.
69. De ziener Teiresias was blind.
70. nÁj §rebennÆ: Hom., Il. 5,659; 8,488.
73. Na ˜tan zou een coniunctivus te verwachten zijn.
76. perifrãjantew: Liddell-Scott: perifrãssv: fence, fortify all round.
77. irrealis, zonder k°; oÈ had hier mØ moeten zijn..
79. desmÚn ‡hle: Hom., Il. 15,19.
81-82 m°n...d° is hier niet op zijn plaats, aangezien vs 81 aan vs 82 ondergeschikt is; m¢n moet
dan voor mØn staan.
87. Ïptiow oÎdei §re¤syh: Hom., Il. 7,145.
94. §pØn had in een geval als dit niet gebruikt moeten worden.
95. yumÚn épeÊraw: Hom., Il. 21,296.
21.

15. Aura.
Het verhaal over Aura is te vinden bij Nonnos, Dionysiaca 48,241-968:
Aura was een dochter van de Titaan Lelantos en van de Phrygische Periboia, een dochter van
Okeanos. Ze was een jageres uit het gevolg van Artemis en zo snel als de wind. Zij beledigde
Artemis, die wraak nam door via Nemesis en Eros Dionysos verliefd op haar te maken. Kuis als
ze was, wilde ze van geen toenadering weten. Zij vluchtte steeds voor hem, totdat hij Afrodite
verzocht om haar op hem verliefd te maken. Na bevallen te zijn van een tweeling werd zij
waanzinnig. Ze doodde een van de kinderen (het andere, Iakchos, werd door Artemis gered) en
stortte zich vervolgens in de Sangarios. Ze stierf niet, maar werd door Zeus in een bron
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veranderd (Roscher I,1,733-4).
Foreestius maakt in zijn 'Aura' niet duidelijk, waarom Eros Dionysos, als die Ariadne gevonden
heeft (een lange inleiding die niets met het hoofdthema te maken heeft), Aura laat verleiden (vs
33). De afloop, de dood van Aura, is niet erg logisch: wij zien immers nog steeds haar sporen
(vs 46)!
Daniel Heinsius dichtte een 'Lofzang van Bacchus' (Heinsius 1616), die geënt is op een episch
gedicht over hetzelfde onderwerp van de Pléiade-dichter Ronsard. Hij zegt o.a. ('Ampelus'
165-168):
Ghij hebt het gouden haer van Ampelus genomen,
verandert in een plant, de wijn daeruyt doen komen:
daermede dat terstondt u swaricheyt, u smert,
u droefheyt, u verdriet ginck drijven van het hert.
en hij vertelt over de liefde van Bacchus voor Ariadne (verzen 269-396). Zijn Ariadne
verlangt naar de dood en is in tegenstelling tot Foreestius' Ariadne niet bang voor de wilde
dieren (vss 288-292):
hetgene datter blijft is ongenoecht, en spijt,
leetwesen, en oneer. Och oft mij mocht gebeuren
dat mij nu eenich dier quam dadelick verscheuren,
en vallen op het lijf: of dat den hemel viel
met blixem uyt de locht, en smoorde dese siel.
Beroë (vs 128) en Ampelos (vs 129) worden genoemd, evenals Echo (vs 339). Ook vertelt
Heinsius dit verhaal in Bacchus en Christus (Heinsius 1616). (Een overzicht van lofdichten op
Bacchus is te vinden in Warners en Rank, Bacchus, waarin Bacchus-poëzie behandeld wordt
vanaf de Homerische en Orfische hymnen, via Catullus, Propertius, Horatius tot aan
neolatinisten als Marullus en Scaliger)
Foreestius’ verhaal loopt parallel aan dat van Nonnos maar wijkt in details af. Zo is het bij
Nonnos Dionysos zelf, die Aura in slaap brengt - overigens op dezelfde wijze als Nikaia door het water van de bron waaruit zij komt drinken te veranderen in een slaapdrank, terwijl
dat bij Foreestius door Hypnos gedaan wordt, en heeft Foreestius Eros een zeer grote rol
gegeven. Nonnos' afloop - Aura door Zeus in een bron veranderd - komt bij Foreestius niet
voor.
De verzen 59-61 hebben dezelfde portee als Nonnos 15,258-260.
Als Foreestius vertelt, hoe Aura zich er over verbaast dat haar vroegere snelheid verdwenen is
(vs 89), komt dat overeen met de passage bij Nonnos (48,760) waarin Artemis Aura spottend
vraagt, waarom ze zo langzaam loopt.
1.

Foreestius behandelt de geschiedenis van Ariadne aanvankelijk ongeveer als Ovidius in
Heroides X: Ariadne ontwaakt en merkt dat Theseus haar heimelijk verlaten heeft. Zij
zoekt het strand af en klimt, als zij hem niet kan vinden, op een hoogte vanwaar zij zijn
schip kan zien. In vss 84-87 spreekt zij haar angst uit, door een wolf, een tijger, een
leeuw of een zeemonster (phoca) aangevallen te zullen worden (zie Foreestius' vs 17).
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dãmartow: Ariadne. Theseus en Ariadne voeren na hun ontsnapping naar Dia, een eiland
dicht bij Knossos (Hom., Od. 11,325); al gauw werd Dia door Naxos vervangen. Zie
ook Plut., Theseus 20.
eﬁsid°ein katen«pa: Hom., Il. 15,320.
• is hier niet reflexief gebruikt maar slaat op het onderwerp van de hoofdzin.
eﬁsÒke (totdat, zolang, voor (tegen) de tijd dat) heeft de coniunctivus bij zich.
Ípekproy°esken: ˜tan heeft, ook bij Homerus, een coniunctivus bij zich om de
herhaling aan te geven, en niet een indicativus met -sk- (pas in het latere Grieks gaat
˜tan soms van een indicativus vergezeld). Van een herhaalde handeling kan hier
nauwelijks sprake zijn: Ariadne huilde, toen zij het schip niet meer kon zien en niet
telkens als zij het schip niet meer zag.
mÒliw z≈ontow: de plaatsing van mÒliw is zodanig, dat je zou denken dat het bij z≈ontow
hoort. Theseus is echter nog springlevend; mÒliw kan beter bij §dãkruen genomen
worden.
SkÊllhw: Skylla was de dochter van koning Nisos van Megara. Toen koning Minos van
Kreta een vergeldingstocht naar Athene ondernam, deed hij Megara aan en wilde dat
onderwerpen, hetgeen hem gelukte met de hulp van Skylla, die verliefd op hem was
geworden. Zij bracht Minos een lok van het haar van haar vader, waardoor die weerloos
werd. Toen Minos Megara overmeesterd had en weer verder voer, ging Skylla hem
achterna. Ze zou aan land gespoeld zijn bij Troizen, een stad aan de oostkant van
Argolis, waar het voorgebergte naar haar 'Skullaion' genoemd is. Volgens een andere
overlevering bond Minos haar, omdat hij haar verachtte om haar landverraad, achter zijn
schip en sleepte haar zo over zee; of: zij volgde het schip door aan het roer te gaan
hangen (Ovid., Met. 8,141vv.). Tenslotte werd ze in een vogel (of een vis) veranderd.
Later werd zij ook wel gelijkgesteld aan de Skylla uit Homerus' Odyssee. (Pauly, 2e
Reihe 3,1,655-659).
thn¤ka: Foreestius gebruikt in de verzen 14 en 17 het aanwijzende thn¤ka kennelijk in
plaats van het betrekkelijke ≤n¤ka, analoog aan Homerus' gebruik van het pronomen
demonstrativum als pronomen relativum (in vs 39 gebruikt hij ≤n¤ka).
goãei: een dergelijke vorm wordt niet door Homerus gebruikt; volgens Liddell-Scott
wel voorkomend, bijv. Mosch. 3,88.
potid°xnuto: deze vorm met -nu- is er waarschijnlijk een van Foreestius' makelij.
meilix¤ƒ ... ye“: dit moet Bakchos zijn (zie ook vs 20: dØ tÒte går).
Het schone vogelteken kan ik in de literatuur niet vinden; Dionysos maakt Theseus
volgens Theocritus (II 45-6) krankzinnig om van hem af te komen, maar van een
vogelteken is geen sprake; het kan een bedenksel van Foreestius zijn. (Diodorus (IV
61,5) laat Ariadne met geweld door Dionysos bij Theseus weg halen. Athene en Hermes
worden wel als helpers van Dionysos bij het wegvoeren van Theseus genoemd.)
De dativus éyanãtƒ (vs 19) kan eigenlijk niet bij Ùpu¤oi horen, waarbij het object in de
accusativus moet staan; bij het medium (huwen van de vrouw) is eerder een dativus te
verwachten. Heeft Foreestius zich vergist? Zowel Ariadne als Dionysos zouden het
onderwerp bij Ùpu¤oi kunnen zijn; dit levert resp. '…en opdat zij weer met hem, een
onsterfelijke, zou huwen, liet Dionysos haar sterfelijke man verdwijnen' en '…en om
haar te huwen en haar onsterfelijk te maken, liet Dionysos haar sterfelijke man
verdwijnen'. Er is wat voor de tweede mogelijkheid te zeggen, omdat dan het subject
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van hoofd- en bijzin dezelfde persoon is. Bij de eerste mogelijkheid sluit de bijzin aan
op het direct voorafgaande meilix¤ƒ §n°kurse ye“, waarvan Ariadne het subject is.
Voor deze versie heb ik in de vertaling gekozen.
21. Nãjon §w émfirÊthn: Hom., Od. 11,325, waar het eveneens over Ariadne gaat.
ép'ÉInd«n: Pauly 5,1,1039-1041. Bij Euripides, Bakchanten 13vv., komt Dionysos,
begeleid door een schare Lydische vrouwen, na een zegetocht door de Oriënt naar
Thebe. Hij is in Azië, Arabië, Lydië, Phrygië, Baktrië, Perzië geweest. De legende over
een triomftocht door Indië is gekoppeld aan de krijgstochten van Alexander de Grote.
Zie bijv. Nonnos, Dionys. XXXIX; Diog. Laert. VI 63: de Atheners verleenden
Alexander de titel Dionysos; Ovid., Fasti III 719: 'turifer Inde'.
22. ín...»˝eto: de indicativus van imperfectum en aoristus kan met ên gebruikt worden om
iets, wat in het verleden mogelijk was, aan te geven (potentialis van het verleden); bijv.
Xenophon, An. I,5,8: yçtton µ Àw tiw ên ’eto…§jekÒmisan tåw èmãjaw.
23. fËla yalãsshw: zeewier; een vinding van Foreestius?
26. §mmap°vw §pÒrouse taf∆n: Hom., Od. 16,12 en Il. 5,836.
27. ·merow ∑lye: Hom., Il. 14,328; 24,514.
30. o‡nopi d¤fr“: Homerus heeft o‰noc als epitheton bij pÒntow en boÆ.
31. §sÆluyen eÈnÆn: Hom., Od. 4,338.
32. Zie het commentaar bij Ampelos, vs 7.
33. memãaske damãssein: Hom., Il. 11,98.
34. Rheia was een dochter van Oeranos en Gaia en de moeder van Zeus.
35. AÎrh: (Thesaurus Graecae Linguae 1, bd.2 kol. 2483-5) Aura: Ventus levior. Vlgs.
Aristoteles (De mundo 4): Exspiratio ex humido prodiens (Hom., Od. 5,469).
Gepersonifieerd bij Quintus Smyrnaeus I 684, als 'dochters van Boreas'.
36. kãlleÛ d'émfipÒlvn: Hom., Od. 6,18.
37. d›a SelÆnh: Hymne Merc. 99. Een soortgelijk beeld is te vinden bij Nonnos, Dionys.
48,320-324.
38. égla˝˙...k°kastai: Hom., Od. 19,82 en 6,237.
39-40 Deze verzen lijken hier niet erg op hun plaats.
Is het imperfectum §kãy˙ren misschien een drukfout (§kãyhren)?
zaØw: als epitheton van ênemow bijv. in Hom., Od. 5,368.
42. messhgÁw ga¤hw: Hom., Il. 5,769: messhgÁw ga¤hw te ka‹ oÎranoË ésterÒentow.
45. tax°ew pÒdew ±er°yonto: Hom., Il. 5, 885 en 2,448.
46. mela¤nhn fr›ka: Hom., Od. 4,402; Il. 21,126.
53. eﬁsÒke: zie vs 7; hier moet het 'terwijl' betekenen.
kraipno›si pÒdessi: een combinatie van bijv. Hom., Il. 17,190 en Od. 13,261.
55. ées¤froni yum“: Hom., Od. 21,302.
58. mel°h ırmØ: Hom. Od., 5,416.
65. pary°non ±˝yeÒn: Hom., Il. 22, 127-8.
ßlkow går ék°ssetai: Hom., Il. 16,523.
67. kra¤nein §p°neusen §°ldvr: Hymne Ven. 222.
68. Het gebruik van het iterative -sk- is hier niet op zijn plaats. Deze vorm is waarschijnlijk
door Foreestius bedacht.
69. tÒja d' •l∆n: Hom., Od. 21,359.
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§p‹ xyÒna d›an: Hom. Il., 24,532.
e¤sorãaske: -sk- hier niet op zijn plaats.
oÈ går ín égno¤hsen: ën met de indicativus van imperfectum of aoristus in een
hoofdzin kan een irrealis zijn (zie ook hierboven, het commentaar bij vs 22).
Kub°lhw: <de woonplaats> van Kybele.
Foreestius last hier een huiselijk tafereeltje in van een vredig bijeen levende Kybele en
Attis; het is waarschijnlijk door hemzelf bedacht. Pauly 5,1,1039-1041: Kybele was
oorspronkelijk een Phrygische vruchtbaarheids-/moedergodin. Zij werd in Griekenland
wel aan Rheia gelijkgesteld en ook aan Afrodite; zodoende had zij Eros in haar
nabijheid. De Romeinen noemden haar 'Mater Idaea' (naar de berg Ida in Phrygië) of
'Magna Mater'. Kybele vatte liefde op voor de mooie, jonge Attis en beloofde hem
onsterfelijkheid als hij kuis zou leven. Hij werd echter verliefd op de nimf Sagaritis, die
vervolgens door Kybele gedood werd. In razernij hierover ontmande Attis zich (Ovid.,
Fasti 4,223vv.). Diodorus Siculus (III 58-59) zegt, dat Kybele's vader Attis doodde,
omdat hij haar zwanger had gemaakt.
éll' ˜te pezÒw §∆n: Hom., Il. 4,231.
cf. Il. 11,454 en 1,480.
skiÒenta k°leuya: k°leuya heeft bij Homerus epitheta als Ígrã en laichrã, skiÒenta
is een epitheton van bijv. n°fea, oÎrea. De combinatie hier is er een van Foreestius.
yhÆsato yum“: Hom., Od. 5,76.
eﬁsÒke: zie vss 7-8.
tØn slaat terug op ßlikow (vs 85).
ÑUcim°dontow ...ˆrniw: de adelaar, de vogel van Zeus. (In de tempel van Zeus te
Olympia was bijvoorbeeld een door Phidias gemaakt beeld aanwezig van Zeus met een
scepter, waarop een adelaar, in de linkerhand. Bij Pausanias (V,11,1) lezen wij: tª d¢
éristerò toË yeoË xeir‹ ¶nesti sk∞ptron metãlloiw to›w pçsin ±nyism°non, ı d¢
ˆrniw ı §p‹ t“ skÆptrƒ kayÆmenÒw §stin ı éetÒw. Voor een reconstructie zie bijv.
Schiering 2,141). In het 'huis van de Vettii' te Pompeii bevindt zich een fresco van Zeus
op een met adelaars versierde troon (Roscher VI,746-7).
Na ˜tan zou een coniunctivus te verwachten zijn.
êlaston...é°jvn: een combinatie van bijv. Hom., Il. 17,139 en 24,105.
oÈk ét°lesta t°tukto: bijv. Od. 18,345 en 8,281.
±°liow...m°son oÈranÚn: Hom., Od. 4,400.
De herhaling (-sk-) doet hier vreemd aan; misschien bedoeld: 'zoals hij elke dag doet'?
Of metri causa?
lusimelØw ÜUpnow lÊen ëcea: bijv. Hom., Od. 20,57 en 4,794.
paryen¤hn z≈nhn...¶luse: Hom., Od. 11,245, waar Poseidon Turo in slaap brengt
voordat hij omgang met haar heeft.
§g¤neto mÆthr: bij Homerus: ge¤nato mÆthr (bijv. Il. 1,280).
±° k°n • m°mnhto: k°n is niet op zijn plaats; en wat doet • hier?
migÆnenai §n filÒthti: Hom., Il. 6,161 en 165.
ka¤ nu ke: met een indicativus in een hoofdzin kan ke een irrealis inleiden. Homerus
gebruikt ka¤ nu ke met een volgend eﬁ mÆ. Ik vermoed, dat ke hier metri causa is ingezet.
thkedÒni stugerª: Hom., Od. 11,201.
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16. Grafdicht voor Janus Dousa.
Johan van der Does, of Janus Dousa, (1545-1604) was een belangrijk staatsman en
letterkundige. Hij is twee maal als gezant naar Engeland gezonden om koningin Elisabeth om
steun te vragen. In 1574 voerde hij in het belegerde Leiden het bevel over de gewapende
burgerij. Toen daar de Universiteit opgericht werd, werd hij als de eerste curator aangesteld. In
1591 werd hij raadsheer van de Hoge Raad en verhuisde naar Den Haag, waar hij ook begraven
ligt. Daniel Heinsius hield bij zijn begrafenis een lijkrede en dichtte bij zijn dood een
Epitaphium Dousae, een elegie en een aantal gedichten onder het hoofd 'Manes Dousici'
(Heinsius 1649, 472vv.); ook vele andere neolatinisten dichtten bij zijn dood, zoals bijv. Joseph
Scaliger (voorafgaand aan Dousa's Poemata (Leiden 1609)).
Dousa's oeuvre omvat o.a. epigrammen, elegiën, oden (bijvoorbeeld aan Elisabeth van
Engeland), geschiedkundig werk ('Annales') en tekstuitgaven van de klassieken.
Gedichten in dezelfde trant als het onderhavige, waarin, bijvoorbeeld ter gelegenheid van een
huwelijk of een sterfgeval of om iemand te eren, een mythologisch gekleurd verhaal verteld
wordt, werden door vele renaissance-dichters geschreven. Zo dichtte Daniel Heinsius in het
Latijn een 'Epithalamium Adriani Blyenburgii', een Epicedium voor Petrus Scriverius en een
'Panegyricus in Chronicon Eusebianum, sive temporis Thesaurum, a Iosepho Scaligero editum'
(Heinsius 1649, 18vv.,29vv.,22vv.) en in het Grieks een 'In obitum illustris viri Iacobi Thuani,
Bucolicum Idyllium' en een 'Bucolicum Idyllium in obitum V.N. Iosephi Scaligeri' (Heinsius
1649, 544-9). Ook elegieën als 'Fabula Roris', Fabula Siderum' en 'Ad Iovem' (Heinsius 1649,
433, 436 en 443) zijn er mee te vergelijken.
Janus Dousa jr dichtte ter gelegenheid van de dood van Sir Philip Sidney (1586) In eiusdem
obitum Daphnis ecloga, een pastorale ecloga waarin evenals bij Foreestius telkens twee
versregels herhaald worden: 'Siccine Daphni iaces? Sic o miserabilis eheu / Daphni iaces,
crudeli extinctus (of: absumptus) funere Daphni?'. Hij grijpt hiermee terug op Bions
ÉAd≈nidow ÉEpitãfiow (waarin steeds dezelfde (delen van) regels herhaald worden; vss 1 en 2:
Aﬁãzv tÚn ÖAdvnin, ép≈leto kalÚw ÖAdvniw / leto kalÚw ÖAdvniw, §paiãzousin
ÖErvtew.), welk werkje Janus Dousa sr. in het Latijn vertaald had (Epitaphium Adonidis, Dousa
1609, 121vv.): ‘Flemus Adonin. Adonis obit formosus, Adonis/ heu formosus obit’. Bion voert
vanaf vs 32 bergen, eiken, rivieren, bronnen, bloemen als rouwenden op. Foreestius bootst hem
hierin – zij het wijdlopiger – na en vertelt van vogels (vs 25), bloemen (vs 34) en bomen (vs
37), terwijl hij ook Echo (vs 72) overneemt (Bion vs 38); Dousa jr had deze elementen ook al in
zijn gedicht verwerkt (Janus Dousa jr., Rerum caelestium liber (Leiden 1591) 58; deze tekst ook
in Van Dorsten 1962,191-3).
N.B.: De vertaling volgt de tekst niet altijd helemaal letterlijk, omdat ik geprobeerd heb om van
dit gedicht een 'metrische' vertaling te maken.
1.

cf. Heinsius 1649, 547-9 (Bucolicum Idyllium in obitum Iosephi Scaligeri) vss 6 en 7:
êmmin d' oÈk°y' ıratÚw épo¤xeai: êlgea d'o‰a
aﬁ¢n Ùdurom°noisi teÚn mÒron êmmi l°loipaw.
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16-17 Waarom neemt Foreestius juist deze vier goden als vrijwillige dragers? Hermes en
Apollo (ênaj klutÒtojow) worden natuurlijk vanwege hun functie als begeleider van de
doden resp. beschermer van de schone kunsten genoemd.
Ares zou vanwege zijn verbondenheid met Afrodite (overspelige relatie; vanaf de
tweede helft van de vijftiende eeuw werd dit thema populair; er ontstonden toen veel
erotische uitbeeldingen van dit liefdespaar) naar Dousa's poëzie kunnen verwijzen, maar
het is natuurlijk ook heel goed mogelijk, dat hij de strijdbare Nederlanden personifieert
(Dousa speelde een belangrijke rol bij het beleg van Leiden).
Pan is de god van de herders en jagers, en zodoende ook van de soldaten (Roscher
III,1,1388vv., die o.a. wijst op de vele militaire uitdrukkingen die uit het herdersleven
afkomstig zijn, zoals poim°new la«n, k°raw, staymÒw, stratÒw (eig. 'kudde') en op het
feit, dat de Arcadiërs als soldaten geprezen worden (Strabo 221)). Valerius Flaccus
(3,48) noemt Pan 'nemorum bellique potens'. Het vermelden van Pan kan een verwijzing
zijn naar Dousa's liefdeslyriek, maar ook kan hij als oorlogsgod naast Ares staan.
klutÒtojow: epitheton van Apollo, bijv. Hom., Il. 15,55.
19. to›si d' ír ≤gemÒneuse: Hom., Od. 3,386.
20. proprokulindom°nh: Hom., Il. 22,221.
xloerØn d' épeke¤rato xa¤thn: Hom., Il. 23,141: janyØn épeke¤rato xa¤thn; Achilles
snijdt zijn haar in rouw over Patroklos af.
25. oÈd° tiw ∑n ‚w: Hom., Od. 18,3.
28. dãkruon e‰ben: Hom., Od. 4,153 en 8,86.
30. t°ynhje: een vreemde vorm, noch perfectum (t°ynhke), noch fut. exact. (t°ynhjei).
35. stugÚw êspeton Ïdvr: Hymne Cer. 259: stugÚw ˆmbrimon Ïdvr.
37. Œta...én°fuen: Orfeus kon met zijn muziek zelfs de bomen van hun plaats lokken;
Eur., Bacch. 560; Prop. II, 13,5.
38. kat°xeuen ¶raze: Hom., Il. 16,459.
39. fvnÆenta: plur. neutr., slaat terug op d°ndrea (vs 37), evenals tãper (vs 40).
41. ÖItuw: Itys was de zoon van Tereus en Prokne. Toen Tereus zijn schoonzuster verkracht
had en deze dat openbaar dreigde te maken, sneed hij haar haar tong af. Uit wraak zetten
de zusters Tereus zijn zoontje als maaltijd voor. Toen Tereus vernam, wat hij gegeten
had, vroeg hij de goden om hulp om zich te wreken. Zij veranderden Prokne in de
nachtegaal Aëdon en Philomela in de zwaluw Chelidon (in de Romeinse literatuur is het
Philomela, die een nachtegaal wordt).
Dauliãdessin: Daulis is een stad in Phokis; Dauliãw, 'de Daulische', is een epitheton
van Prokne (Theokr. 2,24).
44. Ùp‹ kalª: Hom., Il. 1,604.
45. §n ékropÒloisin ˆressin: Hom., Il. 5,523.
48-49 irrealis; Foreestius laat ke in de hoofdzin weg.
48. Hom., Il. 17,56: brÊv: vol zijn (hapax).
51. n°kuw per §∆n: Hom., Il. 24,35.
52. aÈtÒrofow: Liddell-Scott: 'self covered, roofed or vaulted by nature'.
54. koil∞w: hier zuiver een epitheton ornans.
koxÊesken: Liddell-Scott: koxud°v (Ion. koxÊdesken): overvloedig voortstromen; bijv.
Theokr. 2,107.
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polÊtropoi0: Foreestius gebruikt dit als epitheton bij Ïmnow, Homerus niet (zie ook vs
58; Homerus gebruikt voor eilanden kranaÒw).
60. ghyosÊn˙ d' êra kËma di˝stato: Hom., Il. 13,29
61. k°leuya di°dramen: een comb. van Hom., Od. 3,177 en 5,369.
62. dexnÊmenow: d°xnumai komt in de poëzie voor naast d°xomai.
ÉAre¤ona: Arion; zie MP 87,1.
67. ém°nhna kãrhna: Hom., Od. 10,521.
70. êloxon yumar°a ga›a kalÊc˙: Hom., Il. 14,114 en Od. 23,232.
72vv. Echo: de mooie Narkissos, die volgens een voorspelling alleen oud kon worden, als hij
zijn eigen beeld niet te zien kreeg, beantwoordde de liefde van geen enkel meisje. De
nimf Echo, hevig verliefd op hem geworden, kwijnde weg toen haar liefde niet
beantwoord werd; alleen haar stem bleef, als echo, over. Zij vroeg Nemesis, haar te
wreken. Deze zorgde er voor, dat Narkissos zich in het water van een bron weerspiegeld
zag; hij werd verliefd op zijn eigen spiegelbeeld, kwijnde weg uit liefdesverdriet en
veranderde tenslotte in een narcis. (Ovid., Met. 3,344-510)
Het thema 'Echo' was populair; Foreestius had wat dat betreft voorgangers in neolatinisten als Janus Dousa en Daniel Heinsius. Dousa schreef een gedicht met echoeffecten (J. Dousa, Echo sive lusus imaginis iocosae quibus titulus Halcedonia; Dousa's
zoon Theodorus gaf na de dood van zijn vader dit werkje, waarin hij een aantal
gedichten met een 'speciaal effect' - de neolatinisten waren daar dol op - bijeen had
gebracht, uit), waarop Heinsius na Dousa's dood weer een antwoord gaf: Ad Echo
Dousicam, quam ipse scripsit (Heinsius 1649, 491, Manes Dousici VII), waarin hij
vertelt, dat Dousa Echo haar kunst geleerd heeft (door een gedicht te schrijven met een
'echo-effect'). Ook is er van Heinsius een 'In Echo, sive imaginem iocosam Iani Dousae,
Domini Nortvici & Cattendici (Heinsius 1649, 371): Pan mist Echo en moet tot zijn
verdriet constateren, dat zij te Noordwijk vertoeft: 'Dousa meus doctae dictabat carmina
Nymphae, / ingenio Divam fecerat ille suam.' In zijn 'Echo de Patriae statu', aan Dousa's
zoon Theodorus (Heinsius 1649, 415), laat hij zien, dat hij ook een gedicht met een echo
kan maken; vss 1 en 2: 'Dousae Nympha mei, de paucis me quoque certum / fac Dea.
Sic verax sis, quod haberis eris.' Laatste verzen: 'Et quis finis erit, nisi nos concordia
iungat? / Quid populo restat, qui modo liber? Iber.'
73. Dit vers, waarin verteld wordt dat Dousa Echo onderwezen heeft, sluit aan bij Heinsius'
'Ad Echo Dousicam' en 'In Echo, sive imaginem iocosam Iani Dousae' (zie boven),
terwijl in ‘Bucolicum Idyllium in obitum Iosephi Scaligeri’ (Heinsius 1649, 547-9, vss
8-10) op vergelijkbare wijze Scaliger als leraar van Heinsius opgevoerd wordt:
OÈk°ti m°low èdÊ toi êsomew, oÈk°ti mo¤saw,
tãn me prån §d¤daskew §n‹ megãroisi teo›si
nãpion, eﬁs°ti mikkÚn, ¶ti n°on: ...
75. ≤mis°essi: bij Homerus (Od. 3,155) komt de nom. plur. ≤m¤seew voor.
81. nÆxutow: Liddell-Scott: full-flowing.
83. é˝dosde b°bhke: Hom., Od. 3,410.
87. m°law yãnatow: Batrach. 208; Hom., Od. 12,92.
89. de¤kelon: Liddell-Scott: tÚ de¤kelon = tÚ de¤khlon, (1) representation, exhibition;
reflection, image (bijv. Nonnos, Dion. 48,697); phantom; (2) sculptured figure.
55.
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90.

93.
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Paphos, Orchomenos: In de stad Paphos op Cyprus bevond zich een beroemd heiligdom
van Afrodite. Er waren verschillende steden met de naam Orchomenos; de beroemdste
lag in Boeotië (bijv. Hom., Il. 2,511: ÉOrxomenÚn MinÊeion)
bar°a stenãxousin: Hom., Il. 1,364; Od. 5,420.

17. Tot dezelfde (1).
Dousa is onsterfelijk.
1. biÒtoio megπraw: Hom., Il. 13,563.
5. mo›rai: de schikgodinnen, Klotho, Lachesis en Atropos.
18. Tot dezelfde (2).
Dit gedicht zinspeelt kennelijk op Dousa's bescheidenheid.
In ‘Ad Echo Dousicam, quam ipse descripsit’ (Heinsius 1649, 491) gaan de laatste verzen
eveneens over het niet meer spreken van Echo:
Quae, Dousa praeeunte, verba summa
Extremasque soles referre voces;
Nil illo praeeunte, nil sonabis.
1. Nãrkisson: zie boven, het commentaar bij IH 16, vs 72.
19. Bij het vertrek van Cornelius van Daelen.
Cornelius van Dale werd op 15 mei 1602 aan de universiteit van Leiden als student
ingeschreven (Du Rieu I,66).
Gedichten bij iemands vertrek waren in deze tijd populair. Zo dichtte Janus Dousa op het
vertrek van Justus Lipsius (Dousa 1609, 662vv.) en schreef Heinsius in het Grieks een gedicht
op het vertrek van een geliefde persoon: 'Iano Rutgersio in Sueciam abeunte, votum ad
halcyones' (Heinsius 1649, 575), terwijl er in het Latijn van zijn hand een elegie op het vertrek
van Janus Dousa is. (Heinsius 1649, 472). J.J. Scaliger schrijft Van Dale in juni 1603 een brief,
waarin het heet: ‘Sed tu fac cito redeas…’ (Scaliger 1627, boek IV, brief CCCCLXIII).
In dit gedicht en ook in het volgende (bij het vertrek van Elandus van Santen) gebruikt de
dichter het thema van het stelen van de ziel / het hart, dat, in navolging van Petrarca (bijv.
sonnet 213, vs 13 (Neri c.s., 284) ‘…torre l’alme a’ corpi e darle altrui’), populair was geworden. Zielen kunnen ook door een blik of een kus uitgewisseld worden (Forster 1969). Zo ook
bijvoorbeeld Janus Secundus, Basia 5,12: ‘hauriens animam meam caducam,…’; 13,13-14:
‘Pars animae, mea Vita, tuae hoc in corpore vivit,/ et dilapsuros sustinet articulos;’; 16,33-4:
‘Donec succiduum me quoque spiritus/ istis roscidulis linquet in osculis,…’.
1. ßnvse: aor. (gnomicus) van •nÒv (verenigen, één maken).
2. zugÚn émf‹w êgonte: Hom., Od. 3,486 en 15,184.
9. én¤merow komt niet bij Liddell-Scott voor; eigen vondst van Foreestius? Waarschijnlijk
moet het iets als 'niet begeerlijk, niet bekoorlijk’ betekenen.
10. pÒsiw, br«siw: Hom., Il. 19,210; Od. 12,320.
11. pÒyow oﬁxom°noio: Hom., Od. 14,144.
13. Kuknos was de geliefde van Phaëton; na diens val veranderde hij in een zwaan toen hij
over hem treurde (Verg., Aen. 9, 189-193; Ovid., Met. 2,367-380). (Ovidius vertelt in

Commentaar op het Griekse werk: Varia

17.

21.

39

Met. 12, 71-145, hoe Achilles voor Troje Kuknos doodt, die dan door Poseidon in een
zwaan veranderd wordt.)
f¤lh kefalØ: Hom., Il. 8,281; ˆpisye di≈jv: Hom., Il. 22,157.
≤miy°oiw didÊmoisin: de Dioskuren, Kastor en Polydeukes, beschermers van de zeelieden. (Hom. Hymne 33; hier wordt waarschijnlijk gedoeld op het 'Sint Elmsvuur' bij
onweer.) (Pauly 2,2,2441-2; Roscher II,1,1698-9)
la¤feow êkrƒ: letterlijk: in de top van het zeil.
Als ontkenning had mÆ gebruikt moeten worden.

20. Bij het vertrek van Elandus van Santen.
Op 30 mei 1602 werd Elandus van Santen Schiedamensis ingeschreven als student in de rechten
aan de universiteit van Leiden; ook Jan van Foreest bekwaamde zich in deze tijd in de rechten
(Du Rieu I,kolom 66).
5.
6.
7.

peritrvpòw: Foreestius gebruikt de omega metri causa; 'klassiek' is: peritrop°v.
merÒpvn: gelijk te stellen aan Homerus' merÒpvn ényr≈pvn, bijv. Il. 1,250.
êcorron...eﬁw patr¤da ga›an: Hom., Od. 7,77 en 9,282.

21. Grafschrift voor Narkissos en Echo.
5.

11.

15.

êstorgow: Liddell-Scott: 'without natural affection'; Foreestius' taalgebruik is eclectisch:
naast woorden van Homerus gebruikt hij hier een woord dat niet bij Homerus voorkomt
en weinig gebruikt wordt (bijv. Theokr. 2,112 en 17,43; Vulg., Rom. 1,31).
§k mel°vn =°on: Hom., Od. 11,600.
d' in vers 13 hoort kennelijk bij m¢n in vers 11; de aansluiting is niet correct, tenzij met
de punt achter vers 12 rekening gehouden wordt.
§p‹ xyon‹ poulubote¤r˙: o.a. Hom., Od. 12,191.

22. Aan Johannes de Voocht.
Bvgdiow zou een vergrieksing van ’Voocht’ kunnen zijn. In een brief uit 1632 (familie-archief
Van Foreest, VII,1,71) aan Daniel Heinsius wordt hij genoemd:
‘Liquido iurare possum me nunquam nulla lingua iambum scripsisse, nisi unum cum
tecum viverem, eumque omnino ut et hunc ineptum: ut fortasse adhuc memineris
tentaveram enim hoc in D. J. Voochdii disputationem.’ (Ik kan met een gerust hart
zweren dat ik nooit in enige taal een iambisch gedicht geschreven heb dan één keer, in
de tijd, toen ik met jou samen woonde, en dat was, net als dit, erg mal; want zoals je je
misschien nog herinnert, had ik er een proberen te schrijven op een betoog van J.
Voocht).
Johan de Voocht was een bewindhebber van de Westindische Compagnie en advocaat bij het
Hof van Holland. In 1640 zou hij wegens malversaties bij verstek veroordeeld worden tot
verbanning en confiscatie van zijn goederen. (Meulenbroek 8,300 (noot 10) en 11,227 (noot
15); De Laet I,35)
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7.
8.
11.

stuger«w...émfipoleÊein: hier klinkt Hom., Od. 20,78 in door (ka¤ = ¶dosan stugerªsin ÉErinÊsin émfipoleÊein).
Hier verwijst Foreestius naar Plato's filosofie: de ziel gevangen in een sterfelijk lichaam
(het s∞ma-s«ma-motief uit de Gorgias (493a)).
m°gan oÈranÚn: Hom., Il. 1,497.

23. Aan Daniel Heinsius.
Daniel Heinsius (1580-1655) studeerde aan de Universiteit te Leiden, waar hij in 1603
aangesteld werd als buitengewoon hoogleraar in de dichtkunde. In 1605 ging hij het onderwijs
in Grieks en staatskunde verzorgen, om tenslotte benoemd te worden tot hoogleraar in de
geschiedenis. In 1618 vervulde hij de functie van geheimschrijver op de Synode van Dordrecht
(hij was fel anti-remonstrants).
Heinsius’ werk werd door zijn tijdgenoten zeer geroemd. Hij onderhield contacten met vele
geleerden en dichters/schrijvers, onder wie J.J. Scaliger, J. Dousa, D. Baudius, J. Lipsius, P.
Cunaeus, P. Scriverius, H. Grotius, C. van der Mijlen, C. Huygens, Casaubonus etc. Heinsius'
oeuvre bestaat uit redevoeringen, brieven, een Panegyricus sive laudatio funebris Jani Dousae,
een Oratio funebris in Mauritium, dichtwerk in het Grieks, het Latijn (hij zette o.a. de Idylle's
13 en 7, resp. 'Hylas' en 'Thalysia', van Theokritus om in het Latijn; Idylle 12 werd in het
Nederlands vertaald) en het Nederlands, uitgaven van en aantekeningen bij klassieke auteurs,
een verhandeling 'De contemptu mortis', historisch werk ('Rerum ad Sylvam Ducis...') etc. Zie
ook de Inleiding , 1.4: familie-archief; briefwisseling.
Foreestius prijst in dit gedicht Daniel Heinsius als door Eros geïnspireerde dichter van
liefdeslyriek. Dat hij deze poëzie waardeerde, blijkt ook uit het feit dat hij de elegieën III, IV en
V uit Heinsius' Monobiblos vertaalde.
1.
3.
7.
8.

ÑEkhbÒle: 'uit de verte treffende'; Apollo, beschermer van de kunsten; Hom., Il. 1,96 en
110.
mãxesyai §nant¤on: Hom., Il. 12,377.
klutÒtojow: epitheton van Apollo.
b°lterow: Liddell-Scott: poet. comp. of égayÒw.
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5. Commentaar op het Latijnse werk
In de oorspronkelijke uitgaven zijn de gedichten niet genummerd; zij zijn door mij voor deze
editie van nummers voorzien. In het commentaar wordt bij elk gedicht tussen haakjes aangegeven op welke pagina(s) het in de oorspronkelijke uitgaven te vinden is. De oorspronkelijke
uitgave van HR-MBR is niet gepagineerd.
5.1. Merita Principis Auraicae in Belgas.
Onder deze titel zijn gedichten over verschillende onderwerpen opgenomen, voorafgegaan door
een afbeelding van Prins Maurits van de hand van de graveur Michiel Colijn, een gedichtje en
een opdracht in proza. Het randschrift van de afbeelding luidt: MAURITIUS AUR. PRINC.
COM. NASS. MURS. etc. MARC. VERAE ET FLISS. CONF. BELG. PROV. GUB. of wel:
Mauritius Auraicae Princeps Comes Nassoviae Meursiae etc. Marchio verae et felicissimae
confederationis Belgicae Provinciae Gubernator (Maurits, Prins van Oranje, Graaf van Nassau,
Markgraaf van Meurs etc. Stadhouder van de wettige, zeer welvarende confederatie van de
Verenigde Nederlanden. (Maurits was graaf van Nassau, Vianen, Buren, Leerdam en Meurs.)
Over de graveur Michiel Colijn is niet veel te vinden. Hij werd geboren te Antwerpen. Hij heeft
enige gravures vervaardigd van gebouwen, o.a. van de Beurs van Amsterdam (Bryan's
Dictionary I,317).
De reeks gedichten valt uiteen in een aantal onderdelen:
1- 90 een aanklacht tegen het wrede gedrag van de Spanjaarden tegenover de Indianen in
Amerika en tegenover de Nederlanders.
91-117 verheerlijking van prins Maurits en zijn vader.
118-131 over de ‘Winterkoning’ en zijn nederlaag.
132 een lang gedicht, gericht tot de Verenigde Nederlanden; het is een aansporing tot
eendracht, nu het bestand afloopt. Foreestius is een voorstander van voortzetten van
de oorlog met de Spanjaarden; hij is bang dat een vrede er slechts toe zal leiden dat
de Nederlanders niet meer op hun zaak letten, om vervolgens weer onder de voet
gelopen te worden (zie ook MP 100).
133 hierin wordt verteld, waarom men in 1608 niet op een vredesaanbod van Spanje in
kon gaan.
134-162 allerlei gebeurtenissen uit de tijd van het Twaalfjarig Bestand.
163-164 berijmingen van twee psalmen. Deze psalmen dienen ter afsluiting; de dichter
gebruikt ze om de Nederlanders nog eens wakker te schudden en om God dank te
zeggen.
In de titel valt het gebruik van ‘Auraicae’ op. Foreestius gebruikt voor ‘Oranje’ ‘Auraicus’ en
‘Auriacus’, zowel zelfstandig als bijvoeglijk (bijv. ‘Hymen Auriacus’, het gedicht ter ere van
het huwelijk van Willem, de zoon van Frederik Hendrik). ‘Auraicus’ heb ik ook bij Hooft
(1656, 349) gevonden: ‘Andere werden gemunt met deeze woorden: Nummus obsessae urbis
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Lugduni, sub gubernatione Illustrissimi Principis Auraici cusus.’ Ook Nicolaus Acatius
gebruikt het (FA VII,1,58): ‘Auraico Maurus vertit se principe viso / pro pudor. Unius non tulit
ora viri.' Men zou eerder het gangbare ‘Auriaci’ verwacht hebben. Zie voorts Bloemendal
II,45.
De bundel is aan prins Maurits opgedragen. De dichter wil zijn landgenoten – er zijn er heel
wat, die hem wantrouwen (zie MP 97 - 102) - duidelijk maken, dat zij alles aan de prins te
danken hebben, die zijn land trouw en integer gediend heeft.
In het bij de afbeelding van Maurits afgedrukte gedichtje wordt zijn beeltenis een 'Palladium'
genoemd. Het Palladium was een houten beeld van Pallas Athene, dat in haar tempel te Troje
stond en waarvan het lot van de stad afhing. Het werd daarom door Diomedes en Odysseus
gestolen (Verg., Aen. 2,163-170). Precies zoals het lot van de Trojanen van het Palladium
afhing, hangt nu het lot van de Nederlanders van Maurits af. Voorts herinnert 'Palladium' aan
twee strijders, voor wie Maurits niet onderdoet: de Titaan Pallas en de held uit Vergilius’ Aeneis
die sneuvelt in een tweegevecht met Turnus (Aen. 10,487).
Er volgen nu enkele opmerkingen bij deze opdracht:
- hoc delicato saeculo: de tijd van de burgertwist over de godsdienst.
- ‘Excellentia Vestra’ is een veel voorkomende aanspreektitel in het neo-Latijn (Hoven).
- P. Cornelius Scipio kon zich beroemen op het behalen van de overwinning in de tweede
Punische oorlog; er werd hem toegestaan, een triomftocht te houden en de bijnaam ‘Africanus’
te voeren (Liv. 30,45,6-7; Polyb. 16,23,2). Met hem is Maurits, die bijna dagelijks
overwinningen behaalt, niet te vergelijken!
- Non solum quod (teste Plutarcho) Poësis loquens pictura, pictura autem muta Poësis sit:
Plutarchus zegt in zijn Moralia (17F-18A): ka‹ mØ mÒnon §ke›no tÚ yruloÊmenon: ékhko∆w
¶stv, zƒgraf¤an m¢n e‰nai fyeggom°nhn tØn po¤hsin, po¤hsin d¢ sig«san tØn
zƒgraf¤an... Dit is een uitbreiding van vs 361 uit Horatius’ Ars Poetica: ’Ut pictura poesis’.
Erasmus vermeldt dit ook in zijn Adagia (in de uitgave van 1656 op p. 451, onder ‘Liberi poetae
et pictores’): Est autem plurimum cognationis inter poeticen et picturam. Hinc est quod
Simonides, autore Plutarcho, tØn m¢n zvgraf¤an po¤hsin sig«san proshgÒreusen, tØn d¢
po¤hsin zvgraf¤an laloËsan. Id est, Picturam tacitam poesim appellavit, poesim autem
loquentem picturam. Proinde Horatius: Ut pictura poesis erit.
- De versregels: ‘At vos interea venite in ignem, / Pleni thuris et infacetiarum.’ zijn een
aanpassing van Catullus’ verzen ‘At vos interea venite in ignem / pleni ruris et infacetiarum’
(36,18-9; het betreffende gedicht gaat over de annales van een zekere Volusius, volgens
Catullus een boers en niet geestig werk.)
Het nu volgende gedichtje van Daniel Heinsius is niet opgenomen in diens verzamelbundel uit
1649. In vers 3 wordt gesproken van trofeeën die zonder bloedvergieten door Maurits behaald
zijn. Hier zal gedoeld worden op de overwinning van Maurits tijdens het Twaalfjarig Bestand
op de partij van Van Oldenbarneveldt. Het 'sine caede' is niet helemaal terecht: Van Oldenbarneveldt liet er het leven bij.
1. (MP p.1)
De eerste twee gedichten vormen een inleiding op de eerste serie gedichten, waarin de
wreedheden van de Spanjaarden belicht worden. Het is hier net zo erg als in de Tartarus,
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zo betoogt onze dichter. Men staat aan de rand van de afgrond en er is alleen hoop, als
men zich eendrachtig achter Oranje schaart om zich teweer te stellen.

4.
7.
7-8
9.

Ad Belgas: Foreestius duidt, zoals de neolatijnse auteurs dat gewoon waren, de
Nederlanden aan met 'Belgium'; ook gebruikt hij wel 'Belgica' en 'Batavia'; de
Nederlanders heten 'Belgae' of 'Batavi', en ook een keer 'Catti' (zie HR 73,2; Stephanus
1601, 332 sub 'Batavia' en 475 sub ‘Catti’). In deze tijd werd het huidige België
‘Spaanse Nederlanden’ genoemd. Voor Spanje gebruikt hij 'Hispania' en 'Hesperia'
(Stephanus 1601, 826-7; 814: Hesperia: nomen tam Italiae, quam Hispaniae commune;
'Hispania, apud poetas Hesperia ultima, ac Iberia') en voor Spanjaarden: Hispani,
Cantaber, Celtiberi, Iberi, Mauri (Stephanus 1601, 440; 485; 853); in MP 133,32 komt
verder nog ‘Astur’ voor. Zij krijgen epitheta mee als 'crudelis', 'fallax', 'immanis',
'pellax', 'tiro'.
Hoewel er in deze tijd nog geen sprake was van een 'Nederland', gebruik ik deze naam
toch af en toe in de vertaling; anders zou het land met 'Nederlanden' aangesproken
moeten worden, wat ik minder fraai vind. Ook 'Holland' en 'Hollanders' gebruik ik soms,
hoewel met deze woorden eigenlijk alleen de bewoners van de provincie Holland
aangeduid zouden moeten worden.
Maeonides: Homerus, die volgens de traditie in Maeonië (Klein-Azië) geboren is.
Tisiphone ('wreekster van moord') is een van de Furiën.
'Manes quisque suos patimur': Verg., Aen. 6,743: 'quisque suos patimur manis' (de
schim van Anchises spreekt tot Aeneas).
Barathrum: afgrond; de Onderwereld.
2. (MP p.2)

1.

5.
6.

Toen deze verzameling gedichten uitgegeven werd, in 1620, zou het Twaalfjarig
Bestand weldra aflopen. In dit gedicht spreekt Foreestius de wens uit, dat de oorlog na
het bestand voortgezet wordt. (zie voor dit onderwerp ook de Inleiding, onder
‘Thematiek’).
quis furor, o Belgae: Luc., Phars. 1,8 (quis furor, o cives, quae tanta licentia ferri?).
LS: quis kan adjectivisch gebruikt worden, bijv. Plaut., Epid. 533: quis illaec est
mulier?; Verg., Aen. 5,670: quis furor iste novus?
revocate gradum: bijv. Verg., Aen. 6,128 (sed revocare gradum superasque evadere ad
auras)
OLD: cornu, sub 1d: a symbol of pride, defiance etc. cornua alicui (in aliquem)
obvertere (vertere): to turn against a person. Plautus (Ps. 1021) gebruikt deze
overdrachtelijke betekenis (‘ne in re secunda nunc mi obvortat cornua’). De combinatie
‘cornua frangere’ heb ik met de betekenis, die hier gebruikt wordt, niet kunnen vinden.
Ovidius (Ep. 16,267) gebruikt ‘cornua fregit’ in de letterlijke betekenis.
3. (MP p.2)
In de oorspronkelijke uitgave staat op pagina 2 naast ‘In statum Americae…’ in de
marge afgedrukt: ‘Vide hist. hujus latinum exemplar Francofurti editum 1598, cuius
paginarum numerum secutus sum. Invenies autem hoc p. I1’. Tot en met p. 41, ‘Tertio
quoque die servi in silvas pastum mittuntur…’ wordt in de marge vermeld, op welke
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bladzijde van het genoemde werk de gedichten slaan. Foreestius verwijst hier naar
Bartholomé de las Casas' Narratio regionum Indicarum per Hispanos quosdam
devastatarum verissima, dat in 1551 uitgegeven en in 1598 te Frankfurt herdrukt werd
met een opdracht aan Frederik IV van de Palts. Deze De las Casas (1474-1566)
publiceerde in 1552 ook Brevisima relacion de la destruccion de las Indias
occidentales, dat in 1578 in een Nederlandse vertaling uitkwam onder de titel Kort
relaas van de verwoesting van de West-Indische landen. Hij werkte als priester in ZuidAmerika (dat hij Indië noemt) en was ooggetuige van vele wreedheden die de Spanjaarden tijdens de kolonisatie tegen de Indianen begingen. Hij schreef dit boekje, een
prozatekst in het Latijn die met gravures geillustreerd is, om Filips II, tot wie er een
voorwoord is gericht en die hij in het werk ook af en toe aanspreekt, op deze
onmenselijkheden attent te maken en om, zoals uit het voorwoord blijkt, de lezer te
stichten: ‘…nos in nullius gentis vel nationis odium aut favorem ex privato aliquo
affectu hoc opus edere, sed in publicum commodum et emolumentum. Bonos enim et
malos homines in quavis gente et regione esse et reperiri (quanquam bonos mali numero
semper superant) nec vitia quorundam toti genti esse imputanda scimus.; …teque,
benevole lector, Deo omnipotenti commendabimus, quem et oramus, ut tibi spiritum
suum sanctum largiatur, qui mentem tuam illustret, quo hanc historiam ita legere possis,
ut non tantum Hispanorum vitia in ea animadvertas et detesteris, sed et malorum illorum
omnium causam et fomitem in te quoque esse agnoscens…’ (…dat wij dit werk niet op
grond van een privé-voorkeur, om haat of voorliefde voor een volk of natie tot
uitdrukking te brengen, uitgeven, maar om tot algemeen nut en voordeel te zijn. Wij
weten immers, dat er onder ieder volk en in elke streek goede en slechte mensen
voorkomen en te vinden zijn (hoewel de slechten de goeden altijd in aantal overtreffen),
en dat de fouten van enkelen een heel volk niet aangerekend moeten worden; … en u,
welwillende lezer, zullen wij aanbevelen bij de almachtige God, die wij tevens bidden,
dat Hij u rijkelijk begiftigt met Zijn heilige geest om er uw geest mee te verlichten,
opdat u zodoende dit verhaal op een dergelijke wijze kunt lezen, dat u niet alleen de
wandaden van de Spanjaarden erin opmerkt en verafschuwt, maar ook, omdat u inziet
dat de beweegreden om al die slechte daden te doen en de benodigde brandstof er voor
ook in u aanwezig zijn,…). Tot zijn dood heeft hij zich voor verbetering van het lot van
de Indianen ingezet. Tenslotte echter kwam hij, evenals wetenschappelijk onderzoek van
meer recente datum, tot de conclusie dat besmettelijke ziekten de hoofdoorzaak moeten
zijn geweest van het enorme aantal sterfgevallen onder de Indianen. Zijn werk had toen
echter al een grote bijdrage geleverd aan de ‘Zwarte Legende’ over de meer dan gewone
wreedheid van de Spanjaarden (zie voor de ‘Zwarte Legende’ bijv. B.A. Vermaseren;
M. Meijer Drees).
Het door mij geraadpleegde exemplaar wordt te Amsterdam, in de bibliotheek van de
Vrije Universiteit, bewaard (als deel van een convoluut). Foreestius heeft vele gevallen
van wreedheid, die door De las Casas beschreven zijn, dichterlijk bewerkt. Aan het
begin van het commentaar bij een gedicht vermeld ik ter vergelijking, wat er door De las
Casas verteld wordt. De paginering, waar ik in het onderstaande naar verwijs, is die van
de uitgave van 1598.
Foreestius heeft bij zijn beschrijving van de verschillende martelingen in grote trekken
de volgorde, waarin zij bij De las Casas voorkomen, gehandhaafd. De gedichtjes
beginnen dikwijls met een beschrijving van de misdaad, waarbij (meestal in andere
bewoordingen) op De las Casas teruggegrepen wordt. Ook bestaat het begin wel eens uit
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een vergelijkbaar voorbeeld uit de mythologie. Het slot is vaak moraliserend, met een
kernachtige uitspraak over het behandelde. In de titels komen wel woorden voor, die
ook door De las Casas gebruikt worden, maar in de gedichtjes zelf is dat, ongetwijfeld
metri causa, niet dikwijls het geval (zie bijvoorbeeld MP 7, ‘patibulis’; MP 9 ‘cratibus’;
in MP 4 heeft De las Casas ‘pignoribus positis’, en Foreestius ‘pignora inter se dant’ in
de titel en ‘ponunt pignora’ in de verzen 3 en 4).
De las Casas (p.5): Primo autem ad Insulam Hispanicam appulerunt, quae quidem
fertilissima est… Undequaque autem circuitur pene innumeris insulis, quas et populo et
naturalibus incolis ita refertas vidimus, ut vix in toto terrarum orbe regio tam multis
habitatoribus munita reperiri possit. …Infinita autem haec hominum multitudo ita a Deo
creata est, ut simplicitate gaudeat, astutiae, calliditatis et malitiae omnis expers sit, et
ininimica, naturalibus dominis obedientissima et fidelissima; erga ipsos Hispanos,
quibus et inservit et subdita est, humilis, patiens et pacifica existat…; p.7: Cuba…iam
deserta et inculta in ruina iacet. Insulas Sancti Ioannis et Iamaycae…desertas et
desolatas conspicere licet…; p.8: Ad destructionem autem et desolationem innumeri
istius populi solum aurum Hispanorum ultimus finis et scopus fuit… Denique, ut uno
verbo dicam, illorum avaritia et ambitio, qua vix maior excogitari posset, harumque
regionum incredibiles divitiae incolarumque humilitas et patientia (quae aditum ad has
terras faciliorem reddebat) huic rei ansam praebuere. (Het eerst nu zijn ze geland op het
eiland Hispaniola, dat zeer vruchtbaar is…Van daar uit nu ging men rond langs een
bijna niet te tellen aantal eilanden, die, naar wij zagen, zo vol inlanders waren, dat er
nauwelijks op de hele aarde een streek te vinden is met zoveel inwoners. Dit oneindige
aantal mensen nu is door God zo geschapen, dat het houdt van eenvoud en in het geheel
geen listigheid, doortraptheid of slechtheid kent, en het is niet vijandig en zeer
gehoorzaam en trouw aan zijn natuurlijke heersers; tegenover de Spanjaarden zelf, die
het <moet> dienen en aan wie het onderworpen is, is het nederig, geduldig en
vredelievend…; Cuba ligt nu verlaten en onbebouwd in puin. Men kan de eilanden St.
Johannes en Jamaïca er eenzaam en verlaten bij zien liggen…;…Maar het goud alleen
was uiteindelijk het doel van de Spanjaarden, hetgeen tot uitroeiing van dat enorme volk
heeft geleid. Om het kortom in een paar woorden te zeggen: hun gierigheid en eerzucht,
die groter zijn dan je voor mogelijk houdt, de ongelofelijke rijkdommen van deze
streken en de nederigheid en het geduld van de bevolking (die de toegang tot dit gebied
vergemakkelijkt hebben) hebben hiervoor een aangrijpingspunt geleverd.)
1.

aspice res: Stat., Theb. 3,697 (aspice res humiles, atque hanc, pater, aspice prolem).
Kronos is een god uit de oertijd. Hij heeft de mensen het begin van de cultuur gegeven
en hen het begrip rechtvaardigheid bijgebracht (bijv. Hesiod., Opera et dies 109;
Diodor. 5,66,4). De tijd waarin hij heerste, was een heel gelukkige voor de hele aarde,
maar bij uitstek in het westen (Italië). Kronos was namelijk, toen hij door Zeus
verdreven werd, naar Italië uitgeweken, waar hij als koning regeerde. Onder hem zette
in Latium het 'gouden tijdperk', ‘Saturnia regna’, in (al vroeg werd Saturnus aan Kronos
gelijkgesteld), waarin vrede en onschuld heersten (Verg., Aen. 8,319-25; Verg., Georg.
2,538; Verg., Ecl. 4,6; Ovid., Met. 1,89vv.). Servius zegt in zijn commentaar op
Vergilius’ Bucolica 4,6: Saturnia regna aurea saecula, quia Saturnus aureo saeculo
regnasse dicitur. (Röscher IV, kol.433-4). Hier staat ‘Saturnia regna’ voor de nieuwe
wereld zoals die was voordat de Spanjaarden er kwamen.
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4. (MP p.3)

2.

Het gaat hier over wreedheden die begaan zijn op het eiland Hispaniola. De las Casas
zegt op p.10: …nulli aetati aut sexui, ne foeminis quidem puerperis, pepercere, quin
ventre aperto vivas in frusta discerperent, en op p.11: Pignoribus positis simul certabant,
quis unico ensis ictu hominem medium aperiret, vel quis maiori dexteritate corpus
hominis capite privatum truncum relinqueret, aut certe quis maiori industria mucronem
visceribus adigeret.
De verbinding ‘laniena uti’ uit de titel komt in de klassieke literatuur niet voor.
Martis...opus: Verg., Aen. 8,516 (militiam et grave Martis opus…)

5. (MP pp.3-4)

6.
7-8

10.

De las Casas (p.11): Infantium pedibus ex matris mammis arreptorum innocentia capita
rupibus conquassabant. Een dergelijk verhaal is ook te vinden in Joannes Gijsius
Ostendanus' Geschiedenis der martelaren, waar het een echtpaar in Dubin, Graubünden,
betreft (Gijsius 1883, 930).
quae tibi tenduntur, brachia parva: bijv. Ovid., Met. 6,358v: (…qui nostra bracchia
tendunt/ parva sinu.)
De vermoorde kinderen worden opgevoerd als Romulusjes en Remusjes (Verg., Aen.
8,630-4); de Spanjaarden zijn wreed, in tegenstelling tot de wolvin. Ook Martialis (2,75)
stelt de wolvin als zachtaardig voor, tegenover de wreedheid van de leeuw, die kinderen
gedood heeft: ‘exclamare libet: ‘crudelis, perfide, praedo, / a nostra pueris parcere disce
lupa.’ (vss 9 en 10)
ille viros: zie Hom., Od. 9,289-90 (Odysseus bij de cycloop Polyphemus).
6. (MP p.4)

1.
2.

De las Casas (p.11): …alios non sine scommatibus in flumina proijciebant cadentiaque
in aquam corpora irrisione suae crudelitatis et inhumanitatis teste ad motum invitabant,
alios una cum matribus ensium inhumanis mucronibus exponebant.
trans caput: Claudianus gebruikt deze woorden op dezelfde plaats in het vers (Hon. Aug.
6,329).
in amne cadens: te verwachten was 'amnem' geweest; 'amne' moet metri causa gebruikt
zijn.
7. (MP pp.4-5)
De las Casas (p.11): …certa patibula erigebant, lata quidem sed ita demissa, ut pedes
terram fere attingerent, quorum unumquodque tredecim personis in honorem et
reverentiam, ut dicebant, nostri Redemptoris et Apostolorum destinatum erat, quibus
igne imposito illis affixos in cineres vivos redigebant.
patibulum: Noël 1904, 656: gibet, poience (syn.: crux, furca). In vers 9 wordt
‘furca’.gebruikt.

Commentaar op het Latijnse werk: Merita Principis Auraicae in Belgas

1.
2.

10.

12.
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Busiris was een Egyptische koning die vreemdelingen offerde. Hij werd gedood door
Hercules.
Scythicae sacra nefanda deae: Pauly 2e Reihe 2,1, kol.938: De Scythen (Scythae: de
algemene naam van de volkeren in Zuid-Rusland en Siberië) brachten mensenoffers,
vooral aan de oorlogsgod. Ovidius (Met., 14,331) spreekt van 'Diana Scythica'.
Scythicus wordt gebruikt voor ‘barbaars’; Dasypodius 1974, 213 verso: Scythicus: pro
barbaro: für grob, unhöflich.
De plaatsing van '-que' is ongelukkig; het wordt gebruikt als er van een nauwe verbinding tussen twee begrippen sprake is (Kühner-Stegmann II,2,§152 (p.10-15); hier zijn
dat ‘pendet’ en ‘flagrat’, niet ‘pendet’ en ‘viva’.
‘Deos’ heb ik als pluralis majestatis opgevat.
8. (MP p.5) De las Casas p.11, direct aansluitend op het in het vorige gedicht
beschrevene.
9. (MP pp.5-6)

De las Casas (p.12): Hac morte communiter Dominos et Nobiles mulctabant. Perticis
furca suffultis craticulas struebant parvoque igne supposito hi miseri paulatim animam
magnis clamoribus tormentorumque desperatione efflabant. Vidi aliquando quatuor aut
quinque ex potentioribus Dominis his craticulis impositos torrere.
4. momentoque omni: meestal wordt het meervoud gebruikt, zo bijv. Ovid., Ep. Pont.
3,5,47: ‘te nisi momentis video paene omnibus absens’; bij Seneca (Ep. 58,23) echter:
‘…timemusque ne quando moriamur, cum omne momentum mors prioris habitus sit…’.
5. Verg., Aen. 6,740-1 (over het straffen van zielen in de onderwereld): ‘aliae panduntur
inanes / suspensae ad ventos…’.
6. aut Ixioneam volveret ille rotam: wentelde hij maar een rad rond; ik heb dit, aansluitend
bij het Ixion-verhaal, vrij vertaald als: of wentelde hij maar aan een rad rond.
7. omnes artus: accusativus graecus bij ‘districtus’.
9-10 Hier wordt het winnen van goud door het uit erts te smelten, vergeleken met het ‘weg
laten smelten’, als boven beschreven, van een mens boven vuur; door deze foltering
wordt men tot het verraden van de schuilplaats van zijn goud gedwongen, het goud
wordt zo aan de mens onttrokken.
10. (MP p.6)

4.

5.

De las Casas (p.13): …sed ori impositis epistimiis ne illorum exaudirentur clamores….
Epistimium komt in de middeleeuwen voor in de betekenis ‘muil’ (schoeisel). Er zal
hier van een drukfout sprake zijn; Hoven 1994,125 geeft voor ‘epistomium’ de
betekenis ‘bouchon’ (stop, kurk).
vox miseranda: Sil., Pun. 9,123 (tum vox semanimi miseranda effunditur ore).
crux: kruis, overdrachtelijk ook: kwelling, foltering, (Plaut., Men. Prol. 66:
abstraxitque hominem in maximam malam crucem.).
molles te carpere somnos: Verg., Georg. 3,435: (ne mihi tum mollis sub divo carpere
somnos / …libeat).
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11. (MP pp.6-7)
3.
4.

Maurus: klassiek: bewoner van Mauretanië (N.-Afrika). Hier: Spanjaard. Zie ook het
commentaar bij MP 1.
virum: virorum.
12. (MP p.7)

6.

De las Casas (p.18) over Hispaniola: Xaraqua quartum Regnum est, quasi centrum et
medium totius insulae. …His Behechio Rex erat, qui sororem Anacoana nomine
habebat…. Mortuo Behechio summa Regni penes Anacoana remansit. …laqueo vitam
finire coegit.
Non satis <est> huic unius sceleris reo esse; reus (met genit.): schuldig aan.
Kühner-Stegmann II,1,§125,5c (p.679-80) (over de accusativus-cum-infinitivoconstructie): als de infinitivus een adjectivum of substantivum als praedicaatsnomen bij
zich heeft, staat dat, zoals in het Grieks, in de dativus bij ‘licet’ en – in dichterlijk en
post-klassiek Latijn – ook in andere gevallen. Bijvoorbeeld: Liv. 21,44,8: vobis necesse
est fortibus viris esse.
13. (MP p.7)

4.

De las Casas (p.18): Quod si accideret, ut aliqui vel misericordia vel avaritia moti pueros
pro asseclis retinentes, ne occiderentur, equis imponerent, alter succedebat, qui a tergo
eos transfoderet, vel si in terram deciderent cruribus privaret.
crimen habet: bijv. Ovid., Her. 18,142 (Utque mihi parcat, nomine crimen habet).
14. (MP p.8)

4.
10.

De las Casas (p.18): Quadam autem die accidit, ut Insulae Gubernator sexaginta
equitibus et trecentis peditibus comitatus…trecentos circiter dynastas ad se vocaverit;
quorum potentiores fraudulenter et dolose in domum stramineam comburi, caeteros vero
cum infinito populo lanceis et ensium mucronibus morte mulctari iussit.
res pretiosa: de driehonderd aanzienlijken.
corpora viva: Verg., Aen. 6,391 (corpora viva nefas Stygia vectare carina).
15. (MP p.8)

4.
6.

De las Casas (p.18): … senio confecta Regina, Hiquanama nomine, quam Hispani in
crucem sustulerunt, …. Het gaat hier over een rijk op Hispaniola.
est…super: tmesis met anastrofe; een voorbeeld van deze constructie is te vinden bij
Cornelius Nepos (Alc. 8,1): Atheniensibus exhaustis praeter arma et naves nil erat super.
morte perire sua: Val. Flacc., Arg. 7,342 (morte perire tua, qui te nunc invocat unam).
16. (MP p.9)
De las Casas (p.19): Talem vero eorum curam habebant, ut ad fodinas auri extrahendi et
fodiendi gratia, qui labor est intolerabilis, viros mitterent; foeminis vero ad agros
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colendos, qui labor etiam viris fortibus et robustis molestissimus est, utebantur. Illos
autem herbis et similibus rebus nullius substantiae alebant.
Ovidius (Met. 11,85-145) vertelt over koning Midas van Phrygië dat die, toen hij van
Bacchus een wens mocht doen, wenste, dat alles wat hij aanraakte van goud zou worden. Zijn wens kon hij weer ongedaan maken door zich in de bron van de Pactolus
onder te dompelen. Sindsdien voert de Pactolus goud mee. De Indianen worden met
koning Midas vergeleken, omdat ook hun land rijk aan goud was.
17. (MP p.9)

De las Casas (p.21): …facinora committentes…terram his innocentibus (quorum
sescenta millia, si non plura, hae duae Insulae capiebant) privarunt et spoliarunt, ita ut
hodie in unaquaque vix ducentos homines reperire liceat, reliqui sine fide et Sacramentis
perierunt. Foreestius heeft het met driehonderdduizend inwoners kennelijk over het
aantal per eiland.
3. vitio coeli: Ovid., Ars 2,320 (et vitium caeli senserit aegra sui); Fasti 1,688 (nec vitio
caeli palleat ulla seges).
5. Letterlijk: ‘zo pleegt de Spanjaard ontvangen te worden door <vreemde> volkeren’.
9-10 De Spanjaarden en hun daden zijn te vergelijken met de bijbelse zondvloed (Gen. 6-9).
18. (MP p.10)

1.

10.
12.
14.

De las Casas (p.22) (Een vorst genaamd Hathuey was uit Hispaniola naar Cuba
gevlucht. Toen hij hoorde, dat de Spanjaarden nu daarheen op weg waren, hield hij een
toespraak): …Quoddam adorant et colunt avarum nec paucis contentum numen, atque ut
illius adorationi et cultui satisfacere possint, a nobis multa petunt omnemque adhibent
laborem, ut nos sub iugum mittant et neci dare queant. Accepta igitur, quam iuxta se
habeat, capula auro mundisque referta his verbis usus est: Iste est Hispanorum Deus, in
eius honorem (si placet) Arcytos (sunt quaedam apud istos chorearum saltuumque
genera) celebremus, sicque illius numine placato Hispanis imperabit, ne ulla nos
molestia aut iniuria afficiant…Si hunc Deum asservamus quousque nobis tollatur, vita
privabimur, quare consultum mihi videtur, ut in flumen eum abijciamus….
De dichter benadrukt de goede eigenschappen van de inboorlingen door het herhaalde
gebruik van de litotes (non stolidus, non barbarus). De opbouw van dit vers doet denken
aan Mart. 6,10,5: ‘at quam non tetricus, quam nulla nubilus ira…’.
non bene servatur: vergelijk Ovid., Met. 7,715-6: esse metus coepit, ne iura iugalia
coniunx / non bene servasset.
numina vana: Val. Flacc., Arg. 4,540vv. (…nec numine vano /…tantum aequor adorti /
tendimus…).
'una' lijkt metri causa toegevoegd.
19. (MP pp.10-11)
De las Casas (p.23-4): Tandem captus (het gaat over een zekere Cacycus), quod gentem
tam iniquam et crudelem fugeret vitamque contra eos, qui suam suorumque mortem
quaerebant, tueretur, vivus exustus est. Et cum palo affixus esset, quidam monachus
ordinis S. Francisci, vir sanctus, ipsi aliqua de Deo et nostrae fidei articulis verba fecit,
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quae nunquam audiverat …. illi aeternam gloriam et quietem, si crederet, sin minus
aeterna supplicia promittens …. Hathuey a monacho petiit: Utrum etiam Hispanis
coelorum ianua pateret? Cui respondenti bonis Hispanis patere Cacycus sine longiori
deliberatione coelum se nolle petere dixit, sed potius inferos, ne eadem illi cum hac
crudeli gente mansio communis esset. Et his laudibus honoribusque Deus et sancta fides
ab Hispanis in America afficiuntur.
Baudartius (1615, D2 recto en verso) vertelt deze geschiedenis als volgt: ‘…gelijck
eertijdts sommige Indianen welcke van de Spaenjaerden veroordeelt zijnde ende na het
vyer gaende om levendich verbrant te worden en in het gaen vande Mis-Paepen
vermaent wesende dat sij het Christelijcke geloove souden aennemen opdat sij salich
mochten worden ende in den Hemel comen daer sij dus inde Helle varen souden. sij
hebben gevraecht waer de Spaenjaerden voeren inden Hemel of inde Helle? De MisPriester antwoordende dat de Spaenjaerden als wesende Christenen inden Hemel
quamen, so hebben die arme Americanen gheantwoort dat sij dan in den Hemel niet en
begeerden te comen maer veel liever in de Helle varen wouden opdat sij gheheelijck van
die moordadige Natie der Spaenjaerden souden mogen ghevrijet sijn ende gevrijet
blijven’.
Elysium: LS: the abode of the blest, Elysium; Spanoghe I,316: Elysii campi: paradijs.
20. (MP p.11)

1.
5.

lentis ignibus uris: Ovid., Ars 3,573 (ignibus heu lentis uretur).
Het heilige brood, dat geen brood meer is: namelijk door de transsubstantiatie tot
Christus’ lichaam. (Vulg., Matth. 26,26)
LS, onder ‘laboro’, I,B,2: to be concerned, solicitous or anxious (met ablativus: Cic.,
Fam. 3,7,6: tua causa).
7. Phlegethonteis: dit woord komt twee keer in de klassieke literatuur voor: Auson., Epigr.
115,20 (met ‘undas’) en Claudian., Rapt. Pros. 1,88 (et Phlegethonteae requierunt
murmura ripae).
8. rapido...igne: Ovid., Ep. Pont. 3,3,60 (sic numquam rapido lampades igne vacent).
9-10 De Spanjaard is zo goed, de Indiaan de hemel, die ook de roomsen wacht, te geven.
10. Het woord ‘papicola’ ben ik nergens tegengekomen.
21. (MP p.11)

1.

De las Casas (p.24): Aliquando accidit, ut amplissimae urbis, quae decem milliaribus ab
eo loco, in quo eramus, distabat, cives nobis obviam honoris gratia procederent cum
amplo commeatu cibisque delicatis et huiusce modi blanditiis, nobis quam maximam
poterant piscium copiam adferentes et distribuentes; ecce ilico malo daemone
Hispanorum spiritus agitante in tantum furorem versi sunt, ut me praesente, nulla
intercedente causa aut ratione ultra tria millia hominum, tam virorum quam foeminarum
et puerorum internecione sustulerunt.
sedula turba: komt twee keer voor in de klassieke literatuur: Ovid., Rem. 182 (Nec
desunt comites, sedula turba, canes); Tib. 1,4,80 (Deducat iuvenum sedula turba
senem).
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22. (MP p.12)

2.

Het volgende gebeurde in een provincie van Havana. De las Casas (p.24): …duo
Dynastae nobis obviam processerunt, quos data fide violata Capitaneus die sequenti igni
tradere voluit, expedire dicens hos, qui aliquando contra nos aliquo stratagemate usuri
essent, e medio tolli; et sic aegre et difficulter igne eos eripui.
pignus amicitiae: één keer bij een dichter (Mart. 9,99,6: I, liber, absentis pignus amicitiae), meer malen in proza.
23. (MP p.12)

3.

De las Casas (p.24): zie MP 21.
reverere parentem: Ovid., Her.. 4,127 (i nunc, sic meriti lectum reverere parentis).
24. (MP pp.12-13)

5.

De las Casas (p.24).
fera gens: Ovid., Trist. 3,10,5 (Sauromatae cingunt, fera gens, Bessique Getaeque).
25. (MP p.13)

5.

8.

De las Casas (p.31): …sicque in itinere fato concedebant, quod si aliqui nimio oneris
pondere defatigati in via deficerent aut prae nimia fame et siti in morbum aut nimiam
debilitatem inciderent, ne in cathena aperienda tempus tereretur, eos obtruncabant et sic
caput in hanc partem, corpus vero in aliam cadebat.
collapsi: het partic. perf. pass. is hier zelfstandig gebruikt; vergelijk Sil., Pun. 10,253:
collapsoque super nequiquam incumbere coeptat, en 15,797: collapsique premens
umbone trementia membra /…inquit…
colla perusta: twee keer in de klassieke literatuur: Ovid., Ep. Pont. 1,5,24: ‘subducunt
oneri colla perusta boves’; Mart. 10,12,6: ‘urbano releves colla perusta iugo’.
26. (MP pp.13-14)

1.

De las Casas (p.32): …et accidit, ut foemina intollerabili fame pressa filium ad vitam
sustentandam truncaret.
Titus (Romeins keizer van 79-81) nam Jeruzalem in 70 n.C. in. Flavius Josephus
(Bellum Iudaicum VI, 201-219) vertelt, dat een zekere Maria, dochter van Eleazar, uit
haar dorp Bethezuba naar Jerusalem was gevlucht en dat zij, toen daar door de Romeinse belegering hongersnood was ontstaan, haar eigen kind opat om het de vernedering
van slavernij te besparen. Titus hield de opstandelingen zelf verantwoordelijk voor dit
gruwelijke feit; omdat ze opstand verkozen hadden in plaats van de vrede, die hij hen
aangeboden had, verdienden ze zulk voedsel.
obsidione premebat: Verg., Aen. 8,647 (… ingentique urbem obsidione premebat).
27. (MP p.14)
De las Casas (p.37): Nudi accedebant….humeris casse et cibo oneratis; demittebant se
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4.
6.
7.

9.

omnes in terram et dorso incurvato, non secus ac miseri agni, subsidentes, se ensium
ictibus exponebant. Sic ergo in area conjugatis, pars Hispanorum armatorum ianuas
tenet, ut accidentes arcent, alii mucronibus et lanceis mites hos agnos iugulant.
flexo procubuere genu: Ovid., Fasti 2,438 (suppliciter posito procubuere genu) en Trist.
4,2,2 (…flexo succubuisse genu).
quem: pron. indef.; bijv. Cic., Fin. 3,21,71: iniuriam cui facere.
semineces quidam lacerique e stragis acervo: Verg., Aen. 5,275 (seminecem liquit saxo
lacerumque viator) en bijv. 11,384 (…tot stragis acervos).
e stragis acervo: strages kan o.a. betekenen (LS): a mortal overthrow, a defeat, slaughter,
massacre, butchery, carnage (syn.: caedes, clades).; bijv. Verg., Aen. 6,504:
…procubuisse super confusae stragis acervum; Verg., Aen. 9,526-7: …quas ibi tum
ferro strages, quae funera Turnus / ediderit…
demittit in Orcum: Verg., Aen. 2,398 (…multos Danaum demittimus Orco).
28. (MP pp.p.14-15)

1.

3.

De las Casas (p.37): Omnes autem dynastae, quorum ultra centum erant, vincti
tenebantur, quos Capitaneus palis in terram defixis vivos concremari iussit. Sed Rex
totius regionis evadit seque comitatus triginta vel quadraginta hominibus in templum,
quod erat instar propugnaculi, Quu eorum lingua vocabatur, coniecit ibique magna diei
parte se defendit. Sed Hispani … templo igne apposito omnes, qui in eo erant,
combusserunt, qui morientes in tales voces et clamores irrumpebant: O perditos
homines, qua vos iniuria affecimus, ut nos caederetis? Ite, ite, Mexiconem petite, ubi
supremus noster Dominus Montenxuma de vobis vindictam sumet.
Johannes Hus, een Tsjechische kerkhervormer, werd in 1415 op de brandstapel ter dood
gebracht. Hij werd voornamelijk veroordeeld om het idee dat hij van de kerk had: hij
zag die als de gemeenschap van de uitverkorenen. Zie ook MP 127.
ordine reges: Val. Flacc., Arg. 5,577 (expetit Aesonides et amicos ordine reges).
29. (MP 15)

1.

6.

Johannes Duns Scotus (ca. 1265 – 1380) en Thomas van Aquino (ca. 1224 – 1274),
twee beroemde scholastieke theologen, staan hier voor de leerstellingen van het
katholieke geloof.
non urenda <turba>, Dei sacra docenda tibi est.
30. (MP p.15)

2.
3.

6.

Zie MP 28.
elapsus manibus: Ovid., Met. 9,571 (elapsae manibus cecidere tabellae).
Keizer Nero, het voorbeeld bij uitstek van een wrede keizer, zou de grote brand van
Rome in het jaar 64 veroorzaakt hebben. Foreestius vindt de Spanjaarden nog slechter
dan hem.
lumina pascit: Ovid., Met. 14,728 (lumina pascas) en Luc., Phars. 9,313 (lumina
pascens).
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31. (MP p.16)

1.
2.

De las Casas (p.39): (Hispani)…Mexicum se contulerunt, cuius Rex Motencuma
innumera dona cum satrapis et nobilibus in itinere varijs lusuum generibus gratum
illorum adventum testantibus, obviam misit. Cum vero ad aggerem pervenissent,
processit eis obviam eius frater multis nobilibus comitatus, qui multa dona in auro et
argento, pictae vestis et auri ferebant….. Et ipsa die, ut mihi a quibusdam, qui adfuerunt,
relatum est, certa dissimulatione Regem Motencumam, nihil minus timentem, ceperunt
…. postea vero pedibus cathena vinctus est…
Montezuma II (1480?-1520), door De las Casas ‘Montenxuma’ en ook ‘Motencuma'
genoemd, was heerser over de Azteken in Mexico. Toen Cortés daar in 1519 aankwam,
gaf hij hem veel goud en zilver als welkomstgeschenk. In 1620 kwam het volk in
opstand tegen de overheersing door de Spanjaarden.
Saturnia regna: zie MP 3,1.
nomine digna sui: Mart. 9,49,6 (Dumque erat auctoris nomine digna sui).
32. (MP pp.16-17)

9.
10.
11.

De las Casas (p.40-1): Interea omnis nobilitas et plebs civitatis nihil aliud in votis
habebat, quam diversis ludorum et recreationum generibus Regis sui captivi animos
exhilarare illiusque captivitatem solari …. nempe saltationes et choreae, quas noctu in
omnibus compitis et plateis civitatis celebrabant ….. Nobiliores etiam, et sanguinis
Regii Principes, unusquisque secundum gradum, dictas choreas vicino loco earum
aedium, in quibus Rex et Dominus captivus tenebatur, celebrabant.
generosi sanguinis: Ovid., Met. 13,457 ('utere iamdudum generoso sanguine!',
dixit).
‘vix’ moet hier met de betekenis ‘bijna’ gebruikt zijn.
pro scelus: Mart. 2,46,8.
33. (MP p.17)

2.
3.
5.
6.

De las Casas (p.48): ….illis (de Indianen) in mentem venit scrobos in ipsis itineribus
subigere, in quas pertranseuntes equi incenderent. Bis quidem vel ter in illas scrobes
equi incidere, sed postea Hispani optime praecaverunt. Idcirco hanc legem condiderunt,
ut quotquot cuiusquumque aetatis vel sexus Indiani caperentur in easdem foveas quas
fecerant, inijcientur. In eas etiam gravidas foeminas coniecerunt et quotquot occurrebant
senes, quousque omnino repletae fuerunt.
mandat humo: Verg., Aen. 9,214 (mandet humo…).
ima dehiscat: Verg., Aen. 4,24 (sed mihi vel tellus optem prius ima dehiscat).
geminas inter mortes: Sil., Pun. 4,180: ilia sedit equi et geminam dedit horrida mortem.
stimulis instar: instar heeft gewoonlijk een genitivus bij zich (Kühner-Stegmann
II,1,§83,5, Anmerk.8 (p.423)).
Een ‘stimulus’ is bij Caesar een puntige stok; men plaatste er een aantal in een kuil als
hinderlaag voor paarden, en later ook voor mensen (Caes., B.G. 7,73 en 7,82).
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34. (MP p.18)
2.
5.
6.

contigit ante mori: Mart. 9,51,2 (Hoc, Lucane, tibi contigit, ante mori).
pro facinus: vaak voorkomend; bijv. Mart. 1,90,6.
accipit illa sinu: Ovid., Met. 14,743 (accipit illa sinu complexaque frigida nati /
membra…).
35. (MP p.18)

1.
2.
5.

De las Casas (p.50): …illis permittebat, ut aliorum Indianorum in bello captorum
carnibus vescerentur. Et ita in suo exercitu humanae carnis lanienam habebat, et in eius
praesentia pueri occidebantur et torrebantur. Homines occidebant pedum tantum et
manuum gratia, haec enim membra in cupediis habebant.
pro dolor: Stat., Theb. 1,77.
Phaebe: Phoebus, de zonnegod, de zon.
fercula…macellis: Juvenal. 11,64 (‘fercula nunc audi nullis ornata macellis’).
36. (MP p.19)

2.
4.
11.

De las Casas (p.50): Transferendarum navium labore multos interimebat, eas enim a
mari Septentrionali ad Mediterraneum, quae centum et triginta milliaribus, ancoris
maximi ponderis oneratas transportari curabat.
De dichter heeft zich vergist: het aantal mijlen uit de titel en uit vers 6 loopt nogal
uiteen! Het laatste aantal lijkt minder waarschijnlijk.
Eurystheus, een koning van Mycene, wilde Hercules uit de weg geruimd zien, om welke
reden hij hem ‘de twaalf werken’ opdroeg.
mandat humo: Verg., Aen. 9,214 (mandet humo…).
Tonantis: het was in Foreestius’ tijd gebruikelijk, de christelijke God aan te duiden als
Jupiter; ook zijn epitheton ‘Tonans’ werd gebruikt.
pro pudor: dikwijls voorkomend; bijv. Luc., Phars. 10,47.
37. (MP pp.19-20)

2.

De las Casas (p.53): Et ut aurum ab eo extorqueret …eum tormentis torquebat: numella
enim pedibus apposita, extenso corpore, manibus palo alligatis, pruna pedibus adhibita
est, aderatque puer, qui oleo eos paulatim irrigabat, ut cutis melius torretur; una ex parte
stabat vir impius, qui arcum cordi collimabat, aderat vero alter alia ex parte cum
canibus….
Pauly 19,1,kol.123-9: Peirithoös en Theseus gingen naar de onderwereld om Persephone
te halen. Als straf moesten zij in de onderwereld blijven; Theseus werd later door
Herakles bevrijd. Er wordt verteld, dat de schuldigen geketend op een rots moesten
blijven zitten, en ook wel, dat zij aan de rots, waar zij op zaten, vastgroeiden. Vergilius
komt met een ander verhaal (Aeneïs 6,601-7): Ixion en Pirithous zitten in de
onderwereld onder een rots die de indruk wekt, elk ogenblik te kunnen vallen, terwijl er
bij hen een tafel vol heerlijke gerechten staat. Als zij er iets van willen nemen,
verhindert de oudste van de Furiën, die ook aanzit, dat.
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ad….usque: een vreemde plaatsing van 'ad'; gewoonlijk komt er niet meer dan één
woord tussen 'ad' en 'usque' voor (bijv. Lucr. 2,215: …ad gelidas usque pruinas);
bovendien staat 'ad' direct voor het object, 'tenuem flammam', hetgeen de duidelijkheid
niet ten goede komt.
38. (MP p.20)

5.

6.

quanto - regis: zie Kühner-Stegmann II,2,§225, Anmerk.11b (p.468-9): ellips; de zin
moet luiden: quanto melior sors est tua <sorte>, Tantale, regis; bij Varro (R. 2,5,10) iets
dergelijks: (boves) transmarini Epirotici non solum meliores <bobus> totius Graeciae,
sed etiam quam Italiae.
mitia…poma: Verg., Ecl. I,80: sunt nobis mitia poma.
39. (MP pp.20-21)

Een Spanjaard hield een aantal Indianen gevangen totdat ze hem hun godenbeelden
zouden geven, waarvan hij dacht, dat ze geheel van goud waren. De las Casas (p.54):
…existimabat enim ea esse aurea, vel argentea, qua spe lapsus eos non minus crudeliter
quam iniuste castigavit. Sed ne omnino expectatione frustratus abiret, eos coëgit, ut
idola sua pecuniis redimerent, ut scilicet, more solito illis, adorarent; hi sunt fructus
Hispanorum in Indiis, et ita Dei honorem et cultum procurant.
8. pulcra puella: Mart. 6,16,4 (sed puer et longis pulchra puella comis.).
9-10 Vanzelfsprekend haat de calvinistische Foreestius de paus en de heiligenbeelden. Het
‘gesjacher’ van de paus zal slaan op het verkopen van aflaatbrieven, waar Luther al
tegen gefulmineerd had.
10. fasque piumque putas: Ovid., Trist. 1,2,96 (crimina defendi fasque piumque puto).
40. (MP p.21)
4.
5.
6.
7.

excidium minitans: Tac., Ann. 13,56,2.
pretium merci: Plaut., Mil. 727 (merci pretium); vulgare profana: Ovid., Ars 2,601
(vulgare profani).
constat imago: Lucr. 4,110-1: Nunc age, quam tenui natura constet imago / percipe…,
en 4,885: id quod providet, illius rei constat imago.
numen adorant: bijv. Ovid., Met. 11,540 (…hic votis numen adorat).
41. (MP pp.21-22)

9.

De las Casas (p.56): Puerperae malorum Christianorum impedimentis oneratae cum
labore et fame pressae pueros suos ferre non possent, eos in viam abijcere cogebantur,
qua morte infinitus infantium numerus perijt.
facta puerpera: Auson., Parent. 23,17 (quattuor ediderat nunc facta puerpera partus).
42. (MP p.22)
De las Casas (p.56): Cum malus quidam Christianus pudicitiam virginis violare tentaret,
praesens mater se opposuit, cumque hanc illi irripere vellet, Hispanus pugione evaginato
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manum illi praescidit et virgini inordinato eius appetitui strenue repugnanti et resistenti
pugionis ictibus vitam eripuit.
Tereus was gehuwd met Procne en pleegde overspel met zijn schoonzuster Philomela.
Om haar te verhinderen, dit aan haar zuster te vertellen, sneed hij Philomela's tong uit.
quid…vatum: genitivus partitivus; zie Kühner-Stegmann II,1,§84,3b (p.429-30), waar
als voorbeeld ondermeer ’quid militum’ (Cic., Leg. 3,41) gegeven wordt.
ante ora parentis: Verg., Aen. 5,553 (ante ora parentum).
43. (MP pp.22-23)

3.

De las Casas (p.58): Et accidit, ut quidam puer, qui principis filius videbatur, pro caseo,
et centum personae pro equo darentur.
Lycaon, koning van Arcadië, was berucht om zijn wreedheid. Als straf veranderde
Jupiter hem in een wolf.
45. (MP p.23)

1.
2.
4.

De las Casas (p.60): …occurrit Indiana mulier aegrota, quae cum effugere se non posse
quin a canibus laniaretur, cerneret, accepta chorda trabi se suspendit pede alligato unius
anni quem ferebat puero; neque hoc celerius perfecit, quin canes accederent et puerum
laniarent; a religioso tamen antequam moreretur baptisatus est.
Op de bijgaande afbeelding kan men zien, hoe het kind opgehangen is: de vrouw heeft
een touw om haar middel waaraan het kind hangt.
terribilis visu: Verg., Aen. 6,277 (terribiles visu formae,…); Gorgonis ora: Sil., Pun.
3,314 (fama docet, caesae rapuit cum Gorgonis ora).
Eumenidum turba: Prop. 4,11,21-2 (…iuxta et Minoida sellam / Eumenidum intento
turba severa foro.).
lethi...moram: Verg., Aen. 10,622 (mora praesentis leti…).
46. (MP p.24)

2.
3.

4.
7.
8.

lacerare: 'infinitivus finalis' bij dedit; zie de inleiding onder 'Foreestius' Latijn'.
cura salutis: Dist. Cat.: 2,30: ‘Sit tibi praecipue, quod primum est, cura salutis, / tempora
nec culpes, cum sit tibi causa doloris.’ en Nemes., Ecl. 2,40: ‘nulla meae tangit te cura
salutis?’.
‘polus’ kan worden gebruikt voor ‘hemel’ in christelijke zin (zie Fuchs VI,576-7), en
treedt dan in de plaats van het meer gebruikelijke ‘caelum’.
fallor? an et: Ovid., Met. 13,641; exanguibus umbris: Verg., Aen. 6,401 (…exsanguis
terreat umbras).
levis…farina: de hostie.
47. (MP p.24)
De las Casas (p.60): …unus … Provinciae Principis filium invitavit, ut secum
proficisceretur, cui, cum responderet patriam terram deserere aut relinquere nolle, se
auribus eum truncaturum, ni sequeretur, minatus est. Persistente vero puero se in patria
terra mansurum….ei nasum cum superiori labiorum parte, non secus ac si unguem
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argutum tantum inflixisset, ridens praescidit. Hic furcifer obscoene se iactabat pio
cuidam religioso et tanquam maximis laudibus dignum in coelum usque se efferebat
dicens: summopere se laborasse, ut gravidas multas Indianas redderet, ut postea, cum
venderentur, maiorem pecuniae vim conflaret.
patria discedere posse negabat: Verg., Georg. 2,234 (posse negabunt) en Ovid., Trist.
1,3,85 (te iubet e patria discedere Caesaris ira).
crudelia vulnera: Ovid., Met. 13,531 (quid moror interea crudelia vulnera lymphis/
abluere).
Letterlijk: 'hij straft aan een jongen de (wan)daad van een sterke man.'
48. (MP p.25)

1.
4.
10.

De las Casas p.56 (zie ook MP 42).
implere parat: Verg., Aen. 9,506 (et fossas implere parant ac vellere vallum).
causa mali: bijv. Dist. Caton. 4,24: ‘Hoc adhibe vitae quo possis vivere sanus: / morbi
causa mali est, nimia est quaecumque voluptas.’.
inque genus saevit: Ovid., Met.13,504 (in genus hoc saevit).
49. (MP pp.25-26)

1.

3.
5.
10.

S. de Vries vertelt, hoe men ergens in Frankrijk een hond, na hem een stuk mensenlever
toegegooid te hebben, vervloekte en voor ‘lutheraan’ uitschold, omdat hij niet eten
wilde (De Vries 1683, 462).
Diomedes was een koning van de Bistonen in Thracië, die zijn woeste paarden met
mensenvlees voedde. Een van de twaalf opdrachten, die Eurystheus Herakles gaf, was
hem deze paarden te brengen. Toen Diomedes hem de paarden niet wilde meegeven,
wierp Herakles hem als straf voor zijn paarden.
prisca fidem: bijv. Verg., Aen. 9,79 (dicite: prisca fides facto, sed fama perennis.).
mens horret: alleen bij Sil., Pun. 2,568 (mens horret, nec adhuc oculis absistit imago);
dira...pabula: bijv. Val. Flacc., Arg. 4,106 (advectet ratis acta Notis tibi pabula dira).
ab ubere raptos: Verg., Aen. 6,428 (quos dulcis vitae exsortis et ab ubere raptos).
blanda canis: Verg., Georg. 3,496 (hinc canibus blandis rabies venit).
50. (MP p.26)

1.
2.
3.
4.
7.

Als men slaven aan boord had genomen om elders te verkopen, probeerde men zoveel
mogelijk op de kosten van levensmiddelen te bezuinigen. De Indianen die van honger of
door ziekte op de reis omkwamen, gooide men overboord. (De las Casas p.74)
miliarium: mijlpaal; mijl; een duizendtal.
terra capit: Ovid., Amor. 3,2,48 (Nil mihi cum pelago; me mea terra capit).
corporibus caesis: Luc., Phars. 2,178 (vidimus et toto quamvis in corpore caeso).
sidere monstrant: Verg., Georg. 2,477 (accipiant caelique vias et sidera monstrent).
praestat...officium: Ovid., Ep. Pont. 1,9,48 (praestitit officium Maximus omne tibi).
Helice, Cynosura: resp. de sterrenbeelden Grote en Kleine Beer; Aratus, Phaen. 36-7.
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51. (MP pp.26-27)
2.
3.
5.
6.
7.

vela facit: Verg., Aen. 5,281 (vela facit tamen…).
luce carentes: Verg., Georg. 4,255 (…tum corpora luce carentes / exportant
tectis…).
lumina...fallunt: Prop. 3,14,27 (nec Tyriae vestes errantia lumina fallunt).
superis...sedibus: Ovid., Fasti 3,324 (quaque trahant superis sedibus arte Iovem).
Gorgone Saxifica: Sil., Pun. 10,177 (nomina saxificae monstrosa e stirpe Medusae).
52. (MP p.27)

3.
6.

morte perempta est: Verg., Aen. 6,163 (indigna morte peremptum).
Ennius: ‘homo qui erranti comiter monstrat viam’, bij Cicero, Off. 1,16 (51); monstrat
iter: bijv. Ovid., Ep. Pont. 18,106 (quodque mihi lumen per vada monstrat iter).
53. (MP p.27)

1.

3.

De las Casas (p.74): Illos enim in mare, sub aquae quatuor vel quinque ulnarum
profunditatem immittunt, ubi continuo navigantes sine ulla respiratione ostrea, in quibus
uniones generantur, eradicant. Illi cum retiis ostreis plenis, ut animum recipiant,
quandoque ad aquae superficiem accedunt, quod si diutius paulo quiescendi gratia
miseri immorentur, adest carnifex, parvo navigio vectus, qui multis plagis eos excipiens,
ad aquam crinibus acceptos, reducit; ….. nam omnino est impossibile longum aevum
sub undis sine animorum receptione trahere.
ferre: 'infinitivus finalis' bij mitteris; zie de inleiding onder 'Foreestius' Latijn'.
flavum…metallum: Mart. 8,50,5 (flavo radiant electra metallo) en 9,61,3 (vellera…flava
metallo).
Ellips; bedoeld zal zijn: een heer, harder dan die van Hercules; zie het commentaar bij
MP 38,5 (Tantale regis).
54. (MP pp.27-28)

1.

10.
11.
12.

Non erat … necesse: over deze woordvolgorde, met een vorm van ‘esse’ aan het begin
van de zin zie: Kühner-Stegmann (II,2,§246,3b, Anmerk.4 (p.601)): dit komt dikwijls
voor als inleiding van een episode, van een nieuw verhaaldeel of van een schildering,
soms ook van de gehele vertelling (vergelijk ons ‘Er was eens…’). Bijv. Caes., B.G.
6,38: ‘erat aeger in praesidio relictus P. Sextius Baculus…’.
Glaucus: een zeegod.
liceat…frui: voor de aanvullingsinfinitivus bij ‘licet’ zie Kühner-Stegmann II,1,§124
sub d (p.669)
captandi naribus auras: Verg., Georg. 1,376 (captavit naribus auras).
ora vadis: Ovid., Am. 3,6,52 (Raucaque de mediis sustulit ora vadis) en Fasti 1,458
(tollitur et patriis exserit ora vadis).
55. (MP p.28)

3.

rimari viscera terrae: Verg., Aen. 6,599 (viscera rimaturque) en Ovid., Met. 1,138 (…sed
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itum est in viscera terrae).
Tethys: de echtgenote van Okeanos.
Iubet…descendere: na iubere wordt bij de a.c.i.-constructie de accusativus van de
handelende persoon soms weggelaten (Kühner-Stegmann II,1,§127,12c (p.717)).
leges et loca (naturae): de ‘lex naturae’, de natuurwet, bepaalt dat het de Spanjaarden
niet geoorloofd is, de ‘natuurlijke orde’ te schenden, zoals het verdrijven van de
Indianen van huis en haard en het misbruiken en martelen van hen (zie verder over het
natuurrecht het commentaar bij HR 35, vers 10); de ‘loca naturae’ worden door de
Spanjaarden verstoord door het onnodig doden van dieren (MP 74) etc.
56. (MP p.29)

5.

helluo regni: Cicero (Sest. 26) heeft ‘helluo patriae’.
57. (MP p.29)

3.

5.

De las Casas (p.88): Item sum testis, quod nulla ab Indijs data occasione Hispani quam
primum has terras intrarunt, ipsorum maximum Cacicum Atabalibam totius regionis
Principem, postquam ab eo ultra duos auri milliones accepissent et eius provincia, sine
ulla resistentia, in eorum potestatem venisset, igne combusisse.
inopis …vitae: Dist. Cat. 1,28 (instrue quo possint inopem defendere vitam); munere
vitae: bijv. Cic., Fin. 1,4,11; Auson., Versus paschales 11 (finem animae donas aeternae
munere vitae).
‘ut non’: zie Kühner-Stegmann II,2,§184,2b (p.209-10): finale bijzinnen kunnen door ‘ut
non’ ingeleid worden.
Maurum: Maurorum.
58. (MP pp.29-30)

3.
5.

ecce peremptus: Stat., Theb. 8,664 (ecce peremptos).
In de titel van MP 57 wordt gezegd, dat er 2,5 x zoveel goud aangeboden is, als er
aanvankelijk beloofd was.
59. (MP p.30)

1.

De las Casas (p.89): Hoc etiam verum est, illos ex amplexu matrum pueros abripuisse et
eos brachiis sumentes quo longius poterant proiecisse.
o, scelus: bijv. Mart. 11,93,3.
60. (MP pp.30-31)

1.

De las Casas (p.89): Item affirmo Hispanos in tribus domibus tantum Indianorum
numerum, quantum illae capere poterant, congregavisse et convocasse, in quas nulla
data occasione vel minima causa ignem iniecerunt et omnes ad unum combusserunt.
nova…pestis: Ovid., Met. 9,200 (sed nova pestis adest…).
se sustulit oris: ‘oris’ zonder voorzetsel bij sustollere is niet klassiek. LS geeft: sustollere
ab.
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2.
6.
7.
8.

ira deum: Verg., Aen. 3,215-6 (…nec saevior ulla/ pestis et ira deum…); intulit iram:
Claudian., Hon. Aug. 4,114 (…paci non intulit iram).
mandat humo: Verg., Aen. 9,214 (mandet humo…).
funere gentes: Luc., Phars. 7,820 (tu, cui dant poenas inhumato funere gentes).
et genus humanum: bijv. Lucr. 2,995 (et genus humanum, parit omnia saecla ferarum).
61. (MP p.31)
De las Casas (p.89): Accidit autem, ut quidam presbyter, nomine Ocana, puerum
flammis eriperet; quod cernens Hispanus ipsi illum abstulit et in medium flammarum
coniecit. Qui Hispanus ea ipsa die, qua hoc patravit, castra repetens subitanea morte in
itinere concidit, et de eo non inhumando consilium dedi.
62. (MP 31)

5.
6.

De las Casas (p.89): Illi duos me praesente exusserunt, alium Andoniae, alium
Tumbalae, nec tantum potui meis sermonibus et praedicationibus efficere, ut flammis
illos eriperem. De las Casas heeft dit zelf als priester mee moeten maken.
periuria dira: Ovid., Met. 14,99 (…et natae dura in periuria linguae).
Hussus: Hus werd gevangen genomen tegen de afspraak in toen hij zich ging
verantwoorden voor zijn denkbeelden (zie ook het commentaar bij MP 28). Zijn
'discipulus' is Hiëronymus van Praag, die in 1416 op de brandstapel ter dood gebracht
werd. (Schieder II, 527)
63. (MP p.32)

1.
4.

De las Casas (p.91): …Reginam illius (de echtgenote van koning Elingui) coniugem
ceperunt et contra omne ius et rectum illam, quae, ut ferebatur, erat gravida, dicto
modo (nl. doorstoken), caede mulctabant, in id tantum, ut molestiam marito parerent.
quantum sceleris: genitivus partitivus; zie Kühner-Stegmann II,1,§84,3b (p.429-31);
deze uitdrukking is te vinden bij Cicero (Mil. 78) en bij Catullus (88,4).
cadit ante diem: Verg., Aen. 4,620 (sed cadat ante diem…).
64. (MP p.32)

1.

2.

De las Casas (p.93): Dictus Rex, cui nomen erat Bogata, timore ductus domum auream
se daturum promisit …. misitque Indianos, qui aurum adferrent, et saepe et repetito
magna auri gemmarumque copia allata est. Sed quia Rex domum auream non dabat,
Hispani dicebant eum, cum promissis non staret, interimi debere. …Illum torquent, in
ventrem sapum fervens inijciunt, illius pedibus palo alligatis cathenas imponunt, alteri
palo collum ligant et duo viri eius manus tenent, et sic ignem apponunt…
Tityos: zoon van Jupiter, die, omdat hij Latona wilde schaken, in de onderwereld
gestraft wordt: zijn lever wordt steeds opnieuw door twee roofvogels uitgepikt.
Foreestius noemt de koning ‘Bogota’, maar De las Casas geeft ‘Bogata’.
Nova Granata: Granada (1522) ligt in het huidige Nicaragua, aan de noordwestpunt van
het Meer van Nicaragua. (Grosser historischer Weltatlas III, 128b C2).
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65. (MP pp.32-33)

2.

stropalacorda: een latinisering van ‘stroppelekoorde’. Het Woordenboek der
Nederlandsche taal (deel 16, kol. 203) geeft stroppelekoorde, of stroppelkoorde,
stroppekoorde, een naam voor een straf die inhield, dat de veroordeelde aan een touw,
dat bevestigd was aan zijn op de rug gebonden handen, opgehangen werd, waarna men
hem een of meer keren plotseling neer liet vallen. De las Casas 1598 geeft hier op p.92
een afbeelding van. Gijsius vertelt, dat zwangere vrouwen mishandeld worden met een
‘stroppe del corde’ (Gijsius 1626, 474).
signa ducemque: Luc., Phars. 2,319 (…quin publica signa ducemque).
66. (MP p.33)

5.
8.

De las Casas (p.94): ….ecce Capitaneus….advenit, qui iussit hos omnes Indianos post
coenam, cum dormientes nimio diei labore defatigati quiescerent, gladiis perimi et neci
dedi.
una quies miseris: Luc., Phars. 5,505 (parva quies miseris); merces…laborum est: Luc.,
Phars. 1,340 (merces erepta laborum est).
fessa ministerijs: Ovid., Met. 11,624-5 (corpora dura / fessa ministeriis).
67. (MP pp.33-34)

1-3

4.
5.

De las Casas p.95-6: (De Indianen)…fides enim et securitas illis data erat se nullam
iniuriam aut damnum recepturos, sine ulla suspicione aut timore revertebantur, quos
omnes cepit, et manus in terram extendere iubens, ipsemet ense proprio illis
abscindebat….
Deiphobos: zie Verg., Aen. 6,494-534: Aeneas ziet in de onderwereld Deiphobos, 'laniatum corpore toto,…lacerum crudeliter ora, ora manusque ambas…'; deze vertelt, hoe
Helena bij de inname van Troje Menelaos op hem afstuurde.
munificis illis obfuit esse: zie het commentaar bij MP 12,6.
exhauserat auro: voor de ablativus bij werkwoorden, die een ‘beroven van’ aangeven zie
Kühner-Stegmann II,1,§80 sub 5 (p.372-4); Luc., Phars. 5,333: vos despecta senes
exhaustaque sanguine turba…
68. (MP p.34)

2.
7.

8.
9.

ad sua quam finxit Numinis ora manus: Prop. 3,15,14: molliaque immitis fixit in ora
manus.
trunca…brachia pendent: Ovid., Met. 3,723-4 (bracchia tendat / trunca) en Fasti 1,557
(bracchia pendent). Trunca suis manibus: Martialis (2,83,3) gebruikt een vergelijkbare
constructie: ‘trunci naribus auribusque’.
pars…sui: zie Kühner-Stegmann II,1,§116,2 (p.598): 'tui', 'sui', 'nostri' als genitivus
partitivus bij 'pars'.
'inopem si certum est perdere turbam': een subjects-accusativus (‘te’) ontbreekt; zie
Kühner-Stegmann II,1,§127,1 (p.700-1): in het geval van me, te etc. wordt de
accusativus, als de nadruk er niet op valt, dikwijls weggelaten.
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69. (MP pp.34-35)
2.
6.

corpora functa suo: Ovid., Fasti 4,332 (corpora functa cibo).
tristia fata fames: Mart. 1,78,6 (Aut torsit lenta tristia fata fame,).
70. (MP p.35)
De las Casas (p.96): In hos ergo tanquam lupi et leones in agnorum gregem irruunt et
caedendo ita defatigati sunt, ut animos recipere coacti fuerint, quibus receptis
Capitaneus iussit, ut denuo caederent et ex summo montis, qui erat mirae altitudinis,
fastigio omnes, qui vitae superfuerant, praecipitarent, quod et factum est.
71. (MP p.35)

6.

De las Casas (p.97): …ibi autem septuaginta manuum paria perticis traiecta cernebantur.
'stupuere': stupeo ook 'verbaasd aanstaren'. Stupuere patres: Stat., Silv. 5,2,109.
Na de slag bij Cannae was er voor de Carthagers heel wat buit te halen (Livius 22,5152). In boek 21 (15,2) vertelde Livius al over de buit die aan het begin van de tweede
Punische oorlog uit het ingenomen Saguntum naar Carthago gezonden werd: …tamen et
ex pretio rerum venditarum aliquantum pecuniae redactum esse constat et multam
pretiosam supellectilem vestemque missam Carthaginem. Polybius zegt dat Hannibal
hoopte, door het zenden van oorlogsbuit de Carthagers gunstig ten opzichte van zijn
onderneming te stemmen (Polyb. III,17,7):.. prokal°sesyai d¢ tØn eÎnoian t«n §n
o‡kƒ Karxhdon¤vn, d¤a t«n épostalhsom°nvn aÈto›w lafÊrvn; Polyb. III,17,10:
..kÊriow d¢ genÒmenow xrhmãtvn poll«n ka‹ svmãtvn ka‹ kataskeu∞w, tå ka‹ m¢n
xrÆmat' eﬁw tåw ﬁd¤aw §pibolåw par°yeto katå tØn §j érx∞w prÒyesin, tå d¢ s≈mata
di°neime katå tØn éj¤an •kãstoiw t«n sustrateuom°nvn, tØn d¢ kataskeuØn
paraxr∞ma pçsan §j°pemce to¤w Karxhdon¤oiw; Polyb. III,17,11: ....toÊw te
Karxhdon¤ouw •to¤mouw pareskeÊase prÚw tÚ paraggellÒmenon..
72. (MP p.36)

3.
4.
5.
7.

Het ‘severitas’ (strengheid, ernst) uit de titel krijgt in de middeleeuwen ook de betekenis
van ‘saevitia’ (woede) (DuCange).
ab agmine fido: Ovid., Met. 3,379 (forte puer comitum seductus ab agmine fido).
amputat ense caput: Verg., Aen. 12,382 (abstulit ense caput truncumque reliquit
harenae.) en Luc., Phars. 6,176 (amputat ense manus, caput obterit…).
rabido…intonat ore: Verg., Aen. 6,607 (intonat ore) en 7,451 (rabidoque…ore).
Pater optime: bijv. Verg., Aen. 3,710; ook in de christelijke literatuur, bijv. Paulinus
Nolanus, Carm. 21,552.
73. (MP p.36)
De las Casas (p.100): Alii mane cum canibus venatum proficiscuntur, quibus reversis, si
petatur: Quam felix venationis successus? satis felix respondent, mei canes quindecim,
vel viginti vellacones interemerunt.
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74. (MP p.37)

3.
7.
10.

De las Casas (p.106): Et eorum duo (Spanjaarden nl.), in Provincia Purua,
vigintiquinque agnos … ad solum cerebrum et sebum obtinendum occiderunt. …Et ita
inordinato hoc pecorum caedendorum excessu ultra centum millia pecorum capita
perierunt. Qua de causa regio in maximam penuriam incidit et eius incolae fame misere
peribant.
sevi: sevum of sebum: talk,vet. Vet kan onder andere gebruikt worden voor de bereiding
van zeep; het wordt daartoe met loog gekookt.
de grege lanigero: bijv. Ovid., Met. 3,585 (lanigerosve greges…).
His cerebrum est aurum: hersenen werden – en worden nog steeds – graag gegeten.
plenum…ovile lupus: Verg., Aen. 9,59 (ac veluti pleno lupus insidiatus ovili).
75. (MP pp.37-38)

1.
3.

De las Casas (p.106): Cum autem multi Indij Hispanorum amici et confoederati eos
sequerentur, ut agnorum corda comederent, eorum miram stragem ediderunt, ob id
tantum, quod reliquos partes non comederent.
Waarom aten de Indianen slechts de harten? Wilden zij niet te veel vragen en lieten zij
daarom de rest over? De las Casas geeft hier geen opheldering over.
aurea gens: Verg., Ecl. 4,9 (…ac toto surget gens aurea mundo). Zie MP 3,1.
inopem victum: Ovid., Met. 1,312 (…inopi ieunia victu) en Ovid., Fasti 6,373 (nunc
inopes victus ignavaque fata timentes).
76. (MP p.38)

4.

quot nominibus: nomen ook: grond, voorwendsel; bijv. Cicero; Verr. 2,59(145): ‘quot
nominibus a Syracusanis statuas auferes?’.
77. (MP pp.38-39)

2.
3.

De las Casas (p.107-8): Eum Quitone discedentem mulier magnis clamoribus persecuta
est, orans et obtestans, ne maritum suum deduceret, se enim tribus infantibus oneratam
eorum victui necessaria suppeditare non posse, sed fame perituros…. Cum autem
videret non moveri Capitaneum nec sibi maritum restitui, puerorum capita lapidibus
elidens eos interfecit.
impingit scopulo: Sil., Pun. 12,187 (…scopulis impingitur aequor).
Tereus was gehuwd met Procne en had bij haar een zoontje Itys. Hij verkrachtte zijn
schoonzuster Philomela, waarna hij haar de tong uitsneed om te voorkomen, dat zij
erover zou spreken. Als wraak doodden de vrouwen Itys en zetten hem Tereus als maal
voor.
Medea, de vrouw van Jason, doodde haar twee kinderen om Jason te treffen.
Tereos…saevi…Iasonis uxor: Mart. 4,49,3-4 (ille magis ludit qui scribit prandia saevi /
Tereos…); Ovid., Fasti 2,627 (Tantalidae fratres absint et Iasonis uxor).
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78. (MP p.39)

3.
6.

De las Casas (p.110): Parvos autem infantes dicto Cacico Tulilicuensi devorandos dedit,
quorum cutes cineribus repletae adhuc hodie in eius aedibus visuntur….
vera…imago: Sen., Ben. 7,2,1 (si tibi vitae nostrae vera imago succurret…); ook bij
christelijke auteurs, bijv. Augustinus, Soliloqu. 2,10(18): vera hominis imago.
De 'vogel van Phasis': de fazant. Phasi remote: Valerius Flaccus (3,306) heeft ‘Phasidis
arva remoti’.
79. (MP p.40)

1.
3.
5.
6.
9.

De mannen werden gedwongen om in goudmijnen te werken, terwijl de vrouwen dan
het zware werk op het land op zich moesten nemen (zie ook MP 16). De las Casas
(p.122-4): …cum vero elapso tempore conveniebant, ita defessi erant praeque labore et
fame ita debiles, ut cohibitandi vel coeundi nullo desiderio tenerentur, et sic generatio
cessavit et iam procreati infantes deficiente ex nimio labore et fame matribus lacte
peribant, quae etiam causa extitit, ut spacio trium mensium, nostrum aliquo praesente, in
Insula Cuba septem millia infantum obierint; aliquae foeminae desperatione ductae
proprios natos suffocarunt et occiderunt, aliae vero gravidae, ne fructus maturitatem
consequeretur, herbis quibusdam infantos necdum natos necaverunt; atque ita viri in
fodinis, foeminae in villis et agris vitae finem imponebant.
Lucanus (2,104vv.) zegt over een moordpartij: (104) ‘nulli sua profuit aetas’; (108v)
‘crimine quo parvi caedem potuere mereri? / Sed satis est iam posse mori’.
o labor insolitus: Ovid., Met. 10,554 (sed labor insolitus iam me lassavit…).
lac praecipit aestus: Verg., Ecl. 3,98 (lac praeceperit aestus).
balatibus agna: bijv. Verg., Aen. 9,565 (…multis balatibus agnum).
vox miseranda: Sil., Pun. 9,123 (tum vox semanimi miseranda effunditur ore).
corpora parva: Lucr. 1,862 (esse et habere in se nervorum corpora parva).
Marte perempta: Ovid., Ep. Pont. 1,8,15 (Hanc ferus Odrysiis inopino Marte peremptis)
en Her. 6,35 (terrigenas populos civili Marte peremptos).
80. (MP pp.40-41)

6.

effugit illa manus: Ovid., Fasti 4,706 (… urentes effugit illa manus).
81. (MP p.41)

1.

4.
7.

Zie ook MP 64.
Satyrus: Pauly, 2e Reihe 3,1, kol.41: Marsyas wordt vaak Satyrus genoemd. De satyr
Marsyas daagde met zijn fluit Apollo met zijn lier uit; deze nam de uitdaging aan, op
voorwaarde, dat de overwinnaar met de ander zou mogen doen wat hij wilde. Toen hij
overwonnen had, vilde Apollo Marsyas als straf voor zijn hoogmoed (Ovid., Met.
6,386vv.).
Een dergelijk beeld heeft ook Ovidius (Met. 6,388: nec quicquam nisi vulnus erat);
vulnus hiat: Stat., Silv. 2,1,4 (vulnus hiat, magnaeque patet via lubrica plagae).
eluitur lymphis scelus, aut exuritur igni: Vergilius (Aen. 6,742) somt enige straffen in de
onderwereld op; vers 742 luidt: infectum eluitur scelus aut exuritur igni.
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sedibus in Stygijs: Stat., Theb. 8,190 (sedibus a Stygiis altaque erumpere terra?).
ni Maro falsa canat: zie vs 7; Luc., Phars. 5,151 (haud aeque laesura ducem cui falsa
canebat).
sed quae <est> saevissima.
82. (MP pp.41-42)

2.
3.
5.

De las Casas p.126: Aliqui erant, qui nimia avaritia obcoecati ad campos et montes eos
mittebant, ut arborum fructibus satiarentur, atque ita saturi reversi per duo vel tres dies
ne unico frusto oblato labori et operi incumbere cogebantur.
pastum missus: Hor., Sat. 1,5,18 (missae pastum); arator equus: Ovidius (Fasti 1,698)
gebruikt ‘taurus arator’.
horrentes dumis silvestribus: Verg., Aen. 8,348 (silvestribus horrida dumis).
sole...quarto: 'op de vierde dag'; 'sol' met de betekenis 'dag' bijv. bij Iuvenalis (15,44: sol
septimus).
83. (MP p.42)

1.
5-8

Ne subeat, Batavus scripsit, tibi dicere: Erasmus, Adagia (1656) 677: ‘Tacere opinor
esse optimum’.
In zijn conclusie zegt Foreestius (vss 5-6): Ne dicas tamen: 'Haec alio commisit in orbe/
iamque alius tanto tempore factus Iber’, en geeft dan enige voorbeelden van wreedheden
die de Spanjaarden in de Nederlanden begaan hebben, om te besluiten met (no 90): ‘His
te Nassovius servavit, Belgica, monstris’, met andere woorden: dat is een van de
verdiensten van de Prins van Oranje.
84. (MP pp.42-43)

1.
2.

Het gaat om de dood van Anne Uutenhove, de 'dienstmaagd' van twee oude dames
Rampaert, die in 1592, verdacht van ketterij, gevangen genomen werden. De beide
zusters herriepen; Anne verklaarde echter het paapse bijgeloof te verfoeien en er nooit
meer naar te willen terugkeren. Toen Albert van Oostenrijk, die sinds 1596 landvoogd in
de zuidelijke Nederlanden was, gevraagd werd, of de doodstraf in de vorm die voor een
dergelijk vergrijp bepaald was, ten uitvoer gebracht moest worden, antwoordde hij, dat
de wetten toegepast moesten worden (Grotius: Consultante Senatu, an judicium
redderet, Albertus respondisse fertur, exercentes leges.). Ze is toen te Brussel levend
begraven: men bedekte haar met aarde, waarna de beul, zoals dat de gewoonte was, op
haar sprong en haar borst indrukte om de dood te verhaasten. (Grotius1657, 285-6;
Meyhoffer 39-40; Gijsius 1883, afbeelding t.o. p. 929)
Karel V had al in een edict van 1529 bepaald, dat de doodstraf, uitgesproken voor
ketterij, voor mannen zou bestaan uit de brandstapel, voor mannen, die herroepen
hadden, uit de dood op het schavot en voor vrouwen uit levend begraven worden.
(Meyhoffer 7)
Dit vers sluit aan bij Sil., Pun. 13,848-9: ‘nec par poena tamen sceleri; sacraria Vestae /
polluit exuta sibi virginitate sacerdos.’
rege Numa: Mart. 10,39,2 (‘…nata es, Lesbia, rege Numa?’). Numa Pompilius was de
tweede koning van Rome. Livius vertelt (1,18-21), dat hij een verstandige, goede vorst
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was, die de oorlog buiten de deur wist te houden en zich intensief met wetgeving en met
hervormingen op godsdienstig gebied bezighield. Zo breidde hij de colleges van de
auguren, flamines en Saliërs uit en stelde hij voor het eerst Vestaalse maagden aan. Hij
was het ook, die het jaar in twaalf maanden verdeelde. Numa staat voor een goede vorst,
in wiens tijd geen schanddaden als de hier vermelde gepleegd werden.
si qua fides: Sil., Pun. 6,386.
coniux pacta est hac regia dote: Isabella, de dochter van Filips II, trouwde in 1599 met
Albert van Oostenrijk en kreeg van haar vader als bruidsschat alle Nederlanden, dus ook
de noordelijke. Anne was toen al ter dood gebracht. Foreestius zinspeelt hier kennelijk
op een in omloop zijnd verhaal, dat diende om Isabella en Albert zwart te maken.
86. (MP pp.43-44)

9.
12.

Alva's zoon Frederik trok na de plundering van Zutphen langs Nijmegen, waar zijn
vader resideerde. Er werd besloten dat hij naar Amsterdam zou gaan, waar de vloot van
de Geuzen, vastgevroren in het ijs, een gemakkelijke prooi zou zijn. Zijn tocht liep over
Amersfoort en Naarden, dat uitgemoord werd. (Amsterdam had Alva dringend verzocht,
met Naarden en Haarlem af te rekenen!). Alva noemde Naarden een 'nest van
wederdopers'.
Bossu verscheen met honderd ruiters voor de poort om de stad in naam des konings op
te eisen, waarop men antwoordde, die voor de koning en de prins te willen bewaren.
Toen loste een timmerman, Krankhoofd bijgenaamd, een schot op Bossu's soldaten. Er
volgde een beleg. Na veel smeken wisten de burgers van bevelhebber Romero de
toezegging los te krijgen, dat lijf en goed niet beschadigd zouden worden, van welke
toezegging zij vergaten, een schriftelijke bevestiging te vragen. De soldaten werden na
hun binnenkomst door de burgers onthaald, zo melden Nederlandse geschiedschrijvers
als Hooft en Bor, maar toen er zich een groot aantal in de kerk verzameld had, werd
iedereen afgeslacht. Alva's lezing, in een brief aan Filips, is, dat de burgers zich
weigerden over te geven en schoten op de soldaten en dat de Spaanse infanterie de stad
bijna moest veroveren. (Hooft 1656, 266-270; Bor 1601, fol. 149 verso vv.; Nuyens
1866, II,2,103vv.)
Baudartius 1616, fol.110v. en 111r., vermeldt: 'Sy hebben een swanghere vrouwe naedat
sy haer schandelijcke wellusten daer mede bedreven hadden jammerlijck vermoordt
ende het kint uyt haer lichaem gescheurt'. Bor (Bor 1601, fol.150v.) zegt: ‘Een ander
swangere vrouwe naer dat sy hare schandelijcke wellusten daer mede bedreven hadden
hebben sy vermoort ende het kint uyt haer lichaem getrocken: o schrikkelijcke daedt!'.
Ook Hooft (Hooft 1656, 319) vermeldt deze geschiedenis, en bij Johannes Meursius
vinden we: 'Postquam viri latrocinio defuere, iram, et libidinem, in foeminas vertunt.'; '...
quandam gravidam strangulatam mox in puteum praecipitem agunt.'; '... puellae xii, aut
xiii, annorum constupratae et in mortuos quoque saevitum.' etc. etc. (Meursius 1621,
274)
Het perfectum 'confodit' zal metri causa ingezet zijn.
spolijs...opima: 'spolia opima' waren de wapenen die een aanvoerder afgenomen waren.
Livius 1,10,6: ‘Iuppiter Feretri’, inquit, ‘haec tibi victor Romulus rex regia arma fero
templumque his regionibus, quas modo animo metatus sum, dedico, sedem opimis
spoliis, quae regibus ducibusque hostium caesis me auctorem sequentes posteri ferent.’;
Festus zegt (p.186): ‘Opima spolia dicuntur originem quidem trahentia ab Ope Saturni
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uxore;…’ (ops, opis: macht, kracht, rijkdom; Ops is een vruchtbaarheidsgodin). Bij het
bloedbad van Naarden werden door de Spanjaarden ‘spolia opima’ buitgemaakt, want
de burgemeester (consul) en andere stadsbestuurders werden gedood, en bij het
plunderen van de stad zullen ook hun eretekenen in handen van de vijand zijn gevallen.
suspendat iam quarta Iovi: men was in de oudheid gewoon, een deel van de behaalde
buit aan Jupiter te geven; van een kwart is echter nergens sprake.
quarta: telkens het vierde stuk van de buit, ofwel het vierde deel; voor ‘een vierde’
wordt gewoonlijk ‘quarta’ (sc. pars) gebruikt. Onder ‘quartum’ geeft Blaise: redevance
d’un quart de récolte (verschuldigd bedrag van een kwart van de oogst); hier zou
‘quarta’ in dit geval vandaan kunnen komen. LS wijst (s.v. ‘quartum’) op een passage
bij Columella, waar ‘cum quarto’ gebruikt wordt in de betekenis van: ‘vier op één’ (Col.
3,3,4: nam frumenta maiore parte Italiae quando cum quarto responderint vix meminisse
possumus’). ‘quartum’ werd in de middeleeuwen wel gebruikt als graanmaat (Lexicon
Latinitatis medii aevi Iugoslaviae sub ‘quartum’).
87. (MP p.44)

1.

2.

Lambertus Hortensius (1501 - 1574) was priester en historicus; hij werkte oorspronkelijk als leraar aan de Hiëronymusschool te Utrecht. In 1544 werd hij rector van de
Latijnse school te Naarden. Bor (Bor 1601, fol. 150v.) vermeldt, dat hij ternauwernood
gespaard werd, omdat hij priester was. Zijn zoon Augustinus echter, die organist was,
werd voor zijn ogen vermoord. Hooft zegt (Hooft 1656, 269): 'wordende in zijn huys en
aanzight, zijnen zoone 't hart uit den lijve gelicht. 'T welk, ofthet (gelijk men zeyde)
thans gekookt, en der Spanjaarden spijze geweest zij, laat ik op zijn beloop staan.', en bij
Johannes Meursius heet het: '... qui tamen filium Augustinum, organistam, crudelissime
obtruncari, et occiso cor evelli, ante oculos vidit.' (Meursius 1621, 273).
Herodotus vertelt (I,23-4) over het avontuur van Arion, een buitengewone zanger die
aan het hof van Periandros van Corinthe verbleef. Op een dag kreeg hij zin om naar
Italië te gaan en kwam met enige zeelui overeen dat zij hem aan boord zouden nemen.
Onderweg echter beroofden zij hem en wilden hem vervolgens overboord zetten. Arion
vroeg hun om nog één maal een lied te mogen spelen en daarin stemden zij toe.
Vervolgens wierpen ze hem in zee. Door zijn prachtige muziek echter had hij een dolfijn
naar het schip gelokt, die hem op zijn rug nam en aan land bracht. Intussen waren de
zeelui naar Periandros gegaan om hem te vertellen dat ze Arion in Italië aan land gezet
hadden. Al gauw verscheen Arion bij Periandros en kwam uit wat er werkelijk gebeurd
was.
Hier betreft het Orpheus, die dieren van allerlei soort en zelfs bomen naar zich toe kon
lokken met zijn prachtige muziek.
detinuisse feras: Prop. 3,2,3 (Orphea detinuisse feras….dicunt)
88. (MP pp.44-45)

1.
2.

Koning Priamus van Troje zag volgens Vergilius (Aen. 2,526vv.) zijn zoon Polites voor
zijn ogen door Neoptolemos gedood worden.
caede sua: ‘caedes’ kan ook het bij moord vergoten bloed aanduiden; bijv. Ovid., Met.
14,199: vultus…caede madentes.
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89. (MP p.45)

5.
6.

Spieghel der Jeucht (Baudartius 1615;C7r.) geeft het verhaal over het trommelvel: 'Sij
hebben in sommige plaetsen de mans levendigh het vel of de huijt afgestroopt ende
hebben deselfde over haren trommelen gespannen’. Zie ook Hooft 1656, 319.
si vera est fama: Verg., Aen. 3,551 (hinc sinus Herculei, si vera est fama, Tarenti).
manip(u)lus: een handvol, bundel, bos; een compagnie, manipel. Toen de Romeinen nog
niet zo lang een leger hadden, zou een stok met een handje hooi of stro eraan gediend
hebben als standaard voor een compagnie soldaten, die hiernaar later een ‘manipel’
genoemd zou zijn (Ovidius, Fasti 3,117: ‘pertica suspensos portabat longa maniplos:
unde maniplaris nomina miles habet’). Foreestius plaatst dit gebeuren in de tijd van
Romulus.
signa maniplus erant: hier sluit de werkwoordsvorm zich aan bij ‘signa’, in de versie van
HR bij ‘maniplus’.
90. (MP p.45)
’Conclusio’ sluit het hoofdstuk over de Spaanse wreedheden af: Weet wel, Nederlanden,
dat het de graaf van Nassau is, die u uit deze verschrikkingen heeft gered!

De volgende gedichten (MP 91 – 112), gericht tot de tegenstanders van de Prins, behandelen de
'Merita Principis Auraicae in Belgas'. Er blijkt uit, hoezeer Foreestius op de hand van Oranje
was. Maar hij compromitteert zich niet: er worden geen namen van de tegenstanders van de
Prins genoemd. Van Oldenbarneveldts naam valt nergens.
91. (MP p.47)

5-6

Tijdens het Twaalfjarig Bestand vochten de raadpensionaris Johan van Oldenbarneveldt
en prins Maurits hun persoonlijke vete uit. Maurits was er een voorstander van om de
strijd met Spanje voort te zetten; hij verdacht Van Oldenbarneveldt er van, het land aan
de Fransen uit te willen leveren als een soort vazalstaat. Van Oldenbarneveldt had steeds
gestreefd naar nauwe banden met Frankrijk, omdat hij er van overtuigd was, dat dit land
zich bedreigd zou voelen, zolang het door Habsburgers omsingeld was en zodoende de
Nederlanden bij hun vrijheidsstrijd zou helpen. Inderdaad was dit aanvankelijk het
geval; zelfs de katholiek geworden Hendrik IV steunde de Nederlanden met geld en
raad. Na 1610, toen Lodewijk XIII van Frankrijk met Anna van Spanje en zijn zuster
Elisabeth met de Spaanse kroonprins Filips gehuwd was, zag Maurits geheel niets meer
in Frankrijk. Ook in de tijdens het bestand woedende godsdienstoorlog tussen de remonstranten (Arminius) en de contraremonstranten (Gomarus) behoorden zij tot tegengestelde partijen (hoewel beiden niet fel in godsdienstzaken waren): Van Oldenbarneveldt was remonstrants, terwijl Maurits zich tenslotte bij de contraremonstranten
aansloot. Van Oldenbarneveldt zou in 1619 als 'landverrader' ter dood gebracht worden.
(Van Deursen 2000, 234)
Foreestius, Oranje-gezind als hij was, overdrijft een beetje; de invloed van Van Oldenbarneveldt was groot, maar ook met Maurits viel niet te spotten, zoals heel duidelijk zou
blijken uit de ter dood veroordeling van Van Oldenbarneveldt. Voorts stierf Maurits'
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oudste broer, Filips Willem, in 1618, waardoor Maurits het vaderlijk erfgoed, en daardoor meer geldelijke middelen, verkreeg.
media plebe: Ovid., Fasti 5,20 (ausus de media plebe sedere deus).
tantum qui potuit condere lumen: Maurits is een zó groot man, dat hij zelfs zijn vader in
de schaduw stelt.
fraterna morte: Verg., Georg. 3,518 (maerentem abiungens fraterna morte iuvencum).
92. (MP pp.47-48)

1.

6.
17.

famulum: de stadhouder van een gebied was daar door de koning aangesteld als zijn
plaatsvervanger. Toen men zich onafhankelijk van Spanje had verklaard, stond de
stadhouder in dienst van de Staten. Maurits was stadhouder van zes van de zeven
provinciën; het stadhouderschap van Friesland viel toe aan de afstammelingen van Jan
van Nassau, een broer van Willem van Oranje.
annos…novem: Filips Willem stierf in 1618, negen jaar na het sluiten van het Bestand.
innumeras terras: o.a. het prinsdom van Oranje; goederen in de Dauphiné en in
Bourgondië; het burggraafschap van Besançon; baronieën en heerlijkheden van Breda,
Steenbergen, Grimbergen, Diest en Sichem; goederen in Brabant, Vlaanderen en
Luxemburg; de heerlijkheid Domburg en enige andere goederen op Walcheren; de stad
Grave en het land van Kuik; de heerlijkheid van Lek en Polanen (Hallema 158-9).
93. (MP pp.48-49)

1-2
7.

8.

factum est, quod: te vergelijken met ‘accidit, quod’, Kühner-Stegmann, II,2,§192,2f
(p.275).
Turnhout: in januari 1597 versloeg Maurits bij Turnhout een grote overmacht onder het
bevel van de onervaren graaf de Varax, nadat deze gepoogd had, de strooptochten van
Maurits' leger in Brabant te beletten. Er waren veel doden aan Spaanse zijde, onder wie
De Varax zelf.
Vlaanderen: de bekende slag bij Nieuwpoort in 1600, waar Maurits wel overwon, maar
die verder weinig gevolgen had: Vlaanderen werd niet ontzet.
signa relata: bijv. Sil., Pun. 8,8 (…signisque relatis); ook in het proza.
94. (MP p.49)

1.

Uraniae princeps: Catharina, een dochter van Willem de Zwijger, was gehuwd met
Philips Lodewijk II, graaf van Hanau-Münzenberg. Na de dood van haar echtgenoot
(1612) trad zij tot 1626 op als regentes namens haar zoon Philips Maurits. In die functie
gaf zij in 1623 een rijksdaalder uit, waarop aan één zijde een gekroond tweedelig
wapenschild is afgebeeld met de wapens van Hanau-Münzenberg en van Catharina (haar
wapen is identiek aan dat van haar vader). Het omschrift luidt: MON(eta): NOV(a):
CATH(arinae):
BEL(gicae):
PR(incipissimae):
VRAN(iensis):
TUTRICIS:
HAN(oniae): MVNTZ(enbergi): gevolgd door een vijfpuntige ster (Voûte, p.31-2). Hier
wordt dus 'Uraniensis' gebruikt voor 'van Oranje'.
Door deze aanspreektitel te gebruiken, verwijst Foreestius tevens naar de mythologie.
In Olympia waren tå OÈrãnia een plaats waar spelen ter ere van Zeus gehouden
werden. Herodotus gebruikt 'OÈrãniow' voor Zeus.
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Hieronder (MP 96) worden door Foreestius zelf als mogelijke naamgevers van Uranius
genoemd: de hemel, de muze Urania en de Hesperiden. Urania is de Muze van de
astronomie (Jacobus Revius bijvoorbeeld gebruikt ‘mijn Urania’ voor ‘mijn Muze’;
Revius II,157: 'Als mijn Urania Ernst Casimir beschreyde…'). Van de Hesperiden zegt
de dichter dat zij deze naam wellicht hebben gegeven naar 'het kind uit het woud',
waarmee op Zeus, kleinzoon van Ouranos, gedoeld zal zijn, die op de Ida door nimfen –
Arethusa, een van de Hesperiden, was een nimf van Diana - en Koureten (halfgoden uit
Euboia en Aitolië) groot werd gebracht.
Door deze vorm 'Uraniae' te gebruiken, vergelijkt de dichter de Prins van Oranje dus
met de oppergod.
(Minder waarschijnlijk is een vergelijking van Maurits met een van de verschillende
godinnen, in het bijzonder Afrodite, die de bijnaam 'Urania' hebben (Pauly
9A,1,kol.931-942). Er waren twee liefdesgodinnen: Venus Urania, de dochter van de
Hemel, en Venus Dione, de dochter van Zeus en Dione. De eerste staat voor de liefde tot
het hogere in de zin van Plato (Symposion 210a-211c, waar Diotima Socrates vertelt,
hoe men het Schone en Goede kan bereiken), terwijl de tweede de geslachtelijke liefde
vertegenwoordigt (zie bijv. Robb, hoofdstuk 3)).
5. tempore non alio: Verg., Georg. 3,245 (tempore non alio catulorum oblita leaena). Het
moet hier, gezien vers 7 (pax erat), om het begin van het bestand gaan.
6. libertas deteriore loco: vrijheid van de tweede rang; de Nederlanden hebben zich nu wel
onafhankelijk verklaard (1581), maar zij zijn dat niet in de ogen van de Spanjaarden,
zodat zij èchte vrijheid nog moeten bevechten.
10. Maurits heeft ons tweemaal gered, zijn vader eenmaal: Maurits ontzette vele steden èn
heeft het kwaad, belichaamd door Van Oldenbarneveldt, gekeerd.
11-12 dissimilis...exitus illis sit: moge Maurits niet, zoals zijn vader, vermoord worden.
95. (MP p.50)
3-4

tempora componat si quis praesentia primis <temporibus>, quoque suis <temporibus>
usi sitis uterque modo…
9-10 auro…posse capi: Maurits was niet omkoopbaar (zie bijvoorbeeld Van Aitzema I,455).
11. Uraniae: zie het commentaar bij MP 94,1.
96. (MP pp.50-51)
1.

5.
6.
8.
11.

Uranie: zie MP 94,1.
nomen fatale tyrannis: Jupiter verzette zich tegen zijn tirannieke vader, Maurits verzet
zich tegen de Spaanse tiran.
Hesperides…puellae: de dochters van de Nacht of van Atlas; zij waren de bezitsters van
een tuin met gouden appelen.
de fetu nemoris: zie MP 94,1.
sin pretio est: zie MP 95,9-10.
provincia dives: hier overdrijft de dichter een beetje; Holland was altijd ‘de provincie
van Van Oldenbarneveldt’ geweest, maar werd Oranjegezinder naarmate het conflict
tussen Maurits en Van Oldenbarneveldt zich toespitste. (zie bijvoorbeeld Beelaerts van
Blokland 146)
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97. (MP p.51)
1.

3.
5.

'pace': het Twaalfjarig Bestand. Van Oldenbarneveldt had de 'resolutie tot vrede der
kerk' laten aannemen, die bepaalde, wat de kerk voortaan op leerstellig gebied mocht
verkondigen, en waarin op wederzijdse tolerantie werd aangedrongen. Toch scheidden
de contraremonstranten zich tenslotte af (1617) en toen de Haagse contraremonstranten
een apart kerkgebouw wilden hebben (zie bijv. Van Deursen 2000,257 vv.), sloot
Maurits zich bij hun eis aan en weigerde, zijn troepen tegen hen in te zetten. Van Oldenbarneveldt wist nu door de Staten van Holland de 'scherpe resolutie' te doen aannemen,
die o.a. bepaalde, dat de Staten zelf waardgelders (speciale huurcorpsen) mochten
aanstellen, die onder bevel van de Raad van State zouden staan, dat zij juridische
problemen zelf mochten berechten en dat alle in Holland gelegerde troepen de wettige
overheden in het gewest en in de steden moesten gehoorzamen overeenkomstig hun eed.
Door het werven van eigen troepen zouden de steden zich eventueel tegen Maurits
kunnen verdedigen. Maurits zou tenslotte in vele Hollandse steden 'de wet verzetten' en
Van Oldenbarneveldt gevangennemen. (Hallema 168; Beelaerts van Blokland 144).
male res gesta est: Hor., Sat. 2,3,37 (male re gesta) en 74 (male rem gerere).
'illo sine': anastrofe; Kühner-Stegmann II,1,§113, sub e) (p.586): met ‘sine’: bijv. Cic.,
Inv. 2,40: quibus sine; Lucr. 4,1173: hac sine; Verg., Ecl. 10,48: me sine; Hor., Sat.
1,5,99: flamma sine.
98. (MP pp.51-52)

4.

ipse: sc. hostis.
99. (MP p.52)
Er zijn in de loop van zijn leven verschillende pogingen gedaan om Maurits te vermoorden. In 1623 zou een samenzwering van remonstranten en katholieken onder leiding van
de twee zoons van Van Oldenbarneveldt ontdekt worden; de oudste, Groenevelt, werd
berecht, de ander, Stoutenberg, wist te vluchten. Men trachtte enige malen, Maurits een
lijfwacht aan te praten, maar hij voelde daar weinig voor. (Van Deursen 2000, 286; Van
der Kemp IV,154-5 en 376-7)
100. (MP p.52)
Foreestius geeft de Spanjaarden kennelijk ook de schuld van de burgertwisten die
tijdens het Twaalfjarig Bestand over de godsdienst ontstonden ('per te bella gerit'). Deze
mening komt ook in verschillende andere gedichten van hem naar voren, evenals in
Hispanus Redux (MP 132,176vv.; MP 159,4; HR 2,187-8). Was Foreestius er, mèt
Maurits, bang voor, dat Van Oldenbarneveldt de Nederlanden aan de Spanjaarden uit
zou leveren (Van der Kemp III,54)?
102. (MP pp.53-54)

3.

procul - est: landvoogd Albert trok in 1596 op tegen Calais. Hendrik IV vroeg de
Nederlanden om hulp, waarop Maurits 'niet zonder grooten tegenzin der Staten, die,
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14.

zijne onverschrokkenheid op prijs stellende, evenwel de gevaren voor zijnen persoon
duchteden' vanuit Zeeland met een leger scheep ging naar Calais. Toen hij daar
aankwam, was de stad juist gevallen, zodat hij onverrichter zake terugkeerde (van der
Kemp II,18-9).
sanguine spumans: Verg., Aen. 6,87 (et Thybrim multo spumantem sanguine cerno.)
vos victoris…fore: Kühner-Stegmann II,1,§86,1a (p.452): met het werkwoord ‘esse’ kan
de genitivus zich als praedicaat verbinden, net zoals hij dat met substantiva als attribuut
doet, als genitivus possesivus of partitivus; bijvoorbeeld: Liv. 6,40,17: praeter Capitolium atque arcem omnia haec hostium erant.

In de volgende zes gedichten gaat het over de rondgang (legatio) van Maurits langs de steden
die tegen het einde van het Bestand tegen hem in opstand gekomen waren en, zoals Van
Oldenbarneveldt hun toegestaan had, eigen troepen (de 'waardgelders') in dienst genomen
hadden.
103. (MP pp.54-55)
3.
14.

foedera rerum: Luc., Phars. 2,2 (signa dedit mundus legesque et foedera rerum).
bello...utroque: de strijd met de Spanjaard en die met Van Oldenbarneveldt.
104. (MP p.55)

1.

2.
4.

maxima victoria: Maurits’ overwinning op Van Oldenbarneveldt (1619); Maurits heeft
de Nederlanders hun 'vaderlijke grond' teruggegeven (vs 6, patrium…solum).
victoria parta est: Ovid., Met. 13,348 (illa nocte mihi Troiae victoria parta est).
piceum...urere...cadum: als teken van vreugde.
cum Flandra…littora stravit Iber: vóór de slag bij Nieuwpoort in 1600 (zie ook MP
93,7).
105. (MP pp.55-56)

5.
6.
7.

omnia: zie voor de steden, waar het om gaat, bijv. Van der Kemp I,108-113 en 124-128;
II,30-34.
arte nova: bijv. Verg., Aen. 7,477 (arte nova speculata locum…).
illa: Belgica salva (vs 2).
106. (MP p.56)

1.
3.
7.

improbe: waarschijnlijk gericht tot de tegenstanders van Maurits, die geen voortzetting
van de oorlog wilden.
nota fides: Sil., Pun. 1,330 (in terris iam nota Fides!…).
Toen het Twaalfjarig Bestand ten einde was, volgde een zeer natte herfst/winter. Zie ook
HR 111.
placido...vere: Sil., Pun. 3,379 (hic adeo, cum ver placidum flatusque tepescit).
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107. (MP p.57)
Foreestius legt de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor de interne twisten bij de
Spanjaarden; dit impliceert een vermoeden van Spaansgezindheid van de tegenpartij.
Zie bijv. het commentaar bij MP 97,1 en MP 100, en Van der Kemp III,54-5.
3-4 Maurits moest, als opperbevelhebber van het leger, de strijd aangaan met de 'waardgelders', die de steden volgens een besluit van Van Oldenbarneveldt zelf in dienst
mochten nemen.
6. De naam Hesperia wordt voor Spanje gebruikt en soms ook voor Italië.
108. (MP p.57)
1.

Zie het commentaar bij MP 97,1.
109. (MP p.58)

1.
4.

Op het laatste vers na is dit gedicht hetzelfde als het gedicht dat aan het begin van
Merita Principis Auraicae in Belgas onder het portret van Maurits afgedrukt staat. In het
laatste vers kan hier 'maximus ille Ducum' op Maurits slaan, maar ook op God.
Zie voor 'Palladium' het commentaar bij het eerste gedicht.
fama...canit: Mart., Spect. 6,4 (quidquid fama canit, praestat harena tibi).
110. (MP p.58)

2.

Romano consule: abl. abs.; of is 'Romano consuli' (dativus auctoris) bedoeld?
111. (MP p.59)
In het jaar 1618 verschenen er twee kometen, komeet 1618, I en komeet 1618, II, zoals
ze tegenwoordig aangeduid worden. De eerste was zichtbaar van 25 augustus tot 25
september, de tweede van 25 november tot 22 januari 1619. Het moet hier dus (‘sub
hiemem’) om de tweede komeet gaan. (Marsden 33).
Kometen zouden stormen en veranderingen ten kwade voorspellen (Cicero, Divin.
1,10(18), en Nat. D. 2,14: '...tum stellis his quas Graeci kom∞taw, nostri cincinnatas
vocant, quae nuper bello Octaviano magnarum fuerunt calamitatum praenuntiae,...'.
Grotius 1970-78, 1A, p.71: Adamus Exul 495-497: 'Ibi, qui malorum posteris utinam
tuis / nunquam sit index nuntia cladis face,/ fulget Cometes...'. Jacob Cats echter spreekt
in zijn ‘Bedenckinghe op de steertsterre, ghesien in ’t jaar 1618, ende gheduydet op de
vergaderinghe van de synode ghehouden te Dordrecht’ (Cats 1885,72) de hoop uit, dat
de komeet, evenals de ster van Bethlehem, een goede tijding brengen zal:
25. God laet nu wederom haer thoonen in de wolcken
Een onghewone sterr’, dies is het hert der volcken
Verslaghen en verbaest, dus staet een yeder stil,
En wacht met vrees en anghst wat dit beduyden wil!
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33. Geeft, dat dit nieuwe jaar en dese nieuwe Sterre
Vernieuw’ ons ouden mensch!…..
37. Coom, ware Vredevorst! en stel doch, in de stede
Van desen langhen twist, dijn Goddelijcken vrede!
Er zijn ook enige pamfletten met deze komeet als onderwerp (bijv. Knuttel 2800-3).
1.
3.
10.

sanguineum...flagellum: bijv. Verg., Aen. 8,703 (sanguineo…flagello).
sit monuisse satis: Sil., Pun. 7,405 (haec monuisse satis…); meruisse fatemur: bijv.
Ovid., Met. 8,492 (Deficiunt ad coepta manus. Meruisse fatemur).
duce…pio: Vergilius gebruikt het epitheton ‘pius’ bij Aeneas, de plichtsgetrouwe. Zie
ook MP 117,1.
112. (MP pp.59-60)

1.
5.

De komeet verscheen in het jaar waarin Van Oldenbarneveldt ter dood was gebracht;
geen wonder, dat er velen niet op de hand van Maurits waren.
gens barbara: het Spaanse volk.
De ablativus 'terris' zou analoog met 'terra', te land (Liv. 23,40,2: terra rem gerere),
ingezet kunnen zijn.
113. (MP p.60)

5.

De gedichten MP 113 tot en met MP 117 behandelen het nieuwe grafmonument dat
opgericht is ter ere van Willem de Zwijger.
In 1614 gaven de Staten-Generaal aan Hendrick de Keyser de opdracht om een grafmonument voor Willem van Oranje in de Nieuwe Kerk te Delft te vervaardigen. Het
was in 1622 klaar, zodat toen zijn stoffelijke resten van zijn eerste graf (vs 1: tumulus
vilis) naar dit praalgraf overgebracht konden worden.
M.: monumentum.
insigne trophaeum: Sil., Pun. 14,682 (ergo extat saeclis stabitque insigne tropaeum);
Verg., Aen. 11,385-6 (Teucrorum tua dextra dedit, passimque tropaeis / insignis agros.).
114. (MP p.61)

1.
9.

Het lijk van Willem van Oranje werd gebalsemd en met groot ceremonieel op 3
september 1584 te Delft in de Nieuwe Kerk begraven.
ne mirere: Mart. 12,1,18.
cura sepulti: Ovidius (Fasti 5,657) heeft 'cura sepulcri' aan het einde van het vers.

116. (MP p.62)
1.

Brutus: de moordenaar van Caesar, M. Iunius Brutus, die eerst met Caesar bevriend was,
maar zijn tegenstander werd, toen deze de macht meer en meer aan zich trok, tenslotte
de 'dictatuur voor het leven' kreeg en dus een tiran werd als Filips II, of L. Iunius Brutus,
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een van de (legendarische) eerste consuls van Rome (Liv. 1,60,4)? Willem de Zwijger is
heel goed met deze laatste te identificeren (vele Romeinen, waaronder trouwens ook M.
Iunius Brutus, beweerden, van de eerste consul af te stammen, hetgeen als een grote eer
gezien werd). De Brutus die Caesar vermoordde, is nooit erg populair geweest. (Pauly
10,1,973-1020). Zie voor Brutus in de renaissance (als voorbeeld van op juiste wijze
ingrijpen ten gunste van het vaderland): Bloemendal II,89.
utroque: Karel V en Filips II.
patriae....pater: 'vader des vaderlands'; bijv. Ovid., Fasti 2,637 (…patriae pater, optime
Caesar); Prudentius, c. Symm. 2,432v (appellans patrem patriae, populi atque senatus /
rectorem…; het betreft Augustus); zie ook Bloemendal II, 250.
117. (MP p.62)

1.

2.

Een numerale, of chronogram, incarnatie, jaartalvers, geeft een belangrijk jaartal weer;
de letters die voor een romeins cijfer kunnen staan, moeten als romeinse cijfers gelezen
en opgeteld worden. Als we dat in dit geval doen, krijgen we 1584
(I+I+I+I+I+C+V+I+I+I+M+V+I+C+I+C+C+I+I+C+V+I+V+L+I).
Dit is, op de gedichten van Petrus Cuneus en Daniel Heinsius aan het begin van Idyllia
sive Heroës resp. Merita Principis Auraicae in Belgas na, het enige gedichtje van
iemand anders, dat door Foreestius - er kennelijk trots op, dat zijn vader zich ook aan de
dichtkunst gewijd had - opgenomen is. Het sluit goed aan bij de voorafgaande
gedichten.
pietatis imago: Aeneas is het eerste voorbeeld van een ‘pietatis imago’; bijv. Verg., Aen.
6,405; in de christelijke literatuur: Prudentius, c. Symm. 1,154-5 (…coepit falsae pietatis
imago / ire per ignaros…nepotes).
Balthasar Gerards vermoordde Willem van Oranje op 10 juli 1584.

De gedichten MP 118 t/m 131 sluiten aan bij Ad Magnum Britanniarum Regem, dat door
Foreestius in één band met Hispanus redux (de gedichten 129-139) gepubliceerd werd (zie daar
voor algemeen commentaar); zodoende zijn zij hier éprosdiÒnuson, niet op hun plaats
(Liddell-Scott: not to the point, mal à propos).
118. (MP p.63)

1.
2.

In fatidicum numerale ‘Fridericus fit rex Boemiae’. Als men alle letters die voor een
romeins cijfer kunnen staan, optelt, krijgt men 1619, het jaar, waarin Frederik koning
van Bohemen werd (I+D+I+C+V+I+X+M+I).
avi funus: de grootvader van de ‘winterkoning’, Willem van Oranje, stierf in 1584.
Numa: een van de eerste koningen van Rome, beroemd om zijn goede leiderschap (Liv.
1,18vv; zie ook MP 84, vers 2).
iuveni: Frederik V (1596-1632) was de zoon van de calvinistische keurvorst Frederik IV
van de Palts en van Louise Juliana, een dochter van Willem van Oranje. Hij was keurvorst van 1610-1620; op 26 augustus 1619 werd hij koning van Bohemen. Hij trouwde
in 1613 met Elisabeth, de dochter van Jacobus I van Engeland. Zie voor uitgebreider
commentaar HR 129-139.
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3.
6.

Quod dubitas: ‘wat betreft het feit, dat u aarzelt’, ‘als u aarzelt’; zie Kühner-Stegmann
II,2,§192,3a (p.277).
nobile nomen: Sil., Pun. 1,274 (clementer crescente iugo, quis nobile nomen).
119. (MP pp.63-64)

2.
3.
8.
9.
10.
11.

13.

immuni nec licet esse tibi: zie MP 12,6.
regia coniux: Verg., Aen. 2,783.
nec tacitum peragit laetior annus iter: Ovid., Ep. Pont. 4,10,54 (et tacite peragens lene
Melanthus iter) en Trist. 5,10,6 (et peragit lentis passibus annus iter).
protulit anni: Auson., Ecl. 9,3 (Martius antiqui primordia protulit anni).
imperij titulum: Ovid., Fasti 4,675 (…titulum imperii…);ook in het proza.
Hinc signata tuo labuntur tempora regno: Ovid., Met. 15,179 (labuntur tempora), Ovid.,
Fasti 2,7 (…signataque tempora fastis) en Luc., Phars. 1,315 (continuo per tot satiabunt
tempora regno?).
natalis: Frederik werd geboren op 26 augustus 1596; op 26 augustus 1619 werd hij
koning van Bohemen.
120. (MP pp.64-65)

3-4

5.
7.
10.

sceptrum fatale recusat accipere: dit is niet in overeenstemming met de feiten: Jacobus
wilde Frederik ontraden, het koningschap over Bohemen te aanvaarden, maar voordat
die boodschap deze kon bereiken, had hij het al aanvaard. Zó groot was de pietas van
Frederik dus niet, dat hij de gelegenheid om meer macht te verkrijgen, liet schieten.
(Steinberg 38; Willson 411; zie ook HR-MBR 130,94).
sanguinis usus: Stat., Theb. 7,199 (nam cui tanta quies irarum aut sanguinis usus); Luc.,
Phars. 2,477 (donavit socero Romani sanguinis usum.).
parvique nepotes: Ovid., Met. 4,563 en Ep. 11,83.
nomen inane: Ovid., Heroid. 10,116 (et data poscenti, nomen inane, fides!).
121. (MP p.65)

1.
5.

6.
8.

De jonge vorst is Frederik V van de Palts, die op jeugdige leeftijd al koning werd toen
zijn vader gestorven was. Zie MP 118,2.
praetexta: de toga praetexta werd door kinderen van aanzienlijken tot hun veertiende à
zestiende jaar gedragen. Frederik werd in 1596 geboren en was dus de toga praetexta al
ontgroeid toen hij in 1613 met Elisabeth van Engeland in het huwelijk trad.
primaque fecit avum: o.a. Ovid., Trist. 4,10,75-6 (filia me mea bis prima fecunda
iuventa, / sed non ex uno coniuge, fecit avum).
Caesare: de keizer van Oostenrijk, Ferdinand, die door de Bohemers afgezworen was.

122. (MP pp.65-66)
4.
6.

habere notas: Ovid., Am. 1,7,42 (Et collum blandi dentis habere notam).
facili...manu: Tib. 1,1,8 (Rusticus et facili grandia poma manu); sceptra manu: Ovid.,
Met. 1,596 (sceptra manu teneo…).
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pater ipse deum: Mart. 9,3,6.
talibus auspicijs...honorem: Verg., Aen. 5,534 (talibus auspiciis exsortes ducere
honores).
123. (MP p.66)

1.
2.
3.
5.
9.
10.

regno successit avito: Verg., Georg. 3,228 (regnis excessit avitis).
unctum...Dei: een christelijke uitdrukking; bijv. Cyprianus, Epist. 70,2,2; impia turba:
o.a. Luc., Phars. 3,666 (inpia turba super medios ferit ense lacertos.)
auri regnique cupidine captus: Luc., Phars. 7,240 (flagransque cupidine regni) en 7,747
(aurique cupidine caecos); Ovid., Met. 13,762 (cupidine captus).
grave munus erat: Mart. 2,30,2 (Quae vel donanti non grave munus erat.).
aurea...aetas: bijv. Ovid., Met. 15,96. Zie ook MP 3,1.
Da, Pater: in de klassieke en christelijke literatuur voorkomend; bijv. Verg., Aen. 3,89;
Boethius, Phil. Conc. 3,9,22.
ferro: het ijzer, ofwel de oorlog; tevens een toespeling op de ‘ijzeren tijd’.
124. (MP pp.66-67)

1.
3-4

miracula rerum: Verg., Georg. 4,441 (omnia transformat sese in miracula rerum).
divini...Numinis: bijv. Lucr. 6,57 (possunt ac fieri divino numine rentur); Cic., Div.
1,106 (conspexit Marius, divini numinis augur).
125. (MP p.67)

1.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Anglii: een volk in Germania dat zich omstreeks 45 n.Chr. met de Saxen verenigde en
Britannia veroverde (Tac., Ger. 40).
moesta silentia: Stat., Silv. 2,1,68 (et situs in thalamis et maesta silentia mensis) en Th.
10,382 (…eunt taciti per maesta silentia magnis).
genus omne ioci: Ovid., Trist. 1,8,34 (in genus omne loci).
declarat gaudia: Catul. 64,34 (dona ferunt prae se, declarant gaudia vultu).
munera rara: Mart. 13,91,2 (Ambrosias ornent munera rara dapes).
scatent vino fontes: bijv. Plaut., Aul. 558 (si vino scatat) en Lucr. 5,598 (largifluum
fontem scatere atque erumpere lumen); omine laeto: Luc., Phars. 8,585 (….numquam
omine laeto).
aurea saecla: o.a. Verg., Aen. 6,792-3; zie MP 3,1.
126. (MP p.67-68)

1.

Transilvaniae: Transsilvanië (Zevenburgen) is het noord-westen van het huidige
Roemenië (Stephanus 1601,1500: …pars fuit olim Daciae et extrema eius regio trans
montes Carpathios, ad Axiacem fluvium usque producta). Het was in deze tijd een
vazalstaat van Turkije met godsdienstvrijheid en een grote autonomie. Het land was
grotendeels calvinistisch. Bethlen Gabor, vorst van Zevenburgen en later ook koning
van Hongarije, steunde Bohemen.
Getici Caesaris: de Habsburgse keizer; de Geten waren een volk ten noorden van de
Beneden-Donau.
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3.
4.
8.
9.

mundi pars...debere fatetur: Luc., Phars. 4,106 (sic mundi pars ima iacet) en Ovid., Ep.
Pont. 4,5,31 (Vivit adhuc vitamque tibi debere fatetur).
De twee vijanden uit de verzen 3 en 4: Spanje (circumsidet oras) en Oostenrijk (zie ook
de inleiding bij HR-MBR).
ferro…pietate: Prop. 3,22,21: ‘nam quantum ferro tantum pietate potentes’.
Pannonia: landstreek ten zuiden van de Donau; het westen van het huidige Hongarije,
met Slowenië en Kroatië (Stephanus 1601,1160: Panonia regio Europae latissima,
Danubio a Germania ad Septentrionem dirempta, ab Oriente habens Maesiam, quae et
Servia et Bulgaria dicitur; ab Occidente Noricum, a Meridie in Istriam usque et
Illyricum extensa…). Foreestius heeft het hier over Hongarije, dat Bohemen steunde.
127. (MP p.68)

1.
4.
6.
8.

Op 5 november 1414 begon het concilie van Konstanz. Sigismund, koning van het
Roomse Rijk en van Hongarije, had er op aangedrongen, dat er een concilie plaats zou
vinden. Eén van zijn drijfveren was het feit, dat hij de kwestie Johannes Hus (die de
denkbeelden van de Engelse theoloog John Wyclif aanhing en van ketterij beschuldigd
werd) uit de wereld wilde hebben voor hij zijn kinderloze broer Wenceslas zou
opvolgen als koning van Bohemen. Daarom bood hij Hus een vrijgeleide aan om zich te
Konstanz te komen verdedigen in een publieke hoorzitting; ook beloofde hij hem een
vrije terugkeer. Hus aanvaardde dit aanbod. Op 28 november werd hij echter toch
gevangen genomen, evenals zijn volgeling Hiëronymus. Hus werd op 6 juli 1415 ter
dood veroordeeld en verbrand, Hiëronymus op 30 mei 1416. De Boheemse en Moravische adel, die gepoogd had, vrijspraak van Hus te bewerkstelligen, werd van ketterij
beschuldigd. In september 1415 noemde de universiteit van Praag Hus een heilige
martelaar; het concilie verbood deze daarop alle activiteiten. De hussieten waren zeer
verbolgen over deze gang van zaken en kwamen in opstand. Wenceslas stierf.
Sigismund wilde zijn broer opvolgen en trok in de zomer van 1420 met een groot leger
naar Praag, waar hussieten uit het hele land intussen samengekomen waren, waaronder
een sterk leger onder leiding van Jan Zizka uit Zuid-Bohemen. Sigismund bezette het
Kasteel van Praag en liet zich tot koning kronen. Verder kwam hij echter niet: zijn leger,
dat door ziekte verzwakt was, werd verjaagd door Zizka. Ook een tweede poging, met
nieuwe troepen, mislukte (Krofta VIII,57-70).
viri, timor omnis abesto: Verg., Aen. 11,14: maxima res effecta, viri; timor omnis
abesto.
agmina quina: er wordt waarschijnlijk gedoeld op de pest, die toen in die streken
heerste.
militat: militia, militare worden in de christelijke literatuur zeer dikwijls in combinatie
met deus aangetroffen.
Ciscas duos: Jan Zizka was door zijn overwinningen op Sigismund natuurlijk een overal
bekende held geworden.
128. (MP pp.68-69)

1.

igni ferroque: ‘te vuur en te zwaard’; Stat., Ach. 1,657 ("Sed pater--" ante igni ferroque
excisa iacebit); dikwijls in proza.
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3.

tria regna: Bohemen, Hongarije en Zevenburgen? Men zou Hongarije als afgevallen van
de Habsburgse zaak kunnen beschouwen, omdat het Bohemen te hulp kwam (zie HRMBR 130,122).
129. (MP p.137)

5.

ancile...vanum: 'een waardeloos schild'; het gaat om een langwerpig rond (als een
viool ingesneden) schild; in het bijzonder het heilige schild dat tijdens het bewind van
koning Numa uit de hemel kwam vallen. Men vervaardigde nog elf soortgelijke
schilden; jaarlijks werden zij door de Salii in optocht rondgedragen (Ovid., Fasti
3,377-8: idque ancile vocat, quod ab omni parte recisum est, / quaque notes oculis
angulus omnis abest).
Aeternum generi vestro fore nuntiat ille / hoc regnum,…: een valse profetie!

7-8

130. (MP p.138)

2.
6.

Rupert was de tweede zoon van de winterkoning; zijn eerstgeboren zoon heette Frederik
Hendrik (vs 5).
rex bone: Baudius gebruikt ‘rex bone’ in vers 1 van zijn epos 13, dat eveneens tot
Jacobus gericht is (Baudius 1640, 585-6).
brachia parva: Ovid., Met. 6,358-9: hi quoque vos moveant, qui nostro bracchia tendunt
/ parva sinu.
131. (MP pp.138-139)

1.

4.

5.

11.
12.

placidae cultor pacis: Jacobus zag zichzelf als 'the peace-maker, or Great Brittaines
blessing', zoals de titel luidt van een tractaat uit 1619 waarvan hij waarschijnlijk zelf een
gedeelte schreef. Hij probeerde zowel de zaak van de protestanten te dienen als vrede
met Spanje te bewaren - twee totaal tegenstrijdige doelstellingen. Zodoende bleef het
steeds bij praten, terwijl het Engelse parlement een duidelijke buitenlandse politiek
wilde en de koning er van verdacht, vriendelijker tegen Spanje gestemd te zijn dan in
feite het geval was. (Willson, hoofdstuk XV)
quam dare Germanis te cupit: de Habsburgers stonden in de Dertigjarige Oorlog, die
nog maar net begonnen was toen Frederik koning van Bohemen werd, tegenover het
protestantse blok. Engeland wilde buiten dit conflict blijven; men bemoeide zich echter
wèl met de Boheemse kwestie.
legatos: in mei 1621 zond Jacobus I Digby naar Wenen om te onderhandelen met keizer
Ferdinand, maar omdat Frederik niet wilde geloven dat hij Bohemen definitief verloren
had en overal om hulp aanklopte, waren de kansen op succes gering. Digby wist een
tijdelijke wapenstilstand te bewerken, maar die werd al gauw van beide kanten
geschonden. (Ibid. 420)
gentis fama: namelijk van de Habsburgers.
affini: keizer Ferdinand II was een verre verwant van de Spaanse koning. Na de dood
van Karel V was de macht van de Habsburgers aan zijn zoon Filips II (de Spaanse lijn)
en aan zijn jongere broer Ferdinand I (de Oostenrijkse lijn) gekomen. In 1619 regeerde
Filips III, een zoon van Filips II, over Spanje; Ferdinand II was een achter-achterkleinzoon van Ferdinand I.
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132. (MP pp.69-77)
Dit lange gedicht, een toespraak tot de Verenigde Nederlanden, is een oproep tot
eensgezindheid, nu het bestand af gaat lopen. Het vormt een inleiding op het volgende
groepje gedichten (tot en met MP 162). Duidelijk blijkt, dat de dichter het geheel met
prins Maurits eens is: er moet nog geen vrede gesloten worden, de strijd tegen Spanje
moet weer beginnen.
Indeling:
1- 47:

48-103:

104-184:

2.

Nederland is over de hele wereld beroemd en heeft op Spanje na alleen
vrienden; in vss 14-39 volgt een opsomming van die vrienden en daarna een
aansporing niet hoogmoedig te zijn, nu er tijdelijk vrede is.
korte beschrijving van de gebeurtenissen tot aan het bestand: Alva en zijn
schrikbewind; het ontzet van Den Briel; de moord op Willem van Oranje;
het zoeken naar een nieuwe leider; prins Maurits.
het bestand: oproep om Oranje trouw te blijven, de godsdiensttwisten neer te
leggen, in te zien, dat die de Spanjaard in de kaart spelen, doordat de
Nederlanden uiteenvallen en een leider ontberen. De Synode. Het is nu nog
steeds niet rustig. Oproep tot verstandig handelen nu het bestand eindigt.

fama vagatur: Verg., Aen. 2,17 (ea fama vagatur); ‘vaga’ komt meer malen als epitheton
bij ‘fama’ voor.
3. pictum lumina mundum: zie bijv. Prop. 4,3,37 (pictos ediscere mundos) en Man. 2,18
(…immenso volitantur / volitantia lumina mundo…).
4. attonitae: sc. gentes.
8-9. Het moet hier om Nederland zelf en de overzeese gebiedsdelen gaan.
Moeilijke verzen; ik heb 'orbis' met 'terras' verbonden en 'unius' met 'pulveris; 'terras
orbis non unius pulveris': landen met gebieden van allerlei aard; landen, die veel van
elkaar verschillen.
10. auctore Deo: zeer frequent in de christelijke literatuur; bijv. Paulinus Nolanus, Carm.
10,143.
12. compleri navibus aequor: Verg., Aen. 1,381 (…conscendi navibus aequor).
14vv. Er volgt nu een opsomming van de landen, waar de Nederlanders zijn geweest op hun
(ontdekkings)reizen; doordat Foreestius deze met in de antieke tijd gebruikelijke
benamingen aanduidt, is het wel eens lastig om te achterhalen over welk land het gaat.
Libyes...littus utrumque: de twee voor Libye belangrijke delen van de Middellandsezeekust, rondom het huidige Tripolis en Bengazi.
18. Scythae: de algemene naam van de volkeren in Zuid-Rusland en Siberië.
post terga relicto: Ovid., Met. 2,187 (post terga relictum).
19. viam glacies...negavit: Willem Barentz poogde in 1594, 1595 en 1596 een doorvaart
naar Indië te vinden via het noorden; de laatste tocht liep uit op de bekende
overwintering op Nova-Zembla.
20. Bisthonio tyranno: de Bistoniërs waren een volk in Thracië. Foreestius doelt hier
waarschijnlijk op de Turken.
21-22 De overwinning van Van Heemskerck op de Spaanse vloot bij Gibraltar (1607)? De
noordkust van Afrika was vrijwel geheel in Turkse handen, een klein gedeelte tegenover
Gibraltar echter niet.
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amicus: de Turkse Sultan is de vijand van Spanje en zodoende de vriend van de
Nederlanden.
27. diversis iungeris oris: Sil., Pun. 9,434 (…diversis orbis in oris).
30. Volkeren in het oosten en Europese volkeren; Aurorae populi: Verg., Aen. 8,686 (over
Antonius): victor ab Aurorae populis et litore rubro.
32. Versus hypermetricus.
Celtamque: de Kelten waren een volk in Zuid-Frankrijk; hier als ‘pars pro toto’: de
Fransen (Stephanus 1601, 485).
33. Jacobus I was als Jacobus VI al koning van Schotland; hij verkreeg de heerschappij over
Engeland bij de dood van Elisabeth in 1603.
34. Suecum: bedoeld zijn waarschijnlijk de Suevi (Noord-en Midden-Duitsland); zij worden
immers in één adem genoemd met de Cimbri, die in Jutland en Sleeswijk-Holstein
woonden. De Duitsers en de Denen zijn, als hervormden, verbonden met de Nederlanden.
37. Allobrogumque ducem: de Allobroges waren een volk in Oost-Frankrijk; hier wordt
waarschijnlijk op het hertogdom Savoye gedoeld.
38-39 Duces sacri populosque clientes imperij: de protestanten in Duitsland.
39. proprijsque utentes legibus urbes: steden als Venetië, Milaan, Genua, Parma.
legibus urbes: Verg., Georg. 1,510 (vicinae ruptis inter se legibus urbes).
42. fractus bello, fatisque repulsis: Verg., Aen. 2,13 (incipiam. fracti bello fatisque repulsi).
48vv. Zie HR 29 en volgende.
51. instrumenta necis: Ovid., Met. 3,698 (instrumenta necis ferrumque ignesque parantur).
53. nilque sui: Kühner-Stegmann II,1,§116,2 (p.597-9): ‘sui’ wordt gebruikt als genitivus
objectivus, niet als genitivus partitivus, zoals hier het geval is. Er zijn echter gevallen
waarin in plaats van het pronomen possessivum de genitivus van het pronomen
reflexivum (met nadruk) wordt gebruikt (Anmerk. 4); bijv. Ovid., Met. 3,435: nil habet
ista sui).
54. Egmondus, Celtarum terror: Filips II voerde direct nadat hij Karel V opgevolgd was
oorlog met Frankrijk. Op 10 augustus 1557 behaalde de graaf van Egmond een
overwinning bij St. Quentin, op 13 juli 1558 een bij Grevelingen. Zie ook het
commentaar bij HR 38.
55. funere fratres: ‘funere fratris’ bij Lucr. 3,72 (crudeles gaudent in tristi funere fratris).
Het gaat om Gijsbert en Dirk van Batenburg (zie HR 38).
59. Zie HR 40.
61. rexerat annos: Stat., Silv. 5,2,57 (rexerit anno).
62. servire paratum: Juvenal. 12,106 (Caesaris armentum nulli servire paratum).
64. pater omnipotens: bijv. Verg., Aen. 1,60; ook in de christelijke literaruur, bijv.
Ambrosius, Incarn. Dom. Sacr. 10 (112).
65. 1572; zie ook HR 54.
66. assertrix: dit woord komt niet dikwijls voor; Augustinus, c. Iulian. Op. Imperf. 6,5 heeft:
‘…voluptatem sexuum tabem esse generis humani, assertricem iuris diabolici,…’.
‘Cetedoc’ geeft nog drie gevallen, waarin dit woord gebruikt wordt; het betreft weinig
bekende auteurs.
72. Enkhuizen, altijd opstandig, schaarde zich in 1572 achter de Prins; het werd toen de
thuishaven van de leider van de Geuzen, Sonoy.
74. coelesti numine: bijv. Ovid., Met. 14,594 (tum pater “estis” ait “caelesti numine digni);
nauwelijks in de christelijke literatuur.
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75.
78.
79.
80.
82.
93-95

95.
98.
100-1

102.
109v.
109.

110v.
112.

115.
117.
121.
124.
125.
130.
131.
133.
134.
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quis in plaats van aliquis: zie Kühner-Stegmann II,1,§119,1b (p.634).
melius confidere rebus: Verg., Aen. 1,452 (ausus, et adflictis melius confidere rebus).
spondere salutem: Mart. 12,90,5 (coeperant certam medici spondere salutem); Verg.,
Aen. 12,637 (spondet fortuna salutem).
Zie voor de dood van Willem van Oranje ook MP 113-116 en HR 82.
in fata revolvi: Sil., Pun. 1,115 (ferro ignique sequar Rhoeteaque fata revolvam).
Een dichterlijke overdrijving: na de dood van Willem van Oranje bood men in 1585 de
soevereiniteit aan Hendrik III van Frankrijk aan, en, toen die weigerde, aan Elisabeth
van Engeland. Ook zij weigerde, maar zij zond wel Lord Robert Dudley, graaf van
Leicester, om het opperbevel in militaire zaken over te nemen. Deze maakte zich
onmogelijk en vertrok in 1587 weer naar Engeland. Intussen was Maurits in 1585
stadhouder van Holland en Zeeland geworden; in 1589 zou hij ook stadhouder van
Utrecht, Gelderland en Overijsel worden. (Blok VI,255).
foedera regum: Hor., Ep. 2,1,24.
contagia vitat: Ovid., Ep. Pont. 3,2,13 (Quis non e timidis aegri contagia vitat).
Auransia proles: Maurits (zie boven, vs 93); paene puer: Maurits werd op 13 november
1567 geboren en was dus nog geen achttien jaar toen hij het stadhouderschap van
Holland en Zeeland op 1 november 1585 aanvaardde.
Divini Numinis: zie MP 124, 3-4.
Niliacis...per siccum pelagus: de uittocht van de Israëlieten uit Egypte. Zie ook het
commentaar bij HR 6.
deduxit ab oris: Ovid., Met. 3,480 (deduxit ab ora).
God heeft de Nederlanders gered, zoals hij ook de Joden redde tijdens hun uittocht uit
Egypte (Vulg., Exodus).
De Giganten wilden de hemel bestormen door deze bergen op elkaar te stapelen; zie
bijv. Hom., Od. 11, 313vv.; Ovid., Met. 1,151vv.
patris summi: bijv. Verg., Aen. 1,665; ook in de christelijke literatuur, bijv. Paul. Nol.,
Carm. 15,220 (mota Patris summi pietas antistite tanto).
ut secreta patris summi tabularia lustres: de remonstranten en contra-remonstranten
waren het onder andere oneens over predestinatie (zie ook Inleiding 1,2; deel 1 p.15).
venerabile donum: Verg., Aen. 6,408 (nec plura his. ille admirans venerabile donum);
Sil., Pun. 7,81 (quod nostrae nevere manus, venerabile donum).
Laocoön en Cassandra waarschuwden de Trojanen tevergeefs tegen het houten paard.
Priameïa virgo: Cassandra, een dochter van koning Priamus; Verg., Aen. 2,403; 3,321.
mollis in combinatie met umbra: Prop. 3,3,1 (Visus eram molli recubans Heliconis in
umbra).
animi motus: Hor., A.P. 111 (post effert animi motus interprete lingua); miserosque
tumultus: Hor., Carm. 2,16,10 (summovet lictor miseros tumultus).
pectore mentis: Culex 61 (App. Verg.) (quae lacerant avidas inimico pectore mentes)
en Ovid., Fasti 2,798 (…toto pectore mentis habet).
non teneat cursus: Verg., Aen. 3,686 (ni teneant cursus).
casus…expendere: Verg., Aen. 12,21 (consulere atque omnis metuentem expendere
casus).
singula fata recenses: Luc., Phars. 7,618 (…ac singula fata sequentem) en Stat., Theb.
6,47 (nunc fata recensens).
N.B.: est: indicativus in een indirecte vraag.
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136-7 Verg., Ecl. 3,3 (insanire libet quoniam tibi, pocula ponam); Verg., Aen. 6,135 (…et
insano iuvat indulgere labori); Mart. 10,82,7 (…vanosque remitte labores).
138. Door de godsdiensttwisten gedurende het Twaalfjarig Bestand ging de eenheid van de
'Zeven Provinciën' verloren.
145. scribitur: simplex pro composito (conscribitur). Zie het commentaar bij MP 97, vers 1.
148vv. Foreestius vindt dat de hervorming noodzakelijk is geweest, maar dat er nu geen reden
tot strijd meer is.
150. causa remota est: Van Oldenbarneveldt is ter dood gebracht, de contraremonstranten
hebben gewonnen.
151. coelum terramque fatigas: Verg., Aen. 1,280 (quae mare nunc terrasque metu caelumque fatigat).
153-4. Gedoeld wordt op de Synode van Dordrecht; zie ook MP 159-161.
155. cunctis de partibus orbis: Juvenal. 4,148 (…ex diversis partibus orbis).
Christicolae cunctis de partibus orbis: Christicola kan zowel zelfstandig (bijv. Paulinus
Nolanus, Ep. 32,12) als bijvoeglijk (Paulinus Nolanus, Carm. 25,33: ne sit Christicolam
fanatica turba per orbem) gebruikt worden.
158vv. De Synode te Dordrecht (in 1618).
163. Quid nunc promissa retractas?: de Synode had weliswaar bepaald, dat de
contraremonstrantse leer de enig toegestane was, maar vele remonstrantse predikanten
bleven in het geheim preken, en in vele steden, zoals bijv. in Amsterdam, liet men al
gauw merken dat men de bepalingen van de Synode niet onverminderd wenste toe te
passen. Maurits schijnt overigens ook al gauw genoeg gekregen te hebben van de
vervolgingsdrift van de contraremonstranten. (Blok VI, 302vv.)
165vv. Foreestius legt de schuld van de godsdiensttwisten steeds bij Spanje.
166. haec in bella dedisti: Verg., Aen. 12,633 (…teque haec in bella dedisti).
168 male vertit: bijv. bij Plautus, Per. 453: male res vortunt (nemen een verkeerde wending).
169. felix concordia: Ovid., Met. 8,303 (et cum Pirithoo, felix concordia, Theseus); Prop.
3,6,41 (quod mihi si e tanto felix concordia bello).
174. excute corde furorem: Ovid., Fasti 1,16 (excute corde metus) en Catul. 64,94 (corde
furores).
175. eripe letho: Verg., Aen. 5,690 (…et tenuis Teucrum res eripe leto); Sil., Pun. 10,57 (sit
spatium fatis, et, dum datur, eripe leto).
176-8 Zie het commentaar bij MP 100.
179. coelumque et tartara lustras: Verg., Aen. 12,205 (caelumque in Tartara solvat).
180. De metriek is niet in orde, als men potitur met een lange i leest; er zijn echter vele
voorbeelden van potitur met een korte i te vinden, zoals Verg., Aen. 3,56 en 4,217;
Ovid., Met. 11,217.
sine sanguine muris: Sil., Pun. 15,324 (tum quoque adepta decus captis sine sanguine
muris).
181. licet haud ultra tibi ducere somnos: zie het commentaar bij MP 54,10.

Aan de volgende gedichten gaat een apart voorwoord vooraf waarin de dichter zich verontschuldigt voor het feit, dat hij de nu volgende gedichten toegevoegd heeft zonder zich er voor
de publicatie nog eens diepgaand mee te hebben beziggehouden, en dat hij van het werk een
bont geheel heeft gemaakt door berijmingen van het Hooglied en van enige psalmen toe te
voegen (als troost voor de verscheurde kerk).
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Aan het einde van dit voorwoord sluit hij zich aan bij Tacitus door te wijzen op zijn
objectiviteit; Tacitus schrijft: (Ann. 1,1,3): ‘inde consilium mihi pauca de Augusto et extrema
tradere, mox Tiberii principatum et cetera, sine ira et studio, quorum causas procul habeo.’.
133. (MP pp.80-87)
Waarom hebben de Nederlanders niet al in 1608 een vrede met Spanje gesloten? Daar
waren, zegt onze dichter, redenen voor: de Spanjaard is niet te vertrouwen: als een
sluwe vos broedt hij streken uit (40-42); als een Mormon vervaardigt hij drogbeelden
(43-78). Waaruit dat bedrog bestond, wordt dan in het volgende nader toegelicht.
Vanaf 1605 streefde het aartshertogelijk paar, o.a. bij monde van Spinola, en Van
Oldenbarneveldt naar vredesonderhandelingen. In 1606 bijvoorbeeld kwamen afgevaardigden van Isabella en Albert met dit doel naar Den Haag. Na de overwinning van
Van Heemskerck bij Gibraltar kwam men op 4 mei 1607 een wapenstilstand - alleen te
land – overeen; bij deze onderhandelingen waren op uitnodiging van de Nederlanden
ook een Frans gezantschap (waarvan Pierre Jeannin, die een belangrijke rol zou spelen
bij de totstandkoming van het bestand, deel uit maakte) en een uit Engeland aanwezig;
ook de Denen en Duitsers zonden vertegenwoordigers. In 1608 werd er weer
onderhandeld; op 5 februari werden Spaanse gemachtigden (Bentivoglio 760, Van der
Kemp III,13: Spinola, Mancicidor, Richardot, Verreyken, eerste geheimschrijver van
Staat van de Aartshertogen, en pater Jan Neyen) in de Staten-Generaal ontvangen.
Weldra bleek dat Spanje wilde dat de Nederlanden geheel van de handel met Indië af
zouden zien. Toen de onderhandelingen in een impasse raakten, zonden de Spanjaarden Neyen naar Spanje terug om nieuwe bevelen te halen; hij beloofde om binnen
38 dagen terug te zullen zijn. Tijdens zijn afwezigheid onderhandelde men verder; op
20 augustus kwamen de Spanjaarden met de eis, dat de roomse godsdienst openbaar
uitgeoefend zou mogen worden, waarna de onderhandelingen afgebroken werden. De
Staten-Generaal, behalve Zeeland, kwamen nu overeen, een voorstel tot een langdurig
bestand aan te zullen nemen mits zowel de koning als de aartshertogen zouden
verklaren, het land vrijheid en soevereiniteit voor altijd te geven. De Spaanse
afgevaardigden vroegen om uitstel tot eind september, omdat ze weer overleg met de
koning moesten plegen. Door al dat uitstel - Neyen was nog niet terug - begonnen
velen, onder wie ook Maurits, te vrezen, dat ze door de vijand bedrogen werden.
Zo dichtte Revius (Revius II,19):
De Joden veertich jaer de wildernis doorgingen
In moeyte, in gevaer, in schaersheyt aller dingen,
Opt eynde van dien tijt en na dien droeven stant
Brocht haer Jehosua in het beloofde lant:
Den oorloch veertich jaer int wilde ons dee lopen,
Nu doet den treves ons t’lant van beloften open
Daer ons de Spangiaert deijt beloften sonder maet,
Beloften sonder gront, beloften sonder daet,
En wou dat wij ons selfs met siel en lijf vercoften
Voor een geschildert lant van ijdele beloften.
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Op 30 september vertrokken de Spaanse afgevaardigden. Na hun vertrek vond men
hun instructie, die ze uit nalatigheid of met opzet achtergelaten hadden. Hierin stond
onder andere, dat de Spaanse gemachtigden moesten aansturen op herstel van de
roomse godsdienst en op een hereniging van de noordelijke en zuidelijke Nederlanden
onder bestuur van de aartshertogen. (Van der Kemp III,33vv.; Blok VI,260-1; Eysinga
95vv.)
8. brachia ferro: Verg., Aen. 12,209 (matre caret posuitque comas et bracchia ferro); Stat.,
Theb. 10,171 (elicit ex adytis consumptaque bracchia ferro).
12. umbrasque leves: Ovid., Met. 5,336 (Pallas ait nemorisque levi consedit in umbra);
[Sen.], Oct. 522 (Aegyptus iterum; nunc leves umbras tegit).
14-15 inani…imagine: Ovid., Fasti 5,463 (…flammis et inanis imago).
16. pietatis nomine: Ovid., Met. 10,366 (…pietatis nomine dicto); Cic. Fam. 1,9,1 (nomen
pietatis).
17. ferienda securi: Ovid., Fasti 4,415 (apta iugo cervix non est ferienda securi).
18. iugulove accepimus ensem: Verg., Aen. 10,907 (haec loquitur, iuguloque haud inscius
accipit ensem).
26. diversis partibus orbis: Verg., Aen. 12,708. (…genitos diversis partibus orbis).
28. In het begin van de zeventiende eeuw voeren Nederlandse schepen de hele wereld over
op zoek naar nieuwe afzetgebieden voor de handel, hetgeen met heel wat strijd gepaard
ging. Zo versloeg Wolpert Harmens in 1604 een Portugese vloot bij Bantam en Matelief
in 1608 een Portugese vloot voor Malacca; Van Spilbergen versloeg de Spanjaarden in
1615 in de 'Zuidzee' (ten westen van Panama) en Jan Pietersz. Coen in 1619 de
Engelsen in Straat Sunda. (de Jonge 1858, I,214-5; Blussé 97-169).
30-31 ter denis puppibus: Foreestius doelt op het verslaan van de Spaanse vloot door Van
Heemskerck bij Gibraltar (1607). De Hollandse vloot bestond uit zesentwintig
oorlogsschepen en vier vrachtschepen (Grotius 1657, 512): Viginti et sex naves ei
attributae, bello paratae, quatuor aliae ferendis commeatibus;…).
31. circumsonet aequor: Claudian., Epith. Hon. Aug.132 (quaerite, seu concha Libycum
circumsonat aequor); Man. 5,583 (scindentis pelagusque vomit, circumsonat aequor).
32. Astur: de Spanjaard; Stephanus 1601, 274: Asturia: regio et civitas Hispaniae, prope
Lusitaniam, ab Astura fluvio sic dicta…
33. quaerere caepit: Hor., Epist. 2,1,162 (et post Punica bella quietus quaerere coepit).
35. India: West-Indië; lampada solis: Sil., Pun. 6,157 (aut acta ad fluvium torrenti lampade
solis) en 7,143 (sicut aquae splendor radiatus lampade solis).
38. graves venas: het goud uit Amerika, dat de Spanjaarden voor het bekostigen van de
oorlogvoering nodig hadden (Martis quo nutrit robora sanguis).
40. confugit ad artes: Ovid., Fasti 1,571-2 (…patrias male fortis ad artes / confugit…).
De Spanjaarden zijn nooit te vertrouwen! Grotius spreekt in verband met de Spaanse
vredesonderhandelingen eveneens over ‘artes’: sed is (nl. Verreikius; zie de inleiding
hierboven) ubi venit, apparuere Hispanicae artes; …palam se illudi ab Hispano…
(Grotius 1657, 520 en 521). Pamflet Knuttel 1456 over de onbetrouwbaarheid van de
Spanjaarden: (de voorstanders van oorlog) ‘…en hebben niet alleen ghedroomt ende
gheraden, maer hebben ’t zelve uyt levende historien, als oock by exempel bevonden.’
Over het gedrag van een vos wanneer hem in het bijzonder een leeuw op de hielen zit,
heb ik niets kunnen vinden. Wel wordt er verteld, dat de vos zich, als er op hem gejaagd
wordt, probeert te redden door zich dood te houden (Hoffmann-Krayer III,176-7). De
leeuw zou gekozen kunnen zijn om, als Nederlandse Leeuw, de Nederlanden te
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symboliseren. De Spanjaarden doen net als de slimme vos: beiden wenden iets voor, dat
niet waar is.
41-42 terga leonem: Ovid., Met. 6,123-4 (utque modo accipitris pennas, modo terga leonis /
gesserit…); leonem…magnanimum: Ovid., Trist. 3,5,33 (corpora magnanimo satis est
prostrasse leoni).
43. est specus in Latio: de dichter last nu een stukje mythologie van eigen vinding in (vss
43-78), waarin verteld wordt hoe de Spaanse koning aan zijn valse vredesbeeld komt.
De werkplaats van Mormo is een grot in Latium, geen ongewone ‘setting’: ook de
Sybille van Cumae woonde in een grot in Latium (Verg., Aen. 6,42). Zie ook Ovid.,
Fasti 4,495 (Ceres op zoek naar haar dochter; ‘est specus exesi structura pumicis
asper’); Verg., Georg. 4,418-9 (de grot van Proteus; ‘Est specus ingens / exesi latere in
montis…’). In Plato's 'vergelijking van de grot' (Rep. VII,1vv./514vv.) komen
drogbeelden langs in plaats van de werkelijkheid; hieraan zal Foreestius ook gedacht
hebben bij het uitwerken van deze passage.
43-44 fragosis rupibus: Auson., Cupido Cruc. 69 (…illa cavos amnes rupemque fragosam).
44. vanas…fingere formas: Ovid., Met. 11,613 (hunc circa passim varias imitantia formas /
somnia vana iacent…; 592-615: een beschrijving van de ‘spelunca’ van Somnus).
45. Mormo: Pauly 16,1,309-11: een vrouwelijk spook, in het bijzonder gebruikt om
kinderen bang te maken (bijv. Theokritus 15,40; Xen., Hell. 4,4,17). Foreestius gebruikt
'Mormo' hier voor een man.
mirabile monstrum: Verg., Aen. 2,680 (cum subitum dictuque oritur mirabile
monstrum).
50. tegmine cerae: Ovid., Met. 11,514-5 (…spoliataque tegmine cerae/ rima patet).
51. vastum late volitare per antrum: Verg., Aen. 3,431 (…vasto vidisse sub antro) en 7,104
(late volitans).
53. Ambitio...Libido: voor opsommingen van kwade machten zie bijv. Bloemendal II,130;
De Vries 1998, 137, vs 304/305. Claudianus, Epith. Hon. Aug. 78-85) geeft ook zo’n
opsomming; het betreft slechte eigenschappen die naast de Amores in het gebied van
Venus wonen. In een toneelstuk van Gijsbert van Hogendorp, een tijdgenoot van
Foreestius, over de moord op Willem van Oranje komt ook zo'n drogbeeld voor, de
'Pseudo-Religie'. (Strengholt 1962).
Ambitio wordt met gravis gecombineerd door Horatius (S. 1,6,129: …vita solutorum
misera ambitione gravique); Cic., Clu. 12: ferri libidine; Stat., Theb. 7,22: ferrique
insana voluptas.
55. perlucent corpora veste: Ovid., Met. 4,313 (…perlucenti circumdata corpus amictu).
58. mitescere discunt: Verg., Ecl. 10,61 (aut deus ille malis hominum mitescere discat!);
‘mira specie’: bijv. Liv. 1,7,4.
67. 'massa' voor ongevormde materie / Chaos: Ovid., Met. 1,70. Ovidius laat alles uit Chaos
(rudis indigestaque moles; Ovid., Met. 1,7) ontstaan door de hand van een godheid (Met.
1,21). Hier heeft Mormo een vergelijkbare rol.
69. N.B.: 'ut' hier met de betekenis 'zodat', maar zonder coniunctivus.
74. pax alma: Tib. 1,10,67.
76. ‘quo’ heb ik als 'relatieve aansluiting' opgevat; de oorspronkelijke tekst heeft: …proprio
est, quo….
77. e vanis...Cyclopibus unum: … zie boven, de inleiding.
Hesiodus zegt over de Cyclopen (Theogonie 146): ﬁsxÁw d'±d¢ b¤h ka‹ mhxana‹ ∑san
§p' ¶rgoiw. In de Orfische Theogonie (fr. 92 Ab) wordt er over hen vermeld: pr«toi
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tektonÒxeirew, oﬂ ÜHfaiston ka‹ ÉAyÆnhn / da¤dala pãnt' §d¤dajan, ˜s' oÈranÚw
§ntÚw §°rgei.
78. opus…quod cuderat ipse: een vredesvoorstel, dat niets waard is.
83-84 legibus…astrictos: Cic., Brut. 40 (…si quidem non infra superiorem Lycurgum fuit, a
quo est disciplina Lacedaemoniorum astricta legibus.).
91. quid nunc vana iuvat nos libertatis imago: Mart. 10,4,7 (quid te vana
iuvant…ludibria); Luc., Phars. 7,8 (sollicitos vana decepit imagine somnos).
99. huic fas <est vos>…aliena cedere terra.
100. tuum est: zie Kühner-Stegmann II,1,§86 sub 1b, Anmerk. 1 en 2 (p.454).
101. colla iugo: bijv. Hor., Sat. 2,7,91-2 (…eripe turpi / colla iugo liber…).
debetur gratia: Stat., Theb. 7,786 (si qua recessuro debetur gratia vati).
102-3 De Spanjaarden eisten als vredesvoorwaarde onder meer, dat de Nederlanden weer terug
zouden keren tot het katholieke geloof.
113. linquere quos foedus prohibet: in Indië probeerde men het alleenrecht op het
verhandelen van de producten te verkrijgen via verdragen met de bevolking, die als
tegenprestatie dan voedsel en kleding zou ontvangen. Zo gaf Ambon in 1600, en
opnieuw in 1605, het kruidnagelmonopolie aan Steven van der Haghen, verkreeg
Wolfert Harmenszoon in 1602 het monopolie op noten en foelie van Poeloe Ai (een van
de Banda-eilanden), en sloot Matelief in 1607 een monopoliecontract met Ternate (in
1621 zou Coen tegen de Banda-eilanden optreden om ze te dwingen, zich aan deze
contracten te houden). Zie bijvoorbeeld Blok VII,192; Blussé 97-169.
119. Dit beeld van vogel en strik, vis en net, komt ook voor in Ovid., Her. 19,13 (nunc
volucrem laqueo, nunc piscem ducitis hamo) en Tib. 2,6,23 (Haec laqueo volucres,
haec captat arundine pisces).
124. libertatis honos: Sil., Pun. 10,645 (proque arce et sceptris et libertatis honore); praemia
digna referri: Verg., Aen. 1,605 (praemia digna ferant); Stat., Theb. 9,50 (Oenide,
grates, haec praemia digna rependi).
125. Kühner-Stegmann II,2,§216 (p.411): ‘si non’ wordt gebruikt als de nadruk op ‘niet’ valt.
126. colla iugo: Hor., Sat. 2,7,92; titulo…inani: Hor., Sat. 2,3,212 (titulos…inanes).
128. hostis…papyrus: zie de inleiding bij dit gedicht.
131. queis: zie Kühner-Stegmann II,1,§80 sub 6, Anmerk. 7 (p.378) voor de ablativus van de
handelende persoon zonder ‘a(b)’.
132. insontes animas efflare: Stat., Theb. 8,324 (pugnaces efflare animas) en Silv. 2,1,229
(insontes animas nec portitor arcet).
133. perfidiae…crimine mortem: Prop. 4,7,70 (celo ego perfidiae crimina multa tuae) en
Verg., Aen. 6,430 (hos iuxta falso damnati crimine mortis).
135. coniungere vires: Sil., Pun. 15,608 (qui tandem licitum socias coniungere vires); Val.
Flacc., Arg. 6,732 (scilicet auxilia et tantas coniungere vires).
146. foedera ludunt: Claudian., Bell. Get. 566-7 (…dum foedera fallax / ludit…).
147. quaeque petunt, fugiunt: Sen., Ep. 44,7 (Quid est ergo, in quo erratur, cum omnes
beatam vitam optent? Quod instrumenta eius pro ipsa habent et illam, dum petunt,
fugiunt.); quodque optant, evenit illis: Plaut., Per. 293 (eveniant volo tibi quae optas).
Een verdrag, zoals de Spanjaarden dat zouden willen, zit er niet in, maar toch behalen ze
een succesje: uitstel.
150. legesque malignas: Ovid., Met. 10,329-30 (…Humana malignas / cura dedit leges…).
152. ius omne remittat: Mart. 1,101,7 (…ius omne remisimus aegro).
153. ex omnibus unus: een zekere Neyen; zie de inleiding bij dit gedicht.
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157.
160.

quos ante tegebat: Ovid., Ars 2,589 (quod ante tegebant).
promissa peregit: Val. Flacc. Arg. 7,518 (nondum cuncta tibi, fateor, promissa peregi);
Claudian., Epith. Hon. Aug. 302 (et promissa tibi Stilicho iam vota peregit).
165-6 pharetraque sagittas…deprompsimus: Verg., bijv. Aen. 11,590 (haec cape et ultricem
pharetra deprome sagittam) en 858-9 (…et aurata volucrem Threissa sagittam /
deprompsit pharetra…)
168. cedere terris: Val. Flacc., Arg. 7,58 (si tamen his aliter perstas non cedere terris).
134. (MP pp.87-89)
Metrum: phaleceus of hendecasyllabus (grondvorm: - - - . . - . - . - .), een combinatie van
een glyconeus (x x - . . - . -) en een baccheus (. - -). Catullus gebruikt dit metrum
bijvoorbeeld (Carmina 1 en 2).

1.

3-4
7.
10.
13.
14.
15.

Een waarschuwing in de vorm van een fabel: de zeven Verenigde Nederlanden worden
voorgesteld als zeven dolfijnen, Nereus met zijn zeemonsters als de volkeren die Nederlands heerschappij op zee aanvaard hebben en de Spanjaarden als een ‘lafhartig
zeevolk’. Als de Nederlanders hun element, de zee, in de steek zouden laten - de
Spanjaarden eisten bij de onderhandelingen over vrede onder andere, dat zij van hun
wereldhandel zouden afzien - zal het slecht met hen aflopen.
Een Nederlandse versie van dit gedicht is er van de hand van Jacobus Revius.
Foreestius moet het gedicht van Revius of Revius dat van Foreestius gekend hebben.
De twee dichters waren tijdgenoten en hebben beiden te Leiden, waar ‘Jacobus
Reeffsen Daventriensis’ op 24 juni 1604 als student ingeschreven werd, gestudeerd
(Du Rieu I,75). In de tijd waarin het gedicht ontstaan moet zijn, correspondeerde
Revius met Daniel Heinsius, die een zeer goede vriend van hem zou worden. Ook het
verscheuren van de Nederlandse leeuw (MP 150) is te vinden bij Revius. Beide
gedichten maken deel uit van een kleine reeks, waarin onderwerpen die te maken
hebben met het Bestand, behandeld worden. Het lijkt waarschijnlijk, dat Revius zijn
werk aan Heinsius gestuurd heeft, waarop die het Foreestius weer liet lezen, of
omgekeerd. Van direct contact tussen Revius en Foreestius heb ik geen sporen
gevonden. (Revius II,20-21: Zee-vaert, resp. Scheuringe, zie bijlage IX; Smit 1975,
82).
adamantina catena: de Unie van Utrecht.
Ovid., Met. 7,412 (…nexis adamante catenis); Man. 1,923 (atque adamanteis discordia
vincta catenis).
'Delphinas' is een Graecisme.
ruina / coeli: Verg., Aen. 1,129 (fluctibus oppressos Troas caelique ruina).
mare turbidum: Hor., Carm. 1,3,19 (qui vidit mare turbidum …) en Sen., Herc. Ot.
456 (cessante vento, turbidum explicui mare).
virtute…fideque septi: Aetna (App. Verg.) 409-10: ‘…ulla domus servans aciem
duransque tenaci / saepta fide:…’.
vastas…belluas: de Duinkerker kapers (Revius gebruikt ‘schuymers’ in vs 12).
Naast populari komt ook populare voor.
senis marini: Hyginus begint zijn Fabula 118 (Proteus) als volgt: In Aegypto Proteus
senex marinus divinus dicitur fuisse, qui in omnes se figuras convertere solitus erat…
Revius kiest voor Proteus in zijn gedicht (vs 15), terwijl Foreestius Nereus (vs 14:
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Nerei) gebruikt.
gelidos sinus: Ovid., Ep. Pont. 1,9,52 (et in gelidos versit amoma sinus).
Hydaspes: fluvius Indiae, qui per Parthos et Medos fluens, in Indiam usque extenditur.
Nisamque urbem alluens, Indo flumini miscetur. (Stephanus 1601, 836). Ook wel meer
in het algemeen voor een oosterse rivier (Verg., Georg. 4,211: Lydia nec populi
Parthorum aut Medus Hydaspes); Luc., Phars. 3,236 (vastis Indus aquis mixtum non
sentit Hydaspen); Ovidius (Ars 3,130) verbindt ‘Indus’ met ‘viridi…aqua’, en Claudianus (Ruf. 2,242-3) ‘rubri…litoris’ met ‘Hydaspen’.
gens imbellis: een sneer naar de Spanjaarden.
Vrijwel letterlijk Catul. 3,9: ‘sed circumsiliens modo huc modo illuc’.
cauda…bisulca: Plinius gebruikt deze uitdrukking bij de beschrijving van poliepen (Nat.
Hist. 9,46(85).
apricae terrae: Verg., Aen. 6,312 (trans pontum fugat et terris immittit apricis); Mela
3,37: ‘terra angusta aprica per se fertilis’.
Thetys: een zeegodin; kan metonymisch voor 'zee' gebruikt worden, bijv. Catul. 66,70
(lux autem canae Tethyi restituit).
135. (MP p.89)

6.
8.

God heeft, zo meent Foreestius, verschillende malen ingegrepen door het weer om te
laten slaan. In 1572 bijvoorbeeld ontkwam de geuzenvloot, die voor Amsterdam
ingevroren was, net op tijd door invallende dooi aan Don Frederik (zie HR 55; het
ontsnappen van de vloot wordt vergeleken met de doortocht van de Israëlieten door de
Rode Zee). In 1588 werd de Spaanse vloot door een storm vernietigd (zie HR 83). Ook
de regens en de zeer strenge winter van het jaar 1621 worden als een teken van God
geduid (HR 110-115).
Foreestius is niet de enige die gunstig of ongunstig weer als een teken van God
beschouwt. Zo zegt Everhard van Reyd, dat God Maurits in 1597 bij Turnhout hielp
door het geven van bijzonder gewenst en voorspoedig weer: er kwam dooi en nogal
droog weer; als de kwakkelvorst gebleven was, was de weg voor de ruiterij 'verdorven'
geweest (Van Reyd 458). Ook vlak voor het Twaalfjarig Bestand was de winter zeer
streng; bij Hugo de Groot (Grotius 1657, 532) lezen wij over de winter van 1608, dat
gezanten van de Spanjaarden door strenge vorst gehinderd werden bij hun reis naar het
noorden: ‘Adventum differentibus hostium legatis frigus huius anni asperrimum, et rara
inter exempla memorandum, in causa…’. Verder vertelt hij (1657, 503-4), dat er in het
begin van 1607 op de winterkoude een dooiperiode met storm volgde die de vijand van
een aanval afhield en schade toebracht aan bij Texel liggende schepen: ‘Hiems remisso
frigore, ventis inhorrescens ut ab hostium incursu securos Batavos praestitit, nihil
impedito amnium fluxu, tanquam ad pacis consilia coelum quoque accederet, ita
damnum alia parte intulit fractis navibus, quae Texeliam propter, infidam hibernis
stationibus insulam, diversas terrarum in oras exitus tempora morabantur.’ Niet alleen
weersomstandigheden, maar ook zaken als de pest, dijkdoorbraken of brand werden als
ingrijpen van God gezien; aan de overheid de taak, de zonde tegen te gaan om te zorgen
dat Zijn toorn niet opgewekt zou worden (Van Deursen 1991,268-70).
pandere stagna viam: bijv. Verg., Aen. 10, 765 (…per stagna viam scindens) en Stat.,
Theb. 12,266 (tu mihi pande vias).
cucurrit hyems: Ovid., Her. 6,56 (hic tibi bisque aestas bisque cucurrit hiemps).
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136. (MP p.90)
1.
4.
5.

7.
8.

antiquum Chaos: Ovid., Met. 2,299 (in chaos antiquum confundimur…).
‘viribus aequatis’, ‘imperio pari’: bijv. Liv. 23,44,4 en 30,27,5.
sanguis Adonidis: Ovidius (Met. 10, 519-739) vertelt, hoe Adonis, de geliefde van
Afrodite, omkwam tijdens de jacht op een everzwijn en hoe de godin als teken van rouw
uit zijn bloed rode bloemen liet ontspruiten.
riget glacie: Verg., Aen. 4,251 (…et glacie riget horrida barba); tristique pruina: Val.
Flacc., Arg. 7,358 (tristesque pruinas).
viridis…herba: bijv. Verg., Aen. 5,330 (…viridisque super madefecerat herbas);
cana…nive: Hor., Sat. 2,5,41 (Furius hibernas cana nive conspuet Alpis.).
138. (MP p.91)

6.

De vijand moet op zee verslagen worden. Foreestius denkt terug aan de successen van
de Nederlanders en de Engelsen tegen de Armada en aan het feit, dat de Hollanders vele
gebieden in de oost veroverd hebben die aan de Portugezen, en dus aan de Spanjaarden
(Portugal was in 1580 door Spanje ingelijfd), toebehoorden. Als bestuurslid van de
West-Indische Compagnie zal hij er zeker ook voor geijverd hebben dat er schepen, die
voorzien waren van een ‘kaperbrief’, uitgezonden zouden worden naar het Caraïbisch
gebied om de Spanjaarden zoveel mogelijk nadeel te bezorgen (Blussé 67-69).
armaque aliena moves: Ovid., Met. 9,76.
139. (MP p.91)

7.

luctatore doloso: voor het epitheton ‘dolosus’ bij ‘luctator’ zie Plaut., Ps. 1250-1:
'...magnum hoc vitium vino est: pedes captat primum, luctator dolosust.' Foreestius laat
de slimme worstelaar, die het eerst naar de voeten grijpt, uit Afrika komen (in de
oudheid stond Lybië ook wel voor heel Afrika). De Romeinen haalden vele
buitenlanders (al dan niet als slaven) naar Rome voor worstel- en bokswedstrijden.
140. (MP p.92)
In 1615 rustte de stad Hoorn op instigatie van Isaäc Le Maire twee schepen uit die het
doel hadden, een nieuwe route naar de Stille Oceaan te zoeken, omdat de route via de
straat van Magelhaens in het bezit van de V.O.C was. De koopman Le Maire, die in een
vete met de V.O.C. verwikkeld was geweest, wilde op deze wijze het monopolie van de
vaart op Indië breken. Hij deelde Magelhaens’ overtuiging, dat er ten zuiden van Straat
Magelhaens eilanden lagen. Met dit doel richtte hij in 1614 met enige ingezetenen van
Hoorn de Australische of Zuid Compagnie op. Het grootste schip droeg de naam
'Eendracht', het kleinste 'Hoorn'. De expeditie stond onder leiding van schipper Willem
Corneliszoon Schouten, terwijl Jacob Le Maire, de zoon van Isaäc, als koopman
meevoer. Het doel werd bereikt: men voer om Vuurland heen (Kaap Hoorn!) via 'straat
Le Maire'. De expeditie had een treurig einde: de 'Hoorn' vloog in brand, toen men beide
schepen aan land had gezet om de rompen door afbranden schoon te maken; de 'Eendracht' werd, toen men over de Stille Oceaan naar Indië gevaren was, te Jacatra met
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goederen en al door Jan Pieterszoon Coen namens de V.O.C. in beslag genomen.
(Engelbrecht I,144vv.; 163-4)
Ook anderen, zoals bijvoorbeeld Vondel, dichtten over dit onderwerp (Sterck I,778780).
141. (MP pp.92-93)

5-6
10.
12.

Magellanicum: op 21 oktober 1520 zeilde Fernando de Magallanes om Zuid-Amerika
heen via de zeestraat tussen het vaste land en Vuurland. In 1616 vonden Le Maire en
Schouten een andere vaarroute, ten zuiden van Vuurland. De titel suggereert dat er een
nieuwe zeeëngte (fretum) gevonden is; dit is niet het geval; Foreestius moet ‘fretum’
hier in de zin van ‘zeeroute’ gebruikt hebben, een betekenis, die in de klassieke tijd en
de middeleeuwen, voor zover ik dat heb kunnen nagaan, niet voorkomt; of het moest
zijn dat men dacht, dat er nog land net achter de horizon lag.
aquarum milia sex: zesduizend zeemijlen, of ongeveer elfduizend km: de afstand van
Nederland tot Zuid-Amerika (een zeemijl is 1852 meter).
in patriae viscera: Verg., Aen. 6,833 (neu patriae validas in viscera vertite viris).
claustrum: datgene, waardoor iets wordt af- of ingesloten; alles, wat de toegang verspert.
Ook: zeeëngte; bergpas.
142. (MP pp.93-94)

1.

2.
5.
11.
12.
16.

17.
18.

Dit gedicht is gericht tot de ‘Eendracht’, die in 1615 onder Vuurland door naar OostIndië zeilde.
prima ratis: de Argo, het schip van de Argonauten; tevens een sterrenbeeld aan de
zuidelijke hemel (in 1922 opgesplitst in drie kleinere). Vergilius (Ecl. 4,34) zegt, dat er
een tweede Argo zal komen, als de ‘gouden tijd’ aanbreekt.
jam secura maris: Stat., Theb. 9,335 (iam secura maris, teneris iam cornua palmis).
plaustra: 'wagens', de sterrenbeelden 'Grote Beer' en 'Kleine Beer'.
Scythiae: land van de Scythen, volkeren in Zuid-Rusland en Siberië. Scythiae…frigora:
Ovid., Met. 2,224 (Nec prosunt Scythiae sua frigora…).
Cyaneae: de Symplegaden, aan de ingang van de Zwarte Zee, verhinderden de schepen
de doorvaart; nadat de Argo er door had weten te varen, waren zij niet gevaarlijk meer.
immensas…iungit opes: Verg., Aen. 10,154 (…iungit opes foedusque ferit) en [Sen.],
Oct. 434-5 (luxuria victrix orbis immensas opes / iam pridem avaris manibus, ut
perdat, rapit.).
auri pondo: Plaut., Men. 526 (atque huc ut addas auri pondo unciam); proza.
Haemonia is een oude naam voor Thessalië, waar Jason vandaan kwam (bijv. Prop.
2,1,63; Ovid., Met., 2,599 en 7,132).
143. (MP pp.94-95)

2.
3.
5.

Zie het commentaar bij MP 140 en 141.
D.: Dominus (hier: Dominum); p.m.: pro memoria; piae memoriae.
navita rexit iter: Ovid., Her. 18,10 (…e portu navita movit iter).
gurgite mundus: Luc., Phars. 8,290 (dividit Euphrates ingentem gurgite mundum).
toto licet orbe remotus: Ovid., Her. 18,175 (…toto procul orbe remotus).
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Maerius: Isaäc Le Maire.
parva...nomen: ‘nomen’ ook: ‘beroemde naam’, ‘roep’; er zijn nogal wat ontdekkingsreizigers die beroemd zijn geworden door de ontdekking van een klein eiland, zoals
bijvoorbeeld Willem Barentz, die in 1596 op Nova Zembla overwinterde.
Ovid., Met. 10,297: illa Paphon genuit, de qua tenet insula nomen.
144. (MP p.95)
In 1607 voerde een Staatse vloot onder Jacob van Heemskerck een aanval uit op een
Spaanse vloot die in de baai van Gibraltar lag. De Nederlanders wonnen de slag; van
Heemskerck sneuvelde.
Aan de dood van Jacob van Heemskerck voor Gibraltar (1607) is het openingsgedicht
van Daniel Heinsius' Neder-duytsche Poemata gewijd; zie ook Revius II,18-9. Hooft
heeft de bekende regels gedicht voor de grafsteen van de held (waarvan een gravure
voor het gedicht van Heinsius is geplaatst):
Heemskerck die dwars door 't ys en 't yser dorste streven,
Liet d'eer aen 't land, hier 't lyf, voor Gibraltar het leven.

2.
7.

non tetigisse virum: Ovid., Fasti 6,231 (non tetigisse virum, …).
socijs et classe relicta: Verg., Aen. 9,8 (Aeneas urbe et sociis et classe relicta).
145. (MP p.96)

3.

iam lumine cassum: Lucr. 4,368 (nam nihil esse potest aliud nisi lumine cassus /
aër…).
146. (MP p.96)

2.

Toen Hercules zijn tiende opdracht, het stelen van de runderen van Geryones, uitvoerde,
richtte hij de 'zuilen van Hercules' (de 'rots van Gibraltar' en de er aan de Afrikaanse
kant tegenover liggende Djebel Musa) op in de Straat van Gibraltar; voordien had hij in
Libye de reus Antaeus, die niet te verslaan was zolang hij contact met zijn moeder, de
Aarde, had, al verslagen door hem op te tillen en dood te drukken.)
Op de Spaanse vlag bevindt zich links in het (gele) middenveld een wapen tussen twee
bekroonde zuilen. Foreestius legt hier een verbinding tussen de zuilen van Hercules en
de Spaanse vlag. Bij Pontus Heuterus is een gedichtje te vinden waarin Karel V
verheerlijkt wordt; de verzen 7 en 8 luiden:
Gadibus extremis, Carole, Herculeisque Columnis,
Et terrae regnas finibus ulterius.
(Gij, Karel, heerst helemaal over de Taag en de zuilen van Hercules en zelfs
over gebied dat nog verder weg ligt).
Bij dit gedichtje is een afbeelding afgedrukt van het wapen van Karel V, dat de twee
zuilen van Hercules voert (Heuterus 370).
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10.
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victum terraque marique: Luc., Phars. 1,201 (victor terra marique).
Amphitruoniadem: Hercules was de zoon van Zeus en Alkmene; om hem te verwekken
had Zeus de gestalte van Alkmene's echtgenoot, Amphitryon, aangenomen. (N.B.: in
plaats van het gebuikelijke Amphitryoniades (bijv. Verg., Aen. 8,103) hier
Amphitruoniades).
De dichter noemt hier de runderen van Geryones, omdat Hercules die na het oprichten
van de zuilen ging halen: een nieuwe heldendaad. Zo willen ook de Spanjaarden weer
een heldendaad verrichten: een overwinning op de Nederlanders.
hanc tibi congressam…classe videt: hanc <classem> congressam <esse> classe <tua>.
marmora: ‘blokken steen’, ‘stenen’; Ovid., Met. 6,312: …et lacrimas etiam nunc
marmora manant.
147. (MP p.97)

1.

6.
9.

Hendrik IV van Frankrijk (koning van 1589-1610) steunde de opstandelingen
aanvankelijk. Hij werd in 1610 vermoord door de Franse geestelijke Ravaillac (zie ook
HR 2,15).
Metij: Livius (1,27-28) vertelt, hoe de bewoners van de Sabijnse stad Fidenae afvallig
werden van de Romeinen. Mettius, die met een leger te hulp geroepen was uit Alba
Longa, liet de Romeinen de kastanjes uit het vuur halen. Als straf hiervoor werd hij
gevierendeeld, een straf, die de Nederlanders Ravaillac wel zouden willen laten ondergaan. (Pauly (15,2,kol.1499) vermeldt nog een Mettius Carus, een dwerg, die een
berucht aanbrenger was onder Domitianus; hij zou na het aanbrengen van de stoïsche
filosoof Heliodoros zijn omgebracht).
pro talibus ausis: bijv. Verg., Aen. 2,535.
De Hydra van Lerna (Hercules) had vele koppen; als zo'n kop afgeslagen werd, groeiden
er twee nieuwe aan.
animas…reddere terris: Val. Flacc., Arg. 1,675-6 (..da reddere terris / has animas..).
148. (MP pp.97-98)

1.
1-2

Het gaat om Lodewijk XIII, de in 1601 geboren zoon van Hendrik IV, die van 1610 tot
1643 koning van Frankrijk was, aanvankelijk (1610-1614) onder regentschap van zijn
moeder, Maria de Medicis. In 1615 huwde hij met Anna van Oostenrijk, dochter van
Filips III, waardoor de banden van Frankrijk met Spanje hersteld werden: er werd een
alliantie voor 10 jaar gesloten. Er waren in deze tijd veel binnenlandse onlusten, onder
andere naar aanleiding van dit huwelijk. De prins van Condé en ook andere leden van de
hoge adel trokken plunderend door het land (Mann VII, 137-8).
optime rex: Verg., Aen. 11,294 (rex optime).
puero cui regi contigit esse, et puero mores contigit esse seni: Kühner-Stegmann
II,1,§125,5c (p.680): als de (aanvullings)infinitivus een praedicatief adjectivum of
substantivum bij zich heeft, staat dat, zoals in het Grieks, in de dativus na o.a. contingit;
bijv. Ovid., Met. 11,219-20: ‘Iovis esse nepoti contigit haud uni’.
149. (MP p.98)

4.

utramque in dit vers, utraque en utriusque in vs 9 en utramque in vs 10 slaan terug op
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11.

genti (vs 3).
commune genus: wij hebben dezelfde aard, een heel andere dan die van de Moren!
Zie voor de volgende gedichten ook het commentaar bij MP 97,1
150. (MP p.99)
Dit gedichtje komt in grote trekken overeen met Scheuringe van Jacobus Revius (Revius
II,21; zie ook de inleiding bij MP 134 en bijlage IX)
151. (MP p.99)

1.

unanimi fratres: Stat., Theb. 8,669; Claudian., Hon. Aug. 3,189.
152. (MP pp.99-100)

4.
5.
7.
12.

13.

languida vix potuit membra levare solo: Luc., Phars. 8,86-7 (vix aegra levavit / membra
solo).
sagittae: de Nederlandse leeuw draagt in zijn rechter klauw een zwaard, in zijn linker
zeven pijlen (de zeven provinciën). (De Vries 1995, 37).
animam trahebat: gebruikt bijv. door Livius (3,6,8: in spe trahebat animam).
fovit vulnera saeva manu: Ovid., Ars 3,744 (lacrimis vulnera saeva lavat); Ovid., Ep.
Pont. 4,11,4 (fovisti lacrimis vulnera nostra tuis); Ovid., Am. 1,13,18 (vulnera saeva
manus).
heu crudele nefas: Mart. 6,62,3.
153. (MP pp.100-101)

1.
6.

o furor: Stat., Theb. 11,468.
prisca moneta: Ovid., Fasti 1,222 (victaque concessit prisca moneta novae). In deze tijd
komt de spreuk ‘Concordia res parvae crescunt’ op munten voor, bijvoorbeeld op een
zilveren Leicesterreaal van Gelderland uit 1586 (Van Beek 97).
154. (MP p.101)

6.
7.

Zie het commentaar bij MP 97, vers 1.
tempus utrumque <bellare> vetat.
usque adeo bellum dulce est: vergelijk ‘Dulce bellum inexpertis’, uit Erasmus’ Adagia
(sub ‘Imperitia’). Deze spreuk is, zegt Erasmus, een vertaling van het Griekse glukÁw
épe¤rƒ pÒlemow, i. e. dulce bellum inexperto (Vegetius, De re militari 3, cap.12: inexpertis enim dulcis est pugna.). Hij citeert voorts Pindarus (fragm. 85/86; zie bijv.
Werner: glukÁ d¢ pÒlemow épe¤roisin, §mpe¤rvn d° tiw tarbe› pros¤onta nin kard¤&
periss«w i.e. Dulce bellum inexpertis: ast expertus quispiam horret, si accesserit cordi
supra modum.).
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155. (MP pp.101-102)
6.

quaeque recepit equum: Ovid., Ars 1,364 (laeta recepit equum).
156. (MP p.102)

1.

6.

Van Oldenbarneveldt wordt met Cadmus vergeleken, die door het zaaien van drakentanden een leger op de been bracht. Die tanden verkreeg hij door op de plaats waar hij
Thebe zou stichten, een draak te verslaan die zijn mannen aanviel. Het gaat hier wel
over Van Oldenbarneveldt, maar Foreestius laat zijn naam niet - en nergens in zijn werk
-vallen.
ista seges: de volgens de Scherpe Resolutie bijeengebrachte troepen, de ‘Waardgelders’.
157. (MP p.102)

7.

maculet fraterno sanguine dextram: Sil., Pun. 2,617 (invitas maculant cognato sanguine
dextras) en Ovid., Met. 11,268 (…fraterno sanguine sontem).
158. (MP p.103)

3.

exauctoratio: 'exauctoratio' komt voor naast 'exauctoritas' (Blaise: Mommsen 8,5,35;
Gaffiot)
quo res summa loco: Verg., Aen. 2,322 ('quo res summa loco, Panthu?…)
159. (MP pp.103-104)

1.
4.
8.
9.

Blok VI,404: op 13 november 1618 begon te Dordrecht een algemene synode die door
veel vooraanstaande protestanten uit het buitenland werd bijgewoond. Deze synode
veroordeelde de leer van Arminius.
In de titel komt 'Synodum Nationalem' voor. Het woord 'nationalis' wordt door Hoven
genoemd als voorkomend bij Heinrich Bullinger (1504-75), Korrespondenz mit den
Graubündern (Basel 1904-6) I,24,4 en Joannes Calvijn, Opera omnia (Braunschweig
1863-79) XI,262,28.
rex magne: bijv. Verg., Aen. 1,241.
Zie het commentaar bij MP 100.
Hier wordt waarschijnlijk gedoeld op het vernietigen van de Spaanse vloot in 1588,
waaraan ook de Engelsen meewerkten (zie de inleiding bij HR 83).
haec <manus>: de gezanten uit Engeland (tegenover ‘illa <manus>’ in vs 10); externa
arma: de Spaanse invloed (zie boven, vs 4); civilia arma: de burgertwist.
civilia arma: dikwijls in het proza; bijv. Tac., Ann. 13,46,3.
160. (MP p.104)
Jacobus I bemoeide zich voor het eerst met de Nederlandse godsdiensttwisten toen er
aan de universiteit van Leiden een opvolger van Arminius benoemd moest worden.
Vorstius, die bij de steile calvinisten als zeer onrechtzinnig bekend stond, kreeg deze
leerstoel. De Engelse diplomaat Winwood, een lid van de Raad van State, wist te
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1.

bewerkstelligen, dat de benoeming ongedaan gemaakt werd. In 1613 stuurde Jacobus I
de Staten-Generaal twee brieven, waarin hij zich uitsprak voor de door Van Oldenbarneveldt opgestelde Resolutie tot de vrede van de Kerk. In april 1617 sprak Carleton, de
opvolger van Winwood, zich in de Staten-Generaal uit voor het houden van een
nationale synode. (Van Houtte VI,32vv.; Van Deursen 2000, 239-40)
magicas…artes: Ovid., Ars 2,425: docta, quid ad magicas, Erato, deverteris artes?
161. (MP p.105)

1-2
5.
8.
10.
11.
15.

consessus: synode.
quis magus, quis furor: voor adjectivisch gebruik van 'quis' zie MP 2,1.
illustres animas: Juvenal. 4,152 (inlustresque animas inpune et vindice nullo.)
diris…rogis: Luc., Phars. 5,764 (nec diri fax summa rogi, sed sorte frequenti).
pro qua non metuere mori: Hor., Carm. 3,9,11 (pro qua non metuam mori).
heu pietas: Verg., Aen. 6,878; Stat., Theb. 12,384.
da, Pater: bijv. Verg., Aen. 3,89; ook in de christelijke literatuur.
162. (MP p.106)

1.
5.

Synodi Nationalis: zie MP 159.
unanimi…fratres: Claudian., Hon. Aug. 3,189.
iungere dextras: Verg., Aen. 1,408-9 (cur dextrae iungere dextram / non datur…).
non mora consilijs: Verg., Aen. 5,749 (haud mora consiliis).

Foreestius laat nu een parafrase van het Hooglied en van enige psalmen volgen. Het Hooglied
en Psalm 78 zijn niet vertaald; zij zijn te vinden in bijlage XII. Om een indruk te geven van
Foreestius' werkwijze, heb ik van het Hooglied Ecloga I vertaald en van enig commentaar
voorzien (bijlage XII).
Ik heb een poging gedaan om de psalmen 148 en 139 (MP 163 en 164) ‘metrisch’ te vertalen.
Geheel letterlijk kan zo’n vertaling nauwelijks zijn vanwege de eisen die het metrum stelt.
Foreestius veroorlooft zich bij het parafraseren nogal wat dichterlijke vrijheid. Hij volgt de tekst
wel in grote lijnen, maar laat ook af en toe stukjes onvertaald of voegt eigen uitweidingen toe,
hetgeen onvermijdelijk is vanwege de hexametrische versvorm: de lange verzen moeten volgemaakt worden! Met dit doel worden ook extra adjectieven als epitheta ornantia ingezet. Zijn
parafrase wordt zodoende anders van karakter: het bondige van de Hebreeuwse tekst, dat in de
Vulgata bewaard is gebleven, gaat verloren; parallelisme en antithese verdwijnen.
Het was in deze tijd onder dichters in het neo-Latijn, maar ook in de moedertaal, niet ongebruikelijk, dat ze hun krachten beproefden op berijmingen van de bijbelse Psalmen. Van Pierre
Gringoire is er een psalmberijming uit 1525; Calvijn publiceerde vijf psalmen in 1539. Hen
volgden Clément Marot, Theodore de Bèze en vele anderen (zie bijv. Jeanneret). Van de hand
van George Buchanan is er een parafrase in het Latijn van omstreeks 1560 (Ford 76-87); verder
bijv. van Grotius (de psalmen 51, 88, 104, 114, 130 en 137 (zie Grotius 1970-78, I A,244vv.),
Jacob Susius (Suys) en Joannes Bochius Bruxellensis. In het Nederlands zijn er berijmingen van
Hooft en Revius, om een paar voorbeelden te noemen.
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Foreestius berijmde de psalmen 1, 8, 19, 45, 78, 89, 90, 104, 105, 134, 135, 136, 137, 139, 147,
148. Hiervan zijn er maar enkele uitgegeven; de overige zijn, als handschrift, te vinden in het
familie-archief onder nummer VII,1,89.
De nu volgende berijmingen van de psalmen 148 en 139 (MP 163 en 164) staan op een
toepasselijke plaats: er waren een ‘dankwoord tot God’ en een 'besluit' nodig, waarvoor ze zich
zeer goed lenen.

163. (MP pp.132–133)
Parafrase van psalm 148.
Een vroege vertaling op rijm van deze psalm is van de hand van Simon van Beaumont
(1574-1654), die vanaf 1592 te Leiden studeerde (Du Rieu) en als een van de eerste
Nederlandse humanisten in de moedertaal dichtte. Foreestius kan hem gekend hebben,
hoewel hij pas in 1600 naar Leiden kwam, temeer, daar Van Beaumont evenals hij
behoorde tot de kring rond Cornelis van der Mijlen (hij heeft in het 'Vrienden-boeck'
van Van der Mijlen geschreven; Van Beaumont 1843, 1,162-4).
Als uitgangspunt voor Foreestius kunnen zowel de Nederlandse Statenvertaling als de
Septuaginta en de Vulgata gediend hebben; hij beheerste immers naast het Latijn ook
het Grieks. De Septuaginta en de Vulgata geven op enkele uitzonderingen na
overeenkomstige vertalingen van de oorspronkelijke Hebreeuwse tekst. Foreestius'
woordkeuze wijkt over het algemeen sterk af van die van de Vulgata; zijn versie is veel
wijdlopiger.
1-4 Foreestius werkt het bijbelse vers 2 (aﬁne›te aÈtÒn, pãntew oﬂ êggeloi aÈtoË aﬁne›te
aÈtÒn, pçsai aﬂ dunãme›w aÈtoË; laudate eum omnes angeli eius laudate eum omnes
exercitus eius) uit in de verzen 1 t/m 4; de 'angeli' van de psalmist worden beschreven
als 'aetheris indigenae magni' en 'leves animae, manus officiosa, Jehovae'.
Het parallelisme uit de verzen 2 t/m 4 heeft Foreestius niet behouden.
2. vitaeque laborum: Stat., Theb. 2,196 (omina quod superest fati vitaeque laborum).
3. manus officiosa: Petron., Satyr. 105 (sed continuo ad inguina mea luminibus deflexis
movit officiosam manum…).
leves animae: Lucr. 5,236 (aurarumque leves animae calidique vapores).
5. quique diem mundo promis, Sol: Hor., Carm. Saec. 9-10 (alme Sol, curru nitido diem
qui promis et celas…).
8. humor: Genesis 1,7: 'En God maakte het uitspansel en hij scheidde de wateren die onder
het uitspansel waren, van de wateren die boven het uitspansel waren; en het was alzo.'
9-12 In de Bijbel de verzen 5 en 6.
9. magnumque Tonantem: bijv. Ovid., Met. 1,170 (magni Tonantis).
12. servare tenorem: Stat., Theb. 6,711 (iamque procul meminit dextrae servatque
tenorem); Prud., Apoth. 832 (quanto flans voluit flandi servare tenorem).
15. gelidis in nubibus ignes: bijv. Verg., Aen. 12,796 (…gelidis in nubibus haeres) en 4,209
(…caecique in nubibus ignes).
16. vosque horum semina fumi: de Nederlandse bijbel geeft in vs 8: 'vuur en hagel, sneeuw
en damp; gij stormwind...'; Foreestius neemt 'damp' over; de Septuaginta en de Vulgata
noemen bij hun opsomming de damp niet.
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17.
19.
20.

patris…..summi: bijv. Verg., Aen. 1,665; zeer frequent in de christelijke literatuur.
arbustaque laeta: Lucr. 2,594 (tum porro nitidas fruges arbustaque laeta).
silvarumque decus: Stat., Theb. 7,313 (silvarum decus, emissae cui pervia semper);
pecudesque feraeque: Stat., Theb.. 4,141 (praecipitat: pavet Ossa vias, pecudesque
feraeque).
24. sub legibus aevum: Verg., Georg. 4,154 (urbis habent magnisque agitant sub legibus
aevum)
25. et qui iura datis populo, iuvenesque senesque: Ovid., Fasti 5,65 (iura dabat populo) en
Met. 8,526 (…lugent iuvenesque senesque).
26. maturaeque viro, matresque, effoetaque turba: Foreestius' eigen inbreng.
30. gens clara Jacobi: in de bijbelse psalm 'filii Israhel', hetgeen op hetzelfde neerkomt,
omdat God Jacobs naam in Israël veranderde (Gen. 32,28). Augustinus heeft (Enarr.
Ps. 147,28): quare gens Iacob et gens Israel?
gens clara: Sil., Pun. 1,634 (Sacrata gens clara fide…).
31-32 magnanimos tibi enim caput extulit inter finitimos: afwijkend van de bijbelse psalm,
waar het heet: lof aan al zijn heiligen, de kinderen Israëls, het volk dat hem (God) na is;
Foreestius spreekt van het volk van Jacob, dat onder zijn buren verhoogd is en door hen
gevreesd wordt.
164. (MP pp.134-136)
Foreestius geeft hier een parafrase van Psalm 139 (Bijbel uitgegeven door het
Nederlandsch Bijbelgenootschap (Amsterdam 1899); in de Septuaginta en de Vulgata
heeft deze psalm nummer 138.
1-3. 'Interior...versor': een zeer vrije weergave van (Vulgata) 'Domine investigasti me et
cognovisti' (Ned.: 'Heere, Gij doorgrondt en kent mij').
De Vulgata geeft in vs 3 'intellexisti malum meum de longe', de Nederlandse versie 'Gij
verstaat van verre mijne gedachten' (zoals in de Septuaginta voorkomt: sÁ sun∞kaw
toÁw dialogismoÊw mou épÚ makrÒyen); ook Foreestius maakt geen gebruik van
'malum'.
1. Rex magne: Verg., Aen. 1,241.
4-5 Ook hier wordt van de oorspronkelijke tekst afgeweken; 'non est eloquium in lingua
mea' wordt: 'verbaque dicturi'.
5. De Nederlandse vertaling van sÁ ¶gnvw pãnta, tå ¶sxata ka‹ tå érxa›a (nosti omnia
retrorsum et ante) luidt: 'Gij bezet mij van achteren en van voren'; hier moet Foreestius'
'hinc amplexus et illinc' vandaan komen.
6. brachia versas: Verg., Aen. 8,619 (miraturque interque manus et bracchia versat).
7-8 De Griekse (§yaumast≈yh ≤ gn«s¤w sou §j §moË; §kratai≈yh, oÈ mØ dÊnvmai prÚw
aÈtÆn...) en Latijnse (super me est scientia et excelsior est non potero ad eam) versies
van vers 6 wijken nogal van elkaar af; de Nederlandse vertaling sluit zich bij de Latijnse
versie aan. Foreestius' versie heeft nog het meeste weg ('mens hebet'; 'nec tendere
contra') van die van de Septuaginta.
8. nec tendere contra: Verg., Aen. 9,795 (ira dare aut virtus patitur, nec tendere contra).
13. Oceani fines: Prud., Hamart. 881 (Oceani fines atque ultima litora Thylae).
14. si forte tenebras: Paul. Nol., Carm. 19,472 (Nec miraturum vigilem, si forte tenebras).
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16.
17.

18.
20.

21.
21-27

24.
25.
26.
27-30

28.
30.
31-32

31.
32.

33-34
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nox intempesta: Verg., Aen. 3,587 (et lunam in nimbo nox intempesta tenebat.).
renes...insedisti: hier volgt Foreestius de Vulgata (vs 13), die 'possedisti renes meos'
heeft; de Nederlandse vertaling heeft 'want Gij bezit mijne nieren' (de Nederlandse
bijbelvertaling van 1959 wijkt af met 'Gij hebt mijn nieren gevormd').
matris in alvo: Ovid., Met. 1,420 (vivaci nutrita solo ceu matris in alvo).
De Vulgaat geeft (vs 14): confitebor tibi quoniam terribiliter magnificasti me / mirabilia
opera tua et anima mea cognoscit nimis; Foreestius wijkt hier nogal vanaf.
carmine dicam: Verg., Georg. 2,95 (…quo te carmine dicam).
teneros…artus: Ovid., Her. 20,117 (Parce, precor, teneros corrumpere febribus artus).
Deze verzen zijn een parafrase van vs 15 en het begin van vs 16. Foreestius' beeld van
een bont weefsel, zoals de spin dat weeft, voor het binnenste van de mens, is afkomstig
uit de Nederlandse bijbel: '...en als een borduursel gewrocht ben ik in de onderste deelen
der aarde'; 'de onderste deelen der aarde' komen uit de Septuagint (§n to›w katvtãtoiw
t∞w g∞w).
acu pictum velamen: Verg., Aen. 1,711 (pictum croceo velamen acantho) en 9,582
(pictus acu).
suspendit aranea tigno: Verg., Georg. 4,247 (et in foribus suspendit aranea cassis).
qualis quantusque: Verg., Aen. 3,641 (nam qualis quantusque cavo Polyphemus in
antro).
Hier geeft de Nederlandse vertaling voor vs 16 (ka‹ §p‹ tÚ bibl¤on sou pãntew
grafÆsontai, ≤m°raw
aw plasyÆsontai, ka‹ oÈye‹w §n aÈto›w; et in libro tuo omnes
scribentur / dies formatae sunt et non est una in eis'): 'en alle deze dingen waren in uw
boek geschreven, de dagen, als ze geformeerd zouden worden, toen nog geen van die
was'. Ook Foreestius gebruikt geen futurum: ‘Gij hebt mijn wording geheel van moment
tot moment in uw boek opgetekend, voordat mijn leden vorm hadden gekregen, zelfs
nog voordat de wereld in gang was gezet.’ Hij sluit zich bij de Nederlandse vertaling
aan, die niet letterlijk vertaalt, maar het leerstuk van de predestinatie inbrengt: alles lag
al vast voordat onze wereld geschapen werd (zie ook Inleiding 1,2; deel 1, p.15); Van
Eijnatten 175; Selderhuis 417-18).
incrementa mei: zie Kühner-Stegmann II,1,§116,1, Anmerk. 2 en 4 (p.597-9), over de
genitivus obiectivus, waar bijv. ‘supplicium mei’ (Tac., Ann. 12,37,3) gegeven wordt.
machina mundi: Lucr. 5,96 (sustentata ruet moles et machina mundi); frequent in de
christelijke literatuur, bijv. Thomas a Kempis, Manuale parvulorum 4,10.
De Vulgata geeft (vs 17): 'mihi autem quam honorabiles facti sunt amici tui Deus quam
fortes pauperes eorum'; de Nederlandse vertaling interpreteert: 'Daarom, hoe kostelijk
zijn mij, o God! uwe gedachten, hoe machtig vele zijn hare sommen!', en wijkt zo sterk
van de oorspronkelijke tekst af; Foreestius' versie heeft 'miracula'. Het tweede gedeelte
van het vers slaat, zoals de Vulgata dat geeft, nergens op. De Septuaginta heeft met §mo‹
d¢ l¤an §timÆyhsan oﬂ f¤loi sou, ı yeÒw, l¤an §krai≈yhsan aﬂ érxa‹ aÈt«n een sluitend geheel. Foreestius laat dit gedeelte weg.
percipiat…miracula: bijv. Ambros., De spiritu sancto 3,6,41 (percipite…miraculum).
citius numero comprendat arenas: Calp. Sic., Ecl. 2,73 (tenues citius numerabit arenas);
Verg., Georg. 2,104 (neque enim numero comprendere refert). Dit beeld wordt dikwijls
gebruikt in de christelijke literatuur; het is afkomstig uit de Bijbel (Jer. 33,22, Os. 1,10
e.a.).
Vulgata (vs 18): evigilavi et adhoc sum tecum (word ik wakker, zoo ben ik nog bij U).
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'sceleratam gentem' van Foreestius voor het Hebraïsme 'viri sanguinum' (êndrew
aﬂmãtvn; 'mannen des bloeds').
Vs 20: 'qui contradicent tibi scelerate elati sunt frustra adversarii tui' is in de oude bijbelvertaling onjuist vertaald met: 'die van u schandelijk spreken, en uwe vijanden ijdellijk
verheffen' (de nieuwere vertaling corrigeert dit: 'en uw naam tot leugen gebruiken, uw
tegenstanders'). De Septuaginta wijkt geheel af met ˜ti §re›w eﬁw dialogismÒn
lÆmcontai eﬁw mataiÒthta tåw pÒleiw sou. Foreestius geeft hier geen vergelijkbare
vertaling van.
sceleratam excindere gentem: Verg., Aen. 9,137 (fata mihi, ferro sceleratam exscindere
gentem).
36. anne impune ferent: Prop. 1,4,17 (non impune feres); effera facta: Verg., Aen. 8,483-4
(…quid facta tyranni / effera?).
39. Hier begint Foreestius, evenals de psalmist (vs 21), met 'nonne'; het oÈx‹ uit de
Septuaginta heeft in vraagzinnen dezelfde betekenis als nonne. (Matth. 5,46)
40. Odi equidem: kort maar krachtig voor: 'perfecto odio oderam illos / inimici facti sunt
mihi'. Nec tu dicenti crede: christelijk; bijv. Augustinus, c. Faustum 23,2 (ut ergo huic
interim dicenti credam).
41. Inspice cor: in de christelijke literatuur vaak voorkomend; bijv.: August., Ioh. ev. tract.
90,2 (quid enim tam humanum quam non posse inspicere cor humanum) en 46,5 (qui
cor inspicit, ipse discutit); tacito…pectore sensus: bijv. Ovid., Ars 1,110 (et tacito
pectore multa movent) en Met. 3,631 (redeant in pectora sensus); Prud., c. Symm. 2,625
(humano in pectore sensus).
42-43 'et deduc me in via aeterna' (ka‹ ıdÆghsÒn me §n ıd“ aﬁvn¤&; 'en leid mij op den eeuwigen weg') (vs 21) wordt bij Foreestius: 'et me consortem mitte sub umbras'. Het mooie
beeld uit de psalm van de 'via idoli' tegenover de 'via aeterna' wordt door Foreestius niet
gebruikt.
43. consortem mitte sub umbras: Stat., Theb. 12,428 (admittat cineris consortem et misceat
umbras) en Ovid., Met. 12,257 (vulnere Tartareas geminato mittit ad umbras).

Commentaar op het Latijnse werk: Hispanus Redux

101

5.2. De bundel 'Hispanus Redux'
In het bandje met deze titel zijn drie gedichtenbundels bijeengebracht: Hispanus Redux, Ad
Magnum Britanniarum Regem en Exuviae Silvae Ducis. Op het voorblad van Hispanus Redux
staat als jaar van uitgifte 1622. Aangezien 's-Hertogenbosch in 1629 veroverd werd, moet dit
verzamelbandje na dat jaar uitgegeven zijn.
In Hispanus Redux en Ad magnum Britanniarum Regem heeft Foreestius een aantal gedichten,
soms voorzien van kleine veranderingen, opgenomen, die al eerder in Merita Principis
Auraicae in Belgas gepubliceerd waren. Het gaat om de gedichten met de nummers MP 8489,120,130,131,138-141.
In HR 62-79 wordt in chronologische volgorde een aantal steden behandeld waarin de
Spanjaarden hevig te keer zijn gegaan. Het zou de lezer bevreemd hebben, als Naarden aan deze
opsomming ontbroken had. De dichter heeft daarom MP 86, 87 en 88 hier nogmaals opgevoerd.
MP 84 en 85 zijn opnieuw geplaatst bij een aantal gedichten die over allerlei martelingen gaan;
kennelijk vond de dichter dat ze daar onontbeerlijk waren om een goed beeld van dit onderwerp
te krijgen. Dit geldt ook voor MP 89. MP 120, 130 en 131 zijn opnieuw gepubliceerd in Ad
magnum Britanniarum Regem; MP 130 sluit wat inhoud betreft goed aan bij HR-MBR 131. De
gedichten MP 138-141 zijn opnieuw afgedrukt in het laatste deel van Hispanus Redux; de
dichter pleit ervoor om de oorlog verder op zee uit te vechten en prijst de Hoornse expeditie om
Zuid-Amerika heen. Over het eerste onderwerp had de dichter maar één nieuw gedicht, terwijl
het tweede onderwerp ontbroken zou hebben als hij geen gedichten herplaatst had. Het is
natuurlijk ook mogelijk, dat hij uit tijdgebrek naar al gepubliceerd werk gegrepen heeft
(Hispanus Redux is al gauw na Merita Principis Auraicae in Belgas verschenen).
5.2.1. Hispanus Redux
In het voorwoord van Hispanus Redux richt de dichter zich tot de Verenigde Nederlanden met
een aansporing om een eind te maken aan de interne godsdiensttwisten en zich weer met de
Spanjaard te gaan bemoeien. Daarna volgt er als verduidelijking een lang gedicht in hexameters
dat handelt over de tijd vóór de Tachtigjarige Oorlog, de oorlog zelf en het Twaalfjarig Bestand.
Foreestius merkt dat men oorlogsmoe is en spoort zijn landgenoten aan om de oorlog te
hervatten, omdat de Spanjaard daartoe naar zijn mening aanleiding geeft. Na deze inleiding
volgen korte gedichten in elegische disticha, waarin op het in de inleiding genoemde nog eens
wordt ingegaan. Veel aandacht wordt hier onder andere besteed aan Alva en aan de wreedheden
van de Spanjaarden tegen de Nederlanders en elders (tegen de evangelischen in Graubünden (de
nummers 90-102), en, als slot van Hispanus Redux, tegen de Indianen in Amerika, welk
onderwerp al uitgebreid aan de orde was gekomen in de gedichten 1 tot en met 83 van Merita
Principis Auraicae in Belgas).
1.
2.
5.

promptum est vulnera mille pati: zie bijv. Mart. 9,92,10 (Gaius et mallet verbera mille
pati), Luc., Phars. 7,106 (promptus metuenda pati).
Het vaderland neemt voor de dichter de plaats in van de Muze, die gewoonlijk inspiratie
brengt. Hij gebruikt in navolging van Ovidius herhaaldelijk ‘tu’; deze zegt in Tristia
4,10,117-120: Gratia, Musa, tibi: nam tu solacia praebes, / tu curae requies, tu medicina
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venis. / tu dux et comes es, tu nos abducis ab Histro, / in medioque mihi das Helicone
locum.
Permessidos unda: Mart. 1,76,11: quid tibi cum Cirrha? quid cum Permesside nuda? De
Permessus is een rivier in Boeotië, die op de Helicon (de Muzenberg) ontspringt;
Permessis (-idis) is de nimf van deze rivier (OLD). Foreestius heeft hier een Griekse
genitivus ‘Permessidos’ gebruikt.
fecisti paene poetam: Ovid., Ep. Pont. 4,13,18 (quae faciam paene poëta Getes).
Inleiding in proza: Ad foederatos Belgas.
- Visus is mihi est habere instar scorpionis: Plinius (Nat. Hist. 29,29(91)) vertelt dat het
kan helpen, de schorpioen op de wond te leggen die hij zelf toegebracht heeft, of hem
vermengd met spijs of drank in te nemen: Prodest et…scorpio ipse suae plagae inpositus
aut assus in cibo sumptus aut potus in meri cyathis duobus.
- Quis enim…de fato et natura Dei disputet: er wordt gedoeld op de godsdiensttroebelen
tijdens het Twaalfjarig Bestand.
- ex ungue leo: spreekwoordelijke uitdrukking. Lucianus (Hermotimos 54) schrijft: fas¤
g° toi t«n plast«n tina, Feid¤an o‰mai, ˆnuxa mÒnon l°ontow ﬁdÒnta ép' §ke¤nou
énalelÒgisyai, ≤l¤kow ín ı pçw l°vn g°noito kat' éj¤an toË ˆnuxow énaplasye¤w.
(Men zegt dat een beeldhouwer, ik denk Pheidias, na alleen de klauw van een leeuw
gezien te hebben daaruit heeft afgeleid hoe de hele leeuw er uit zou zien en dat hij die
daarop afgaand heeft gemodelleerd.). Plutarchus schrijft deze uitdrukking aan Alcaeus
toe (De defectu oraculorum 410C): Yaumasãntvn d¢ t«n parÒntvn, toË d¢
Dhmhtr¤ou ka‹ gelo›on fÆsantow e‰nai épÚ mikr«n pragmãtvn oÏtv megãla
yhrçn, oÈ kat' ÉAlka›on " §j ˆnuxow tÚn l°onta" grãfontaw,...
- quivis vestrum hanc domi habet: in de volgende verzen zal Foreestius betogen, dat we
de voorbeelden van de slechtheid van de Spanjaarden niet uit het buitenland hoeven te
halen: iedereen heeft die zelf ondervonden of kent mensen die er ondervinding mee
hebben.
- par illi Israelitarum in Aegypto et par illi Babyloniensi captivitas: over de
Babylonische ballingschap wordt verteld in het bijbelboek Daniel, over de Joden in
Egypte in het boek Exodus.
2. (HR pp.1-14)
Inhoud:
1- 5: korte beschouwing over de menselijke situatie.
6- 30: het bestand.
31- 68: over de burgeroorlog; de euveldaden van de Spanjaarden.
69-210: overzicht van het gebeurde tot aan de huidige tijd.
72- 85: toespraak van Karel V tot Filips II.
86- 98: de invloed van Granvelle op Filips II.
99-116: het smeekschrift van de edelen; Egmond en Hoorne.
117-120: de dood van Karel V en Filips' zoon Carlos.
121-147: Alva; de Raad van Beroerten; een standbeeld voor Alva.
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148-175: het volk grijpt de wapenen; Spanje's nederlagen ter zee.
176-210: het bestand; burgeroorlog, door de godsdienst ontstaan.
211-284: tot de burgers; een aansporing om met Gods hulp datgene te behouden, wat
het voorgeslacht bevochten heeft.
286-301: tot God.
1.

5.
6-7
8.
13.

14.

15.

praeterit ut somnus miseris mortalibus aetas…: de Vanitas-gedachte, die van alle tijden
is, en zeker ook van de zeventiende eeuw: de gereformeerden waren tamelijk ‘zwaar op
de hand’. Homerus zegt al (Ilias VI,146): o·h per fÊllvn geneÆ, to¤h d¢ ka‹ éndr«n;
(zoals het met de bladeren gaat, gaat het ook met de mensen). Foreestius zegt het meer
als Pindarus, die de mens met de droom van een schim vergelijkt (Pyth. 8,95-6:
skiçw ˆnar / ênyrvpow). In de bijbel staat in Psalm 102, vs 4: ‘Want mijn dagen
verdwijnen als rook’, en zo zijn er nog veel meer voorbeelden te noemen. De dichter
had thuis misschien wel een schilderij met vanitas-motieven - zeer populair in zijn tijd –
hangen: een zandloper, een schedel, een omgevallen glas, een wormstekige appel…
pariter, pariterque recondit: Verg., Aen. 10,756 (…pariter pariterque ruebant).
otia bis senos…in annos…armorum: het Twaalfjarig Bestand.
duri certamina Martis: Verg., Aen. 12,73 (prosequere in duri certamina Martis euntem).
Quid memorem pacis quod limine coepit in ipso/ surgere,…: geen fraai vers. Waarom
'pacis'? Voor 'verhalen over' wordt memorare de of memorare + acc. gebruikt. Voor
memorare quod in plaats van memorare + a.c.i.: zie de inleiding onder 'Foreestius'
Latijn'.
quid memorem: Verg., Aen. 6,123 (quid memorem Alciden…).
Menapii: Keltische volksstam, behorend tot de Belgae en in Caesars tijd wonend in het
Noordzeekustgebied tussen de Aa en de Rijn (tot Katwijk / Leiden). Bij de administratieve indeling van Gallië van 16-13 v.C. reikte de Civitas Menapiorum in het noorden
nog tot de monding van de Maas (WP). Stephanus 1601, 1036: populi, qui ad utramque
Rheni ripam habitabant iuxta Nervios, sed ad mare proximi, qui hodie vocantur
Geldrenses, sive, ut alii volunt, Juliacenses, qui sub duce Clevensi sunt.
surgere: de aartshertogen Albert en Isabella probeerden al in 1600 toenadering te zoeken
tot de noordelijke provincies, hetgeen leidde tot besprekingen in Bergen op Zoom. Het
eerste vredesinitiatief kwam dus uit de 'Menapii arvi', maar de Rijn stroomt daar niet
direct langs. Als Foreestius op het eigenlijke begin van het Twaalfjarig Bestand, dat in
Den Haag gesloten werd, doelt, klopt deze uitspraak beter. (Nuyens 1905, 54vv.;
Eysinga)
care pater: (Verg., Aen. 2,707). WP: Hendrik IV van Frankrijk (koning van 1589-1610)
steunde de opstandelingen aanvankelijk. Hij werd vermoord door de Franse geestelijke
Ravaillac, die hem ondanks het feit, dat hij bij zijn troonsbestijging katholiek geworden
was, als een vijand van de paus beschouwde. Joost van den Vondel vertelt in 'Wtvaert en
Treur-dicht van Henricus de Groote, koningh van Vranckrijck en Navarre' (Sterck I,151158), hoe Hendrik met zijn gemalin in St. Denis verbleef omdat hij wilde dat zij daar tot
koningin gekroond zou worden; de dag na de kroning zou men naar Parijs gaan, maar
dat zou er niet meer van komen...
81. Hy klimt ontijdelijck in zyn gewielde Koetse,
Om volgens zynen aert in 't Heldisch Arsenael
Zich spieglen in 't azuur van 't Oorloghs wapen-stael...
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121. Françoys (o geen Françoys, maer overgeven moorder!)
Den wagen heeft in 't oogh, welck by sint Innocent
Een Kerre, en Koetse ontmoet, die met hun wielen blent
Weêrhouden 's Koninghs Koets...
En in een geuzenlied heet het (Van Lummel 423):
6e couplet:

Soo den koninck dan passeerden
In een straet hem recontreerden,
Een wagen met een zwaer pack,
Die tegen s' conincx coetse stack,
Soo dat de coetse bleef staende,
Een verrader daer toe gaende,
Een lang mes uit zijn boersen track.

8e couplet:

Maer den moorder loos van treken
Heeft noch een steeck gesteken,
Een afgrysselicke wonde diep,
Dat hem 't bloet ten monde uitliep,
Den goeden coninck edel heere,
Viel in sijn coetse neere,
Elck mensche daer seer riep.

P.C. Hooft heeft Hendrik de Grote, zijn leven en bedrijf, geschreven, waarin ook
uitgebreid op de moord wordt ingegaan, compleet met de topische onheilspellende
droom (hier door de koningin gedroomd). Zie ook VG 15.
18-23 Vercellae: plaats in Gallia Cisalpina (nu: Borgo Vercelli). In de Raudische velden bij
Vercellae versloeg Marius de Kimbren (Plutarchus, Marius, 25).
Spanje (Karel V) en Frankrijk (Frans I) betwistten elkaar in het begin van de zestiende
eeuw de heerschappij over Italië. Ferdinand van Aragon had Napels al in 1504 veroverd.
Karel V maakte zich wat later (1510-1511) van een groot deel van Italië meester. Paus
Clemens VII sloot een verbond met Frans I, waarna in 1527 Karels Spaans/ Germaanse
troepen Rome plunderden (‘sacco di Roma’; de Paus vluchtte in de Engelenburcht,
moest zich overgeven en werd pas na het betalen van een losgeld vrijgelaten.). Het
hertogdom Milaan is steeds een centraal element geweest, omdat het bezit daarvan
beslissend voor de controle over heel Italië geacht werd. Deze oorlogen speelden zich af
van 1521-1526, van 1527-1529, van 1536 -1538 (in 1535 stierf de hertog van Milaan
zonder opvolger; Karel V regelde toen de opvolging, omdat hij als keizer suzerein over
Milaan was; Frans I betwistte hem dit en wist Turijn en Piemont te nemen) en van 15421544. In 1548 kon Karel V aan zijn zoon Filips melden dat op de pauselijke bezittingen
na heel Italië feitelijk in zijn macht was; bij de vrede van Chateau-Cambrésis (1559)
werd dit bevestigd. Frankrijk gaf Savoie en Piemont, en daarmee de claims op Italië, op.
De Spaanse hegemonie in Italië zou blijven berusten op het bezit van Milaan, Napels,
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Sicilië en Sardinië, terwijl bijvoorbeeld Genua en Toscane zich met Spanje verbonden.
(Romano I,382vv.; Schevill 85)
Ook de Nederlanden waren als onderdanen van Karel V bij deze oorlogen betrokken;
steeds weer had de keizer geld en manschappen voor de oorlogvoering nodig.
In Italië had men bovendien de handen nog vol gehad aan de Turken.
Foreestius gebruikt hier 'Vercellae', een uit de oudheid bekende naam, blijkbaar als aanduiding voor een veel groter gebied in het noorden van Italië.
Veneti: Venetië was in deze tijd nog een zelfstandig rijkje.
Boii: Keltische stam uit Gallië, die omstreeks 400 v.C. naar de Romagna (Noord-Italië)
en Bohemen trok. Zie voor hun ‘infelicia fata’ bijv. de inleiding bij Ad magnum
Britanniarum regem.
24. ex hinc: in de klassieke literatuur komt ‘hinc’ niet in combinatie met ‘ex’ voor, wel
echter bij de oudchristelijke en middeleeuwse schrijvers; zo bijvoorbeeld Paulinus
Nolanus, Carm. 21,701: ‘forte aliquem referent ex hinc mea labra saporem…’.
27. In de historiografie is een dergelijke uitspraak sinds Thucydides (1,1: ka‹ §lp¤saw
m°gan te ¶sesyai ka‹ éjiolog≈taton t«n progegenhm°nvn) zeer gebruikelijk.
Vergelijk bijvoorbeeld ook Liv. 21,1: 'In parte operis mei licet mihi praefari, quod in
principio summae totius professi plerique sunt rerum scriptores, bellum maxime
omnium memorabile, quae unquam gesta sint, me scripturum...'. Foreestius doelt op de
godsdiensttwisten tussen Arminianen en Gomaristen; de Spanjaard kijkt rustig toe, hoe
de Nederlanden zich uitputten in een burgeroorlog.
31. quis furor, o cives?: Luc., Phars. 1,8 (quis furor, o cives, quae tanta licentia ferri?). Zie
MP 2,1.
40. ramum felicis olivae: Verg., Aen. 6,230 (spargens rore levi et ramo felicis olivae).
56-59 Tegen het einde van de 16e eeuw probeerden de Spanjaarden schade toe te brengen aan
de zeevaart van de republiek. Zij begonnen er mee, de Hollandse schepen in Iberische
havens in beslag te nemen en de bemanningen in hun galeien te plaatsen. (Presser 150,
Eysinga 51).
58. animae carcer: een christelijke uitdrukking, bijv. Arnob., Comm. in Ps., ps. 141: 'verus
carcer animae in te est.'
68. occidit aetas: Mart. 6,85,7 (has quam brevis occidit aetas).
69vv. Karel V deed op 15 oktober te Brussel ten gunste van zijn zoon Filips afstand van de
regering over de Nederlanden, op 16 januari van die over Spanje. Filips zou hem niet als
keizer van Duitsland opvolgen, want dat deed Karels broer Ferdinand, die al over een
deel van het Duitse rijk heerste (dit in tegenstelling tot wat er in de verzen 76 en 77
gezegd wordt).
Karels vader, Filips de Schone, stierf in 1506, waarna de meeste Nederlandse gewesten
aan Karel toevielen. Het regentschap kwam aan zijn grootvader, Maximiliaan I, en werd
uitgeoefend door Margaretha van Savoye. Aan haar hof in Mechelen werd hij opgevoed.
Anders dan zijn zoon Filips, die zijn opvoeding in Spanje ontving, heeft Karel zich
steeds sterk verbonden gevoeld met de Nederlanden, ook toen hij koning van Spanje
(1516) en keizer van een deel van Duitsland (1521) geworden was.
78. per hunc…sinum: ‘sinum’ (baai, boezem) is opgevat als een aanduiding voor de Nederlanden.
79. rerum fortuna mearum: Luc., Phars. 7,250 (o domitor mundi, rerum fortuna mearum).
80. Karel V is in 1500 in Gent geboren.
debeo quod: zie Kühner-Stegmann II,2,§192,2a (p.270-1).
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‘dixerat’ komt zeer dikwijls aan het begin van een vers voor; bijv. Verg., Aen. 2,621.
impius antistes: Granvelle, kardinaal Antoine Perrenot.
In 1555 waren de Algemene Staten in vergadering te Gent bijeen; hier wist men, in ruil
voor het inwilligen van nieuwe beden, van Filips gedaan te krijgen dat de buitenlandse
troepen het land zouden verlaten en dat slechts Nederlanders in het landsbestuur
benoemd zouden worden. Granvelle raadde Filips in 1559 aan, een Spaanse krijgsmacht
in de Nederlanden te legeren; om moeilijkheden bij het doorvoeren van zo'n maatregel
te vermijden, had men het bevel er over o.a. aan Willem van Oranje aangeboden; deze
sloeg dit aanbod af (Hooft 1656, 23; Presser 43vv.).
Mart. 7,74,9: Hic pius antistes sophiae sua dona ministrat.
92. et quae melius jam sceptra tenebat:: brachylogisch voor: et <sceptrum> melius <quam
ea sceptra> quae jam tenebat.
93. semina belli: Luc., Phars. 3,150 (ocius avertat diri mala semina belli).
96. causas invenit armis: Luc., Phars. 1,265 (esse ducis motus et causas invenit armis).
98. leges et jura fidemque: Sil., Pun. 1,303 (scita patrum et leges et iura fidemque
deosque).
99. Phrixeus…ordo: de Orde van het Gulden Vlies.
De vorm ‘Phrixeus’ (van Frixos) komt slechts een keer in de klassieke literatuur voor
(Claudian., Cons. Stil. 2,463). Frixos ontkwam aan zijn boze stiefmoeder Ino met behulp
van een ram met een gouden huid, die hem door zijn moeder Nefele was geschonken.
Toen hij behouden in Colchis was aangekomen, offerde hij deze ram uit dankbaarheid
aan de goden; de huid, het gulden vlies, werd aan een eikenboom gespijkerd en door een
draak bewaakt.
Het gaat hier om het 'smeekschrift der edelen', dat in april 1566 aan landvoogdes
Margaretha aangeboden werd en waarin men om schorsing van de plakkaten en
afschaffing van de Inquisitie vroeg. Margaretha kwam in augustus van hetzelfde jaar tot
een accoord met de edelen, dat inhield, dat de protestantse prediking toegelaten en de
inquisitie opgeheven zou worden. Filips hechtte er echter zijn goedkeuring niet aan.
100. Toen Margaretha na de beeldenstorm orde op zaken had gesteld, verplichtte zij de
edelen (begin 1567) om een loyaliteitsverklaring te tekenen. Velen weken toen uit; hun
goederen werden verbeurd verklaard. Voor het berechten van de rebellen, onder wie ook
de ondertekenaars van het 'Smeekschrift' gerekend werden, riep Alva een speciale
rechtbank, de 'bloedraad', in het leven.
103. nec satis est urbes: sc. ‘teneri’; et mens generosa tenetur: er is geen vrijheid van
godsdienst (Inquisitie).
111. interprete cera: Plaut., Ps. 42-3: 'per ceram et lignum litterasque interpretes / salutem
mittit'.
112-5 Het gezantschap van de baron van Montigny en de markies van Bergen in 1566 (zie ook
het commentaar bij HR 21-25).
115. Horatius heeft de ‘mors pro patria’ onsterfelijk gemaakt in zijn ‘Romeinse oden’ (Carm.
3,1-6); Carm. 3,2,13: ‘dulce et decorum est pro patria mori’.
116. Carlos, de oudste zoon van Filips II, stierf in 1568. Hij was tegen het beleid van zijn
vader ten aanzien van de Nederlanden. Zie verder het commentaar bij HR 26-28.
117. si vera est fama: Verg., Aen. 3,551.
122. ‘quis crederet’ komt als tussenvoegsel op dezelfde plaats in het vers voor bij Ovidius
(Trist. 3,9,1).
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124-5 Borea...spirante movetur: Verg., Georg. 2,316 (tellurem Borea rigidam spirante movere).
128. sunt et sua crimina cuique: Verg., Aen. 3,469 (…sunt et sua dona parenti).
129. his vitae sine labe tenor, pietasque fidesque: Ovid., Her. 17,14: 'dumque tenor vitae sit
sine labe meae', en Luc., Phars. 5,297: ‘pietasque fidesque'.
130. scelus est non esse nocentem: a.c.i.-constructie zonder subjectsaccusativus. Voor ‘scelus
est’ met a.c.i. zie Kühner-Stegmann II,1,§126,3f (p.695).
131. Senatu: de door Alva in het leven geroepen Raad van Beroerten, de 'Bloedraad', waarvan
hij zelf deel uitmaakte en waarvan hij alle vonnissen tekende.
134. ruunt rapiuntque: Verg., Aen. 4,581 (…rapiuntque ruuntque).
136vv. a procerum jugulo coeptum...: zie het commentaar bij HR 38.
vilia...corpora: Curtius Rufus (5,6,6) heeft ‘vilia captivorum corpora’; verder in de
christelijke literatuur, met name 'vilitas corporis', bijv. Hiëronymus, Tract. lix in
psalmos, ps. 109.
137. Nulli sua profuit aetas: Luc., Phars. 2,104vv.; het gaat in deze passage over de
wreedheden die Marius heeft begaan:
…………………………nulli sua profuit aetas
non senis extremum piguit vergentibus annis
praecepisse diem, nec primo in limine vitae
infantis miseri nascentia rumpere fata.
143.
145.
147.
149.
152.
153-4
156.

Zie voor het standbeeld het commentaar bij HR 51.
formavit in aere: Ovid., Fasti 1,239 (…puppem formavit in aere).
sine Marte, sine hoste: een variatie op Stat., Ach. 1,401 (sine Marte sine armis).
dolor egit in arma: Luc., Phars. 2,255 (furor egit in arma).
tardi…aselli: Verg., Georg. 1,273 (tardi costas agitator aselli).
verbere saevit / et stimulo: Ovid., Met. 2,399 (…stimuloque dolens et verbere saevit).
crebris…ictibus komt bij Apuleius (bijvoorbeeld Met. 6,25 en 7,17) in verband met een
ezel voor.
157. ardua Calpe: één van de zuilen van Hercules, in Hispania Baetica; nu de rots van Gibraltar. Zie ook MP 146,2
In 1607 voerde een Staatse vloot onder Jacob van Heemskerck een aanval uit op een
Spaanse vloot die in de baai van Gibraltar lag. De Nederlanders wonnen de slag; van
Heemskerck sneuvelde.
158. Gadibus: Gades is het tegenwoordige Cadiz, dat vroeger een belangrijke uitvoerhaven
naar de koloniën was en als zodanig een doelwit voor aanvallen door de Hollanders en
de Engelsen, bijvoorbeeld in 1587 (een Engelse expeditie onder Drake) en in 1596 (een
Nederlands-Engelse expeditie onder Essex, Howard en van Duivenvoorde; bij deze
gelegenheid werd de stad bezet en geplunderd.). (Stephanus 1601, 743)
164-5 hostes alio sub cardine coeli insequimur: namelijk in het oosten en in het Caraïbisch
gebied; zie MP 138.
167. naufragium: in 1588. Zie ook het commentaar bij HR 83.
168. Pater omnipotens: bijv. Verg., Aen. 1,60 (Jupiter); ook in de christelijke literaruur, bijv.
Ambrosius, Incarn. Dom. Sacr. 10 (112).
170. Maurits leverde in 1597 slag bij Turnhout en nam deze plaats in. Zie ook het
commentaar bij MP 93,7 en MP 135.
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Oostende werd in 1604 door Spinola veroverd na een beleg dat enige jaren geduurd had
(Blok VI, 286).
177. cum libertatis honore: Sil., Pun. 10,645 (proque arce et sceptris et libertatis honore).
180. titulum: ‘die woorden’, namelijk ‘vrede’ en ‘vrijheid’ (vs 177).
187-8 Filips kijkt rustig toe, hoe de Arminianen en de Gomaristen hun godsdiensttwisten
uitvechten (Johan van Oldenbarneveldt!). Zie de inleidingen bij MP 91 en 133.
188-9 Pagasaeus Iason: bijv. Ovid., Met. 8,349.
Pagasaeus: Jasons schip, de Argo, werd in Pagasai gebouwd.
Frixos was, op de vlucht voor zijn stiefmoeder Ino, op een ram met een gouden huid
naar Kolchis gekomen. Als dank voor zijn behoud offerde hij de ram aan Ares; de huid,
het 'gulden vlies', bevestigde hij aan een eikenboom op het tempelgebied van Ares, waar
het door een draak bewaakt werd. Het doel van Jasons tocht was het verkrijgen van dit
gulden vlies. Hij verzocht Aietes, de koning van Kolchis, het hem te geven. Deze echter
was op grond van een orakelspreuk beducht voor zijn leven en besloot Jason om te
brengen. Daartoe gaf hij Jason een moeilijke opdracht, die hij met behulp van de
koningsdochter Medea tot een goed einde bracht. De opdracht behelsde het ploegen van
een akker met een ploeg die getrokken werd door twee vuurspuwende stieren, waarna in
de voren drakentanden gezaaid moesten worden, waaruit geharnaste mannen zouden
groeien. Toen het zover was en de pas ontstane mannen op Jason los wilden stormen,
ried Medea hem, een steen in hun midden te gooien, waarop de mannen elkaar
uitmoordden terwijl Jason rustig toekeek.
Volgens Foreestius doet Filips hetzelfde; de vergelijking gaat in zoverre mank, dat hij de
twist niet zoals Jason zelf had uitgelokt; Foreestius echter suggereert meer malen dat dat
wèl het geval is geweest.
190. usque adeo perijsse juvat: Ovid., Met. 6,438 (usque adeo latet utilitas…) en Verg., Aen.
3,606 (si pereo, hominum manibus periisse iuvabit).
207. quis credere possit: Ovid., Her. 18,123 (invitus repeto patriam – quis credere possit?).
208vv. De protestanten, verdeeld in remonstranten en contraremonstranten, gebruikten het
Twaalfjarig Bestand om uit te vechten, wie er gelijk had. Zie ook de inleidingen bij MP
91 en 133.
212vv. Als we niet onverdraagzaam waren geweest, zouden er vele katholieken in de noordelijke gewesten geweest zijn.
224. pacemne optetis an arma: een variatie op Verg., Aen. 8,114 (pacemne huc fertis an
arma).
225. agmine non uno: het Spaanse leger in de Nederlanden werd in 1621 in drie legerkorpsen
opgedeeld. Het leger in de Palts veroverde Frankenthal, het Rijnleger belegerde Gulik
en nam deze stad in 1622 in, waarna verschillende andere vestigingen in de
hertogdommen Gulik en Berg veroverd werden. Het derde legerkorps was bestemd voor
Vlaanderen en Brabant. In 1622 belegerde Spinola zonder succes Bergen op Zoom en in
1625 werd Breda na een beleg van een jaar door hem ingenomen (Blok VI, 372).
Hermanus Hugo (ca.1586-1638?), een jezuiet, met wie Foreestius correspondeerde,
schreef - hij was er ooggetuige van geweest – voor Spinola een verslag van dit beleg:
Obsidio Bredana.
227. sub imagine pugnae: de Spartanen oefenden hun manschappen al op deze wijze. Livius
vertelt (35,26,2), hoe soldaten en roeiers op nieuw gebouwde schepen in een
schijngevecht getest worden, terwijl Statius (Ach. 2,1,140-1) een held ten tonele voert
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die zijn krijgskunst zo geleerd heeft (…simulacraque pugnae / excipere immissos
scutato umbone molares).
230. hoc hostis vos ipse docet: Ovid., Met. 4,428 (...fas est et ab hoste doceri).
241. ferri sceleratus amor: Verg., Aen. 7,461 (saevit amor ferri et scelerata insania belli).
245-6 has urbes: aanvankelijk speelde de strijd zich af in de Palts (zie: Ad Magnum Britanniarum Regem). In 1622 probeerde Spinola tevergeefs Bergen op Zoom te bezetten; in
1623 werd Breda ingenomen.
247. nova formidine torpent: Verg., Aen. 12,867 (membra novus solvit formidine torpor).
248. Tartessiacus: Tartessisch. Tartessus was een oude zeestad; nu: El Rocadillo, in de nabijheid van S. Roque.
253. arma... posuit: het Twaalfjarig Bestand; zie ook het commentaar bij vers 14.
257. pro muris sint puppes: in de tweede Perzische oorlog hadden de Atheners hun stad moeten ontruimen en zich teruggetrokken achter de muren van de Piraeus. Themistokles
stuurde er op aan dat de strijd op zee uitgevochten zou worden; in de baai van Salamis
leden de Perzen een verpletterende nederlaag (480 v.Chr.).
258. Cecropidis: Cecropidae: Athene (Cecrops is de legendarische voorvader van de Atheners).
270vv. Zie het commentaar bij MP 135.
277. par nos poena manet: een straf als in de Bijbel door God aan de Israëlieten opgelegd;
denk bijv. aan de zondvloed of aan Sodom en Gomorra (Genesis 6-9 en 19)
278. ficto corde: christelijke uitdrukking; bijv. Augustinus, Enarr. Ps. 70,2,1: 'non ficto corde
Domino serviendum est' (met een oprecht hart).
285. magne Pater: Verg., Aen. 9,495; Ovid., Met. 7,617.
289. lentis...ignibus: Ovid., Ars 3,573 (Ignibus heu lentis uretur,…).
290. morti credidit uni: Luc., Phars. 3,751: 'festinantem animam morti non credidit uni.' (De
vader van Argus wil eerder sterven dan zijn dodelijk gewonde zoon; hij doorboort zich
met zijn zwaard en springt dan in zee.)
291. Deosque: waarschijnlijk wordt hier gedoeld op de heiligenverering.
295. Pater optime: Verg., Aen. 1,555; Paulinus Nolanus, Carm. 21,552.
299v. Deorum fictilium: de heiligenbeelden.
300. de te: triumphum agere de: een triomftocht houden wegens een overwinning op; bijv.
Liv. 41,14,1: triumphus de Liguribus agebatur.
Ik heb niet kunnen achterhalen door wie de afbeelding gemaakt is die op de titelpagina en op de
nu volgende bladzijde voorkomt, noch, of het een voor deze gelegenheid speciaal gemaakte
illustratie of een al bestaande afbeelding betreft.
3. (HR pp.15-16)
3.
10.
12.

miserabile bustum: Luc., Phars. 8,816 (quis capit haec tumulus? surgit miserabile
bustum); Ovid., Met. 6,665 (flet modo seque vocat bustum miserabile nati).
Eumenidas: de Eryniën, wraakgodinnen, eufemistisch ook 'Eumeniden' (Goedwillenden) genaamd.
Palladium: het beeld van Pallas Athene; zolang dat in Troje stond, zou die stad niet te
gronde gaan.
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4. (HR pp.16)
9.
10.

tot funera passus: Verg., Aen. 1,232 (…quibus tot funera passis).
hostis…hospes: een woordspeling die voorkomt bij Ovidius Her. 13,44 (tam sis hostis
iners, quam malus hospes eras); Her. 17,10 (qui sic intrabas, hospes an hostis eras?);
Fasti 2,787 (hostis ut hospes init penetralia Collatini); voorts bij Livius (21,24,4).
5. (HR pp.16-17)

1.
7.

revolve labores: Luc., Phars. 1,90 (…volvent Titana labores).
tui...imago: metri causa in plaats van 'tua...imago'. Kühner-Stegmann (II,1, §116,
Anmerk.2, p.597-8) geeft onder ‘genitivus obiectivus’ een paar gevallen, die hier dicht
bij komen: accusatorem mei, defensorem tui, ostentatio sui, nostri proditor.
terret imago: Verg., Aen. 4,353 (…et turbida terret imago).
6. (HR pp.17-18)

1-2

Aegyptum, Pharonem, Moses: de Nederlanden worden vergeleken met het Egypte uit de
Bijbel, waar de Israëlieten slaven van de Farao waren. Uit deze slavernij werden ze door
Mozes weggeleid (zie Exodus, 1-14). Pharao staat hier voor Filips II, Mozes voor
Willem van Oranje. Deze vergelijking werd vaker gebruikt; P.C. Hooft dichtte bijvoorbeeld in 1610 (bijv. Bloemendal II,312-7); de verzen 63-4 en 69-70 luiden:
Wel was 't een gouwden Prins wiens moed, verstandt en vlijt
De gouwden vrijheidt ons en schanck den gouden tijdt.
Den Moyses, die ons, van veel droever slavernijen
Als oyt Israel leed, quam tegen hoop bevrijen.

5.

Pharonem: Pharaonem, een samentrekking 'metri causa'.
hic etiam pelagus, sed non semel, obruit hostem: de Israëlieten ontkwamen aan het
Egyptische leger, doordat God een weg door de Rode Zee voor ze baande die hij weer
sloot, toen de Farao hem betreden had. De Spaanse vloot werd door storm vernietigd in
1588 (zie ook het commentaar bij HR 83) en in 1596, toen Filips een vloot tegen
Engeland uitzond, die bij kaap Finisterre ten onder ging in een hevige storm (Presser
89).
Men vergeleek Filips graag met Pharao; zo bijvoorbeeld Dominicus Baudius (Baudius
1640, 576):
Ille idem Pharii qui corda ferocia regis
Contudit, ac rubri quondam salis aequore vasto
Mersit equos equitumque globos, falcataque curruum
Agmina, quos cumulo mons circumfusus aquarum
Obruit, et refluo detrusit ad infera fluctu:
Ille Deus…
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7. (HR p.18)

4.
7.

Het eerste edict van Karel V tegen de lutherse ketterij in de Nederlanden verscheen op
20 maart 1520; in snelle opeenvolging volgden er meer en in 1529 was het al zóver, dat
disputeren over de Heilige Schrift verboden werd. Omdat de ketterij snel om zich heen
greep, blies Karel ook de kerkelijke rechtbank, de Inquisitie, die hier al sedert de 13e
eeuw bestond, nieuw leven in en stelde hij in 1522 François van der Hulst, raadsheer in
de raad van Brabant, als inquisiteur met vérgaande bevoegdheden in de Nederlanden
aan. Al snel werd het aantal inquisiteurs uitgebreid (1525) en werden er voor de
verschillende provincies afgevaardigden aangesteld. Omdat het burgerlijk gezag niet
voldoende bij het opsporen van de ketters meewerkte, verscheen er op 28 februari 1545
een plakkaat waarbij ieders volle medewerking geëist werd. Het plakkaat van 28 april
1550 voorzag in de doodstraf voor iedereen die over theologische zaken sprak.
Filips II vaardigde direct na zijn inauguratie, op 25 november 1555, een edict uit
waardoor alle maatregelen van zijn vader ten aanzien van godsdienstzaken van kracht
bleven, gevolgd door het 'eeuwig edict' van 20 augustus 1556. (Meyhoffer 4-19).
nec bene jam patriae consuluisse tuae: een variatie op Ovid., Ep. Pont. 2,9,34 (tam bene
quod patriae consulit ille suae).
Hier doelt de dichter waarschijnlijk op de verovering van Italië, waar hij het al eerder
over gehad heeft (HR 2, commentaar bij de verzen 18-23)
8. (HR pp.18-19)

1.
4.
5-6

rex regum: bijv. Hor., Ep. 1,107; ook een in de christelijke literatuur veel gebruikt
Hebraïsme, bijv. Augustinus, Trin. 1,6 (10).
sordeat ora: Stat., Theb. 8,243-4: (…sordida fusis / ora comis…).
Plus hac Hesperia genitor tibi donat utraque, / et plus hac Indus quam quod uterque
colit: Plus hac <ora> Hesperia genitor tibi donat utraque, et plus hac <ora> <tibi
donat> quam quod Indus uterque colit (uw vader geeft u hiermee meer dan de beide
Spanjes en hij geeft hiermee meer dan datgene, wat de volkeren van beide Indiën
bewonen). N.B.: eerst gebruikt de dichter een ablativus comparationis, vervolgens
plus…quam.
De twee Spanjes: Aragon en Castilië.
9. (HR p.19)

7.

Granvellanus principi auctor est: Perenot (Granvelle) ried Filips, Spaanse krijgers in de
Nederlanden te stationeren. Om deze maatregel zonder moeilijkheden door te kunnen
voeren, werd het bevel er over aan onder anderen Oranje aangeboden. Hij weigerde
echter (1559). (Hooft 1656, 23)
Zie voor de strijd van Spanje in Italië: HR 2, commentaar bij Vercellae (vss 19-23)
11. (HR p.20)
Zie het commentaar bij HR 7.
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12. (HR p.21)
4.

equus: Latham I,791, sub 4b: horse-like object. Dasypodius geeft (63 verso) ‘equuleus’:
Ein peynigung oder fulterey in eim eysen; Spanoghe (I,327): equuleus: banke; pijnbanke; pijn-ijser; rakke.

14. (HR p.22)

1.

De aartsbisschoppen, en ook de meeste bisschoppen, hadden hun zetels buiten Filips'
rijk. Onder het mom dat men het kerkelijk werk niet aankon, verzocht hij de Paus om
meer bisschoppen en om binnenlandse aartsbisschoppen. In 1560 verscheen er een bul
over de nieuwe kerkelijke indeling: er kwamen drie aartsbisdommen, te weten
Mechelen, Kamerijk en Utrecht, en vijftien bisdommen. Granvelle werd tot aartsbisschop van Mechelen benoemd (Hooft 1656, 22).
dextra fidesque: Verg., Aen. 4,597 (…en dextra fidesque).
15. (HR pp.22-23)

5.

Het woordje 'tu' wordt dikwijls door Foreestius gebruikt; erg opmerkelijk is dat niet,
omdat hij vaak iemand (de Spanjaarden, de Nederlanders, de koning, Alva…) in zijn
gedichten aanspreekt. In vele gevallen is 'tu' dan benadrukt, maar soms lijkt het meer
versvulling, zoals hier.
adsumus (en!): Ovid., Met. 3,605; Val. Flacc., Arg. 5,315.
16. (HR p.23)
In 1559 vertrok Filips II naar Spanje. Hij kwam per schip aan in Laredo en deed
vervolgens Valladolid en Sevilla aan. Naar deze plaatsen had men alle mensen gebracht
die gevangen zaten om het geloof. Hun marteldood moest de koning als welkomstschouwspel dienen (Hooft 1656, 25; zie ook Gijsius 1883, 531-5).
Hispali: Hispalis was een stad in Hispalia Baetica; nu: Sevilla (Stephanus 1601, 826:
Baeticae provinciae urbs clarissima); Vallisoleti: bewoners van Valladolid.
17. (HR pp.23-24)

2.
3.

Baeticola: bewoner van de provincie Baetica (Andalusië en een deel van Granada).
Aspice, quam pugnent mores: van de Spanjaarden werd door niemand iets heel gelaten;
zo staat er bij Fruytiers 3: 'Een boos volck twelck van verre comt, twelck een vreemde
spraecke heeft: een volck twelck noch den ouden noch den ionghen en spaert, noch oock
den ionghen kinderen ontfermt...'
18. (HR p.24)
In april 1566 bood de landadel onder leiding van Brederode en Lodewijk van Nassau
landvoogdes Margaretha een smeekschrift aan. Margaretha zegde toe, gezanten naar
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Spanje te zullen zenden. De heren van Bergen en Montigny werden naar Spanje
afgevaardigd. Zij zouden niet terugkeren (zie ook het commentaar bij HR 21-25).
Hooft 1656, 73): '...werd hun de naam van Geux aangehangen: welk Fransch woordt,
gesmeedt schijnende naar het Nederlandsche guits, zoo veel als sielen, oft landtloopers
zeggen wil. Oft eenighen, uit den schuime des volx, hen hiermeede hebben willen
verguizen; oft de Baroen van Barlemont gewaant, door deeze kleenachtinge der
Bondtgenooten, de flaauwmoedige Landtvooghdes te verquikken, zoud'k voor geen
waarheit darren verzeekeren.' De Geuzen '...gingen goude medalien aan den hals
draaghen, daar, ter eene zijde, 's Koninkx troonje, ter andere, een beedelaarsborze,
ghevat van twee ghevoeghde rechterhanden op stond, met deeze woorden in den randt:
fidelles au Roy jusques à la besaçe: dat is, ghetrouw den Koningh tot den beedelzak toe.
Anderen hechtten op de zijde der borst een houten napken, aan zilvere banden, en Vive
le Geux daar op gesneeden: en opdat het een naar 't ander waare, kleeden zich, veel in
asverwighe stoffen'. Grotius 1657, 20: 'Gueusiorum nomen, ... professi, fidem sibi in
regem ad mendicitatem usque constituturam.'
quassa fides: Sen., Thy. 239: ‘quassa est fides’.
Iasonia: dit woord komt tweemaal voor bij de klassieken, bij Propertius (2,24b,45:
Iasonia…carina) en Statius (Ach. 1,65: rupit Iasonia puppis Pagasaea rapina).
19. (HR p.24)

1.

dictum comitis Barlimonti: zie het commentaar bij het vorige gedicht.
foedissime: Verg., Aen. 11,392 (pulsus ego? Aut quisquam merito, foedissime, pulsum).
20. (HR p.25)

1.

iconomachia: Hoven geeft het woord 'iconomachus' als gebruikt door Heinrich
Bullinger (1504-75) in zijn correspondentie (Th. Beza, Correspondance (Genève 1960-)
VII,244,17).
pueri, juvenesque senesque: Mart. 9,7,9 (Dilexere prius pueri iuvenesque senesque).
21. (HR pp.25-26)
De volgende vijf gedichten gaan over de missie van de baron van Montigny en de
markies van Bergen. Floris van Montmorency, baron van Montigny en stadhouder van
Doornik, werd in 1566 met Jan van Glymes, markies van Bergen, door landvoogdes
Margaretha naar Spanje gezonden om de koning in te lichten over de toestand in de
Nederlanden. Montigny vertrok alleen naar Madrid, omdat Bergen door ziekte verhinderd was. Deze laatste voegde zich een paar maanden later bij hem, waarna zij beiden
gevangen werden gehouden te Segovia. De markies van Bergen, die door Filips
benoemd was tot stadhouder van Henegouwen en tot gouverneur van Valenciënnes en
Kamerijk, had zich ondanks het feit, dat hij een goed katholiek was, tegen de strenge
kettervervolgingen verzet en in 1566 de koning zijn ontslag aangeboden. Hij stierf in
gevangenschap aan de gevolgen van de slopende ziekte waar hij al voor zijn vertrek
naar Spanje aan leed. Met het oog op zijn gezondheidstoestand had hij er op aangedrongen naar huis gezonden te worden, maar zijn verzoek werd pas vlak voor zijn dood
ingewilligd, toen hij niet meer kon reizen. Hij overleed op 21 mei 1567, voorzien van de
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genademiddelen van de Kerk. Tegen Montigny, van wie Filips ook af wilde, werd een
proces gevoerd met door Alva aangewezen rechters; hij werd ter dood veroordeeld.
Toen Anna van Oostenrijk, de ondertrouwde vrouw van Filips, in de zomer van 1570 op
weg was naar Spanje via de Nederlanden, ontving zij Montigny's moeder in audiëntie en
beloofde tussenkomst bij de koning ten gunste van haar zoon. Toen zij echter in Spanje
aankwam, bleek Montigny aan een ziekte te zijn gestorven (15/16 0ktober 1570): Filips
had het doodvonnis versneld toen hij van de stappen, ondernomen door de moeder van
Montigny, had gehoord. Dit doodvonnis moest heimelijk voltrokken worden om geen
aanleiding tot onlusten in de Nederlanden te worden; men wilde het doen voorkomen
alsof Montigny aan een ziekte gestorven was. Deze opzet is niet gelukt: het nageslacht
kent de juiste toedracht (zie: Brouwer 52-70 en 215-217; Nuyens 1866, II,1,149-156;
Hooft 1656, 74vv.; Forneron II, 400-401; Gijsius 1626, 423-4).
pater: Filips II.
devotus fertque refertque cliens: zie bijvoorbeeld Ovid., Fasti 6,334 (fertque refertque
pedes) en Juv. 9,72 (devotusque cliens, uxor tua virgo maneret?).
tigride natus: Ovid., Met. 7,32-3 (Medea: hoc ego si patiar, tum me de tigride natam,/
tum ferrum et scopulos gestare in corde fatebor…') en 9,613-5 (…neque enim est de
tigride natus / nec rigidas silices solidumve in pectore ferrum / aut adamanta gerit nec
lac bibit ille leaenae.)
Phrixaei velleris: het Gulden Vlies (bijv. Stat., Theb. 2,281); zie het commentaar bij HR
2,99.
aspicis, en: Ovid., Ep. Pont. 4,7,3; Mart. 9,23,3.
frater…uterque: Floris van Montmorency, baron van Montigny, en zijn broer Filips,
graaf van Hoorne, waren beiden ridders in de orde van het Gulden Vlies.
frater factus: Plaut. Epid. 650 (Quid? ego modo <amator sum> huic frater factus, dum
intro eo atque exeo?).
22. (HR p.26)

2.

3.

10.

pransor Cyclops: Polyphemus. Het woord ‘pransor’ (iemand, die een laat ontbijt/ een
vroege lunch nuttigt) komt bij Plautus (Men. 274) voor.
Antiphates was koning van de Laestrigonen. Hij vernielde Odysseus' vloot toen die hier
langskwam op de terugreis uit Troje en verslond één van de Grieken (Hom., Od. 10,1146).
Busiris was een Egyptische koning die vreemdelingen offerde. Hij werd gedood door
Hercules.
Phalaris was een tiran van Agrigentum. Perillus maakte een bronzen stier voor hem
waarin veroordeelden levend geroosterd moesten worden. Perillus werd als eerste op
deze wijze door hem vermoord. Tenslotte zouden zijn radeloze onderdanen ook hem
zelf deze straf laten ondergaan.
Janus Dousa vergeleek Alva en de Spanjaarden al met mythologische figuren als de
Cycloop Antiphates, de Hydra van Lerna, Skylla en Charybdis. (Dousa 1609, Satira
VII,389)
nil…sanctius orbis habet: Ovid., Trist. 5,2,38 (Caesare nil ingens mitius orbis habet) en
5,8,26 (illo, cui paret, mitius orbis habet).
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23. (HR pp.26-27)
1.

4.

7.

P. Decius Mus was een Romeinse consul die zich in de eerste Samnitische oorlog (slag
bij de Vesuvius} tegen de Latijnen en Campaniërs aan de goden van de onderwereld
wijdde op grond van een voorspelling en zo zijn leger de overwinning bezorgde (Liv.
8,9,4).
servarunt letho...suos: dit moet met een korreltje zout genomen worden; wèl kan men
stellen dat ze geprobeerd hebben, hun land zo goed mogelijk te dienen. Montigny was er
niet erg voor geporteerd om als gezant naar Filips te gaan maar heeft die taak toch op
zich genomen in plaats van te vluchten; de markies van Bergen was bij zijn vertrek al
zeer ernstig ziek.
furialibus armis: Stat., Theb. 11,90 (tempestas, ego mixta viri furialibus armis).
24. (HR p.27)

4.
5.

6.

9.

mandabat … Deo: Mart. 7,99,8 (Hoc satis est: ipsi cetera mando deo); Stat., Theb.
4,624 (et Stygiis mandabo deis…).
sic posito: Kühner-Stegmann II,1,§138,5, Anmerk.7 (p.773-4): gewoonlijk wordt een bij
een participium behorend pronomen weggelaten als het in een participium in een nieuwe
zin vervat is, met name dan, als het participium aan het begin van de zin staat.
Bijvoorbeeld (Nep. 2,2,6): miserunt Delphos consultum, quidnam facerent de rebus suis;
deliberantibus Pythia respondit…; (Liv. 1,56,4): haec agenti portentum terribile visum.
quodque dat, ipse negat: subject van de bijzin moet de koning zijn, maar 'ipse' moet naar
de stervende graaf verwijzen. Foreestius wisselt wel vaker van subject zonder dat
duidelijk aan te geven.
quo tendimus, inquit: Verg., Aen. 5,670 ('quis furor iste novus? quo nunc, quo tenditis'
inquit).
25. (HR p.28)

1.
4.
5.
5-6

7.

caedis rabies: Sil., Pun. 4,351-2 (exoritur rabies caedum, ac vix tela furori/ sufficiunt).
nec satis est: Ovid., Met. 6,363 en 14,420.
littera: alleen bij dichters in het enkelvoud als ‘brief’.
De verzen 5 en 6 volgen niet logisch op elkaar: het gebruikte ‘pro’, ‘ten gunste van’,
moet wel op de brief van Anna slaan (‘vestra’ dan als majesteitsmeervoud); in vers 6
moet met ‘illa’ echter op de brief van Alva gedoeld worden, die hij naar Spanje had
gezonden om Anna vóór te zijn. Er ontstaat verwarring omdat Alva in de vier eerste
verzen de aangesproken persoon is.
sponsi gratia sponsae: Filips heeft in Anna's ogen een misdaad begaan via Alva; ook
mogelijk: Filips neemt Anna haar tussenkomst kwalijk.
26. (HR pp.28-29)
Carlos, de oudste zoon van Filips II, stierf in 1568. Hooft (Hooft 1656, 175vv.) zegt dat
hij op last van zijn vader vergiftigd zou zijn, omdat hij tegen diens beleid tegenover de
Nederlanden was gekant en hierover heimelijk met Montigny (zie HR 21-25) overlegd
zou hebben. Hij zou uit argwaan steeds gewapend zijn geweest. Filips dacht dat hij hem
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naar het leven stond, omdat de priester bij wie Carlos te biecht ging, hem overgebriefd
had dat deze 'een man wilde vermoorden'. Carlos werd 's nachts, om geen opzien te
baren, gevangen genomen en deed in gevangenschap een poging tot zelfmoord (volgens
Hooft was hij niet normaal; hij zou de waanzin van zijn overgrootmoeder geërfd
hebben.). Filips ging toen bij de Inquisitie te rade, die zei dat zelfmoord een zonde was
en hem zo een voorwendsel verschafte om zijn zoon te laten vermoorden. Volgens
Hooft zegt Cabrera echter, dat Carlos naar de Nederlanden wilde, dat hij een boosaardig
man was en dat hij aan koorts stierf.
(sic fama est) non inimicus erat: Ovid., Trist. 2,82 (vix tunc ipse mihi non inimicus
eram); Sil., Pun. 12,90 (sic fama est).
27. (HR p.29)

1.
2.
4.
5.
9.

magne pater: Filips II.
sentitur…ira: Ovid., Her. 9,46 (sentitur nobis iraque longa deae.).
divitis arva Tagi: de rivier de Taag was rijk aan goud.
illa…incendia waarschijnlijk overdrachtelijk; in deze tijd vielen de Hollanders en de
Engelsen Spanje nog niet over zee aan.
i nunc et dubita: Ovid., Ars 2,222 (i nunc et dubita ferre, quod ille tulit.).

.
28. (HR pp.29-30)
1.
5.

virtutis avi cum...haeres: Karel V was de Nederlanden meer toegedaan dan Filips II.
communis Erinnys: Verg., Aen. 2,573 (…Troiae et patriae communis Erinys,).
29. (HR p.30)

1.

5.
8.

Op 11 april 1567 vertrok Willem van Oranje uit Antwerpen naar zijn graafschap
Nassau.
Camillus: M. Furius Camillus veroverde Veii en bevrijdde Rome van de Galliërs (begin
4e eeuw v. Chr.). Hier wordt Willem de Zwijger met Camillus vergeleken. Barlaeus
verwijst naar Camillus in zijn 'Eer-ghedicht', waarin (vs 27) van Frederik Hendrik
gezegd wordt: 'Siet hier ons Scipio, ons Caesar, ons Camill,...' (Dit gedicht is
opgenomen in Bor 1630).
cum libertate Camillus: Mart. 11,5,7 (te colet invictus pro libertate Camillus).
sospite sospes: Ovid., Her. 19,206 (quae numquam nisi te sospite sospes ero!); Mart.
6,58,9 (sospite me sospes Latias reveheris ad urbes).
nil tamen, o mater, possidet ille tui: moeder Belgica, de Spanjaard heeft geen macht over
uw belangrijkste redmiddel, Willem van Oranje.
30. (HR pp.30-31)
Filips Willem, graaf van Buuren, de oudste zoon van Willem van Oranje, werd op bevel
van Alva van de hogeschool te Leuven - die daar tevergeefs tegen protesteerde - naar
Spanje gebracht, waar hij 28 jaar lang zou verblijven.
Grudii: een klein volk in Gallia Belgica, dat aan de Nerviërs onderhorig was; Caes., Gal.
5,39 (Pauly 7,2,kol.1897-8). Volgens LS is de naam Groede (of Gronde) in Zeeuws-
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Vlaanderen er een herinnering aan. Janus Dousa gebruikt 'Grudii' voor de bewoners van
Leuven (Dousa 1609, Carm. II,9; p.662vv), wat Foreestius hier ook doet. Bij Heinsius
staat Grudii voor 'Zuid-Nederlanders' (Heinsius 1602, vs 1942; Heinsius 1649, 62).
31. (HR p.31)

3.

9.

Hooft vermeldt dat Alva na een tocht 'als die van Hannibal' op 28 augustus 1567 in
Brussel aankwam (Hooft 1656, 147vv.). Margaretha had Filips gevraagd om, nu zij zelf
de ongeregeldheden de kop had weten in te drukken, minder troepen te zenden, maar
deze vond een strafexpeditie op zijn plaats. Alva trok via de Haute-Savoie noordwaarts.
Sauromatae, Bessi, Getae: de Sarmaten woonden tussen Weichsel en Don, de Bessen in
N.O.Thracië en de Geten langs de Donau. Het is niet tegen vreemden, zoals de
Hongaren en de volkeren bij de Zwarte Zee, dat Alva optrekt, maar tegen de Nederlanden, van oudsher een trouwe bondgenoot.
Ovid., Trist. 3,10,5: Sauromatae cingunt, fera gens, Bessique Getaeque.
o, furor: Stat., Theb. 3,648 en 11,468.
32. (HR pp.31-32)

1.

Waarom vecht gij, koning, door het zenden van Alva, tegen de Nederlanden en dus
tegen uzelf?
o bone rex: Verg., Aen. 11,344 (consulis, o bone rex…); Erinnys: één van de wraakgodinnen.
33.

1.
2.

tuis … terris: een dativus van richting bij mittere.
falleris: Ovid., Heroid. 16,309.
34. (HR p.32)

1.

Tempe: het dal van Tempe, waar de Peneios tussen de Olympus en de Ossa vanuit
Thessalië naar de Egeïsche Zee stroomt. Het was een mooi dal met zeer veel bloemen;
er is een Apollo-heiligdom gevestigd. In de dichtkunst staat het voor een lustoord, een
ideale toestand (in de 17e eeuw gaf Huygens deze titel nog aan de beschrijving van een
park: Batava Tempe).
35. (HR p.33)

3.
6.
7.

Allen die op welke wijze dan ook aanleiding gegeven hadden tot of deelgenomen
hadden aan de ongeregeldheden van 1566 (beeldenstorm etc.) werden strafbaar verklaard. Van vele edelen werden de bezittingen geconfisceerd.
pro dolor: Stat., Theb. 1,77.
jam dicet - manum: Ovid., Her. 12, 158 (clamarem 'meus est' iniceremque manus).
naturae iure: Ovid., Met. 4,279-80 (nec loquor, ut quondam naturae iure novato /
ambiguus fuerit modo vir…).
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Hugo Grotius zou in 1625 zijn De iure belli ac pacis voltooien; hij zegt erover
(1,1,10,1): ‘Ius naturale est dictatum rectae rationis indicans, actui alicui, ex eius
convenientia aut disconvenientia cum ipsa natura rationali, inesse moralem turpitudinem
aut necessitatem moralem, ac consequenter ab auctore naturae Deo talem actum aut
vetari aut praecipi’ (Het natuurrecht is een dictaat van het gezonde verstand en geeft
voor een bepaalde handeling aan, dat die op grond van zijn overeenstemmen of niet
overeenstemmen met de rationele natuur moreel verwerpelijk of noodzakelijk is, en dat
dientengevolge door God, de schepper van de natuur, een dergelijke handeling verboden
of voorgeschreven wordt).
Al vroeg wordt er over een 'natuurrecht' geschreven. Bij de sofist Antiphon komt er een
toespeling op voor (Diels-Kranz, fr. B 44): datgene, wat fÊsei d¤kaion is, is de
grondslag van het recht (Minz 84-91). Aristoteles maakt onderscheid tussen een natuurrecht en door mensen bij afspraak ingestelde rechtsregels; Eth. Nicom. 1134b: toË d¢
politikoË dika¤ou tÚ m¢n fusikÒn §sti tÚ d¢ nomikÒn, fusikÚn m¢n tÚ pantaxoË tØn
aÈtØn ¶xon dÊnamin, ka‹ oÈ t“ doke›n µ mh, nomikÚn d¢ ˘ §j érx∞w m¢n oÈy¢n
diaf°rei oÏtvw µ êllvw....(het burgerrecht bestaat uit het natuurrecht en het
gewoonterecht. Het natuurrecht is overal hetzelfde, het is er niet van afhankelijk, of men
het er mee eens is of niet; en dan is er het gewoonterecht, waar het vanaf het begin niets
bij uitmaakt, of het nu zus of zo luidt…); Eth. Nicom. 1135a: êdikon m¢n gãr §sti tª
fÊsei µ tãjei. (want <iets> is onrechtvaardig van nature of volgens menselijke
bepalingen). Volgens de Stoa heeft de mens een aangeboren voorstelling van recht en
onrecht; het recht heeft zijn grondslag in de natuur. Cicero, de vertolker van de leer van
de Stoa, zegt in Pro Milone 4(10): non scripta sed nata lex, quam non didicimus…,
verum ex natura ipsa …hausimus…, ad quam non docti sed facti, non instituti sed
imbuti sumus (een wet die niet geschreven maar geboren is, die wij niet geleerd
hebben…, maar uit de natuur zelf…geput hebben…, in welke wij niet onderwezen zijn,
maar voor welke wij gemaakt zijn, waar we niet in onderricht zijn, maar waarmee we
doordrenkt zijn); en in De legibus 2,4(10): quae non tum denique incipit lex esse, quom
scripta est, sed tum, quom orta est; orta autem est simul cum mente divina (die werd niet
pas een wet, toen hij opgeschreven is, maar op het ogenblik, dat hij ontstaan is; hij nu is
gelijk met de goddelijke geest ontstaan). In De Inventione (2,53(161)) geeft hij een
definitie: ‘Naturae ius est quod non opinio genuit, sed quaedam in natura vis insevit, ut
religionem, pietatem, gratiam, vindicationem, observantiam, veritatem.‘ (Het natuurrecht is <het recht>, dat niet door wat de mensen vinden ontstaan is, maar dat een zekere
in de natuur aanwezige kracht ingezaaid heeft, zoals vroomheid, plichtsgevoel, dankbaarheid, eigendomsrecht, eerbied, waarheid).
Als het christendom zijn intrede heeft gedaan, wordt God ingevoerd als de hoogste
rechtgevende instantie. Voor Augustinus regelt de ‘lex aeterna’, die eeuwig waar is en in
God zetelt, al het zijnde. Het ‘ius naturale’ is hier een afspiegeling van die in de mens
ingeplant is, zodat de mens van nature kennis van goed en kwaad heeft; bijvoorbeeld: c.
Faustum 22,27: ‘lex vero aeterna est ratio divina vel voluntas dei ordinem naturalem
conservari iubens, perturbari vetans…’ (de eeuwig geldende wet echter is de goddelijke
rede ofwel de wil van god, die beveelt, dat de natuurlijke orde bewaard blijft en verbiedt,
dat die verstoord wordt…); De diversis quaestionibus octaginta tribus, quaestio 53,2:
‘…ex hac igitur ineffabili atque sublimi rerum administratione, quae fit per divinam
providentiam, quasi transcripta est naturalis lex in animam rationalem, ut in ipsa vitae
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huius conversatione moribusque terrenis homines talium distributionum imagines
servent.' (…op grond dus van deze onzegbaar goede inrichting - het werk van de
goddelijke voorzienigheid - van de wereld, is de natuurwet als het ware overgedragen
aan de rationele geest om ervoor te zorgen, dat de mensen juist bij hun levenswandel
met zijn aardse zeden een beeld bewaren van een dergelijke ordening). Ook de
scholastici besteden aandacht aan het natuurrecht; Thomas van Aquino zal zich er mee
bezighouden en betogen dat de tien geboden de ‘lex naturalis’ uitmaken (Summa
Theologica 2,1, quaest. 91vv.: over het bestaan van een ‘lex aeterna’ en een ‘lex
naturalis’; quaest. 98vv.: over de wetten van de Dekaloog). (Rommen; Strauss).
illa: dit woord slaat terug op ‘naturae’ in vs 7. Ik heb het vertaald als terugslaand op
‘naturae iure’.
36. (HR pp.33-34)

4.
5-6

lacrymis…litterulisque: de tijd van de smeekschriften (1566).
postquam…contuleris: na een hoofdwerkwoord in het praesens is postquam met een
futurum exactum niet gebruikelijk; postquam met een coniunctivus van het perfectum
komt in de klassieke literatuur niet voor (Kühner-Stegmann II,2,§207 (p.353-9)). Een
vertaling als futurum exactum is hier niet op zijn plaats.
37. (HR p.34)

2.
4.
5.

8.

De 'Bloedraad'. Zie ook het commentaar bij HR 2,100 en 2,131 en bij HR 7.
Allen werden wegens majesteitsschennis gevonnist, of het nu ketters, predikanten,
inleveraars van smeekschriften of degenen die bezwaar maakten tegen het aanstellen
van nieuwe bisschoppen of de inquisitie of de plakkaten betrof, ongeacht sexe of leeftijd
(Hooft 1656, 152-3). Hun roerend en onroerend goed werd in beslag genomen.
Officieel was vastgesteld dat de doodstraf aan hen, die herriepen, door onthoofding
voltrokken zou worden, wanneer het mannen betrof, en door levend begraven worden,
wanneer het om vrouwen ging. Als men niet herriep, wachtte de brandstapel. (Scheerder
153-165, in het bijzonder 161)
cocco: de kleur van de toga van de Romeinse Senaat.
itur in omne nefas: Luc., Phars. 4, 243.
damnati sistuntur dicere causam: LS: sistere heeft onder meer als betekenis ‘to stop, to
end’, en (passief) ‘to cease’. In de literatuur is geen voorbeeld van ‘sisti’ met een
infinitivus, zoals hier, te vinden.
insonti non licet esse reo: zie MP 12,6.
38. (HR pp.34-35)
Op 9 september 1567 werden de graven van Egmond en Hoorne door Ferdinand, een
zoon van Alva, te eten genodigd en gevangen genomen. Zij werden op het slot van Gent
gevangen gezet. Op 1 en 2 juni van het volgende jaar begon Alva met het ter dood
brengen van door de Bloedraad veroordeelde edellieden. Op deze data werden achttien
edelen gedood, onder wie de nog jonge gebroeders Gijsbert en Dirk van Batenburg,
leden van het Gelderse geslacht Bronkhorst (Nuyens 1866, II,1,57; Baudartius 1616, fol.
48 verso). Op 5 juni werden Egmond en Hoorne onthoofd (Hooft 1656, 150-1 en 166-
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169). Deze gebeurtenis heeft de gemoederen vanzelfsprekend zeer beziggehouden; er
werd zelfs een lied, dat gezongen kon worden op de wijs van een bekend gezang,
gemaakt op de dood van de graven van Egmond en Hoorne en de heren van Batenburg
(Buitendijk 78vv.):
Als men schreef duizend vijfhonderd
in dat achtensestigste jaar,
was menig mens verwonderd:
te Brussel in 't openbaar
vier heren edel van bloede
doodde men in korter stond,
daartoe zeer rijk van goede;
ik wil ze u doen kond.
enz. enz.
1.
2.

8.

genus hos aetasque: Ovid., Met. 7,26-7 (aetas et genus et virtus).
aries aureus: het gulden vlies; deze edelen waren lid van de Orde van het Gulden Vlies.
Lamoraal, graaf van Egmond, behaalde als opperbevelhebber voor Filips II beslissende
overwinningen op de Fransen in slagen bij St.-Quentin (1557) en Grevelingen (1558). In
1559 werd hij benoemd tot stadhouder van Vlaanderen en Artesië; hij werd lid van de
Raad van State en kreeg het bevel over de Spaanse troepen.
Auriacum…abesse dolet: Oranje was zo verstandig geweest om te vluchten. Bij zijn
afscheid zou Egmond tot hem de bekende woorden 'Dag prins zonder land' gesproken
hebben, waarop Willem antwoordde: 'Dag graaf zonder hoofd'. (Hooft 1656, 131v:
'…dat zij voorts elkandre, Prins zonder goedt, Graaf zonder hooft, zouden adieu gezeit
hebben').
39. (HR p.35)

5.

Margaretha meldde Filips dat er circa 100.000 personen gevlucht waren. Hooft zegt:
'Meer dan hondertduizent huizen acht men hierdoor geruimt te weezen...' (Hooft 1656,
150)
Toletanus:de hertog van Alva, Fernando Alvarez de Toledo.

De in de volgende gedichten voorkomende gebeurtenissen worden in Spieghel der Jeucht van
Baudartius, waarvan de eerste druk in 1614 verscheen, in dezelfde volgorde vermeld
(Baudartius 1615, C7-8).
40. (HR pp.35-36)

1.
7.

Spieghel der Jeucht (1615, D3v.): ‘…desen Bloet-hond heeft over Tafel geroemt van de
getrouwe diensten die hy den Coningh gedaen hadde in dese Landen…’. Grotius zegt:
'...jactare solitus, octodecim hominum millia carnificis se ministerio sustulisse' (Grotius
1657, 43).
o scelus: bijv. Mart. 11,93,3; dira…caede: bijv. Ovid., Met. 3,625.
Lycaon was een Arcadische koning. Jupiter veranderde hem in een wolf omdat hij hem
mensenvlees voorgezet had. (Ovid.Met. 1,165).
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41. (HR p.36)
3.

pro facinus: bijv. Mart. 1,90,6.
42. (HR p.36)

5.

Nam Deus huic toto semovit corpore sensum: in The Acts of the Christian Martyrs
(Musirillo ed.) wordt onder het hoofd 'Montanus and Lucius' beschreven, dat het
martelaarschap dragelijk is omdat het lichaam er helemaal niets van voelt als de geest
geheel is opgegaan in God: 3. Cum adhuc, inquit, episcopus noster solus passus fuisset,
ostensum est mihi hoc, quasi Cyprianum ipsum interrogarem an pati ictum doleret,
scilicet martyr futurus de passionis tolerantia consulebam. 4. Qui mihi respondit et dixit:
Alia caro patitur cum animus in caelo est. Nequaquam corpus hoc sentit, cum se Deo
tota mens devovit (Musurillo 15,21,3-4 (p.234-5)).
45. (HR pp.37-38)
Sinds het concilie van Trente (1563) was er slechts sprake van een wettig huwelijk als
het op de juiste wijze gesloten was, dat wil zeggen door een geestelijke die bevoegd was
tot het sluiten van huwelijken, en in aanwezigheid van minstens twee getuigen. (Galling
II,kol.332) Ketterse huwelijken konden dus op grond van deze bepaling voor de
katholieke kerk niet geldig zijn.
46. (HR p.38)

4.
8.
9.

Het Concilie van Trente bepaalde dat een ketter op de juiste wijze de doop verricht als
hij de goede formule gebruikt en de intentie heeft te doen wat de Kerk doet. (Zie bijv.
Vacant VII,kol. 2271: 'Si quis dixerit in ministris, dum sacramenta conficiunt et
conferunt, non requiri intentionem saltem faciendi quod facit Ecclesia, anathema sit').
Dit 'intentie te doen, wat de Kerk doet' is toegevoegd tegen Luther; men spreekt zich
echter niet uit over de aard van deze intentie, zodat er een probleem blijft bestaan. De
noodzaak tot herdoop is afhankelijk van de interpretatie van de desbetreffende instantie.
De ketters om wie het in deze tijd (ca. 1570) gaat, moeten allen - ook de dopers - onder
gebruikmaking van de juiste doopformule (de calvinisten, luthersen en dopers weken
niet van de oude formule af), gedoopt zijn geweest; veelal moet het zelfs mensen
betroffen hebben die nog katholiek gedoopt waren. (Ibid. II, kol. 166vv. en 315vv.)
In dit stukje komen vele uitdrukkingen voor uit de christelijke literatuur, zoals 'caelesti
sponso' (Ambrosius, Exhort. virg. 10(62)), 'pia pectora' (Paulinus Nolanus, Carm.
20,327), 'pretioso sanguine' (Ibid. 27,306), 'vitalem ignem' (Augustinus, c. Iulian.
3,13(26) en 3,13(27)).
hymen: Hymen is de god van het huwelijk; metonymisch voor huwelijk; zie ook Sen.,
Tro. 862 (Quicumque hymen funestus…) en 896 (…haec hymen sparsit tuus).
limosi...lacus: Verg., Aen. 2,135 (limosoque lacu per noctem obscurus in ulva); Sil.,
Pun. 13,563.
vitalem Numinis ignem: Augustinus (c. Iulian. 3,13(26)): ‘…disseris quasi medicinaliter
de genere, et specie, et modo, et excessu concupiscentiae; ‘huius genus esse’ asserens
‘in igne vitali, speciem in motu genitali, modum in opere coniugali, excessum in
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intemperantia fornicandi…’ ( …u spreekt alsof het een medische kwestie betreft over
het geslacht, de soort, de maat en de buitensporigheid van de begeerte en betoogt dat het
geslacht ervan behoort tot het levensvuur, de soort tot de bewegingen van de
voortplanting, dat de <juiste> maat in het huwelijk te vinden is en de buitensporigheid in
onmatige ontucht…). En: ‘…ignis vitalis, qui nostrae animae, quae vita est vera carnis,
non solum ad arbitrium non obsequitur, sed plerumque contra eius arbitrium inordinatis
et turpibus motibus excitatur, et nisi adversus eum spiritus concupiscat, bonam vitam
nostram ignis iste vitalis occidit.’ (het levensvuur, dat aan onze ziel, die het ware leven
van het vlees is, niet alleen niet gehoorzaamt, als die een beslissing genomen heeft, maar
meestal tegen diens besluit in opstaat met wanordelijke, schandelijke aandriften, en als
de ziel er niet heftig tegenin gaat, doodt dat levensvuur ons goede leven.’). Hier is ‘ignis
vitalis’ een energie die tot begeerte leidt en de geest, het hogere in de mens, tegenwerkt;
Foreestius gebruikt ‘ignis vitalis’ juist voor het heilige vuur dat God in de mens gebracht
heeft.
mens rediviva: volgens het reformatorische protestantisme is de doop een 'goddelijk
pand en waarteken' (Heidelbergse Catechismus), een zichtbaar teken van het verbond
van God met de mens, een verbond van genade, vergeving en reiniging van de zonden;
er wordt een verbinding met Christus bewerkstelligd in zijn sterven en zijn opstanding;
de mens wordt vernieuwd door de Heilige Geest.
‘parce’ met een infinitivus kan gebruikt worden als een negatieve imperativus; bijv.
Verg., Aen. 3,42: parce pias scelerare manus.
sceleratis...flammis: Sil., Pun. 17,178 (castra, et luceret sceleratis Africa flammis).
quisquam: zie Kühner-Stegmann II,1,§119,3b (p.638) voor het gebruik van ‘quisquam’
na ‘si’; bijv. Cic., Lael. 2(9): Aut nemo aut, si quisquam, ille sapiens fuit.
47. (HR p.39)

5.
11.

De Kerk eiste exhumatie van ketters en geëxcommuniceerden om te voorkomen dat hun
stoffelijke resten heilige grond zouden ontwijden. (Mc Donald VII,539; Vacant VII,
2058; Gui II,137.) Dergelijke gebeurtenissen zijn ook bijvoorbeeld bij Hooft (Hooft
1656, 319) en bij S. de Vries (De Vries 1683, 506) te vinden.
deforme cadaver: Sil., Pun. 2,269 (deforme alitibus liquere cadaver Hiberis); Claudian.,
Eutrop. 1,38-9 (…postquam deforme cadaver / mansit…).
mille figuris: Stat., Theb. 5,206 (… scelerum de mille figuris).
48. (HR pp.39-40)

9.

Deze gebeurtenis vond plaats te Maastricht (Baudartius 1615, C8 recto).
Natura parens: deze combinatie komt meer malen voor, bijv. Luc., Phars. 10, 238 (sic
iussit natura parens discurrere Nilum).
49. (HR p.40)
Een dergelijk verhaal is bijvoorbeeld te vinden bij Bor (Bor 1601, III, fol. 146 recto); bij
de inname van Mechelen heet het daar: 'Haer moetwille ende rasernye was seer groot/
veel jonge dochters en ook getroude vrouwen werden geschoffeert ende vercracht/ jae
de sommighe ten aensien van hare ouderen ende mannen'; ook Gijsius (1626, 474)
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vermeldt dit verhaal bij de inname van Mechelen; zie ook Baudartius 1616, 104. In de
Bijbel (2 Macc. 7), worden al haar kinderen in aanwezigheid van de moeder wreed
gemarteld: 'Iratus itaque rex iussit sartagines et ollas aeneas succendi; quibus statim
succensis, iussit ei qui prior fuerat locutus amputari linguam, et cute capitis abstracta,
summas quoque manus et pedes ei praescindi, ceteris eius fratribus et matre
inspicientibus.'
Lucretia was de dochter van Sp. Lucretius Tricipitinus en de vrouw van Collatinus. Zij
pleegde zelfmoord na onteerd te zijn door Sextus Tarquinius en werd zodoende de
oorzaak van de verdrijving van de Tarquinii uit Rome. (Liv. 1,57-59)
50. (HR pp.40-41)

1.
2.

8.

Dergelijke gebeurtenissen vonden bijvoorbeeld plaats bij de plundering van de steden
Zutphen en Naarden.
rex superum: Ovid., Met. 1,251 en 10,155; ook in de (latere) christelijke literatuur.
fulmina cessant: Ovid., Met. 2,279-80 (…quid o tua fulmina cessant, / summe deum?).
Benjamitae: dit woord komt enige malen in de christelijke literatuur voor, bijv.
Hiëronymus, Epist. 108,13; Sulpicius Severus, Chron. 1,29,2 en 1,29,5.
Benjamin was de jongste zoon van Jakob en de stamvader van één van de twaalf
stammen van Israël (Genesis 49,27); de Benjaminieten kregen in Israël het land waarin
o.a. Jericho en Jeruzalem liggen (Jozua 18, 11-28). Na enige tijd verkrachtten inwoners
van Gibea, behorend tot de Benjaminieten, de bijvrouw van een medeburger. Om deze
misdaad te wreken, vielen de overige Israëlieten de Benjaminieten aan, bezorgden ze
met hulp van God een verpletterende nederlaag en brachten hun vrouwen en kinderen
om. Zeshonderd Benjaminieten wisten zich te redden in de woestijn. Omdat de stam
Benjamin dreigde uit te sterven nu er geen vrouwen meer waren, kregen de overige
Israëlieten medelijden; ze zorgden voor nieuwe vrouwen, o.a. via maagdenroof
(Richteren 19-21). Foreestius vergelijkt hier de Spanjaarden met deze Benjaminieten.
parens rerum: in de poezie alleen Luc., Phars. 2,7 (sive parens rerum, cum primum
informia regna); verder in het proza; nauwelijks in de christelijke literatuur.
Venus is hier, als godin van de liefde, de moeder uit wie alles ontstaat.
gignere nata: ‘natus’ komt bij de klassieken alleen in de poëzie met een infinitivus
finalis voor (Kühner –Stegmann II,1,§125 sub 6d (p.685)) .
51. (HR p.42)
In 1569 gaf Alva de beeldhouwer Jacqes Jonghelinck de opdracht om een standbeeld
van hem te maken. Het moest gegoten worden van de zes kanonnen die in de slag bij
Jemmingen veroverd waren. Onder de linkervoet van Alva bevond zich een lichaam met
twee hoofden en vier armen en handen, die een brandende fakkel, een gebroken hamer,
een smeekschrift en een bijl vasthielden. Om de hals van één hoofd hing een tas met
slangen, terwijl er aan de oren van het andere bedelaarsnappen hingen. Op het voetstuk
stond: Ferdinando Alvares a Toledo Albae duc. Philippi II Hisp. apud Belgas praefec.
quod extincta sedit. rebellib. pulsis relig. procur. iustit. culta provinc. pace firmar. regis
optimi ministro fideliss. positum. Het beeld kwam in 1571 gereed en werd in Antwerpen
opgesteld. Requesens liet het in 1574 verwijderen; op 1 augustus 1577 is het door de
Geuzen in het kasteel van Antwerpen gevonden en vernield. Filips Galle vervaardigde er
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een afbeelding van. Adriaen Valerius dichtte: 'Duc d' Alf, uw beeld, tot spijt gezet, waar'
afgebroken beter' (Valerius 62) en Gijsius (1626, 425-7) heeft het volgende gedichtje:
Cur statuam vivo tibi, Dux Albane, dedisti?
An quia defuncto nemo daturus erat?
Non male coniectas, neque enim crudelia laudem
Facta tua, infamem sed meruere crucem.
(Waarom hebt ge uzelf bij uw leven een standbeeld gegeven,
hertog van Alva? Soms omdat niemand het u na uw dood zou
geven? Dat heeft u goed, want uw wrede daden hebben geen
lof verdiend, maar een eerloos kruis.)
Zie Mees voor een beeldbeschrijving en een afbeelding (tegenover p. 41) en Baudartius
1616, fol. 140v.
5.

celebris kan gebruikt worden als nom. sing. masc.; zo bijvoorbeeld Rhet. Her. 2,6,7;
‘locus quaeritur, celebris an desertus…’; Tac., Ann. 2,88,3: ‘(Arminius)…Romanis haud
perinde celebris…’.
52. (HR p.42)

3.

De bezittingen van veroordeelden werden verbeurd verklaard.
Geusius: 'Geusii' wordt genoemd door Hoven als gebruikt door Simon Verepaeus (152298) in zijn correspondentie (Humanistica Lovaniensia XXIII (1974), brief 5, §35:
Geusiorum, en brief 6, §4: Geusei).
53. (HR pp.42-43)
In het voorjaar van 1572 wilde Alva de Tiende Penning, tegen welke belasting zeer veel
weerstand bestond, met geweld invoeren, te beginnen met Brussel. Hier wilde hij een
afschrikwekkend voorbeeld stellen. De winkeliers hadden uit protest hun winkels gesloten. Zeventien van de weerspannigen zouden aan ladders met stroppen voor hun huis
opgehangen worden. Dit ging echter niet door, omdat vlak voor het vastgestelde tijdstip
het bericht over de inname van Den Briel door de Geuzen Brussel bereikte. Dit verhaal
wordt door Hooft en door van Meteren gebracht. Nuyens betwijfelt of Alva werkelijk
een dergelijke straf aangekondigd had. (Hooft 1656, 212vv.; Van Meteren fol. 71 recto;
Nuyens 1866, II,1,176)
55. (HR pp.43-44)
Op 24 november 1572 besloot Alva dat zijn zoon, 'Don Frederik', met zijn leger naar
Amsterdam moest vertrekken omdat er een Geuzenvloot, die de toevoer vanuit het
Oostzeegebied naar Amsterdam blokkeerde, op het IJ voor Nieuwendam ingevroren lag.
Don Frederik trok over de Veluwe, nam Amersfoort in en moordde Naarden uit.
Voordat hij echter op het IJ was, draaide de wind en scheurde het ijs, zodat de vloot van
de Geuzen ontkwam. (Berkelbach 118-9)
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Janus Dousa spreekt in een gedicht, gericht tot Frederik, van 'Noctifer, aut etiam
dicendus Mortifer Alva' (Dousa 1609, 127).
2. Isacidum: Isaäk, de zoon van Abraham en Sara, wordt in Amos 7,9 en 7,16 geïdentificeerd met geheel Israël.
Isacides (genit. Isacidae) is een patronimicum dat de dichter enige malen gebruikt (MP
164, 2: Isacidae; MP 164,124: Isacidas; HR 128,5: Isacidae; HR-ES 146,13: Isacidis). Ik
heb dit woord verder nergens kunnen vinden.
Voor het bijbelverhaal zie Exod. 14,15-31.
3. tenuis sub viminis ictu: Mozes moest zijn staf opheffen om de zee te splijten (Exod. 16:
tu autem eleva virgam tuam et extende manum super mare et divide illud).
9. faces ferrumque: Sil., Pun. 5,636 (tecta faces ferrumque datis….).
11. crusta: de buitenkant van iets; korst; ook voor: huid. Hier een ijskorst; zo ook bijv. bij
Verg., Georg. 3,360 (concrescunt subitae currenti in flumine crustae…)
13-14 sponte sua...sponte sua: dezelfde anafoor bij Ovidius (Met. 3,699-700).
15-16 Dat schepen over het droge varen, is een even groot wonder als het lopen van Jezus over
het water (Matth. 14,25)
56. (HR pp.44-45)
Bossu had te Amsterdam een vloot uitgerust die de Geuzen van de Zuiderzee, waarlangs
de bevoorrading van steden als Amsterdam en Kampen plaats vond, moest verwijderen.
Hij werd echter door Cornelis Dirkszoon van Monnikendam verslagen en met zijn Admiraalsschip, de 'Inquisitie', naar Hoorn gebracht, waar hij gevangen werd gehouden.
(Hooft 1656, 312-3; Grotius 1657, 42)
57. (HR p.45)

2.

Het gedicht is gericht tot Prins Maurits.
Met 'Probus' (probus: vroom) wordt waarschijnlijk de door zijn zeestukken vermaarde,
uit Haarlem afkomstige schilder Hendrik Cornelisz. Vroom (ca. 1566-1640) bedoeld. A.
von Wurzbach geeft een overzicht van de van Vroom bekende schilderijen; het werk in
kwestie wordt niet genoemd (Von Wurzbach IV,833-4).
cum duce qua capta est <classis> Bossuviana suo.
59. (HR p.46)

2.

Requesens, de opvolger van Alva, was in januari 1574 van plan om Leiden te belegeren
en Middelburg te ontzetten. Met dit doel werd in Antwerpen een vloot uitgerust van
honderd schepen, waarvan er zeventig onder het bevel van Van Glimes uit Bergen op
Zoom langs de Oosterschelde naar Walcheren zouden varen. Boisot echter overwon
deze vloot bij Reimerswaal (Hooft 1656, 321-2).
virtus nata est vincere vestra: Kühner-Stegmann II,1,§132 Anmerk.8 (p.742-4): de
infinitivus komt naast een abstract substantivum met esse, en ook met andere werkwoorden, wel voor in gevallen waarin dikwijls ook een genitivus van het gerundi(v)um
gebruikt zou kunnen worden. Het verschil tussen beide constructies is gering; terwijl de
genitivus van het gerundi(v)um van het substantivum afhangt, is de infinitivus meer een
aanvulling op de hele zin. Bijv. Verg., Aen. 2,10: sed si tantus amor casus cognoscere
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nostros… De gerundi(v)um-constructie won in het latere Latijn aan belang; HofmannSzantyr (348) noemt als voorbeeld van het gebruik van een werkwoordsvorm met een
infinitivus, resp. gerundium: Vitae patr. 3,103 resp. 7,11,5: non cesses exsurgere, resp.
non cesses surgendo.
60. (HR pp.46-47)

2.

Bij Mook leden de opstandelingen een verpletterende nederlaag; Lodewijk en Hendrik
van Nassau sneuvelden. Lodewijk is door Hooft gekarakteriseerd als 'schild en speer
zijns broeders' (Hooft 1656, 333-336; Nuyens 1866, II,2,168). De lijken van de broers
werden niet teruggevonden, hetgeen tot allerlei speculaties geleid heeft. Wellicht zijn ze
onherkenbaar verminkt of in het moeras verdwenen. Grotius zegt (Grotius 1657, 43):
'Sed Ludovicus Nassavius...prope Noviomagum caeditur immodestia militis, qui, cum
strictis mucronibus hostis instaret, aera ducem flagitabat'. Foreestius houdt het op een
tussenkomst van God.
Livius (I,16,1) vertelt dat Romulus tijdens een onweer in een donkere wolk van de aarde
weggenomen werd.
61. (HR p.47)

4.

Als de god Jupiter sterfelijk was, dan kan een sterfelijke man ook heel goed goddelijk
zijn geweest, en als dan ook zijn lijk nog eens niet te vinden is… Maar: Foreestius
houdt, door juist het voorbeeld van Jupiter te noemen, wel een slag om de arm: de
Kretenzers zijn immers, zoals algemeen bekend is, leugenaars.
Kreta was de geboorteplaats van Jupiter, maar volgens Kretensisch volksgeloof ook zijn
sterfplaats. Het gaat dan om een vegetatiegod die elke herfst sterft en in het voorjaar herboren wordt. Pas vanaf de Hellenistische tijd zijn hier vermeldingen over te vinden. Op
grond van dit verhaal wordt de Kretensers leugenachtigheid toegedicht. Callimachus
zegt (Hymne van Zeus 8-9): ‘Kr∞tew ée‹ ceËsta¤': ka‹ går tãfon, Œ êna, se›o /
Kr∞tew §tektÆnanto: sÁ d' oÈ yãnew, §ss‹ går aﬁe¤. ('De Kretensers zijn altijd
leugenaars’. De Kretensers immers hebben uw graftombe gebouwd, o Heer! Maar u
bent niet gestorven, want u leeft eeuwig!'). De tombe werd in verschillende plaatsen
getoond: te Knossos, op de Ida en op de Dicte. (Nilsson 1949,553vv.; Nilsson 1967,
554). Zie ook Daniel Heinsius (Heinsius 1649, 66; bij de dood van Lipsius):
Jupiter infernas cum mortuus isset ad umbras,
excepit cineres maxima Creta Dei:
mox idem patrio cum jam successit Olympo,
iactavit cineres maxima Creta Dei.
Risit, & ex illo nil quicquam credidit orbis,
Cretaque sic dubiam coepit habere fidem.
(Toen Jupiter na zijn dood naar het schimmenrijk was gegaan, nam het zeer
grote Kreta de as van de god op. Al snel nadat hij opgestegen was naar de
Olympus van zijn vaderen, pochte het zeer grote Kreta er op, de as van de
god te bezitten. De wereld lachte en geloofde daar niets van, en zo kreeg
Kreta de naam, niet betrouwbaar te zijn.)
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62. (HR p.47)

4.

Foreestius laat nu enige steden volgen waarin de Spanjaarden buitengewoon hevig huis
gehouden hebben; deze behandelt hij in chronologische volgorde. Valenciennes, dat al
in maart 1567 door Noircarmes ingenomen en zwaar gestraft werd (Berkelbach 72),
opent deze rij.
Het in de oorspronkelijke uitgave boven het gedicht vermelde jaartal, 1576, moet een
zetfout zijn. De lichte ruiterij van Requesens veroorzaakte in die tijd weliswaar ongeregeldheden in Henegouwen en later in het jaar, na Requesens' dood, zouden zijn troepen,
die hun soldij niet betaald gekregen hadden, uit de noordelijke gewesten naar Brabant en
Vlaanderen trekken om zich daar schadeloos te gaan stellen, maar er vond geen grote
plundering van Valenciennes plaats (Nuyens 1866, II,2,230). Bovendien is er in het
gedicht sprake van de dood van twee 'ministri'; dit moeten de hervormers Guy de Bres
en Pelerin de la Grange zijn, die in maart 1567 door beulshanden om het leven kwamen
(Baudartius 1616, 25; 212-5; de graaf van Rennenberg voorkomt hier een plundering als
in Antwerpen).
dis fictilibus: de heiligenbeelden van de katholieken.
63. (HR p.48)

2.
7-8

Omdat de watergeuzen Rotterdam bezet hadden, trokken troepen van stadhouder Bossu,
die trouw aan de koning was gebleven, er op hun terugtocht uit den Briel op 9 april 1572
binnen en vermoordden veertig burgers, onder wie burgemeester Jan Jacobsz. Roos.
(Hooft 1656, 216; Grotius 1657, 36)
Hooft vertelt dat Bossu na de nederlaag te Den Briel voor uitbreiding van de opstand
vreesde. Eerst ging hij naar Dordrecht, maar toen daar de poorten gesloten bleven,
wendde hij zich tot Rotterdam, waar hij met enige edellieden binnen werd gelaten.
Aanvankelijk wees men zijn verzoek om met het leger door de stad te mogen trekken af:
men moest er maar omheen gaan. Tenslotte werd het hem na enig aandringen echter
toch toegestaan, zij het ‘bij enkele rotten teffens, met doove lonten’. Een moordpartij
was het resultaat.
Erasmus werd geboren te Rotterdam in 1466 (volgens sommigen één tot drie jaar later).
gereres: te verwachten was m.i. 'gessisses', omdat de aarzeling over het toelaten van de
vijandelijke troepen al voorbij is. Is 'gereres' metri causa ingezet?
64. (HR p.48)
Willem van Oranje, die in augustus 1572 de Rijn overgestoken was, was o.a. Mechelen
binnengetrokken. Hij belegerde vervolgens Mons, maar werd afgeslagen, waarna hij
zich achter de Rijn terugtrok. Lodewijk van Nassau wist voor Mons te bewerken dat het
gespaard zou blijven. Mechelen echter werd, toen de Spanjaarden het heroverd hadden,
zwaar gestraft: de eerste dag werd het door de Spaanse, de tweede dag door de Waalse
en de derde dag door de Duitse troepen van Alva geplunderd. De plunderaars mochten
met de inwoners doen wat ze wilden; om te blijven leven, moest men al zijn bezit aan de
soldaten uitleveren, en ook dàn was men zijn leven niet zeker. (Grotius 1657, 37; Hooft
1656, 258: 'Nocht jeughd, nocht ouderdoom, nocht ampt, nocht achtbaarheit, nocht
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bidden van gewijden en ongewijden, nocht eerwaardy van heyligdoom, hield hen, van
moordt onder 't vrouweschenden, vrouweschending onder 't moorden, te mengen.').
quo ruis: herhaaldelijk voorkomende woordverbinding; bijv. Ovid., Her. 16,123.
Pellaeum: uit Pella, Macedonisch. Flavius Josephus, Antiquitates XI 329-339, vertelt,
dat Alexander de Grote toen hij nog in Dion in Macedonië was, een droom had gehad
waarin de god van het volk van Jeruzalem tegen hem zei dat hij gerust kon vertrekken
om het rijk van de Perzen te veroveren, want dat Hij het leger zou leiden en laten
overwinnen. Omdat de hogepriester van de Joden, die hem tegemoet gegaan was om
hem te ontvangen, dezelfde kleding, een wit gewaad, droeg als de figuur uit de droom,
en Alexander zoiets nog niet eerder gezien had, wist hij, dat de god van de Joden de god
uit de droom moest zijn. Alexander knielde neer voor de hogepriester en behandelde de
bewoners van Jeruzalem met eerbied. Pauly (1,1 kol.1422-23) zegt hierover: 'Der
Bericht des Josephus über einen Besuch A.s in Jerusalem ist sagenhaft'.
Hierosolyma werd afgekort tot Solyma; het plurale tantum Solymae komt tweemaal in
de klassieke literatuur voor: Mart. 7,55,7 en 11,94,5, en voorts in de christelijke
literatuur (bijv. Juvenc., Evang. Libri. 2,155 en 2,206; ook is er een bijvoeglijk gebruikt
Solymus (bijv. Juvenc., Evang. Libri 3,291: moenibus in Solymis). In zijn vertaling van
het Hooglied gebruikt de dichter ook nog Solymaeus (bv. Ecloga 1,14).
65. (HR p.49)

4.

Hooft 1656, 264-5: Alva had zijn zoon Frederik de order gegeven, geen man in Zutphen
in leven te laten (Meyhoffer 92). Grotius (Grotius 1657, 38): '...ubi in oppidanos post
tormenta et stupra saevitum caedibus, nulla aetatis, nulla sexus reverentia'. Baudartius
1616 (p. 107) vertelt het verhaal van een kapitein van de prins die, na aan één been te
zijn opgehangen, nog vier dagen in leven bleef.
sed peragunt caedes obvia quaeque: Luc., Phars. 3,580 (irrita tela suas peragunt in
gurgite caedes).
66. (HR p.50)
Naarden werd op 1 december 1572 geplunderd. Zie ook het commentaar bij MP 86.
67. (HR p.52)
Haarlem gaf zich, door honger genoodzaakt, na een langdurig beleg over. Er werden
weinig burgers gedood, maar wel veel soldaten, die in veel gevallen ruggelings
samengebonden in het water gegooid werden. (Hooft 1656, 272-302)
Om Haarlem te helpen, deed Sonoy vanuit het Noorderkwartier aanvallen op de
aanvoerweg vanuit Amsterdam naar het Spaanse legerkamp, terwijl vanuit het zuiden
het Spaanse kamp werd aangevallen, zoals bijvoorbeeld op 7 en 8 juli 1573 bij het Manpad. Deze pogingen om hulp te bieden hadden geen succes. (Van Houtte V,46)
68. (HR p.52)

6.

Mauritiana: Mauritianus,-a,-um komt in het klassieke Latijn niet voor. Hier moet het
staan voor 'Moors'. (Het zou ook voor 'van Maurits' gebruikt kunnen worden; in de titel
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van MP 91 (ad Mauritium Principem), in HA 266 (Mauritio cum fratre) en in VG 2,6
(Mauritio fratri) staat 'Mauritius' voor 'Maurits'.)
69. (HR pp.52-53)

8.

Vlak voor de overgave van Haarlem wilden Franse en Waalse soldaten een uitval doen
om zich door de vijandelijke linies te slaan; zij hadden namelijk hun bij de inname van
Bergen (1572) afgelegde eed dat ze geen dienst zouden nemen in een leger van de
opstandelingen, gebroken en waren bang voor vergelding. Zij probeerden de burgers
over te halen om met hen mee te doen onder achterlating van vrouwen en kinderen.
Zodra de vrouwen hiervan gehoord hadden, kwamen zij jammerend toesnellen,
waardoor er zo'n grote wanorde ontstond dat er niets gebeurde. Toen Don Frederik dit
gehoord had, liet hij brieven de stad binnen brengen waarin hij de burgers hoop op
genade gaf. (De Mendoça I,374; II,29 en 123; Nuyens 1866, II,2,120)
N.B.: de plaatsing van 'non' in dit vers is niet erg gelukkig.
70. (HR p.53)

3.

4.

Het beleg van Alkmaar heeft slechts kort geduurd, van 21 augustus tot 8 oktober. Dat de
Spanjaarden zich terug moesten trekken was een gevolg van het feit, dat al het lage land
overstroomd was omdat Sonoy de sluizen had laten openzetten.
Nanning van Foreest (1519-1592), een oud-oom van Jan, politicus en neolatijns dichter,
heeft het beleg van Alkmaar meegemaakt en er een verslag van geschreven op grond
van dagelijks gemaakte aantekeningen: Brevis narratio de obsidione Alcmariana, quam
post hebdomades septem, anno 1573, Hispanus cum magno suo damno et ignominia
dimittere coactus est (Delft 1574); na korte tijd verscheen er een Nederlandse vertaling.
Een moderne 'hertaling' is verschenen in 2000. Ook schreef hij een episch gedicht: De
luctuosa Frisiae occiduae orientalisque et totius pene Belgii inundatione M.D.LXX.
Calend. Novemb. (Alkmaar 1571) (De Vries 1998).
Foreestius laat het beleg duren tot 10 oktober; 'Alkmaars ontzet' wordt echter jaarlijks op
8 oktober gevierd en ook Nanning van Foreest noemt die datum.
praesidium puer et virgo vix nubilis: Alkmaar had na de inname van Haarlem om
versterking gevraagd, maar toen de vijand voor de poorten stond, moest men het met de
burgers, die ongeoefend waren in het krijgsbedrijf, doen.
vincla cadi: bij Tibullus (2,1,28) is te vinden: ‘…et Chio solvite vincla cado.’
71. (HR pp.53-54)

4-6

fercula (fumantia!) en dapes staan voor de brandende kransen die de bestormers van de
muren omgeworpen kregen en voor de kokende olie en de ongebluste kalk die over hen
uitgegoten werden. Bor (Bor 1601, fol.169v.) zegt het als volgt: '…maer werden
ghetracteert als de eerste, want de vrouwen waren zoo naerstig int aenbrengen van
gheterde hoepen/ siedent calckwater/ keselsteenen/ ende alle andere ghereetschap
daermen de spaengiaerden mede te keer ginck/ dat se oock met schanden moesten
wijcken', en bij Nanning van Foreest (Forestus 1573) heet het (onder '18 september'):
'...niemant en was onwillich te doen 'tgeen dat hem van den hopman belast werde, die
vrouwen oock, die jonghers ende meyskens sach men seer vyerich in den storm, want sij
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brachten den onsen ghestadelicken aen gheterde ende ghesmeerde hoepen, dien sij al
barnende nae den vianden wierpen. Sij brachten oock onvermoeyt aen heet siedent ende
gecalckt water ende keselstiene, opdat sij bij der hant al gereet hebben souden,
waermede d'onse den aenvallende Spangiaerts ofdrijven souden. Jae sommighe jonghers
werpen oock selven onversaecht keselstenen ende gheterde hoepen in den vijanden,...'.
Quamvis komt met een participium sinds de post-klassieke tijd voor; bijv. Tac., Ann.
15,38,6: quamvis patente effugio interiere. (Kühner-Stegmann II,2,§221,6, Anmerk.3
(p.445)).

72. (HR p.54)
Velen hebben aan het beleg en ontzet van Leiden aandacht besteed; ik noem hier als
voorbeeld Jacob Duym, W. Baudartius en J.J. Orlers, Daniel Heinsius, die zich met
een aantal gedichten tot Janus Dousa richtte (Heinsius 1621, 79vv.) en P.C. Hooft
(Hooft 1656, 345-369).
De Spanjaarden probeerden Leiden door uithongeren tot overgave te dwingen. Toen
het beleg te lang ging duren en men de Spanjaarden niet kon verdrijven, ging men,
hoewel men daar oorspronkelijk fel tegen was geweest, toch tot inundatie over. Louis
de Boisot kwam op last van Willem van Oranje uit Zeeland en voer in de nacht van 8
op 9 oktober Rotterdam uit. Steeds moesten er bij zijn naderen dijken en vooral ook
wegen doorgestoken worden om de doorvaart mogelijk te maken. Hiertoe moesten
steeds schansen opgeworpen worden tegen de Spanjaarden, die de inundatie trachtten
te verhinderen, terwijl ook gedupeerde boeren soms de gaten weer probeerden te
dichten. Tenslotte konden de schepen door gebrek aan water niet verder, maar, zoals
ook Hooft zegt, God hielp door op 1 oktober, toen er springtij was, een noordwesterstorm te zenden, die vervolgens naar zuidwest draaide en het water naar Leiden
stuwde. Zie ook Fruytiers 23.
4. spirant: simplex pro composito (exspirant). Du Cange (deel VI) geeft bij ‘spirare’:
animam efflare, en voor ‘spiratus’: sine spiritu, qui exspiravit.
5. Vergelijk Ovidius (Met. 8,187): omnia possideat, non possidet aëra Minos.
6. nuntia…avis: Mart. 8,32,8 (Fratre reversuro, nuntia venit avis.). Om mededelingen een
belegerde stad uit te krijgen, maakte men soms gebruik van postduiven.
7. dixerat ante manu prensuros sidera ductor: Hooft zegt: 'Derhalven scheen het omgekomen, en alle toeverlaat zo wijd ontweken, dat de beleggers zwetsten: 'Eerder zouw
men de starren met de handt bereyken, dan de stadt uit de hunne breken' (Hooft 1656,
363).
9. cum pars sponte sua murorum concidit urbis: de -zeer oude- muren stortten uit zichzelf
in, het geluid waarvan de paniek onder de Spanjaarden vergroot zou hebben. Hooft
(1656, 366) zegt: ‘Op den zelven tijdt geviel ‘t, dat de wal en borstwering der stadt, ter
lengte van sessentwintigh roeden, tussen de Koepoort en den tooren van Borgonje
instorte.’ Zie ook Fruytiers 27-8.
11-12 Fracta…pocula: zie Vulg., Iudic. 7, 13-22 waar geen sprake is van pocula, maar van
lagoenae (kruiken). Gideon, de aanvoerder van de Israëlieten, hoorde dat iemand een
droom gehad had waaruit af te leiden viel dat het vijandelijke leger van de Midjanieten
door hem verslagen zou worden. Hierop verdeelde hij zijn kleine schare van driehonderd man in drie groepen en gaf allen een bazuin en een kruik met een toorts erin.
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's Nachts besloop men het kamp van de vijand en op een afgesproken teken sloegen zij
tegelijk hun kruiken stuk en bliezen op de bazuinen. Er ontstond paniek in het kamp; in
de verwarring ging men elkaar met zwaarden te lijf; het hele leger vluchtte. Ook de
Spanjaarden gingen op de vlucht door Gods toedoen, maar in dit geval veroorzaakte hij
paniek zonder van mensenhand gebruik te maken, door op het juiste moment de oude
muren in te laten storten.
73. (HR pp.54-55)
2.

Mattiacus: men nam op grond van Tacitus, Ger. 29vv. en Hist. 4,12 aan dat de Bataven,
de Hollanders en in sommige gevallen ook de Zeeuwen van de Chatti afstammen; men
noemde ze naar hun stad Mattium (of Mattiacum) Mattiaci. Stephanus (1601, 475) zegt:
de Chatti of Catti waren een Germaanse stam in midden-Duitsland. Grotius noemt
Vlissingen ‘§uktØn Mattiad«n pÒlin' (Grotius1972, II,1,41 (vers 119) en II,1 (commentaar bij vs 108, p.28)) en gebruikt 'Mattiacûm' voor de Zeeuwen (Ibid. II,2,187,vs
41), zoals Foreestius dat hier ook doet. Deze laatste gebruikt in Ad Magnum
Britanniarum Regem 130,7 ‘Catti’ voor de Nederlanders. In het onderhavige geval betreft het Louis de Boisot en zijn Zeeuwse manschappen, die met hun schepen te hulp
waren gekomen.
Daniel Heinsius (Heinsius 1649, 493-4) dichtte in het Grieks (Afrodite krijgt medelijden
met de stad en helpt deze door duiven te brengen) en in het Latijn over de postduiven;
volgens hem kwam Jan van der Does (Janus Dousa), die het bevel voerde over de
weerbare manschappen in Leiden, op het idee, die te gebruiken (Heinsius 1649, 494:
‘Fidem de iisdem’):
7.

Ille, polus, dixit, dominum non novit Iberum:
aëris & nobis jam via sola patet.
Hinc quoque fas nobis patriae sperare salutem:
ille mihi Minos hac fugiendus erit.
Quid patriae non praestat amor? Qui falleret hostem
Dousa virum nequiit mittere: misit aves.

(Hij sprak: De hemel weet niet van Spaanse overheersing, en nu staat nog
slechts de weg door de lucht voor ons open. Zodoende kunnen wij ook op
redding van ons vaderland hopen: langs deze weg zal ik die Minos moeten
ontvluchten. Wat brengt liefde voor het vaderland al niet tot stand! Dousa kon
geen man sturen die door de vijand niet opgemerkt zou worden; toen zond hij
vogels.)

16.

Foreestius kende dit gedicht van zijn vriend Heinsius ongetwijfeld; het komt ook, in een
iets gewijzigde vorm, in diens Auriacus, sive Libertas saucia voor. In VG 42,1 varieert
onze dichter op vs11 met 'Quid non audet amor!'
falsum murmur: zie ook het vorige gedicht (vss 9 en 10): 'cum pars sponte sua murorum
concidit urbis, ad sonitum cujus castra reliquit Iber', en het volgende (vs 10): '…corruit'.
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74. (HR pp.55-56)
3.
4.
5-6
10.

includeret urbi: includere komt soms met een dativus voor; bijv. Verg., Aen. 9,729:
'…ultroque incluserit urbi,'.
moenia circumdans…: Verg., Aen. 6,549 (moenia lata videt triplici circumdata muro;
het betreft hier de drievoudige muur om de Onderwereld.)
Waarschijnlijk zijn de schanswerken bedoeld die hier en daar buiten de muren opgeworpen werden, zodat die niet te zien waren.
quo vocat: door hetgeen hij roept, door zijn geraas.
75. (HR pp.56-57)
Hooft zegt dat toen de burgers Van der Werf om brood vroegen, deze antwoordde:
'Dies, zoo ghy met mijn doot beholpen zijt, slaat handt aan dit lichaem; snijdt het aan
stukken, en deeltze om, zoo weydt als 't strekken magh. K' ben 's getroost.' (Hooft 1656,
361). Fruytiers vermeldt Adriaan van der Werf niet: Nuyens' veronderstelling, dat Hooft
hier Fruytiers gebruikt en verkeerd begrepen zou hebben, lijkt uit de lucht gegrepen.
(Nuyens 1866, II,2,182. Nuyens wijst voorts op Bilderdijk (VI,173 en 268), die van
mening is, dat de woorden van Van der Werf niets anders te betekenen hebben dan de
Hollandse zegswijze 'Ik kan het van mijn vlees niet snijden', en dat er dus geen sprake is
van een uitnodiging tot kannibalisme.)
Hugo de Groot dichtte in het Latijn een 'rede van Pieter Adriaansz. van der Werff'
(Meulenbroek, II A 2 (Assen 1977) 125-129)
Over leidinggevende personen kan als 'consul' gesproken worden; de neolatijnse term
voor 'burgemeester' is 'consul'.
76. (HR p.57)

3.

5.

dextra…muris arcebimus hostem: zie Hooft 1656, 361: men riep de vijand toe vanaf de
veste: 'Onschiet het ons daerenbooven met den tijdt, zoo hebben wij echter elk twee
armen, en zullen voor eerst den linker aanspreeken om t'eeten; behoudende altoos den
rechten, om den dwinghelandt, en u zijnen moordaadighen aanhank, van deeze muuren
te keeren.' Zie ook Fruytiers 20: 'Soo ons immers ten laetsten meer ontbreect, soo
hebben wij noch yeghelick eenen lincken arm die wij sullen opeten altijt den rechten
noch behoudende om u Tyranne met uwen bloetdorstighen hoop van onsen mueren te
keeren.'
Scaevola (Liv. II,12): Mucius Cordus zou in de tijd van de vroege republiek een aanslag
beraamd hebben op koning Porsenna, die voor Rome lag. Door zijn kennis van de
Etruskische taal wist hij het legerkamp van de vijand binnen te dringen, maar hij vermoordde de verkeerde man: hij hield Porsenna’s secretaris voor Porsenna. Toen hij
gevangen genomen was, bedreigde Porsenna hem met de vuurdood om meer van hem te
weten te komen, waarop Mucius, om te laten zien dat hij niet bang was, zijn rechter
hand in het vuur stak. Porsenna liet hem hierop vrij. Sindsdien droeg Mucius Cordus de
eretitel ‘Scaevola’ (met de linkerhand), omdat hij zeer vaderlandslievend had gehandeld
en had laten zien, dat ‘et facere et pati fortia Romanum est.’ (Liv. II,12,9)
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77. (HR pp.57-58)
Hooft 1656, 400-402: toen vredesonderhandelingen te Breda afgebroken waren, trok
Hierges naar Buren, dat ingenomen werd, en vervolgens naar Oudewater, dat men om
het hooi te sparen niet geïnundeerd had. De stad was klein en bovendien waren er niet
zo lang geleden 3000 burgers en soldaten aan de pest gestorven. Het beleg begon op 19
juli en op 7 augustus is de stad ingenomen (deze datum bij Hooft; Foreestius zegt: 8
oktober; dit is de dag van Alkmaars ontzet!). Er is gemoord zonder aanzien van sexe of
leeftijd. Sommigen liet men in leven om buit weg te slepen of branden te blussen.
Gevangen genomen burgers die geen losgeld konden betalen, werden doorstoken of
twee aan twee gebonden verdronken. Enige vrouwen en meisjes werden voor drie of
vier rijksdaalders per stuk verkocht. Een zwangere vrouw werd opgehangen, waarna het
kind uit haar lichaam werd gescheurd (Baudartius 1615, C7r. en Baudartius 1616, 170).
De las Casas (MP 3) kwam al met dergelijke verhalen; zij zijn topisch voor wangedrag
in oorlogstijd. Zie ook het commentaar bij HR 49 en 50.
78. (HR p.58)
Antwerpen, dat voor zijn verdediging afhankelijk was van weinig betrouwbare Waalse
en Duitse huurlingen, werd als betaling van achterstallige soldij ter plundering aan de
troepen uitgeleverd. Er is zonder aanzien van status (burgemeester Jan van der Meere
bijvoorbeeld), sexe of leeftijd een hele dag gemoord, welke moordpartij de geschiedenis
is ingegaan als de 'Spaanse Furie' (1576). Velen verdronken bij een poging om via het
water te ontvluchten. De buit, waaronder zelfs kerkvaten, werd (zo Hooft 1656, 433440) verspild aan hoererij, dobbelspel etc.
79. (HR pp.58-59)

4.

9.

Zie bijvoorbeeld Hooft 1656, 590-595; Van Houtte IV,348.
Alexander Farnese, zoon van Margaretha van Parma, volgde Don Juan, die op jeugdige
leeftijd stierf, als landvoogd op. Hij was een behoudend katholiek, die door een soepele
houding de hoge edelen en de kerkvorsten al snel voor zich wist te winnen, terwijl ook
de gewesten aan de grens met Frankrijk weldra op zijn hand waren. Parma, die aan het
begin van zijn carrière geen nederlaag wilde lijden, nam Maastricht in 1579 na een vier
maanden durend beleg weer in. Er volgde een vreselijke moordpartij en de stad werd
totaal verwoest.
vixdum diruta dirueris: Maastricht had in 1567, na de Beeldenstorm, een Spaans
garnizoen gekregen. Dit werd in 1576 uit de stad verdreven door de protestanten, die
zich van de hulp van de Duitse huurlingen in het garnizoen hadden weten te verzekeren.
De Spaanse onderbevelhebber wist echter versterking te krijgen en de stad al snel weer
in te nemen. Er volgde een geweldige plundering; meer dan vijftienhonderd burgers
vonden de dood. In 1577 haalde Don Juan, de bastaardzoon van Karel V, de troepen
weg; hun plaats werd weldra door de Staatsen ingenomen. (Borromeus 59-60).
sancta Colonia: men onderhandelde te Keulen over een mogelijke vrede, welke onderhandelingen in 1580 afsprongen. (Hooft 1656, 595)
Foreestius noemt deze stad 'sancta'; al in de tijd van Karel de Grote immers was Keulen
een belangrijk christelijk centrum.
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80. (HR p.59)

1.
10.

Iohannis Austriaci: 'Don Juan', de bastaardzoon van Karel V, die als opvolger van Requesens aangewezen was (Granvelle had er voor gepleit, dat Margaretha van Parma
weer landvoogdes zou worden).
Aquitania: Don Juan bevond zich toen Requesens stierf in Italië; de brief is in Frankrijk
onderschept. Het moet een brief betreffen van Don Juan aan Filips of aan een andere
belangrijke persoon waaruit snode plannen ten aanzien van de Nederlanden blijken.
Op 19 oktober vond de eerste bijeenkomst van de gevolmachtigden te Gent plaats. De
volgende dag werden er brieven in een cijferschrift aan Oranje gebracht die onderschept
waren door Roeulx, de stadhouder van Vlaanderen; zij waren gericht aan Hiëronymus
de Roda, een Spaans edelman met veel invloed, en anderen. Deze brieven waren door
Filips II gezonden 'om de onderdanen van deze gewesten door bedrog en veinzerij in
voortdurende slavernij te brengen'. (aldus Nuyens 1866, II,2,290)
aeternaque foedera: Verg., Georg. 1,60-1 (continuo has leges aeternaque foedera certis/
imposuit natura locis).
littera: alleen bij dichters in het enkelvoud als ‘brief’.
81. (HR p.60)

3.
6.

Men wilde François van Valois, hertog van Anjou, als soeverein over de noordelijke
gewesten aanstellen, maar dan moest eerst Filips als vorst afgezworen worden. Dit
gebeurde door het 'Placcaet van Verlatinghe' van 1581, waarover Hooft zegt: 'T volk
was van Goode niet tot behoef des Vorsten geschaapen, om zyne wil als een wet te
volghen; maar de Vorst tot nut des volx (zonder 't welk hy niet bestaan kon) om, gelyk
een vader zyn kindren, gelyk een harder zyn schaapen, 't zelve te queeken, te behoeden,
en te bestieren naar recht en billykheid.’ (Hooft 1656, 729)
stat <nos> sceptrumque tuum sacrataque iura tueri; de subjectsaccusativus is (metri
causa?) weggelaten.
In dit vers is de betekenis van 'fides' kennelijk 'geloof', in de verzen 8 - 10 'trouw'; als
'fides' in vers 8 ook als 'geloof' opgevat wordt, ontstaan er moeilijkheden voor de
betekenis van 'illam' (trouw) in vers 9.
82. (HR pp.60-61)

2.

8.

De dood van Willem van Oranje is voor velen een bron van inspiratie geweest; zo
dichtte Daniel Heinsius Auriacus, sive Libertas saucia (zie Bloemendal; verder bijv.
Hooft 1656, 836-842; Frederiks; Bosma).
medici munus: de moordenaar van Willem van Oranje, Balthasar Gerards, was arts.
Onder het mom, een 'vrije reisbrief' (paspoort) nodig te hebben, wist hij tot Willem door
te dringen.
Auriacos…duos: de twee zoons van Willem, Maurits en Frederik Hendrik. Adriaen
Valerius dichtte: …Vertrouwt op God; door 's Prinsen spruiten haast/ Zal Spanjen nog
verwerd staan en verbaasd (Valerius 132).
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83. (HR p.62)

1.
2.
9.

In 1588 werd de 'Armada Invencible' door Filips uitgerust, die de landing van Parma in
Engeland moest steunen. Door geldgebrek echter kon deze zich niet goed uitrusten en
tot overmaat van ramp stierf admiraal Santa Cruz en werd vervangen door de onervaren
hertog van Medina-Sidonia. In juli 1588 voeren de schepen uit naar het Kanaal. Na vier
keer slaags geraakt te zijn met de Engelse vloot ankerde de Armada onder Calais. De
Hollandse en Zeeuwse vloot blokkeerden de monding van de Schelde, zodat Parma niet
uit kon varen. Met behulp van branders verdreef de Engelse admiraal Howard de
Spanjaarden van hun ankerplaats, waarna de wind ze dwong, naar de Noordzee te varen.
Vierenveertig van de achtenzestig schepen bereikten de thuishaven, maar een groot deel
ervan was verder onbruikbaar (WP).
Xerxes: deze Perzische koning leed in de tweede Perzische oorlog een verpletterende
nederlaag tegen de verenigde Grieken in een zeeslag bij Salamis (480 v.Chr.).
De schepen van de Armada zijn als een brug tussen de kusten van Frankrijk en
Engeland.
disiecit...classem: Verg., Aen. 1,128 (Disiectam Aeneae, toto videt aequore classem);
ook Nanning van Foreest gebruikte dit beeld (Forestus 1571, 8: disiecitque rates).
Er volgt nu een aantal voorbeelden van tegen ketters begane wreedheden. Verschillende
van de hier genoemde voorvallen heb ik niet kunnen achterhalen; wèl zijn er bij allerlei
auteurs voorbeelden van gelijksoortige gebeurtenissen te vinden.
84. (HR pp.63-64)
Dit gedicht is gericht tot de 'Almirant van Aragon', de Spaanse legeraanvoerder
Franciscus de Mendoça.
In het Lexicon manuale ad scriptores mediae et infimae latinitatis (kolom 83) wordt van
‘admirantius’ vermeld dat het dezelfde betekenis heeft als ‘admirallus’, te weten:
dominus, imperator, praefectus provinciae.
Menapiis: zie het commentaar bij HR 2, vs 14.
Een leger van 25000 man onder De Mendoça viel in 1598 binnen in Gulik en Kleef;
Rijnberk werd ingenomen. Het land werd geplunderd en gebrandschat door de soldaten,
die al lange tijd geen soldij ontvangen hadden, waarbij niet gelet werd op vroegere
overeenkomsten en beloften. Slecht weer zou tenslotte aan deze campagne een eind
maken (Van der Kemp II,43-44; Van Deursen 2000,168vv).
In dit gedicht loopt Foreestius vooruit op wat De Mendoça in de volgende jaren zal
overkomen: hij zal bij Nieuwpoort gevangengenomen en op het slot van Woerden
gevangengezet worden; hij zal de rol van vredesbemiddelaar vervullen en onderhandelen over het uitruilen van krijgsgevangenen. Na niet al te lange tijd wordt hij dan weer
vrijgelaten, om in 1602 in ongenade te vallen omdat hij Grave uit handen heeft moeten
geven. Hij zal opgevolgd worden door de uitstekende veldheer Spinola (Den Tex II,
337-8, 429-37, 450-1).
85. (HR p.64)
Wezel was een toevluchtsoord voor hervormden; van toelaten van de katholieke ere-

136

5.

Commentaar op het Latijnse werk: Hispanus Redux

dienst wilde deze stad niets weten. Toen De Mendoça echter met een groot leger de Rijn
overstak en Wezel beval, graan en geld voor het uitbetalen van soldij te leveren, deed
men dat uit angst voor vergeldingsmaatregelen. Er werd een bezettingsleger in de stad
gelegd; het bleef onrustig. In Grotius 1657, 355-6 staat over het wangedrag in het Duitse
land van de Spanjaarden onder De Mendoça: '...aderant verbera & tormenta, truncati
artus, incisa cutis, fuere & qui vivi ustularentur: quin & gravidarum mulierum &
infantium poenis terror quaesitus'.
...ut tantum suffocari nequeant: er wordt waarschijnlijk gedoeld op het ophangen aan een
brede strop.
medicina dolorum: Foreestius spreekt meer malen de gedachte uit, dat de dood te
verkiezen is boven martelingen; vergelijk Ovidius (Ep. 10,82): 'morsque minus poenae
quam mora mortis habet.'
86. (HR p.64)

2.
6.

Het levend roosteren boven een zacht vuur gold als een van de ergste kwellingen
(Nuyens 1866, II,2,96). Hooft vertelt, dat Antonis Uitenhoove, een Gentse edelman, om
het geloof levend gebraden werd (Hooft 1656, 319).
Cyclopi: Polyphemus, die Odysseus’ makkers opat (Hom., Od. 9,287-293).
Antiphates: Zie HR 22,2.
87. (HR p.65)

3.

7.

Misdaden die tegen zwangere vrouwen werden begaan, zijn in het voorgaande al
besproken (zie MP 86, HR 77 en 85).
Foreestius' bedoeling is niet gemakkelijk te begrijpen; hij spreekt van een drievoudige
moord; die op moeder en kind door de Spanjaarden en die op het kind door het sterven
van de moeder.
Lucina ferox: Mart., Sp. 12,4 (O Lucina ferox, hoc peperisse fuit?). Juno Lucina of
Lucina is de godin van de geboorte; Horatius en Catullus vereenzelvigen haar met
Diana. Metonymisch: de geboorte.
impactus: participium van impingo: slaan.
De moederschoot als graf van het kind: Daniel Heinsius heeft dit gegeven als volgt
uitgewerkt (bij hem is de contekst echter een andere: het gaat niet om een oorlogssituatie; Heinsius 1610, 363):
In infantem nondum natum matre moriente.
Hic tumulus matrem, natum tegit illa: sepulchrum
Terra tuae matri est, nate, sed illa tibi.
Mortuus in tumulo es quo vixti molliter ante:
Estque tibi tumulus, qui fuit ante domus.
Sic tumulusque domusque fuit tibi mater: & ante
Quam poteras natus esse, sepultus eras.
(Dit graf bedekt de moeder, de moeder haar kind: de aarde dient als graf voor
je moeder, kindje, maar zij voor jou. Je bent nu dood in het graf waarin je
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voorheen zoetjes leefde, en nu is voor jou wat vroeger een woning voor je
was, tot een graf geworden. Zo was je moeder je tot een graf en een woning,
en voor je geboren kon worden, was je al begraven.)
10.

Pompei: Foreestius vergelijkt hier de Spanjaarden met Pompeius, die na Sertorius, die
het Romeinse gezag in Spanje omver wilde werpen, met succes bevochten te hebben
(76-72 v.Chr) op zijn terugkeer naar Italië 5000 slaven doodde toen zij na Spartacus'
nederlaag over de Alpen wilden vluchten (Pauly 21,2,2078-86).
88. (HR p.65)
De Bructeren waren een Germaans volk dat woonde tussen Eems en Lippe.
Grotius 1657, 349: 'Vitricus erat Falcosteinius comes terrae Brukiae (Bructerorum eam
fuisse olim vox ferme persuadet)'. Hij vertelt verder, dat deze graaf tot de protestanten
behoorde en beschikte over meer dan honderd boeren-soldaten, met wie hij wel eens
vergeldingsacties ondernam als de Spanjaarden het met roof- en plunderpartijen in het
land van Zutphen al te bont gemaakt hadden. Bij een dergelijke gelegenheid werd hem,
als hij zich over zou geven, het leven en het behoud van zijn bezit beloofd. Zijn burcht is
echter tegen de afspraak in verwoest en zijn vrouw is vermoord, waarna ook hijzelf ter
dood gebracht werd (1598).
90. (HR pp.66-67)
Zoals Foreestius bij deze titel vermeldt, zal het, nu de wandaden van de Spanjaarden
tegen de Nederlanders belicht zijn, in de volgende gedichten (90-102) gaan over hun
misdaden 'in regionibus Alpinis', die nog pas geleden, in het jaar 1620, plaats gevonden
hebben. Toen namelijk hebben 'pausgezinden' (het vermoeden wordt uitgesproken, dat
er ook Spanjaarden bij betrokken zijn) de 'evangelischen' in een aantal plaatsjes in
Graubünden (Zwitserland) uitgemoord (Gijsius 1883, 922vv.).
91. (HR p.67)

1.

8.

Het betreft een zekere Hans Andriessz Cattani uit het dorp Tyran (Ibid. 923).
Molossus: de Molossi waren een volk in Epirus; de canis Molossus was geschikt als
waakhond. Forcellini (deel 3) onder 'Molossicus': Plautus, Capt. 85: Parasiti Molossici,
h.e. edaces tanquam canes Molossi.
NB: cadit: woordspel met de betekenissen ‘vallen’ en ‘sterven’.
92. (HR pp.67-68)

1.

Hier gaat het om de gouverneur van Tell, Andries Enderlin, die toevallig te Tyran
verbleef (Gijsius 1883, 923).
Elpenor was een van de makkers van Odysseus; hij brak zijn nek tijdens het verblijf bij
Circe door een val van het dak (Hom., Od. 10,552-60). Elpenor echter viel door eigen
toedoen, terwijl er in het geval van de gouverneur opzet in het spel was.
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93. (HR p.68)

2.
4.

7.

Antonius Bassus was predikant van de evangelische gemeente te Tyran. (Gijsius 1883,
923)
rostris: het spreekgestoelte op het Forum te Rome.
Cicero werd na de vorming van het triumviraat van Antonius, Lepidus en Octavianus
(43 v.C.) op de proscriptielijst gezet. Toen hij op zijn vlucht was ingehaald, hakte een
van zijn achtervolgers hem hoofd en handen af en bracht die naar Rome, waar ze op het
Forum op het spreekgestoelte (Rostra) tentoongesteld werden. Dit verhaal is
bijvoorbeeld te vinden bij Livius (Flor., Epit. 2,16,6) en Valerius Maximus (5,3,4).
Foreestius wordt door de voornaam van het slachtoffer en door het tentoonstellen op een
spreekgestoelte herinnerd aan de gebeurtenissen rond Cicero’s dood.
hoc magis es, magno quam Cicerone nocens: elliptisch (hoc magis es nocens <quam
Antonius erat> magno Cicerone).
silentia linguae: Martialis (5,69) schreef een gedichtje op de dood van Cicero, waarin hij
Antonius toespreekt, die, omdat hij Cicero op een proscriptielijst heeft gezet, schuldiger
is dan Catilina:
Antoni, Phario nihil obiecture Pothino
et levius tabula quam Cicerone nocens,
quid gladium demens Romana stringis in ora?
Hoc admisisset nec Catilina nefas.
Impius infando miles corrumpitur auro,
et tantis opibus vox tacet una tibi.
Quid prosunt sacrae pretiosa silentia linguae?
Incipient omnes pro Cicerone loqui.
Het gedichtje van Foreestius heeft veel ontleend aan dat van Martialis. In het eerste vers
wordt Antonius in beide gevallen als 'Antoni' aangesproken; Foreestius richt zich onder
deze naam tot de Spanjaard. Het verseinde 'quam Cicerone nocens' uit vers 4 vinden wij
bij Martialis in vers 2. Vers 7 heeft door het gebruik van 'augusta silentia linguae' veel
weg van Martialis' vers 7 met 'pretiosa silentia linguae'; de betekenis van de verzen 7 en
8 komt bij beide dichters op hetzelfde neer: het geeft niet, dat de onthoofde nu moet
zwijgen; de hele wereld zal immers weet hebben van deze misdaad.
94. (HR pp.68-69)
Het betreft een zekere Antoni Nicolai (Gijsius 1883, 924).
95. (HR p.69)

5.

6.

Deze massamoord vond in het dorpje Tell plaats (Ibid. 924)
moenia coeli: Ovid., Met. 2,401-2 (At pater omnipotens ingentia moenia caeli/ circuit).
Ook in de christelijke literatuur; Paulinus Nolanus, Carm. 17,151-2: …ad alta / moenia
caeli.
Terrigenae: mensen die geboren zijn uit drakentanden (zie MP 156,1 en HR 2,188).
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96. (HR pp.69-70)
1.

2.
5.
6.
7.
8.

Het betreft een zekere Johan Baptist Mallery uit Antwerpen (Gijsius1883, 926).
Stephanus was een van de zeven mannen die in de christelijke gemeente van Jeruzalem
aangesteld werden om de zorg voor de behoeftigen te regelen (Vulg., Hand. 6,1-6). Ze
werden er van beschuldigd, zich tegen de joodse Wet en de Tempel gekeerd te hebben,
voor het Sanhedrin gebracht en gestenigd. Zo is Stephanus de eerste martelaar van de
christelijke kerk geworden. In de middeleeuwen werd hij tot patroon van de paarden.
astra petit: Luc., Phars. 1,46 (astra petes serus…) en 1,76 (astra petent…).
scissum...coelum: Sil., Pun. 1,535 (…scisso densa inter nubila caelo) en 10,368
(…nostrum quam scindere caelum).
genitore Deo: bijv. Juvenc., Evang. libri 4,684 (confidit genitore Deo…); Sedul., Carm.
Pasc. 2,203 (si natum genitore Deo tete asseris, inquit).
Iudaicum furorem: Prudentius, Apoth. 552 (Iudaico cognatum dogma furori).
viscera viva: bijv. Ovid., Met. 13,865 (viscera viva traham divisaque membra per agros)
97. (HR p.70)

2.

Zie Gijsius 1883, 927.
mala praeda: Ovid., Fasti 3,721 (tu quoque Thebanae mala praeda tacebere matris).

98. (HR pp.70-71)

2.
5.
7.

8.

Alexius was predikant van de evangelische gemeente te Sonders. Hij had zichzelf en
zijn gezin door over de Alpen te vluchten in veiligheid gebracht. De ongelukkige
zevenenzestigjarige Dominicus Bert werd door de moordenaars voor hem aangezien
(Gijsius 1883, 927).
cruciat...amor: een in de christelijke literatuur dikwijls voorkomende uitdrukking, bijv.
Augustinus, Serm. 344,3 (cruciat te amor carnis?).
suam…in urbem: de hier beschreven gebeurtenis wordt vergeleken met de intocht van
Jezus in Jeruzalem op Palmzondag (Matth. 21,1-11).
Deiphobi: 'de Godvrezende'. Dat Foreestius juist de naam Deiphobus kiest, zal samenhangen met het feit dat ook Priamus' zoon Deiphobus (bij de inname van Troje)
vreselijk verminkt werd. In de Odyssee (8,517-520) lezen we, dat Odysseus en
Menelaos met Deiphobus streden; Vergilius vertelt (Aen. 6,494vv.), dat Aeneas de
vreselijk verminkte schim van Deiphobus ontmoet 'lacerum crudeliter ora,/ ora
manusque ambas, populataque tempora raptis/ auribus et truncas inhonesto vulnere
naris.'
humanum redimit dum genus: christelijke uitdrukking; bijv. Augustinus, Ioh. ev. tract.
7,6 (pretioso sanguine…redimendum esse genus humanum).
99. (HR p.71)
Het betreft een zekere Theophilus Mossin (Gijsius 1883, 927).
sclopus: DuCange: tormentum bellicum manuale (sclopetum: zelfde betekenis als
sclopus); Latham 377: sclopetum: harquebus.
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pulvere tormentario: Grotius 1657, 164: 'Carbo sulphuri admixtus et nitro…immensum
tumet, ac claudi impatiens qua proximum, obstantia perrumpit. Ea vi concita tormenta &
militares tubi objectos ferri globos ac glandes longissime pellunt; ac vis eadem, si humo
premas, disjicit molem. Pulverem tormentarium vocamus.' Met 'nitro' bedoelt Grotius
nitraat; buskruit bestaat uit koolstof, zwavel en nitraat. 'Koolstof, waaraan zwavel en
nitraat toegevoegd zijn, zet zeer sterk uit': bij reactie van deze bestanddelen ontstaan
gassen, die een veel groter volume innemen dan de vaste uitgangsstoffen.
medicato pulvere nitri: 'met het venijnige nitraatpoeder'; medicare: ook: vergiftigen.
tormentum: ook: belegeringswerktuig, zwaar geschut.
100. (HR pp.71-72)

4.
6.

Het gaat om een zekere Dominikus Salvet (Gijsius 1883, 927).
quae: slaat terug op ‘res’ in vers 2.
non falsus Cretae Daedalus illa suae est: toen Daedalus voor koning Minos het labyrint
op Kreta gebouwd had, wilde hij terugkeren naar zijn vaderstad, Athene. Minos echter
wilde hem niet laten gaan, waarop Daedalus vleugels maakte om te ontkomen. Hier staat
Creta voor de aarde, die de ziel als een Daedalus ontvluchten zal; de Spanjaard verkeert
in de situatie van koning Minos (Ovid., Met. VIII,183-235)..
101. (HR p.72)
Gijsius 1883, 927-8: het gaat om Johan Baptista Mingardin.
postea quam…reversus esset: postquam (postea quam) komt in de klassieke literatuur
enige malen met een coniunctivus van het imperfectum of plusquamperfectum voor
(Kühner-Stegmann II,2,§207,8 (p.358-9)).
102. (HR pp.72-73)

2.
3.

4.

Gijsius 1883, 928: het betreft een zekere Baptist Grilca.
de toto pars super ista viro est: Kühner-Stegmann II,1,§91,4c,d (p.499): in plaats van de
genitivus partitivus wordt ook wel ‘de’ gebruikt.; bijv. Caes., Gal. 1,15: pauci de nostris.
Penthea: Pentheus, koning van Thebe, werd door zijn moeder Agave en andere Bacchanten verscheurd omdat hij de Bacchusdienst verachtte. Ook Orpheus werd door Bacchanten verscheurd toen hij na de dood van Euridice niets meer van vrouwen wilde
weten.
Hier zal Foreestius doelen op Hippolytus, de zoon van Theseus, die, na door zijn vader
vervloekt en verbannen te zijn na een valse aanklacht door zijn stiefmoeder Phaedra,
door zijn paarden meegesleurd werd over de rotsen, omdat zij geschrokken waren van
een monster dat uit zee was komen opdagen.
103. (HR p.73)
Na het bestand waren er aan beide zijden neigingen tot het sluiten van vrede. Een eerste
initiatief ging uit van de Haagse rooms-katholieke mevrouw Tserclaes. Maurits leek er
welwillend tegenover te staan; hierdoor aangemoedigd zond de aartshertog met
goedvinden van Filips III de kanselier van Brabant, Petrus Peckius, naar Den Haag.
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Peckius hield een redevoering tot de Staten Generaal die in zeer vriendelijke bewoordingen gesteld was, maar die feitelijk neerkwam op een uitnodiging om zich weer onder het
gezag van de koning te stellen. Het voorstel werd terstond als een onverdragelijke
belediging (Foreestius: 'probrosa deditio') afgewezen. Maurits, die van geen vrede wilde
weten, had zijn zin! (Blok VI 352-3)
accipitrem sociari velle columbis: een veelgebruikt beeld, bijv. Ovid., Met. 5,605-6 (ut
fugere accipitrem penna trepidante columbae,/ ut solet accipiter trepidas urgere
columbas.). In de christelijke literatuur staat accipiter wel voor de duivel, columba voor
de ziel (Augustinus, Ioh. ev. tract. 6,12).
desine mirari: bijv. Mart. 6,89,8.
104. (HR pp.73-74)

4.

iniecisse tibi...manum: dubbelzinnig: de Spanjaard zegt, de Nederlanders de hand
gereikt te hebben; 'inicere manum' betekent ook: beslag leggen op wat iemand rechtens
toekomt.
107. (HR pp.74-75)

5.
7.

Occidui Indi: de oorspronkelijke bewoners van Amerika, over wie Foreestius meer zegt
in de gedichten HR 118-127 en in MP 3-83.
‘ut’ komt soms voor bij verba dicendi (hier bij ‘vox’) om weer te geven wat er gezegd
wordt (Kühner-Stegmann II,2,§187, Anmerk.7 (p.247).
108. (HR p.75)

3.
5.

tecum per te bellavit: de godsdiensttroebelen tijdens het bestand; de dichter is van
mening dat de Spanjaarden daar achter zitten.
vesanos…motus: de roep om vrede.
110. (HR p.76)

5.

Zie het commentaar bij MP 135.
pacis…sequestrae: Verg., Aen. 11,133 (bis senos pepigere dies, et pace sequestra);
Stat., Theb. 2,425 (…nec pace sequestra).
111. (HR pp.76-77)
prodigialis: onnatuurlijk, vreemd; voorspellend; ongunstige voortekenen afwerend
(Iuppiter prodigialis; bijv. Plaut., Am. 739).
112. (HR p.77)

10.

non inimicus: in 1609 kwamen de Spanjaarden niet om te strijden maar om te
onderhandelen.
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113. (HR p.78)
6.

haud opus aestatis totius esse: 'opus est' heeft meestal de ablativus bij zich, en slechts
zelden de genitivus (bijv. Liv. 22,51,3: temporis opus esse; Prop. 2,10,12: magni nunc
erit oris opus).
115. (HR pp.78-79)

3.
4.
6.
8.

gelidisque aquilonibus: Ovid., Fasti 4,643 (…gelidis aquilonibus).
hiberno sidere: Verg. Aen. 4, 309; 5, 126. De ondergang, laat in de herfst, van het
gesternte Orion gaat met stormen gepaard.
una ratis: de ark van Noach (Gen. 6,5-9,7).
Deukalion, Pyrra: Zeus was van plan, de mensen van de ijzeren tijd als straf voor hun
goddeloosheid door een zondvloed te vernietigen. Prometheus echter waarschuwde zijn
zoon Deukalion en diens vrouw, een zeer godvruchtig echtpaar, en bouwde een schip
voor hen waarmee zij zich konden redden.
116. (HR p.81)

3.
4.

N.B.: parabis: indicativus in een indirecte vraag.
quod: Kühner-Stegmann II,2,§192,2d (p.274): na praetereo en mitto, in de zin van 'ik ga
er aan voorbij', wordt 'quod' gebruikt; hier gebruikt Foreestius het in een vergelijkbaar
geval, na 'ne referam'.

In Merita Principis Auraicae in Belgas waren al vele gedichten over de misdrijven tegen de
Indianen gepubliceerd; de nu volgende gedichten sluiten hierbij aan. De misdaden die zij
beschrijven, zijn te vinden in Brevisima relacion de la destruccion de las Indias occidentales
van Bartholomé de las Casas (zie voor meer informatie MP 3).
117. (HR p.82)
1.
7.

miseris succurrere vestrum < est>.
superest fraterna…ab ira: voor 'over zijn van' wordt meestal superesse met een ablativus
gebruikt; maar ‘superesse a’ komt ook voor (bijv. Ovid., Ep. Pont. 2,2,87: Quicquid ab
his superest).
119. (HR p.83)
Dit verhaal wordt door De las Casas verteld onder het hoofd 'Panuco en Xalisco'.
Panuco werd door een zekere Francesco de Garay onderworpen; de betreffende muur
werd op het huis van één van zijn trawanten gebouwd. De naam van deze misdadiger
wordt door De las Casas niet genoemd; in zijn verslag geeft hij in het geheel geen
namen, in de hoop, dat de aanvoerders van de conquistadores vergeten zouden worden.
(De las Casas 1969, 80)
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120. (HR pp.83-84)
Het betreft de onderwerping van Venezuela door een groep Duitsers. Het bankiershuis
Welser had de verkiezingen van 1519, waarbij Karel V tot keizer gekozen werd, en ook
een aantal buitenlandse ondernemingen gefinancierd. Als beloning gaf Karel hun de
provincie Venezuela om uit te baten. Deze expeditie werd geleid door een zekere
Ambrosius Dalfinger. (Ibid. 108-9)
cum nihil reliqui sibi fecerint: aliquid reliqui facere: overlaten.
121. (HR p.84)
De las Casas vermeldt vele van dergelijke verraderlijke acties; zo werden Indianen
uitgenodigd voor een onthaal aan boord van een schip en vervolgens gevangen genomen
en als slaven verkocht. Ook wordt verteld dat een grote groep Indianen onder valse
voorwendsels in een huis bijeengebracht werd, waarna dit werd afgesloten en in brand
gestoken. (Ibid. 46, 99-100 en 126; zie MP 14)
122. (HR pp.84-85)

1.

De las Casas 1969, 116.
carpat…manus iste laborem: Catullus (64,310): aeternumque manus carpebant rite
laborem.
123. (HR p.85)
Het betrof volgens De las Casas bijlen van verguld koper die er uit zagen alsof ze van
puur goud waren en die ook wel enig goud bevatten. Als straf werden de Indianen in
ketenen geslagen en gebrandmerkt (De las Casas 1969, 77).
125. (HR p.86)

4.

Vele Indianen werden door loting onder de conquistadores verdeeld als slaven. Door
honger en uitputting kwamen de meesten om. Aan ouderen en zieken had men geen
boodschap. Het zwaarste werk was dat in de goudmijnen en de parelduikerij. (De las
Casas 1969,102vv. en 111)
perdere natus: na 'natus' kan een infinitivus finalis voorkomen (Hor., Ep. 1,2,27:
consumere nati); zie Kühner-Stegmann II,1,§125,6d (p.685).
126. (HR pp.86-87)

2.

semibovi…viro: de Minotaurus. Jaarlijks werden er zeven jongens en zeven meisjes, die
door loting aangewezen waren, uit Athene naar Kreta gezonden om door de Minotaurus
verslonden te worden, totdat Theseus er een eind aan maakte.
127. (HR p.87)

1.

membra…jam longo fracta labore: Hor., Sat. 1,1,5: multo iam fractus membra labore.
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gens Baetica: zie het commentaar bij HR 16 en HR17.
128. (HR p.88)

5.
10.

Isacidae: zie het commentaar bij HR 55,2.
lues rerum: Foreestius gebruikt 'lues' vaker in combinatie met de Spanjaard, bijv. HR
118,2: saevior in terris non fuit orta lues.
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5.2.2. Ad Magnum Britanniarum Regem.
De nu volgende gedichten zijn gericht tot Jacobus I van Engeland, die, zo betoogt Foreestius,
zijn schoonzoon, de ‘Winterkoning’, die verbannen is uit de Palts en Bohemen, moet helpen,
zijn rijk te herwinnen.
Jacobus I (1566 - 1625) was protestant. Zijn enige dochter, Elisabeth, trad in 1613 met de
keurvorst van de Palts, Frederik V, een zoon van Frederik IV en Louise Juliana (een dochter
van Willem van Oranje) in het huwelijk. Frederik V speelde een belangrijke rol in de in 1608
opgerichte Protestantse Unie, een verbond van Duitse protestantse vorsten, waar ook Frankrijk,
Engeland en de Republiek lid van werden. Zo kwam het, dat Bohemen, toen het in 1618 in
opstand was gekomen tegen de Habsburgers (men wilde de katholieke Ferdinand II niet als
vorst), Frederik het koningschap aanbood, dat hij één jaar lang (van augustus 1619 tot
november 1620) vervuld heeft (de 'Winterkoning'). De Spaanse Habsburgers en de Katholieke
Liga stonden aan de kant van Ferdinand; Bohemen kon rekenen op de steun van Hongarije. De
Engelse koning kwam zijn schoonzoon aanvankelijk niet te hulp. Hij had een afschuw van
wapengeweld en probeerde elk conflict door praten op te lossen, hetgeen bij een geschil tussen
de katholieke Habsburgers (hij had in 1604 vrede met Spanje gesloten) en het protestantse blok
niet tot de mogelijkheden behoorde. Hij was er van overtuigd, dat het de Bohemers niet geoorloofd was om Ferdinand af te zetten en hij beschouwde zijn schoonzoon dan ook als de
usurpator van andermans rijk. (Hij had zijn schoonzoon overigens willen ontraden, het
koningschap over Bohemen te aanvaarden, maar deze laatste had niet op zijn oordeel gewacht.)
Toen hij zijn raadsheren raadpleegde, bleek dat zij voor hulp aan Frederik waren. De koning
kon uit angst voor een conflict met Spanje echter niet tot een beslissing komen. Ferdinand wist
zich van de steun van Maximiliaan van Beieren te verzekeren, op voorwaarde, dat deze de Palts
en de keurvorstelijke waardigheid zou krijgen, terwijl Filips III er in toestemde, dat de Palts met
Nederlandse troepen onder Spinola aangevallen zou worden. Na de bezetting van de Palts en de
verovering van Bohemen door Tilly, de veldheer van de Katholieke Liga, vroeg Jacobus het
parlement wel om geld voor een leger, maar vatte ook zijn rol als bemiddelaar weer op,
natuurlijk zonder succes. Pas toen de bemiddelingspogingen mislukt waren, werd geld naar
Frederik gezonden om de Palts terug te winnen. Deze was met zijn gezin naar Den Haag
gevlucht en daar als neef van Maurits gastvrij ontvangen. Met behulp van Nederlands, Engels
en Deens geld werd nu een leger geworven. Men kon de Palts echter niet terugwinnen. Frederik
voegde zich in april 1622 bij de troepen, maar ontsloeg zijn generaals al gauw op aanraden van
zijn schoonvader en keerde naar Den Haag terug. (Willson 271vv., 410-420; Mathew 280-1;
Steinberg 33-42)
Bohemen wordt door Foreestius de 'wieg en bakermat van ons geloof' genoemd (HR-MBR
130,156): Johannes Hus stierf immers al in 1415 voor het geloof op de brandstapel. Zodoende
konden de Nederlanders – eveneens protestanten - zich verwant voelen met de Boheemse
opstandelingen, temeer, daar de ‘Winterkoning’ en zijn gezin, als familie van de Oranjes, waren
opgenomen aan het Haagse hof, waardoor velen de gelegenheid kregen, hen te leren kennen. Er
kwamen heel wat pennen in beweging. Zo is Dominicus Baudius' Epos nr. 12 gericht tot
Jacobus I; Baudius verzoekt hem, het onrecht, zijn dochter en schoonzoon aangedaan, niet
ongewroken te laten. Daarbij is - zoals ook bij Foreestius het geval is - het gevlei niet van de
lucht ('divinae fabrica mentis', 'relligio Pietasque tuis advolvitur aris' etc.). Epos nr. 14 is tot
Jacobus' dochter Elisabeth gericht (Baudius 1640, 569-589). Ook Revius besteedde aandacht
aan dit onderwerp (Revius II, 69-70 en 149-50).
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Aan al het gevlei zijn wij niet meer gewend, zodat wij misschien af en toe onaangenaam
worden getroffen, maar Foreestius' tijdgenoten zagen dat anders. De neolatijnse auteurs
schreven graag gedichten bij gelegenheden als huwelijken, promoties, sterfgevallen en
dergelijke. Ook hier volgde men de voorbeelden uit de oudheid na, waarin ook duchtig met de
stroopkwast gezwaaid werd (om enkele voorbeelden te noemen: Plinius Secundus' Panegyricus
Traiano Imperatori dictus, Claudianus' Panegyricus de quarto consulatu Honorii Augusti). De
deugden die vorsten niet konden ontberen, werden door Erasmus in Institutio principis
Christiani en door Castiglione in Il Cortigiano (boek 4) behandeld. Lipsius noemt als de voor
een vorst belangrijkste deugden iustitia (rechtvaardigheid), clementia (zachtzinnigheid),
modestia (gematigdheid) en prudentia (inzicht); daarbij komen dan nog grootmoedigheid,
kuisheid, wetenschappelijke belangstelling (Lipsius 1675, IV,2,10-18 en 3,1). In de renaissance
speelde voorts pietas (vroomheid) een belangrijke rol. Al deze deugden werden, zeker als het
vorsten betrof, breed uitgemeten, of men ze nu bezat of niet (Kajanto 1989-90, II,96-7).
129.
1.

9.

10.

optime rex: Verg., Aen. 11,294: rex optime.
mundi melioris imago: Ovid., Met. 1,79 (mundi melioris origo) en 13,110 (imagine
mundi). Bij Daniel Heinsius komt 'mundi melioris imago' ook voor (De contemptu
mortis 4,1).
Jacobus I voerde een buitenlandse politiek die op vrede gericht was; Foreestius denkt
zelfs aan een 'aurea saecula' (HR-MBR 130,12-13; MP 3,1).
nepotem: de zoon van het Boheemse koninklijke paar, Frederik Hendrik. Tijdens het
verblijf in Bohemen werd er nog een zoon, Rupert, geboren. Willson zegt, dat Jacobus
een brief van deze kleinzoon kreeg, waarin hij om hulp vroeg (Willson 411). Zie ook
MP 129 en 130.
fidem: o.a. op grond van het feit, dat Engeland tot de Protestantse Unie behoorde, mocht
Frederik steun van zijn schoonvader verwachten.
130.
Het inleidende gedicht, 'Supplicatio ad regem', bestaat uit 205 hexametrische verzen.
Vervolgens wordt op verschillende gebeurtenissen uit de inleiding nader ingegaan in
korte gedichten in elegische disticha.
Indeling van de inleiding:
1- 7: de koning wordt aangespoord, aan deze bede aandacht te besteden. Er worden
argumenten aangevoerd, waarom hij zijn schoonzoon moet helpen:
8- 25: de koning is door God met een welvarend rijk gezegend en als zodanig als
verdediger van het geloof aangewezen.
26- 63: de natuur, verdragen en het verbond met Christus maken de koning tot leider
bij de verdediging van het geloof en van zijn familieleden.
64- 88: het gaat om de eigen familie van de koning, zijn dochter en schoonzoon!
89-124: de schoonzoon van de koning heeft het koningschap van Bohemen pas na
sterk aandringen op zich genomen; hij verdedigt dezelfde zaak als Hus. Als
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de koning hem niet helpt, zal zijn nageslacht zijn redding aan 'onbeschaafde
Daciërs en Paeoniërs' te danken hebben!
125-162: de vredelievendheid van Jacobus; de verraderlijkheid van de Spanjaard. De
plicht tot helpen op grond van familiebanden, het protestantse geloof en
gezichtsbehoud.
163-190: de Spanjaard valt eigenlijk alle protestantse bondgenoten aan, ook u. Ook
Jacobus' voorgangster is door hem lastiggevallen. De aanslag van Guy
Fawkes en de zijnen.
191-205: aansporing tot handelen, ten bate van de eigen familie en van God, die
Engeland de middelen verschaft heeft om hulp te bieden (herhaling van vss 825).
7.

Cattorum: zie HR 73,2. Foreestius is degene, die deze smeekbede tot de koning richt;
omdat hij zijn boodschap uit het land van de Chatti zendt, moeten zij hier voor de
Hollanders staan; waarschijnlijk speelt het feit, dat de Palts in het land van de Chatti ligt,
hier mee. (Ook Baeto in Hoofts Baeto is een Cat).
10. alter…orbis: een andere wereld <dan die van ons>.
12-13 auro Saturni: zie MP 3,1.
13. ferrea saecula: Tib. 2,3,39 (ferrea non venerem sed praedam saecula laudant); Juvenal.
6,23 (…ferrea protulit aetas).
14. non ullo jure teneri: n.l. door de Protestantse Unie.
18. in studijs aluit te nobilis oti: Verg., Georg. 4,563-4: 'Illo Vergilium me tempore dulcis
alebat / Parthenope studiis florentem nobilis oti.'
Jacobus I werd opgevoed door vier door de Staten aangestelde protestantse leraren,
onder wie de bekende humanist en dichter George Buchanan. Het Frans, Latijn en
Grieks, dat hij aangeboden kreeg, was steeds geplaatst in een bijbelse contekst. Hij
schreef gedichten in het Latijn en het Engels en prozawerk en ging met bekende lieden
als Sir Francis Bacon en Sir Walter Reileigh om. (Williams 21vv.; Mathew 20-31; 8187; Willson 58-68 en 179vv.)
19. commercia coeli: Ovid., Ars 3,549 (est deus in nobis, et sunt commercia caeli); ook
enkele malen in de christelijke literatuur.
21. nata: Jacobus' dochter Elisabeth, de echtgenote van Frederik V.
30. supplex Germania: de leden van de Protestantse Unie.
34. vos foedera jungunt: de Protestantse Unie. (o.a. Verg., Aen. 7,546: …et foedera
iungant.).
35. ut caetera desint: het feit, dat het om Jacobus' dochter en schoonzoon gaat.
41. corporis artus: Ovid., Met. 7,317 (mergit in aere cavo: minuunt en corporis artus).
42. discerpi...membra: Hor., Sat. 2,8,86-7 (…discerpta ferentes / membra…); dikwijls in de
christelijke literatuur, bijv. Prudentius, Hamart. 373-4 (supplicium, quo membra
hominum, discerpta cruentis / morsibus…).
43. rex aetheris: Verg., Aen. 12,140.
46. Latio draconi: in de Bijbel wordt de Farao 'draco' genoemd; Ezech. 29,3: Haec dixit
Dominus Deus: 'Ecce ego ad te, Pharao rex Aegypti, draco magne, qui cubas in medio
fluminum tuorum...'; hier staat de draak voor het katholieke geloof. De draak is het
symbool van het kwaad. In de Bijbel wordt hij 'Leviathan' genoemd (Jes. 27,1). In de
middeleeuwen staat hij voor de zonde, de duivel en ook wel het heidendom.
praeda draconi: Ovid., Met. 7,31 (hostibus, aut avido dabitur fera praeda draconi).
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47-48 te...unum opposuit: volgens Foreestius dan; Jacobus had in 1604 vrede met Spanje
gesloten en wilde die toestand laten voortbestaan.
49. falsa….relligione: het katholicisme. Dikwijls in de christelijke literatuur, bijv. Hiëron.,
Epist. 121,10.
52. rex...deorum: Hor., Carm. 4,4,2-3 (cui rex deorum regnum in aves vagas / permisit…);
Plaut., Capt. 622 (at ita me rex deorum atque hominum faxit patriae compotem).
54. causa domestica: als vader van de koningin van Bohemen.
54-55 …bello / implicat…: Verg., Aen. 11,109 (implicuit bello, qui nos fugiatis amicos?).
55. summa caputque: Ovid., Ep. Pont. 2,1,46 (in quibus et belli summa caputque Bato);
Luc., Phars. 9,123 (…stat summa caputque).
59. peditumque equitumque catervae: bijv. Hor., Ep. 2,1,190.
60. ceu quondam: ten tijde van de Armada, in 1588 en in 1596.
64-65 captaque...urbe Praga: op 8 november 1620 werd het Boheemse leger bij Praag vernietigd. De opstandelingen kregen zware straffen; de contrareformatie werd in Bohemen
een feit. Frederik moest met zijn gezin vluchten.
70. pars...tui: zie MP 68,8.
71. fugientis imago: Verg., Aen. 10,656 (huc sese trepida Aeneae fugientis imago); Sil.,
Pun. 17,644 (… Hannibalis campis fugientis imago).
72. poteras: zie Kühner-Stegmann II,1,§44, Anmerk.1 (p.173) voor het gebruik, o.a. bij
poteram, van de indicativus, als men een coniunctivus zou verwachten; bijv. Cic., Ph.
2,9: tuas litteras, etsi iure poteram, tamen non proferam; Lucr. 2,1035: quid magis his
rebus poterat mirabile dici?
76. polum jam matre tenente: Jacobus trouwde in 1589 met prinses Anne van Denemarken;
zij stierf in 1619 (Willson 403). Voor ‘polus’ zie MP 46, vs 4.
78. soli: sc. <tibi> soli.
79. lactens…natus: zie MP 130.
82. virtus maturior aevo: Foreestius geeft een nogal gekleurd beeld: Frederik is de plichtsgetrouwe schoonzoon die niets liever wil dan de raad van zijn schoonvader opvolgen en
die het koningschap van Bohemen alleen aanvaardt, omdat de plicht hem daartoe noopt;
Jacobus wordt in een kwaad daglicht gesteld omdat hij de protestantse zaak niet krachtig
genoeg verdedigd heeft. Het is geen wonder dat Foreestius - en met hem de Republiek zo tegen deze zaak aankijkt: Frederik was een kleinzoon van Willem van Oranje en een
volle neef van Maurits. Steinberg echter zegt, dat Frederik 'a pleasure-loving nonentity'
was en dat Jacobus I daarom niets in zijn Boheemse avontuur zag (Steinberg 38).
89. gens Boja: het Boheemse volk. De Boii waren een Keltische volksstam die naar
Bohemen was getrokken.
90-91 relligio…exulat: onder het bewind van de katholieke keizer Ferdinand.
91. Hussus: Johannes Hus (zie MP 127).
92-93 proceres...legere: het was de radicale vleugel van de aanzienlijken, die Frederik als
koning wilde en hem dacht te gebruiken om de eigen macht veilig te stellen; het volk, in
meerderheid luthers, had daar geen stem in. Omdat Frederik niet tegen de pogingen van
zijn calvinistische hofpredikers om het lutheranisme in Bohemen door het calvinisme te
vervangen, inging, vervreemdde hij de adel en het volk van zich. Het volk zou in
opstand komen tegen zijn adellijke onderdrukkers en het leger van zijn koning zelfs
tegenwerken. (Steinberg 38-9)
93. sacrumque tiaran: Verg., Aen. 7,247 (sacerque tiaras).
94. non ambijt ille: dat staat nog te bezien! Jacobus I achtte Frederik niet in staat om zich in
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zulke moeilijke omstandigheden staande te houden, maar Frederik wachtte zijn advies
niet af en nam het aanbod aan.
105. numina vana: Val. Flacc., Arg. 4,540vv. (…nec numine vano /…tantum aequor adorti /
tendimus…).
106. deumque hominumque Pater: Enn., Ann. 6,175-6 (tum cum corde suo divum pater atque
hominum rex / effatur…); Verg., Aen. 1,66 (divum pater atque hominum rex).
106-7 unxit Iessae de multis minimum natis: Isaï (of Jesse) had acht zoons en twee dochters;
zijn jongste zoon was David, die door Samuël (1 Sam. 16,13) tot koning gezalfd werd
(1012-972 v.C.). Jezus stamt rechtstreeks van deze Jesse af (Jes. 11,1; Matth. 1,17). In
de kunst wordt deze afstamming veelvuldig weergegeven als de 'boom van Jesse', zoals
bijvoorbeeld in een glas-in-lood raam in de cathedraal van Chartres.
107. pecorisque magistrum: Verg., Ecl. 3,101 (idem amor exitium pecori pecorisque magistro) en Georg. 2,529 (te libans, Lenaee, vocat pecorisque magistris).
108. Hussi…nobilis ultor: Jan Zizka; zie de inleiding bij MP 127.
111. ingruit hostis: Verg., Aen. 11,899 (ingruere infensos hostis…); verder in het proza (Tac.
Ann. 12,12,1).
122. Dacos: de bewoners van het tegenwoordige Roemenië; Paeonas: Paeonië was een deel
van het tegenwoordige Macedonië. De Daciërs en de Paeoniërs staan hier voor de
bewoners van Hongarije en Zevenburgen (zie ook MP 126).
Stephanus 1601, 612: Daci: populi erant transrhenani, Danubio fluvio et Anartibus,
silvaeque Hercinio finitimi, quos olim Hungariae partem habitasse plerique tradunt …;
Ibid. 1148: Paeonia: pars Macedoniae.
132. sequestri: zowel sequester,-tris als sequester,-tra,-trum komen voor.
137. Voor het gebruik van 'tu' zie HR 15,5.
138. terris...nocitura paternis: Spaanse troepen onder leiding van Spinola hadden de Palts
aangevallen.
139. juraverat ille: hier moet gedoeld zijn op de Spaanse ambassadeur Gondomar. Toen de
geruchten dat er een aanval op de Palts op handen was, steeds sterker werden (Filips III
had aartshertog Albert middelen gegeven voor een aanval op de Palts met een groot
leger Spaanse waardgelders), ontbood Jacobus de Spaanse ambassadeur, graaf
Gondomar, met wie hij verscheidene gesprekken had. Op zijn vraag, of de keizer de
Palts aan zou vallen, antwoordde deze: 'Wat zou u doen, als iemand Londen van u
afgenomen had?' En: een eventuele aanval op de Palts zou slechts een pressiemiddel zijn
om keurvorst Frederik uit Bohemen weg te krijgen, en als zodanig van tijdelijke aard.
142. Silo: stad in Kanaän (het ten westen van de Jordaan gelegen deel van Palestina), waar
zich al in de tijd van Jozua de ark bevond (Joz. 18,1); zodoende frequent in de Bijbel,
bijv. Jerem. 7,12. Tegenwoordig ligt Selun, 18 km. ten zuiden van Nabloes, op deze
plaats.
144. pii...coetus: christelijke uitdrukking, bijv. Paulinus Nolanus, Carm. 19,520 (Post sacra
jam solvente pios antistite coetus).
152. Solymis: zie HR 64,5. Gedoeld wordt hier waarschijnlijk op de kruistochten.
154. pars tertia mundi: Ovid., Met. 5,371-2 (over Cupido): 'cur non matrisque tuumque/
imperium profers? agitur pars tertia mundi'.
Foreestius zal doelen op de kruistochten, die aan velen het leven kostten.
156. fidei nutrix atque incunabula nostra: Bohemen als 'wieg en bakermat van ons geloof'
(Johannes Hus; zie vs 91).
163. quare age, rumpe moras: Verg., Aen. 4,569 (heia age, rumpe moras).
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165.

protinus ad sonitum Maurus sua tela recondet: Jacobus wilde zijn zoon Karel aan een
Spaanse prinses uithuwelijken en vreesde dat dit plan niet door zou kunnen gaan als hij
Frederik in de Palts te hulp kwam. Ook wilde hij absoluut geen oorlog met Spanje. De
Spaanse ambassadeur Gondomar had door dat Jacobus zeer besluiteloos was en hield
hem aan het lijntje. Hij berichtte de Spaanse koning, dat de Palts aangevallen kon
worden zonder dat men een oorlog met Engeland hoefde te vrezen. Aan Spaanse zijde
wilde men dus geen oorlog met Engeland; had Jacobus dit beseft, dan was enig wapengekletter inderdaad, zoals Foreestius zegt, voldoende geweest om de Palts voor Frederik
te behouden (Willson 414).
168. Omnes foederis aetherii socios: de hervormden.
Rhaetia: de R(h)aeti bewoonden Graubünderland, Zuid-Beieren en Tirol; Stephanus
1601, 1310: Helvetiis et Boijs finitimi. Hier kennelijk voor de Palts.
171. hoc illud fuit: Verg., Aen. 4,675: hoc illud, germana, fuit?
176. tu pars, sed princeps: Foreestius, en met hem de Republiek, had Jacobus I graag
betrokken gezien bij deze oorlog.
178-9 divae illius: Jacobus' dochter Elisabeth.
181. ut sileam classem: de Armada (1588 en 1596).
184. stringat imago: Verg., Aen. 9,294 (animum…strinxit pietatis imago).
fulminis istius...imago: 'gunpowder plot' van 5 november 1605. De katholieken, ontevreden vanwege hun verdrukking, smeedden een samenzwering om Jacobus en de Lords
bij de opening van het parlement te vermoorden door het parlementsgebouw op te
blazen. Doordat men de katholieke Lords aanried om op die dag weg te blijven, kwam
de samenzwering aan het licht. Guy Fawkes en nog zes anderen werden ter dood
gebracht.
185. cum thalami socia: Sil., Pun. 8,117: 'atque atri sociae thalami nova sacra parabam'.
principe nato: Jacobus' oudste zoon Henry, die in 1612 is gestorven.
187. ut rex dictus eras: Jacobus I was in 1603 koning van Engeland geworden, twee jaar voor
het ‘gunpowder plot’.
sacra...aula: het parlementsgebouw. (Williams 223vv., 266)
190. miscent aconita: Ovid., Met. 1,147 (lurida terribiles miscent aconita novercae). Ook
hier zegt Foreestius dat de Spanjaarden de aanstokers van interne twisten zijn, net
zoals hij dat doet waar het de godsdiensttwisten tijdens het Twaalfjarig Bestand
betreft.
197. Rector Olympi: Ovid., Met. 2,60.
131.
1.

exaudire precantem: christelijke uitdrukking; Vulg., Iudic. 13,9 (exaudivitque Deus
precantem Manue); Paulinus Nolanus, Carm. 25,228 (sacerdotes…exaudi precantes).
132.

5.

sit in omine pondus: Ovid., Her. 7,65 (…nullum sit in omine pondus!).
134.

1.

vatum...turba: de dichters uit de oudheid.
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filius Anchisae: Hom., Il. 20,321: Poseidon redt Aeneas door hem van Achilles weg te
voeren.
Telemachi pater: Hom., Od. 7,39-42: Odysseus komt de stad van de Phaiaken door
toedoen van Pallas Athene onopgemerkt binnen.
135.

1.
4.

Het betreft het 'gunpowder plot' van 5 november 1605 (HR-MBR 130,184).
Jupiter Latialis: Jupiter als beschermer van de Latijnse Bond, een samenwerkingsverband op religieuze basis van de steden van Latium (begin 5e eeuw v.C.).
ille: Guy Fawkes.
136.

3.
11.

veterum mendacia vatum: Ovid., Am. 3,6,17 (prodigiosa loquor veterum mendacia
vatum).
lapsus equi, torrens, deprendique inter utrumque: men hoeft zich niet te verwonderen
over de val van een paard, want Jacobus was een fervent jager; opmerkelijk is dat hij in
het water viel. Gezien het 'nunc' in het volgende gedicht moet het om een vrij recente
gebeurtenis gaan. De enige vermelding van een ziekte heb ik gevonden bij Nichols (III,
533), die een brief d.d. 10 april 1619 van een zekere Mr. Chamberlain aan een zekere
Sir Dudley Carleton heeft gepubliceerd, waar in staat: My Lord of Winchester is still at
Royston with the King, who hath continued weak, and had divers accidents that gave
him a general apprehension of danger.
137.

1.

7.

9.
11.

saevis…periclis: overdrijving is de dichter in al zijn werk over de oorlog niet vreemd,
maar hier wordt wel heel erg overdreven; met dit gedicht moet iets bereikt worden en
het gevlei is dan ook niet van de lucht. Jacobus paste er wel voor op, risico's in de
oorlog, waar hij doodsbenauwd voor was, te lopen. Foreestius moet het met onbenullige
ongelukken doen.
tuus, ut Marii, percussor: Plutarchus, Gaius Marius 39,1-2, vertelt, dat Marius te
Minturna gevangen zat en ter dood veroordeeld werd. Een Gallische of Kimbrische
ruiter kreeg de opdracht, het vonnis uit te voeren, maar toen hij voor Marius stond, leken
diens ogen vuur uit te stralen, waarop hij wegholde, zijn zwaard neergooide en riep: 'Ik
kan Gaius Marius niet doden.' In het leven van Jacobus is een dergelijk verhaal te
vinden; daar is het Bothwell, die hem met een zwaard bedreigt (1593). (Williams 123)
flamma: the gunpowder plot (1605). Zie HR-MBR 130,184.
quis in plaats van aliquis: Kühner-Stegmann II,1,§119,1b (p.634).
139.

3.
4.

proditor…ignis: zie HR-MBR 130,184 voor Guy Fawkes.
diluvium: Jacobus' ongeluk te water wordt vergeleken met de bijbelse zondvloed (Gen.
6-9).
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5.2.3. Exuviae Silvae Ducis.
's-Hertogenbosch werd in 1629 door Frederik Hendrik ingenomen. Dit succes zette
vanzelfsprekend vele pennen in beweging; zo verscheen van de hand van Daniel Heinsius
Rerum ad Sylvam-Ducis, geschreven in de stijl van de in die tijd zeer populaire Tacitus, waarin
de belegering van Den Bosch, de inval van de Spanjaarden op de Veluwe en de verovering van
Wezel behandeld worden. Constantijn Huygens wijdde een vers aan dit werk: 'In D. Heinsii ad
Sylvam Ducis alibique in Belgio aut a Belgiis rerum gestarum anno 1629 historiam'. Ook is er
van zijn hand 'Au siège de Bois le Duq' (Worp 1892-1899, II,209; zie ook II,225). Van Jacobus
Revius zijn er 'Gebedt voor de belegeringe van 's Hertogen-Bos', 'Triumph-Liedt, op de blyde
veroveringhe der tot noch toe onwinbare stat van 'sHertogen-Bos' (Revius II,76-95 en 197),
volgens zijn eigen zeggen 'nagebootst op de Oden van Pindarus', met ontleningen aan Ronsard,
en een gedicht over de verwoesting van de Veluwe: Ibid., 96-7). Vondel dichtte 'Zegezang ter
eere van Frederick Henrick, Boschdwinger, Wezelwinner, Prince van Oranje' (Sterck III,264285). Pieter Bor Christiaenzoon schreef Gelegentheyt van 's Hertogen-Bosch ('s-Gravenhage
1630), waarin de belegering van Den Bosch, de inval van de Spanjaarden op de Veluwe en de
verovering van Wezel behandeld worden. Jacobus Vallensis vervaardigde 'Sylva-Ducis expugnata ad D. Const. Hugenium', waarop Huygens met een gedicht antwoordde (Worp 1892-1899,
II,212). Van Barlaeus' hand is er een brief van de prinses aan de prins, die voor Den Bosch lag;
Huygens vertaalde dit Latijnse werkje in het Nederlands. (Worp 1892-1899, II,213-4). Petrus
Scriverius dichtte bij deze gelegenheid ook in het Nederlands (Scriverius 1738, 2). Van de
tegenpartij zijn er eveneens verslagen van dit beleg, zoals Obsidionis Silvaducensis succincta
narratio van de Jezuiet Hosschius.
Van de hand van B. de Hubert is er een lofdicht In Exuvias tuas (zie bijlage X), dat voorkomt in
een tot Foreestius gerichte brief d.d. 26 augustus 1630. Hij schrijft er bij: Sicuti diligentioribus
nulla dies sine linea abit, sic poëtis aut ad poësim viam assertantibus nulla nox sine carmine; sic
ego, eadem nocte qua Alcmaria profectus, hos versus tenui sum meditatus avena; Quibus ne
Argus sis precor, sunt enim plane itinerarii versus, in tenebris, et inter foeminarum garritus,
nautarumque rauca murmura nati. (Zoals bij de meer nauwgezette lieden er geen enkele dag
afloopt zonder dat zij een regel geschreven hebben, zo vergaat er bij dichters of bij mensen, die
de weg van het dichterschap opgaan, geen nacht zonder een gedicht. Zo heb ik in dezelfde
nacht, waarin ik uit Alkmaar vertrokken ben, mij met deze verzen geoefend met mijn magere
pen. Ik vraag u, ze niet als een Argus te willen bekijken, want het zijn ontegenzeggelijk maar
verzen-van-onderweg, geboren in het donker, onder het gekwek van vrouwen en het rauwe
geschreeuw van zeelui.)
De aan no 140 voorafgaande regels zijn van Martialis (Sp. 35).
140. (HR-ES p.3)
2.
3.

esse: aanvullingsinfinitivus bij 'licet' (MP 54,10).
populusque patresque: Verg., Aen. 9,192; het betreft zeker volk en bestuur van Den
Bosch niet! Veel reden tot blijdschap was er immers niet: men had bij de overgave geen
vrijheid van godsdienst weten te bedingen (Poelhekke 290vv.). Wie wèl een reden
hadden om verheugd te zijn, waren natuurlijk volk en bestuur van de Zeven Provinciën.
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141. (HR-ES p.3)
1.

2.
3.

5.

ducum magnorum: in déze strijd Frederik Hendrik en, van de tegenpartij, de gouverneur
Anthonie Schets van Grobbendonck. In 1601 en 1603 had Maurits al geprobeerd, Den
Bosch in te nemen.
non ullos passa triumphos: Den Bosch was in de Tachtigjarige Oorlog nog niet eerder in
bezit van de Staatsen geweest.
invia paene homini, solis adeunda carinis: de stad had dikwijls wateroverlast van de
Maas. Verder komen hier de riviertjes Dommel en Aa bijeen, om verder te gaan als de
Dieze. Een groot deel van het jaar was de omgeving van de stad drassig. (Poelhekke
264)
adeunda carinis: Ovid., Ars 2,51 (Cui pater 'his', inquit, 'patria est adeunda carinis).
terra fretumque simul: Ovid., Fasti 1,110 (…terra fretumque solo).
142. (HR-ES pp.4-5)

3.
8.

11.
15.

16.
18.

N.B.: 's-Hertogenbosch zelf is aan het woord: 'Illa ego Silva Ducum…'; dit wordt echter
niet volgehouden; in vers 6 komt de dichter aan het woord, in vers 11 spreekt de stad
weer.
obsidiis tot pressa ducum: zie HR-ES 141,1.
pone Mosam...Rhenumque ubi cornua sumpsit: de grens tussen Staats en Spaans gebied
liep in deze tijd via Sluis, Sas en Hulst in oostelijke richting, boog ten oosten van Breda
naar het noorden en ging noordelijk van 's-Hertogenbosch langs de Maas naar Grave.
De zuidoever van de Maas ten westen van de Dieze behoorde nog tot Holland. 'Achter
de Maas' duidt op het gebied ten noorden/ oosten van de Maas; 'Rhenumque ubi cornua
sumpsit' is het gebied ten westen van Pannerden, waar de Rijn zich splitst. Hier ligt o.a.
Nijmegen.
indagine clausit: Luc., Phars. 6,42 (et silvas vastaque feras indagine claudit); Stat., Silv.
2,5,8 (non grege Massylo curvaque indagine clausus).
tota potentia Regis: Hendrik, graaf van den Bergh, een Spaans gezinde neef van
Frederik Hendrik, vestigde zich met een groot leger, waarmee hij pas oprukte, toen 'sHertogenbosch al aan alle kanten ingesloten was, eerst in Haren, van waaruit hij
pogingen deed om heimelijk - de omwalling van Frederik Hendrik was meer dan 'tien
uur gaans' lang en het was zodoende vrijwel onmogelijk, overal de wacht te houden - in
de stad door te dringen, en vervolgens in Boxtel. Toen zijn pogingen niet met succes
bekroond werden, vertrok hij in oostelijke richting, om vervolgens de IJssel over te
trekken en een inval op de Veluwe te doen. (Poelhekke 268vv.)
Regis: in deze tijd was Filips IV (1605-1665) koning van Spanje; in de Nederlanden
heerste Isabella (de dochter van Filips II) als landvoogdes.
limes castellis obsitus: zie boven.
singula...maenia: Frederik Hendrik als 'stedendwinger'. In 1626 begonnen Frederik
Hendriks triomfen met de inname van Oldenzaal; in 1627 volgde Grol, in 1629 waren 'sHertogenbosch en Wezel aan de beurt, in 1632 Venlo, Roermond, Maastricht etc.
(Presser 144-147)
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143. (HR-ES pp.5-6)
2.

7.

11.
12.
15.

cuius spectatum convenit orbis opus: op 17 september 1629 vond de uittocht van het
Spaanse garnizoen plaats; ook de Jezuieten gingen dadelijk de stad uit, hoewel de
geestelijkheid twee maanden speling had. Onder de toeschouwers bevonden zich naast
Frederik Hendrik en zijn echtgenote, Amalia van Solms, 'Rex Bohemorum cum Regina,
Principe Danorum, Wirtenbergio Holsteinioque Ducibus...; tentorium, haud procul urbe,
figi Victor iusserat' (Heinsius 1629, 133; zie ook Poelhekke 295-297). De Jezuiet
Hosschius beschrijft in zijn verslag van het beleg van Den Bosch hoe de vertrekkenden
bij hun uittocht geschoffeerd werden door het toegestroomde volk; hij zegt (p. 177):
'…speciem quandam Judaeorum Christo certatim illudentium agnosceres.'
mensis opus tantum est: op 30 april was men in het zicht van 's-Hertogenbosch. Na
ongeveer tien dagen was de belegeringsring (met een lengte van 'elf uur gaans')
gesloten. Hiertoe moest in het noord-westen een dijk worden opgeworpen; deze klus
werd geklaard door boeren uit Holland, die eigen boten meegenomen hadden (de zg.
'Hollandse dijk'). Van Dommel en Aa werden verder de beddingen verlegd ter
verdediging van het hoofdkwartier en het kwartier van Ernst Casimir, de belangrijkste
onderbevelhebber. Op 25 mei kon men beginnen met 'approcheren' (het boven- en
ondergronds benaderen van de stad). (Poelhekke 264 en 274-279)
tantae molis erat: Verg., Aen. 1,33 (tantae molis erat Romanam condere gentem).
tanto digna labore: Ovid., Her. 16,172 (deprecor, o tanto digna labore peti!).
tot instar: vergelijk Verg., Aen. 6,865: …'quantum instar in ipso'.
144. (HR-ES p.6)

1.
5.

7.
15.
16.

longe circundabat aggere Silvam: zie HR-ES 143,7. De belegeringsring was zó lang, dat
het onmogelijk was om overal tegelijk wacht te laten lopen.
Cyri artes: in 528 v.C. zou de Perzische koning Cyrus om Babylon in te nemen de
bedding van de Eufraat verlegd hebben (Herodotus, Hist. I,191). Pauly (Suppl. 4,1151)
is van mening, dat er van een omleiding van de Eufraat geen sprake is geweest, omdat
de inscripties in spijkerschrift er niets over vermelden.
tria flumina: Dommel, Aa en Dieze.
pugnavit Natura sibi: Sil., Pun. 15,234 (pugnabat natura soli).
si non: zie MP 133,125.
146. (HR-ES pp.7-8)

1.

2.

Drusi…fossam: Drusus (38-9 v.C.), de zoon van Livia en stiefzoon van keizer
Augustus, werd in 13 v.C. stadhouder van Gallië. Hij legde de Fossa Drusiana
(Drususgracht) aan voor zijn expedities tegen Germania (12-9 v.C.). Mogelijk waren er
twee Drususgrachten, de ene een verbinding tussen Rijn en IJssel, de andere een
verbinding tussen het Flevomeer en de Noordzee. Ook is er gesuggereerd, dat de
(gekanaliseerde) Utrechtse Vecht een van de Drususgrachten zou zijn (WP; Hettema
kaart no 1, links; Huisman 188-194).
Rubicon: het oversteken van deze rivier (49 v.C.) zou leiden tot Caesars successen.
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4.
10.

11.
13.
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Omdat de Spanjaarden zich met hun tocht richting Noord-Holland bezighielden, konden
zij niet verhinderen dat Wezel ingenomen werd; de inname van Wezel en Den Bosch
luidde de eindfase van de Tachtigjarige Oorlog in.
dum caput orbis erat: Ovid., Am. 1,15,26: Roma triumphati dum caput orbis erit.
sicci sidere tosta canis: zowel het gesternte Grote Hond, waarin de 'hondsster', Sirius, als
Kleine Hond wordt door 'canis' aangegeven. Overdrachtelijk voor de 'hete maand', de
zomer.
aëra solvit: Ovid., Met. 15,845 (Caesaris eripuit membris neque in aera solvi).
Isacidis: Izaäks nakomelingen; zie HR 55,2.
147. (HR-ES p.8)

2.

3.
6.

Een 'musculus' is een muisje, maar ook de benaming voor een schutdak. Foreestius
speelt hier met deze beide betekenissen. Een 'galerie' (gaelderij, galerij) is een loopgraaf;
Daniel Heinsius (Heinsius 1629, 61) gebruikt 'vinea' voor 'galerie'. Hij geeft (Ibid. 103)
een afbeelding van een 'Machina nova, vinea magna dicta, ex corbium loricalium loricis
transversis, globos tormentorum maiorum sine noxa experientibus', ofwel een 'Nouvelle
machine, appelée la grande galerie, traversée de gabions, contre les canonades.' Het gaat
om een langwerpige loopgraaf, samengesteld uit 'schanskorven', die de verdedigers een
vrij grote mate van veiligheid bood door dwars op de lengterichting aangebrachte extra
versterkingen. Dit verdedigingswerk kon zelfs door moerassig gebied en over een rivier
aangelegd worden.
vivum…opus: het approcheren van de belegerde stad. Dit geschiedde bovengronds, in
geulen die met een vlechtwerk van wilgentenen tegen het geschut van de vijand
beschermd werden, en ondergronds. Als de gang onder het schanswerk van de vijand
was gekomen, werd dat met behulp van mijnen opgeblazen. Het aanleggen van deze
zogenaamde galerijen ('gaelderijen') moest aanbesteed en, omdat het heel gevaarlijk
werk was, duur betaald worden (Poelhekke 274 en 277-8).
desine mirari: bijv. Mart. 6,89,8. ille: slaat terug op ‘musculus’.
instruit ipse suos: de bij het beleg aanwezige Gedeputeerden te velde melden: 'Syn Exc.
is sedert den viant soo naer by ons gelogeert is, alle nachten met het meestendeel vant
leger in de wapenen' (Hermans III,51).
Frederik Hendrik hield zich dikwijls in de voorste linies op en liep derhalve nogal wat
risico - bij het beleg van Groenlo werd Maurits' bastaardzoon Willem van Nassau la
Leck, die naast hem in een loopgraaf stond, door een schot in het hoofd gedood (Grotius
1629, 18; zie ook HR-ES 159) - temeer daar hij, zoals Hooft vermeldt, te velde steeds
een hoed met een bos witte veren droeg (Hooft 1899, 291: Klaghte der Prinsesse van
Oranje vs 55). Vondel dichtte op dit 'ongeluk' als volgt (Sterck III,148, de verzen 6479):
'Duyck, duyck, Nassausche bloem, duyck neer op uwen steel,
Roept Venus naulijcx, of de Prins hoort 't beckeneel,
Beklaeghlijck ongheluck, helaes! van Willem kraecken...'.
Grotius zegt het zo (Grotius 1629, 14): 'Non dies tantum sed et noctes intentus egit,
cuncta obambulans, nec castella tantum, sed et si quid intra aggerem editum machinis
instruens...' (Niet alleen overdag, maar ook ’s nachts lette hij zelf op en liep overal langs,
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en hij voorzag niet alleen de schansen van belegeringswerktuigen, maar ook alles binnen
de wal, dat er bovenuitstak…), en op p.15: 'Ducis alacritatem miles secutus nunquam
volentior duplicatos labores ac pericula pertulit...' (De soldaten waren even enthousiast
als hun bevelhebber en hebben nooit bereidwilliger dubbel werk verricht en gevaren
doorstaan…). Vondel (Sterck II,508-520, Begroetenis aen den doorluchtighst en
hooghgeborenen Vorst Frederick Henrik ) dichtte:
vs 21:

'...Het paerd dat schuymbeckt, en met brieschen,
Het Spaensch genet uyttart; en om des vyands drieschen
En dreygen lacht de bloem van uwe ruytery:
Die draeft op uw trompet stofweckende; daer ghy,
So blanck in 't harrenas, beswaeyt met groene pluymen,
Aanbrallen komt als Mars, voor wien de Goden ruymen;'

In 1601 werd hij bij de belegering van Rijnberk door een schampschot aan de hals
getroffen, wat door velen als 'een groote vermaninge' werd beschouwd. Het zou bij deze
ene verwonding blijven (Mulder III,71). Ook Daniel Heinsius wijdt een gedichtje aan de
moed en het leiderschap van de Prins (Heinsius 1649, 411-2), waarin hij onder andere
zegt: 'Dux ingens manet intrepidus, ceu saxea moles,/ iratae quam vis undique pulsat
aquae (de grote leider houdt onverschrokken stand als een rots, die het woedende water
aan alle kanten met kracht beukt).
148. (HR-ES p.9)
Op 11 september werd er 's morgens vroeg een mijn tot ontploffing gebracht bij het
bastion van de Vuchterpoort - het zou de laatste zijn - die een veel verwoestender
uitwerking had dan men had voorzien. Aangezien er niet genoeg manschappen
aanwezig waren, moest men deze voor een inval zeer geschikte gelegenheid voorbij
laten gaan. Toen de Prins de bres kwam inspecteren, benaderden de belegerden hem met
het verzoek, hun doden op te mogen halen van onder het puin. Bij deze gelegenheid
werd overeengekomen, dat zij een delegatie naar de Prins zouden zenden om te
onderhandelen over de overgave (Poelhekke 286-7). Hosschius (169-170) beschrijft
deze episode vanuit het gezichtspunt van de overwonnenen. Bij de laatste gevechten zou
er aan hun kant slechts één dode te betreuren zijn geweest, terwijl er aan de andere kant
zeer velen sneuvelden. De burgemeester zou met veel moeite door de geestelijkheid
bepraat zijn om om een wapenstilstand te vragen en niet te vechten tot de laatste man.
Op 12 september begonnen de onderhandelingen. (Poelhekke 293-4)
149. (HR-ES pp.9-10)
4.

7.

utraque … curia: er waren twee centrale rechtscolleges waar men vanuit de provinciale
hoven in hoger beroep kon gaan; het oudste was het Hof van Holland; in 1582 kwam
daar de Hoge Raad van Holland en Zeeland bij, die alleen door Holland en Zeeland
erkend werd.
lite vacat: Ovid., Fasti 1,73 (lite vacent aures,…).
exercitus hostis: zie het commentaar bij HR-ES 143,2.
hostis honores: Propertius 4,4,89 (neque enim sceleri dedit hostis honorem).
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150. (HR-ES p.10)
8.

nec a toto Principe victa fuit: de Prins had zijn aandacht ook bij andere zaken, zoals de
inname van Wezel (zie onder). Ik heb ‘Principe’ als collectieve singularis opgevat: het
prinselijke leger.
151. (HR-ES p.11)

3.

una salus amnes: de Prins had van de Dommel en de Aa de beddingen om laten leggen
ter verdediging van zijn kamp.
6. auxiliator Iber: zie het commentaar bij HR-ES 142,15.
8. viscera...ima: de Veluwe.
Hendrik van den Berg, de bevelhebber van het Spaanse leger bij Den Bosch, kon ook na
herhaalde pogingen geen toegang tot de stad forceren. Daarom werd er besloten dat hij
een afleidingsmanoeuvre moest ondernemen, in de hoop, dat Frederik Hendrik om hulp
te bieden het beleg zou opbreken. Op 24 juli stak het Spaanse leger de IJssel over naar
de Veluwe. Keizer Ferdinand stuurde hulptroepen onder Montecucculi, die zich bij dit
leger voegden. Deze invasie haalde niet veel uit, want de Prins brak het beleg niet op.
De enige daad van belang was de inname 'bij verdrag' door Montecucculi van het - niet
versterkte - Amersfoort. De Nederlanders inundeerden uit voorzorg het land bij Muiden
(Heinsius 1629, 77). Onderbevelhebber Ernst Casimir werd nu met een leger op pad
gestuurd, zogenaamd om de vijand van de Veluwe te verjagen, in werkelijkheid om de
gouverneur van Emmerik, Otto van Gendt van Dieden, hulp te bieden bij een poging om
Wezel, dat belangrijk was voor de voorzieningen van het Spaanse leger, in te nemen.
Die poging gelukte; het gevolg was, dat de vijand op 24 augustus Amersfoort ontruimde
en op 26 augustus de IJssel weer overtrok (Poelhekke 281-4).
11. 'sua commoda': het voordeel van het subject, de Prins. Wezel was voor de Spanjaarden
een belangrijke plaats in verband met de bevoorrading van hun legers; wilde Foreestius
'sua commoda' misschien op 'ipsi' laten slaan? In dat geval is het gebruik van 'sua' niet
correct, maar daar lichtte men wel vaker de hand mee.
152. (HR-ES p.12)
1.
3.
10.

14.

amnem: de IJssel (zie HR-ES 151,8).
urbs una: Amersfoort (zie HR-ES 151,8).
pro solido glacies cum tibi ponte foret: in het begin van het jaar 1624 heerste er strenge
vorst; de rivieren lagen dichtgevroren. Van deze omstandigheid maakte de vijand
gebruik door op twee fronten aan te vallen: graaf Hendrik van den Berg trok met een
flink leger de Graafschap door en stak op 17 februari de IJssel over om vervolgens al
plunderend over de Veluwe via Arnhem naar Ede te trekken. Tegelijkertijd ging er ook
een leger via de bevroren moerassen van Drente naar Groningen. Beide legers trokken
zich wegens koude en voedselgebrek na enkele dagen al weer terug. Maurits ondernam
niets: hij verwachtte dat de vijand snel zou verdwijnen om niet door invallende dooi,
waardoor hij zich niet meer zou kunnen terugtrekken, verrast te worden. Op 24 februari
was dit inderdaad al gebeurd (Van der Kemp IV,159-60).
premeris dira...fame: Wezel diende als schakel in de bevoorradingsketen van het
Spaanse leger in het oosten van het land.
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dira...fame: bijv. Ovid., Met. 8,845 (tum quoque dira fames); Nanning van Foreest
gebruikt ‘dura fames’ (Forestus 1571, 78).
Tantalus in terris: Tantalus werd in de onderwereld met eeuwige honger en dorst
gekweld, hoewel hij in het water stond.
si non: zie MP 133,125.
cede Deo: Augustinus, Serm. 15A.
153. (HR-ES pp.13-14)

1-2

15.
20.

causatus fuerat…quod…luderet: Kühner-Stegmann II,2,§182,3 en 4 (p.199-201): quod
met coniunctivus obliquus komt ook voor na werkwoorden die gewoonlijk een a.c.i. bij
zich hebben (zoals causor hier).
duruit...aqua: zie het commentaar bij HR-ES 152,10.
Zie MP 152,10; door kou en honger uitgeput zullen er wel enige soldaten zijn
achtergebleven.
154. (HR-ES pp.14-15)

4.

trajecto Drusi...amne: zie het commentaar bij HR-ES 146,1.
155. (HR-ES p.15)

2.
3-4
6.

tua sancta fides: Verg., Aen. 7,365 (quid tua sancta fides?…)
labor assiduus, tanta pericla, nox pervigil: zie HR-ES 147,6.
sensimus et necdum vulnera facta tibi: de Prins werd maar éénmaal in zijn leven, en dat
nog zeer oppervlakkig, verwond (zie HR-ES 147,6).
156. (HR-ES p.16)

1.

3.

7.
11.

Pater alme: bijv. Paulinus Nolanus, Carm. 6,300; Prudentius, Hamart. 650.
novam...mentem: 'mens nova' bij Paulinus Nolanus, Carm. 10,142, en ook Hor., Carm.
3,25,3 (…quae nemora aut quos agor in specus / velox mente nova? 'door nieuwe
inspiratie').
Atque agat ignavos non noster spiritus artus: bij 'agat' had de ontkenning 'ne' moeten
luiden; 'non' kan echter bij 'ignavos' genomen worden.
Verg., Aen. 4,336: dum memor ipse mei, dum spiritus hos regit artus.
nostri pars: zie MP 68,8.
tot paene tropaea: bij 's-Hertogenbosch en Wezel.
157. (HR-ES p.17)

7.
8.
11.

corporis...tanti: de gehele Republiek.
populos septem: de bevolking van de Zeven Provinciën.
Pater optime: Verg., Aen. 1,555; Paulinus Nolanus, Carm. 21,552.
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158. (HR-ES p.18)
Piet Hein had de Spaanse Zilvervloot op 9 september 1628 buitgemaakt; hij kwam in de
zomer van 1629 om. Het buitgemaakte zilver dekte de kosten van het beleg van Den
Bosch. Adrianus Hofferus dichtte ter ere van de held 'In nobilissimam victoriam
navalem Petri Heynii', welk epigram door Jacobus Revius in het Grieks, het Frans en het
Nederlands omgezet werd. (Revius II,71-2):
Aurea qui donas magnis Heroïbus unus
Vellera, Rex, vellus, magna, tuere tuum.
Insidiatur ei Belgarum audacia gentis,
Trajicit et ditem crebra carina Peru.
Si capiat, qui fulva soles dare vellera solus,
Cogeris donis vilior esse tuis.
Namque brevi, auriferae spoliatus munere terrae,
Non nisi lanigerae vellus habebis ovis.
(Gij Koning, die als enige aan grote helden grote gouden huiden geeft,
bescherm uw eigen huid. Het vermetele Nederlandse volk belaagt die en
menig schip steekt over naar het rijke Peru. Als het dat te pakken zou krijgen,
wordt gij, die als enige goudgele huiden pleegt uit te reiken, gedwongen om
minder waard te zijn dan uw geschenken. Want dan zult ge in korte tijd,
beroofd van de gaven van dat land met al zijn goud, nog slechts de huid
bezitten van het wollige schaap.)
Met de 'goudgele huiden' worden de tekenen van de Orde van het Gulden Vlies bedoeld.
159. (HR-ES p.19)
Hugo de Groot schreef een geschiedenis over beleg en inname van Groenlo: Grollae
Obsidio (Amsterdam 1629). Van Constantijn Huygens is er een gedicht 'Sur le siège de
Grol' en een gedicht in het Latijn op de dood van Willem van Nassau, die bij Grol sneuvelde (zie HR-ES 147,6); verder nog 'Op de doorschoten kerck te Groll'. (Worp 18921899, II,184-5). Ook is er Vondels Verovering van Grol (Sterck III,127-152); zie ook
Revius II,68-9.
Groenlo was in 1627 het enige overgebleven Spaanse bolwerk in de noord-oostelijke
Nederlanden. De stad werd na een kort beleg genomen.
5. nunc hic nunc obsidit ille: Groenlo werd in september 1597 door Maurits ingenomen,
om in augustus 1606 door toedoen van Spinola weer in Spaanse handen te vallen.
7. litem finivit: Mart., Sp. 20,3 (…litem finire iocosam).
8. tempus in omne sibi: Ovidius gebruikt dit vaak, bijv. Trist. 1,3,34 (tempus in omne
mihi).
9-10 conamina fratris irrita: aan de inname van Groenlo in 1597 was een mislukte poging in
1595 vooraf gegaan. Toen Spinola in 1606 de stad ingenomen had, probeerde Maurits
deze dadelijk daarna weer in handen te krijgen; hij zag daar echter al gauw vanaf.
(Grotius 1629, 7)
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5.3. Hymen Auriacus.
Foreestius publiceerde dit gedicht ter ere van het huwelijk van prins Willem II, de zoon van
Frederik Hendrik en Amalia van Solms, met Maria Henriëtte Stuart, dochter van Karel I van
Engeland en Henriëtte Maria, dochter van Hendrik IV van Frankrijk, in 1641, het jaar waarin dit
huwelijk plaats vond. In een brief aan Constantijn Huygens (Worp 1911-1917, III,183) schrijft
hij: Hoewel gij druk bezig zijt met het belegeren van Gennep, kom ik u toch lastig vallen. Wilt
gij het hierbij gaande bruiloftsgedicht aan Prins Willem overhandigen? Het is er wel wat laat
voor, maar Elsevier heeft erg getalmd met het drukken. Hagae Comitis, VII Calend. Quintilis
(25 juni) 1641. Huygens antwoordt (Ibid. 186): Uw gedicht heb ik aan beide Prinsen overhandigd; de vader bedankt u hartelijk, ook namens zijn zoon…(3 juli 1641).
Willem (1626-1650) was bij zijn huwelijk vijftien, Maria (1631-1661) nog slechts elf jaar oud
(Willem zou zijn vader bij diens overlijden in 1647, krachtens de hem in zijn jeugd verleende
'actes de survivance' voor al zijn functies, opvolgen als stadhouder van Groningen, Overijssel,
Gelderland, Holland, Zeeland en Utrecht en kapitein-generaal van de Unie). Foreestius stelt
deze kinderen in zijn gedicht als volwassenen, met de gevoelens van volwassenen, voor.
Alles was overigens lang niet zo ideaal als het in dit gedicht lijkt (Lademacher 178-9). Frederik
Hendriks vrouw, Amalia van Solms, was er op gebrand om door een dergelijk huwelijk het
aanzien van de Oranjes te vergroten. De Republiek echter zat niet te springen om nauwere
banden met de Stuarts: Karel I stond op zeer gespannen voet met zijn parlement en was hier
zodoende niet populair. Toch stemden de Staten in het huwelijk toe in de hoop, dat zo de kans
op een eventueel bondgenootschap van Engeland met Spanje verkleind zou worden. De Franse
koningin-moeder Maria de Medicis had in 1638 het plan tot dit huwelijk opgeworpen; in 1640
ging François van Aerssen van Sommelsdijk als afgevaardigde van de Nederlanden naar Karel
I. In 1642 vergezelde de Engelse koningin haar dochter naar Den Haag. Bij die gelegenheid
dichtte Vondel 'Henriette Marie, Koningin van Groot Britanje, Vranckrijck en Yrlant,
t'Amsterdam' (Sterck IV,301-319), gevolgd door 'De hymen van Oranje en Britanje' (Ibid.,3202). In dit laatste gedicht gebruikt hij beelden die aan die van Foreestius doen denken, als (vs
5/6) 'Zie dien dageraet eens kriecken,/ Van den Teems af tot de Maas.', en (vs 13) 'Door de
Faem, vooruit gestoven...'; vs 22 (de jonge bruid, die) 'schaemroot in zijne armen valt.'; vs 6163: 'Rust Maria: luick uwe oogen:/ droom van moort noch oorloghsvlaegh,/ maer van zoete
vrebazuinen...'; vs 76-78: 'Helpt zoo Vrydoms Tempel bouwen./ Strengelt eilanden en zeen/ met
uwe armen hecht aen een.'
Ook Foreestius benadrukt dat het huwelijk om politieke redenen wenselijk was. Belgica (de
Nederlandse Maagd) richt zich tot God met een smeekbede om hulp bij het voortzetten van de
strijd (vss 50-134). Deze bede spreekt zij uit aan het einde van het Bestand, maar God wacht
nog even met het verhoren ervan (135-6). Na het verstrijken van een kleine twintig jaar is het
zo ver: God geeft Amor de opdracht om de jongelui en hun ouders te gaan bewerken, opdat er
een zeer nauwe band tussen de Nederlanden en Engeland zal ontstaan waardoor Engeland
zich in de toekomst verplicht moet voelen om de Nederlanden in hun strijd tegen Spanje te
steunen.
In het gedicht is de invloed van Claudianus’ Epithalamion dictum Honorio Augusto et Mariae
(C. Maiora 10) duidelijk aanwezig. Ook hier is Amor met zijn pijl bezig geweest; de koning
wordt verteerd door liefdesvuur (vs 1: ignes; vergelijk Foreestius 563) en gloeit van hitte
(flagraverat aestu; For. 565: uritur); als hij uit jagen gaat, is zijn aandacht er niet bij (vss 5-7:
non illi venator equus, non spicula curae, / non iaculum torquere libet; mens omnis aberrat / in
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vultus quos finxit Amor; For. 211-15); steeds schrijft hij de naam van zijn geliefde (vs 9-10); hij
is ongeduldig en klaagt: waarom dat uitstel? (vs 14: incusat spes aegra moras; For. 585: mora
longa videtur); hij heeft edelen gezonden (vss 32-33: de limine sacro / oratum misi proceres);
hij verdient dit huwelijk, want is zelf een ‘princeps, principe natus’ (vs 35; vergelijk de bede tot
de koning van Engeland van de Nederlandse ‘proceres’, For. vss 334vv.). Als Venus zich
opgemaakt heeft om met een uitgebreide stoet naar Maria te gaan, klaart het weer op (vss 184-5:
adventu Veneris pulsata recedunt / nubila, clarescunt puris Aquilonibus Alpes; vergelijk For.
675vv.)
Voor een vergelijking van Exsequiae Turni met Hymen Auriacus zie Oertel 45-7.
Door al het gevlei maakt het geheel op ons misschien een wat onsympathieke indruk; zie over
dit onderwerp de opmerking in de algemene inleiding bij HR-MBR.
Het gedicht is als volgt ingedeeld:
1- 8:
9- 45:
46-134:
135-180:
181-209:
210-261:
262-312:
313-459:
460-484:
485-512:
513-538:
539-560:
561-728:
729-794:
795-835:
836-846:
2-3

captatio benevolentiae.
de Spanjaarden zijn met de hele wereld in oorlog.
smeekbede van de Nederlanden tot God.
God richt zich tot Amor, die het huwelijk moet bewerkstelligen;
beschrijving van Amor.
Amor verschijnt de jonge Willem, Frederik Hendrik, prinses Maria en haar
vader in een droom.
de reactie aan beide hoven op de dromen.
toespraak van Frederik Hendrik tot de Staten-Generaal; toestemming voor
het huwelijk.
er gaat een gezantschap naar Engeland; toespraak tot de koning; argumenten
vóór het huwelijk.
toespraak van de koning.
de koning raadpleegt zijn echtgenote, zijn dochter en het parlement.
de koning deelt het gezantschap zijn toestemming mee.
reactie van het volk.
de prins besluit uit te varen naar Engeland; het weer werkt tegen; gesprek
met zijn vader; overtocht en aankomst in Engeland.
de prins aan het Engelse hof; toespraken van de koning en de prins, en van
de prins tot Maria's moeder en grootmoeder; antwoord van de koningin.
de jonge geliefden; huwelijksviering.
heilwens.

Willem van Oranje had drie zonen: Filips Willem, Maurits en Frederik Hendrik; Maurits
is dus de oom van Frederik Hendriks zoon Willem.
4. da veniam: Ovid., Met. 11,132.
voce senili: de dichter, die geboren is in 1586, vindt zichzelf in 1641 een oude man.
5. virginei...chori: Ovid., Ars 3,168 (Herculis ante oculos virgineumque chorum).
7. plectra...moves: veel voorkomende uitdrukking, bijv. Ovid., Her. 3,113 (…tibi plectra
moventur).
10. Bellona: de oorlogsgodin.
12-13 unus...hostis: de Turken.
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15.
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sanguine natus eodem: het zuidelijke deel van Spanje is eeuwen lang in handen van de
Moren geweest. Hier worden de Turken kennelijk als een soort Moren beschouwd.
16. vera canunt: Ovid., Ars 3,799 (vera magis vobis, quam mea Musa, canet); Tibull. 3,4,77
(Quod si vera canunt sacris oracula templis).
18. Scitha: de algemene naam van de volkeren in Zuid-Rusland en Siberië; hier duidt de
dichter er kennelijk de Turken mee aan.
20. non unus…orbis: de Spanjaard gedraagt zich wreed tegenover ons, maar ook tegenover
de Indianen.
22-23 ignotum populis exhauserat orbem: de Indianen in Zuid- en Midden-Amerika. Zie ook
de inleiding bij het commentaar op MP 3.
exhauserat orbem: Stat., Ach. 1,441 (Iam Pelopis terras Graiumque exhauserat orbem).
28. Het beeld van de niet te verzadigen wolf is ontleend aan Vergilius (Aen. 9,59-64);
madefecit sanguine: Ovid., Met. 4,126 (madefactaque sanguine radix).
44. obnoxia fatis: Ovid., Met. 11,742 (alite mutantur. Fatis obnoxius isdem).
De Portugezen bereikten in 1444-45 de Afrikaanse 'Goudkust'.
48. quod potuit, cum voce manus ad sidera tollit: Ovid., Rem. 167 (Quod potuit, ne nil illic
ageretur, amavit) en Met. 2,487 (qualescumque manus ad caelum et sidera tollit).
49. effundit pectore questus: Verg., Aen. 5,780 (… talisque effundit pectore questus).
50. cuncta gubernas: Lucr. 5,1240 (…quae cuncta gubernent).
51. ante omnes terras: terrae hier met de betekenis ‘de wereld’.
52. N.B.: venio, fui: indicativus in een indirecte vraag.
53. Rex magne: Verg., Aen. 1,241.
55. miserabile bustum: Ovid., Met. 6,665 (flet modo seque vocat bustum miserabile nati);
Luc., Phars. 8,816 (quis capit haec tumulus? surgit miserabile bustum).
59. muneris ampli: Ovid., Tristia 3,8,21 (quod nimis interea est instar mihi muneris ampli).
62. Zie voor de troonsafstand van Karel V HR 7 en 8.
72. pereundi mille figuras: Ovid., Her. 10,81 (occurrunt animo pereundi mille figurae).
76. fingitur arte: Mart., Epigr. 14,210,1(fingitur arte dolosa).
77-78 Minos en Rhadamantus waren zoons van Jupiter en rechters in de Onderwereld.
77. crimina cum vitis: Vergilius (Aen. 6,432-3) zegt over Minos: quaesitor Minos urnam
movet; ille silentum / conciliumque vocat vitasque et crimina discit.
85. concilii: de 'bloedraad'. Zie bijv. het commentaar bij HR 2,131, HR 7 en HR 37.
Foreestius neemt aan dat wij wel zullen begrijpen over welk college het gaat, zoals hij
ook in vers 75 aanneemt dat wij begrijpen wie 'ille' is en in vers 82 wie het subject van
'tentent' zijn.
86. tremor occupat ossa: een variatie op Verg., Aen. 7,446 (tremor occupat artus).
87. quo feror: Verg., Aen. 10,670.
100. bis quater...denos...annos: er zijn tachtig jaren voorbijgegaan. De dichter vergist zich
hier kennelijk: als we tachtig jaar terugtellen vanaf het Twaalfjarig Bestand komen we
op 1530 à 1540, toen er van oorlog met Spanje nog geen sprake was; tussen de tijd van
het ontstaan van dit gedicht en het begin van de vijandelijkheden liggen echter wèl zo
ongeveer tachtig jaar.
101. horrida cum miscent inter se proelia fratres: de godsdiensttwisten tijdens het Twaalfjarig
Bestand. Verg., Aen. 7,335 (in proelia fratres); Verg., Georg. 2,282-3 (horrida miscent /
proelia); Stat., Theb. 4,308 (…alii miscebant proelia fratres).
102. maculamur sanguine dextras: zie Kühner-Stegmann II,1,§72,4c (p.290) voor passieve
vormen met een mediale betekenis waarbij een accusativus Graecus gebruikt wordt (als
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voorbeeld wordt hier onder andere Horatius, Ars 302, gegeven: qui purgor bilem: (ik),
die mij de gal reinig). Sil., Pun. 2,617: maculant…sanguine dextras.
104. bellum ducere: eigenlijk ‘de oorlog rekken’; ik heb, gezien de context, ‘oorlog voeren’
gebruikt.
109. copia lethi: Val. Flacc., Arg. 6,337-8 (progeniem natosque rudes, ubi copia leti / tanta
viris…).
110. caede nocens: Ovid., Ep. Pont. 2,9,67 (Non ego caede nocens in Ponti litora veni).
118. sanguine cognato: bijv. Verg., Aen. 12, 29 (…cognato sanguine victus).
120. quare age, care Pater: Verg., Aen. 2, 707 (ergo age, care pater); 7,429 (quare age).
123. fronte serena: Verg., Aen. 4,477 (consilium vultu tegit ac spem fronte serenat).
126. Karel V werd in 1500 te Gent geboren.
127. gratabar: grator komt niet met een accusativus voor in het klassieke Latijn.
130. venerit haec…pax alma reviset: Kühner-Stegmann II,2,§178,5c (164-6): dikwijls wordt
in plaats van een nevenzin met ‘si’ een hoofdzin gebruikt met een coniunctivus perfecti,
bijv. bij Hor., Sat. 1,1,45 (milia frumenti tua triverit area centum).
pax alma: Tib. 1,10,67 (At nobis, Pax alma, veni spicamque teneto).
132. De 'Zeventien Provinciën' is de gebruikelijke naam voor de gewesten die Karel V in
1549 tot één Bourgondische Kreits samenvoegde.
136. verba precantis: Ovid., Her. 4,175-6 (Addimus his precibus lacrimas quoque; verba
precantis/ qui legis).
137vv. Hier wordt Amor ten tonele gevoerd als de belangrijkste van Gods gevleugelde
dienaren, de 'sanctae animae' (vs 144). Hij heeft geholpen met het maken van de wereld
(vs 146vv.) en heeft grote invloed, omdat hij liefde kan opwekken. Een vergelijking
dringt zich op met Plato's Timaeus, waarin wordt verteld, dat de ‘dhmiourgÒw’ vier
soorten goddelijke wezens maakte: de sterren, de gevleugelde hemelgoden, de godheden
van het water en die van het land. Deze goden zijn Gea, Uranus en al hun afstammelingen (Timaeus 39e-41a). In Timaeus 42d draagt de dhmiourgÒw de ‘jonge goden’ op, het
menselijk lichaam te vormen.
In zijn 'Eidullia' had Foreestius Amor (hier 'Eros') al een zeer belangrijke rol toebedeeld
(zie het commentaar bij Ampelos vs 7: Eros is een van de oudste goden.). Vergelijk ook
Hes., Theog. 120-122: ±d' ÖErow, ˘w kãllistow §n éyanãtoisi yeo›si,/ lusimelÆw,
pãntvn te ye«n pãntvn t' ényr≈pvn / dãmnatai §n stÆyessi nÒon ka‹ §p¤frona
boulÆn.
142. Chaos: Ovidius (Met. 1,7) gebruikt deze naam voor de toestand die er heerste voor het
ontstaan van hemel, aarde en zee.
143. artificis: vergelijk Plato's dhmiourgÒw. In de betekenis van 'maker' komt 'artifex' bijv.
voor bij Cicero (Tim. 2(6): si pulcher est hic mundus, si probus eius artifex...) en in de
Vulgata (Heb. 11,10; cuius <civitatis> artifex et conditor Deus,...)
147. coeli septemplicis axi: bij Aristoteles (De caelo II) is de aarde het middelpunt van het
heelal. Om de aarde heen (vs 148: 'primo corpore') bevinden zich holle, doorzichtige
bollen met een steeds grotere straal, de 'sferen' of 'hemelen'. In de eerste zeven sferen
bevinden zich, telkens verder van de aarde verwijderd, de maan, de planeten Mercurius
en Venus, de zon en de planeten Mars, Jupiter en Saturnus. De sterren bezetten de
volgende sfeer; zij hebben een vaste plaats ten opzichte van elkaar. Dan volgt de sfeer
die Primum Mobile genoemd wordt. Dit alles draait om een as die via de aarde van
noord naar zuid loopt. Buiten deze sfeer is er geen plaats, of leegte, of tijd. Het is de
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Onbewogen Beweger, die het Primum Mobile in beweging brengt en daarmee de andere
sferen en de aarde. De christelijke godsdienst plaatst God in deze 'ruimte' buiten de
sferen, die zo de functie van de christelijke Hemel krijgt, waar de gelukzaligen verblijven. God brengt het geheel door zijn liefde in beweging (Lewis, hoofdstuk V).
149. diversa meare: Lucr. 1,428 (esse neque omnino quoquam diversa meare).
155. iisdem foederibus: in de voorgaande verzen wordt verteld hoe de snaren van de citer
gestemd worden. Net als daar heersen ook in het heelal, en zelfs in de menselijke geest
(vs 161), vaste verhoudingen (Pythagoras).
156. quattuor...corpora mundi: Ovid., Met. 15,239vv., waar sprake is van 'quattuor genitalia
corpora', te weten tellus, unda, aër en ignis (zo ook Cic., Tusc. 1,10(22): 'quattuor genera
principiorum' en Tusc. 17(40): 'quattuor omnia gignentium corporum'). In navolging van
Ovidius zegt Foreestius: alles is opgebouwd uit vier 'lichamen': aarde, water, lucht en
vuur. Bij Ovidius heten deze 'lichamen' 'elementa', waarmee hij de nieuwvorming van
Cicero (Acad. 1,7(26): Itaque aer...et ignis et aqua et terra prima sunt;...Ergo illa initia et
ut e Graeco vertam elementa dicuntur) voor de 'stoicheia' van Empedocles gebruikt.
(Van Proosdij 474)
158-63 Vergelijk Lucr. 1,12vv., over Venus, die al het levende voortbrengt en de natuur tot een
harmonisch geheel maakt; zij is het, die de Romeinen, die van haar afstammen, vrede
moet brengen. Op dezelfde wijze moet hier Amor door zijn ingrijpen ‘amor’,
‘concordia’ en ‘fides’ brengen aan het jonge paar, en zodoende aan hun twee volkeren
en aan alle volkeren – behalve aan het Spaanse! (vs 842-6).
164. alter Amor: Euripides voerde naast ÖErvw s≈frvn al ÖErvw §xyrÒw op (Stheneboia
fr.1,22-24: diplo› g' ¶rvtew §ntr°fontai går xyon¤:/ ı m¢n geg∆w ¶xyistow eﬁw
ÜAidhn f°rei, / Ù d'eﬁw tÚ s«fron §p' éretÆn t' êgvn ¶rvw), terwijl Plato spreekt van
pãndhmow ÖErvw en oÈran¤ow ÖErvw (Symp. 180e vv.): er is een Eros voor de lage,
aardse en voor de hogere liefde. Naast Eros bestond een ‘Anteros’, een zoon van Mars
en Dione (Cic., N.D. 3,23(59)), die bijvoorbeeld het niet beantwoorden van trouw in de
liefde afstrafte (Pauly 1,2,kol.2354-5).
167. rex superum: Ovid., Met. 1,251 en 10,155; ook in de (latere) christelijke literatuur.
169. vinclo propiore: Ovid., Met. 9,550 (expetit et vinclo tecum propiore ligari) en Trist.
3,5,3 (nec me complexus vinclis propioribus esses).
172. triplicis sceptri: nl. van Engeland, Schotland en Ierland.
179. sic opus: Ovid., Met. 1,279 (sic opus est).
182. Principis invicti: Mart., Sp. 20,4 (O dulce invicti principis ingenium!)
186. pugnae simulacra ciens: Verg., Aen. 5,585 (pugnaeque cient simulacra); militis usus:
Ovid., Met. 1,99 (non galeae, non ensis erat: sine militis usu). Zie HR 2,227.
187. in pulvere versans: Stat., Silv. 5,2,123 (versantem in pulvere metas); Ovid., Her. 4,45
(saepe iuvat versare leves in pulvere currus).
188. artes bellandi artesque regendi: bijv. Sil., Pun. 7,91-2 (…et arte / bellandi…) en 377
(…arte regendi).
190. strata toro molli recreabat membra sopore: Ovid., Am. 2,4,14 (Spemque dat in molli
mobilis esse toro) en Culex 207 (App. Verg.) (languidaque effuso requierunt membra
sopore).
196. torquet amore: Ovid., Ars 2,124 (et tamen aequoreas torsit amore deas); Hor., Ep. 1,2,37
(invidia vel amore vigil torquebere).
198. circundare brachia collo: Ovid., Her. 16,167 (dumque tuo possem circumdare bracchia
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collo).
200. corda movere: Ovid., Ep. Pont. 3,2,100 (nomen amicitiae barbara corda movet).
201. alta palatia: Ovid., Trist. 1,1,69 (forsitan expectes, an in alta Palatia missum) en 4,2,3
(altaque velentur fortasse Palatia sertis).
203. ducere somnos: Verg., Aen. 4,560 (nate dea, potes hoc sub casu ducere somnos).
207. acrior admota est...machina: ‘ubi vero acrior raphani medicina admota sit, hysopum
dari protinus imperant’ bij Plin., Nat. Hist. 20,13 (28).
213. corpore lasso: Ovid., Her. 13,148 (excipietque suo corpora lassa sinu) en 15,50
(plurimus in lasso corpore languor erat).
215. noctis imago: Ovid., Met. 9,474 (tacitae quid vult sibi noctis imago?).
217. conatibus obstat: Ovid., Met. 4,249 (sed quoniam tantis fatum conatibus obstat) en Rem.
683-4 (Sed quid praecipue nostris conatibus obstet / eloquar…).
220. cum conjuge fida: Hor., Ep. 2,1,142 (cum sociis operum pueris et coniuge fida).
223. Numinis omen: Ovid., Met. 10,278 (….amici numinis omen).
224. faustum felixque: voor het eerst bij Plautus, Trin. 41 (bona fausta felix fortunataque
eveniat) en Terentius, An. 956 (o faustum et felicem diem).
226. cuncta notans animo: hier hetzelfde idee als in de Vulgata, Lucas 2,19: 'Maria autem
conservabat omnia verba haec, conferens in corde suo.'
230. decens...facies: Ovid., Trist. 3,7,33 (ista decens facies longis vitiabitur annis); Principe
digna: Ovid., Ep. Pont. 2,5,55 (atque 'Haec est' dicas 'facundia principe digna').
236. in corde volutat: Verg., Aen. 4,533 (sic adeo insistit secumque ita corde volutat).
238. mortali pectore condi: Verg., Aen. 3,56 (mortalia pectora cogis) en 12,950 (sub pectore
condit).
241. mente remissa: vergelijk Claudianus, Cons. Stil. 2,142-5: …quis cernere curis / te
vacuum potuit, quis tota mente remissum / aut indulgentem dapibus, ni causa iuberet /
laetitiae?
245. in castra sequatur: Val. Flacc., Arg. 6,2 (…nec quas acies, quae castra sequatur).
246. fortia facta: Verg., Aen. 10,369 (…per vos et fortia facta).
247. Gewoonlijk gebruikt de dichter 'Mauritius' voor Maurits; heeft hij de naam 'Mavortius'
als een eretitel gebruikt? In vers 266 wordt Maurits weer met 'Mauritius' aangeduid. Zie
ook HR 68,6.
248. carissima mater: Ovid., Fasti 4,447 (…io, carissima mater).
249. dulcis alumnus: Horat., Carm. 3,23,7 (…robiginem aut dulces alumni).
250-1 ad Principis aures verba refert: Juvenal. 10,341 ((res) contingat principis aurem) en
Ovid., Met. 13,908 (verba refert; fugit illa tamen veloxque timore).
252. thalami socia: Sen., Phaed. 864 (O socia thalami, sicine adventum viri); Sil., Pun. 8,117
(atque atri sociae thalami nova sacra parabam).
254. sententia quaerit: Claudian., Gild. 353 (conserit et, quae sit potior sententia, quaerit).
255. potens voti: Ovid., Fasti 5,258 (fitque potens voti, Marsque creatus erat); gaudia
mentis: Ovid., Trist. 5,8,21 (neve tamen tota capias fera gaudia mente).
259. properantia fata morari: Luc., Phars. 4,351 (dum potuit, servata fides. nil fata moramur).
260. rite vocatis: Luc., Phars. 7,168 (….quas rite vocasti).
263. arma valebat: Stat., Theb. 2,622 (heu socii, nullaene manus, nulla arma valebunt?).
264. Flandria: Frederik Hendrik was aanwezig bij de slag bij Nieuwpoort in 1600.
266. quid caetera dicam: Verg., Aen. 12,40.
268. aestas nulla mihi <vacavit> nisi cum res summa vacavit.
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270.
273.
277.
281.
284.
290.
307.
308.
309.
315.
320.

326.
330.
331.
332.
333.
334.
336.
341.
343.
345.

347.
355.
357.
358.
359.
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finibus arma: Sil., Pun. 15,544 (is tum Lucanis cohibentem finibus arma).
animi secreta: Juvenal. 6,190 (hoc cuncta effundunt animi secreta. quid ultra?).
si vera fatendum est: bijv. Ovid., Met. 15,773 (si vera fatemur).
numine summo: Luc., Phars. 8,860 (…nunc est pro numine summo); ook in de christelijke literatuur (Prudentius, Psychom. 394-5).
namque auctae <reipublicae> si non mihi tertia <pars est>.
aera paro: Prop. 3,5,6 (nec mixta aera paro clade, Corinthe, tua).
dicere grates: Verg., Aen. 11,508 (o decus Italiae virgo, quas dicere grates).
dicta probare: Ovid., Met. 8,616 (obstipuere omnes nec talia dicta probarunt).
in vota vocare: Verg., Aen. 7,471 (haec ubi dicta dedit divosque in vota vocavit).
Caledonia: de Schotse Hooglanden (Tac., Ag. 10, 11).
LS: Rutupiae: een stad en een haven van de Cantii in Engeland (nu: Richborough, in
Kent); Rutupinus: van Rutupiae (Luc., Phars. 6,67-8: aut, vaga cum Tethys
Rutupinaque litora fervent, / unda Caledonios fallit turbata Britannos; Juvenal. 4,141).
littora complet: bijv. Verg., Aen. 3,71 (deducunt socii navis et litora complent).
mandata ferentes: Sil., Pun. 17,170 (His aegrum visis adeunt mandata ferentes).
ingressis dextras Rex jungit: Verg., Aen. 8,467: congressi iungunt dextras et….
pignus amoris: Ovid., Met. 3,283 (…det pignus amoris).
veniendi dicere causam: Verg., Aen. 6,488 (…veniendi discere causas).
qui maximus aevo: Ovid., Met. 7,310 (…qui vestri maximus aevo est); Lucan, Phars.
1,585 (…quorum qui maximus aevo).
optime Rex: Verg., Aen. 11,294 en 353 (optime regum); vultu promittis amico: Ovid.,
Met. 3,457 (Spem mihi nescio quam vultu promittis amico).
nullo discrimine: Verg., Aen. 1,574 (Tros Tyriusque mihi nullo discrimine agetur.).
Rex magnus Olympi: Verg., Aen. 5,533.
votis concordibus: Sil., Pun. 16,260 (omina, nec votis superi concordibus absint).
Orcades: de Orkney-eilanden bij Schotland.
Thule: een eiland in het uiterste noorden van Europa (IJsland, of Mainland, het grootste
eiland van de Shetland-eilanden). Het betreffende eiland wordt 'Thule' genoemd in het
reisverslag van Pytheas van Massilia, die omstreeks 325 v.Chr. een expeditie over de
Noordzee leidde. 'Thule' zou gebruikt gaan worden om het uiterste noorden aan te
geven. (Bartels 67)
ultima Thule: Verg., Georg. 1,30 (numina sola colant, tibi serviat ultima Thule); Sen.,
Med. 379; Prudentius, Hamart. 881 (ultima littora Thules).
summissa voce rogamus: Mart. 8,75,11 (Hos comes invalidus summissa voce precatur)
en Ovid., Met. 7,90 (hospes et auxilium summissa voce rogavit).
animi candor...cultus et artes: Ovid., Trist. 3,6,7 (quique est in caris animi tibi candor
amicis) en Met. 7,58 (…cultusque artesque locorum).
si caetera desint: Ovid., Met. 5,527 (ut desint cetera).
repetatur origo: Verg., Aen. 7,371 (…si prima domus repetatur origo).
invenies illic aquilas Romanaque sceptra: misschien een beetje overdreven, maar het
gaat wel om een heel oud geslacht. Het geslacht Nassau gaat terug op het geslacht
Laurenburg, dat in 1101 de burcht Nassau bij het stadje Nassau bouwde. Sinds de
tweede helft van de twaalfde eeuw noemde graaf Walram van Laurenburg zich 'graaf
van Nassau'. Otto I van Nassau huwde in 1311 met een gravin van Vianden en verkreeg
op die manier bezittingen in Brabant, Luxemburg, Vlaanderen en Holland. Een nazaat
van hem, Engelbrecht, was een vertrouweling van Karel de Stoute, van wie hij een
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nichtje huwde; later was hij in dienst van Maximiliaan van Oostenrijk, in wiens leger hij
successen behaalde, en van Filips de Schone. Hendrik van Nassau en zijn opvolger René
van Chalon stonden in aanzien bij Karel V (WP).
pectora...exercita rebus: Ovid., Met. 13,265 (pectora semper ait vestris exercita rebus).
dote placere: Ovid., Ars 1,596 (et quacumque potes dote placere, place) en Trist. 4,3,57
(…omni tibi dote placebam).
maturior aevo: Stat., Silv. 2,1,40 (et pudor et tenero probitas maturior aevo) en 2,6,49
(temperies teneroque animus maturior aevo).
bona: zie het commentaar bij MP 92,17.
integer annis: Ovid., Met. 5,50 (augebat bis adhuc octonis integer annis).
in bella secutus: Luc., Phars. 3,126 (…Crassumque in bella secutae) en 9,242 (te solum
in bella secutus).
par fama sequetur: Verg., Aen. 10,679 (…nec conscia fama sequatur) en Hor., Sat.
2,8,66 (par fama labori).
orbis in oris: Verg., Aen. 1,331-2 (et, quo sub caelo tandem, quibus orbis in oris /
iactemur…) en Sil., Pun. 9,434 (stabant educti diversis orbis in oris).
coelique ad sidera tollet: bijv. Verg., Aen. 2,222 (clamores simul horrendos ad sidera
tollit).
nomina gentis: Ovid., Met. 13,33 (inseris Aeacidis alienae nomina gentis?).
vanas...umbras: Verg., Aen. 10,593 (prodidit aut vanae vertere ex hostibus umbrae).
quo res summa loco: Verg., Aen. 2,322.
decus...tutamen: Verg., Aen. 5,262 (decus et tutamen in armis).
Pater optime: bijv. Verg., Aen. 3,710; ook in de christelijke literatuur, bijv. Paulinus
Nolanus, Carm. 21,552.
natura dedit...voce rogamus: Ovid., Met. 10,245-6 (…quae plurima menti / femineae
natura dedit…) en Met. 7,90 (et auxilium submissa voce rogavit).
interluit aequor: Claudian., Rapt. Pros. 1,145 (victor et abscissos interluit aequore
montes).
volitare profundo: Sil., Pun. 3,175 (et Latiam toto pubem volitare profundo).
et quota pars: Ovid., Met. 7,522.
navisque magister: Hor., Carm. 3,6,31 (seu navis Hispanae magister).
quamvis invita: Horat., Epist. 2,2,113 (verba movere loco, quamvis invita recedant).
coalescere regni: Luc., Phars. 10,79 (passus in extremis Libyae coalescere regnis).
permistaeque acies: Luc., Phars. 4,489 (aut cum permixtas acies sua tela tenebris).
rupibus: de 'Armada' kwam in een storm terecht; vele schepen werden op de kust
stukgeslagen; zie ook HR 83.
rupibus undas: Sil., Pun. 5,398 (dant gemitum scopuli, fractasque in rupibus undas).
rerum concordia: Hor., Ep. 1,12,19 (quid velit et possit rerum concordia discors).
recidivae fragmina classis: in 1588 leed de Armada van Filips II een verpletterende
nederlaag tegen de Nederlanders en de Engelsen (zie het commentaar bij HR 83); een
tweede vloot leed een nederlaag in 1596. Ook in 1639 werd er een Spaanse vloot
verslagen (Tromp), toen die met troepen naar de Nederlanden onderweg was. Ditmaal
protesteerden de Engelsen, die vrede met Spanje hadden gesloten.
exarsit in iras: Verg., Aen. 7,445 (Talibus Allecto dictis exarsit in iras).
membra cohaerent: Ovid., Am. 1,4,9 (nec mihi silva domus, nec equo mea membra
cohaerent).
sanguine vitam: Verg., Aen. 7,534 (…tenuemque inclusit sanguine vitam.).
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magni funera patris: Luc., Phars. 9,29 (ille sua: totae post Magni funera partes); Stat.,
Silv. 3,3,136 (maternis, Etrusce, rogis, qui funera patris).
461. sermone movetur: Verg., Aen. 6,470 (nec magis incepto vultum sermone movetur).
462. stimulus...acrior: bijv. Liv. 6,11,8 (acriores quippe aeris alieni stimulos esse).
466. dicere non promptum est: Ovid., Met. 13,10 (…sed nec mihi dicere promptum) en
14,841 (…dicere promptum est).
469. votum commune: Ovid., Ep. Pont. 4,13,47 (sic valeant pueri, votum commune
deorum).
471. traheret sententia mentem: Claudian., Ruf. 1,1 (saepe mihi dubiam traxit sententia
mentem).
475. fasque piumque: Ovid., Trist. 1,2,96 (crimina defendi fasque piumque puto).
476-7 sociamque...thalami: Sen., Phaed. 864 (O socia thalami, sicine adventum viri); Sil.,
Pun. 8,117 (…atri sociae thalami…).
479-81 Ook Frederik Hendrik is door de dichter al op eenzelfde wijze gekarakteriseerd als
leider van een parlementaire democratie (vss 261vv.), die zijn kind inzet tot nut van het
algemeen.
489. sententia menti: Verg., Aen. 2,35 (…quorum melior sententia menti).
491. concordia vota: Stat., Theb. 6,344 (currus, equi, vestes, par et concordia voti).
493. verecundi...signa pudoris: Ovid., Ars 2,572 (plena vericundi culpa pudoris erat) en Stat.,
Ach. 1,765 (nullaque virginei servantem signa pudoris).
496. In de oorspronkelijke tekst is het eerste ‘Patris’ met een hoofdletter afgedrukt, het
tweede met een kleine letter. Het eerste zou dan voor ‘Hemelse Vader’ kunnen staan. Ik
vind het logischer dat beide vormen op de koning slaan en heb de hoofdletter in een
kleine letter veranderd.
497. vota parentum: Manil., Astr. 2,947 (natura, ex illa suspendit vota parentum); Sen.,
Contr. 1,4,5 (o misera pietas, inter quae parentum vota constitisti!).
498. sibi sola placere: Prop. 2,7,19 (tu mihi sola places).
499. flectere corda: Stat., Theb. 3,281 (flectere corda paro;…) en Silv. 1,2,200 (flectere corda
libens et iam sibi dura videri.).
510. sperare salutem: Verg., Aen. 1,451-2 (…hic primum Aeneas sperare salutem / ausus…).
511. dissidiis: Karel I regeerde na een twist over belastingen van 1629 tot 1640 zonder parlement. In die periode kwam hij aan geld door oude, afgeschafte belastingen weer in te
voeren, oude koninklijke privileges weer te doen gelden of monopolies te verkopen.
Ook sloot hij vrede met Spanje en Frankrijk. In 1640 kwam de onvrede van de burgerij
tot een uitbarsting, toen Karel het 'ship money' in plaats van alleen voor de kuststeden
voor het hele land van toepassing wilde verklaren. Ook de (katholieke) Schotten
kwamen in verzet; hèn had hij geprikkeld door hen het Anglicaanse geloof te willen
opleggen. De koning wist zich snel met de Schotten te verzoenen, maar hij zag zich uit
geldgebrek gedwongen om het Parlement weer bijeen te roepen. Dit besloot in 1641
(Triennial Act), dat het iedere drie jaar bijeen zou komen, ook als de koning het niet zou
oproepen. Men begon een overzicht op te stellen van alle grieven die men tegen Karel
koesterde, maar onderbrak deze werkzaamheden na een moordpartij op de protestanten
in Ierland: men wilde zelf orde op zaken gaan stellen, omdat men de koning, die met de
katholieke Henriëtte Maria was gehuwd, van katholieke sympathieën verdacht. Vanaf
1642 woedde er burgeroorlog, die eindigde met Karels terechtstelling in 1649
(Cromwell).
514. rursus in aulam: Claudian., Carm. Minora 1,5 (tractus ab aula rursus in aulam).
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516. sic ore profatur: Sil., Pun. 4,419 (…et patrio sic ore profatur:).
518. expromam...sensus: Lucr. 2,887 (varios sensus expromere cogit).
536-7 'fausta precatus' en 'fausta precantur': Sen., Med. 12 (meliore raptam, voce non fausta
precor).
539. tectis regalibus: Ovid., Met. 3,204 (Quid faciat? repetatne domum et regalia tecta) en
6,614 (Aut ego, cum facibus regalia tecta cremabo).
540. fama ruit: Verg., Aen. 9,474 (nuntia Fama ruit…).
544. canunt hymenaeos: Verg., Aen. 7,398 (…ac natae Turnique canit hymenaeos); Ovid.,
Met. 12,215 (canunt Hymenaeon).
550. fulmina vibrat: Ovid., Met. 2,308 (…vibrataque fulmina iactat); Manil., Astr. 1,134
(corpus et in caelo vibrantia fulmina fingunt).
551. bella sonat: Mart., Epigr. 8,55,4. (Nec quemquam tanta bella sonare tuba).
552. non innoxia: Verg., Georg. 2,129 (non innoxia verba).
553. De vrijage van Jupiter en Semele liep niet goed af. Toen Semele zwanger was geworden
van Dionysos, wilde de jaloerse Hera zich op haar wreken en vermomde zich als haar
voedster Beroë. Zij zette Semele er toe aan om aan Zeus, die haar beloofd had dat zij
een wens mocht doen die hij zou vervullen, te vragen om zich in zijn volle macht aan
haar te tonen. Zeus kon niet anders dan op de wens ingaan en Semele werd door zijn
bliksem verschroeid. Zeus rukte de ongeboren Dionysos uit het lichaam van zijn moeder
en naaide hem in zijn dij, waaruit hij na drie maanden geboren werd (Ovid., Met. 3,253315).
556. Principis aulam: Claudian., Ruf. 1,113 (regalem ad summi producam principis aulam).
559. armari classem…parari: Verg., Aen. 4,299 (detulit armari classem cursumque
parari).
560. regina virgine dignum: Verg., Aen. 7,389 (…solum te virgine dignum).
561. pectore flamma: Ovid., Met. 8,356 (…spirat quoque pectore flamma).
563. vultus ut vidit amatos: Stat., Theb. 8,650 (et vultu non exsatiatur amato), in welke scène
Atys stervend opkijkt naar zijn geliefde Ismene.
566. oscula jungit: Ovid., Met. 2,430 (et sibi praeferri se gaudet et oscula iungit).
567. fovet amplexu: Sil., Pun. 8,92 (effigiem fovet amplexu,…).
572. felix facies: Mart. 9,17,6 (Quo felix facies iudice tuta fuit.).
574. torqueat absens: Ovid., Ars 2,355 (Penelopen absens sollers torquebat Ulixes).
576. liquida…in unda: Verg., Aen. 5,859 (…liquidas proiecit in undas).
579. defixus lumina: Verg., Aen. 6,156 (Aeneas maesto defixus lumina vultu).
582. cum lumine mentem: Ovid., Met. 2,470 (…saevam cum lumine mentem).
584. Als dativus van 'vultus' kan naast 'vultui' ook 'vultu' gebruikt worden (Janssen II,§57).
Virginis haeret: Ovid., Met. 13,906 (Glaucus adest visaeque cupidine virginis haeret).
589. increpat...nautas: Stat., Silv. 3,2,50-1 (nautasque morantes / increpat).
593. Boreae: (Pauly 3,1,kol.728-9) de Noordenwind roofde Oreithuia, een dochter van
koning Erechtheus, van de oevers van de Brilessos (later: de Ilissos).
veteris commissa rapinae: Ovid., Met. 10,28 (Orpheus, over Pluto's roof van Proserpina): 'famaque si veteris non est mentita rapinae'.
602. aurasque patentes: Verg., Aen. 7,230 (…auramque patentem).
604. classi...contrarius: Ovid., Met. 13,183-4 (…nulla aut contraria classi / flamina erant,…).
605. gemina...Symplegade: Mart. 11,99,5 (Sic constringuntur gemina Symplegade culi)
607. ventis suspensus: Verg., Aen. 6,741 (suspensae ad ventos).
613. nigrescere coelum: Ovid., Fast. 5,323 (…caelum nigrescit ab Austris).
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consurgere ventis: Aetna 308 (App. Verg.): principiis aliis credas consurgere ventos.
saevas...parat ire procellas: Lucr. 3,805 (iunctum in concilio saevas tolerare procellas?)
en Stat., Theb. 7,280 (…medios parat ire per enses).
potiatur amata: Ovid., Met. 3,405 (…sic non potiatur amato!).
degener, o genitor: Luc., Phars. 2,116 (degener o populus).
dubitem committere ponto: Ovid., Ep. Pont. 2,2,37 (…dubitat committere tecto) en Val.
Flacc., Arg. 1,413 (nec timet Ancaeum genetrix committere ponto).
‘eram' maakt deel uit van een irrealis; men zou dus een coniunctivus verwachten (die in
de bijzin wèl aanwezig is). In sommige gevallen komt een indicativus in de hoofdzin
echter voor naast een coniunctivus in de bijzin; Kühner-Stegmann II,2,§215,4 (p.401-5);
bijv. sub 4c: Liv. 3,19,8: nisi Latini sua sponte arma sumpsissent, capti et deleti eramus.
Waarschijnlijk heeft Foreestius naar analogie met zo’n geval gehandeld: hij had de
indicativus 'metri causa' nodig.
perdere malim: Ciris 275 (App. Verg.) (ut me si servare potes, nec perdere malis)
credere ventis: Ovid., Fasti 2,453 (tu desine credere ventis).
Ierne, -es (Hibernia): het huidige Ierland (Claudian., Hon. Aug. 4,33: Iuerne, en Cons.
Stil. 2,251: Iuernen; Strabo 2,1,17). Ik heb het hier als pars pro toto opgevat.
sanguine cretam: Verg., Aen. 4,191 (venisse Aenean Troiano sanguine cretum).
segnities...ignavia: Dist. Cat. 3,5: Segnitiem fugito, quae vitae ignavia fertur;/ nam cum
animus languet, consumit inertia corpus.
venti dispergant: Lucr. 5,254 (quas validi toto dispergunt aëre venti).
quam sic indecorem videas, pater optime, natum: hetzelfde idee bij Vergilius, Aen.
12,679 (…neque me indecorem, germana, videbis); Verg., Aen. 3,710: pater optime.
natura repugnet: Lucr. 4,1088 (quod fieri contra totum natura repugnat); Ovid., Met.
3,376 (…natura repugnat).
omina dextra: Stat., Theb. 7,663 (vociferans: 'prohibete manus, haec omine dextro);
Val. Flacc., Arg. 1,245-6 (…deus haec, deus omine dextro / imperat).
cara parens: Verg., Aen. 9,84 (quod tua cara parens domito te poscit Olympo).
Numen coeleste precata: Ovid., Ep. Pont. 2,8,15 (Utque salutabam numen caeleste,
saluto); Met. 1,367-8 (placuit caeleste precari / numen)
fletus rigat ora loquentis: Verg., Aen. 6,699 (fletu…ora rigabat) en Ovid., Met. 3,295-6
(…Voluit deus ora loquentis / opprimere…).
lecta cohors ex omnibus oris: Claudian., Cons. Stil. 2,122 (…lectos ex omnibus oris).
sede profectus: Verg., Aen. 7,255 (hunc illum fatis externa ab sede profectum).
De Franse koning Lodewijk XIII was gehuwd met Anna van Oostenrijk, dochter van
Filips III, Karel I met Henriëtte Maria, dochter van Hendrik IV van Frankrijk.
et sole cadente: Verg., Georg. 3,401 (…quod iam tenebris et sole cadente).
statio…bona: ‘Goede rede’, het tegenwoordige ‘Goeree’.
ventosque secundos: Ovid., Her. 16,23 (illa dedit faciles auras ventosque secundos);
Hor., Ep. 2,1,102 (…ventique secundi).
contraria cursus: Man. 2,409 (hos servant inter sese contraria cursus); proza.
invito Principe: Claudian., Ruf. 2,170 (qui ferat extortas invito principe voces).
finisque malorum: Dist. Cat. 3,22: Fac tibi proponas, mortem non esse timendam:/ quae
bona si non est, finis tamen illa malorum est.
portum tenuere carinae: Sil., Pun. 16,180 (verum ubi perventum, et portus tenuere
carinae).
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675vv. Atque alius caeli vultus fuit…sponsoque arridet laetior aether: deze passage doet denken
aan het begin van het eerste boek van De Rerum Natura, waar Lucretius zich tot Venus
richt, voor wie de winden op de vlucht gaan (vs 6: te dea, te fugiunt venti, te nubila
caeli), tot wie de zee na de storm lacht en de hemel straalt (vs 8-9: …tibi rident aequora
ponti / placatumque nitet diffuso lumine caelum.)
horrida...tempestas: Hor. Epod. 13,1 (horrida tempestas caelum contraxit et imbres).
678. aequore toto: Verg., Aen. 1,29 (…iactatos aequore toto).
679. majoribus astris: Sil., Pun. 7,640 (laudatur Veneri et certat maioribus astris).
684. occlusit...objice pontum: Verg., Aen. 10,377 (…claudit nos obice pontus).
687. illa morae tanti tibi sunt dispendia, tanti: Verg., Aen. 3,453: hic tibi ne qua morae fuerint
dispendia tanti.
692. pelagi rabies: Sil., Pun. 2,290 (venturam pelagi rabiem…); Val. Flacc., Arg. 6,355
(quem pelagi rabies, quem nubila,…).
695. desaevit hyems: Verg., Aen. 4,52 (dum pelago desaevit hiems et aquosus Orion).
699. Leander woonde in Abydos en zijn geliefde, Hero, in Sestus. Om haar op te kunnen
zoeken, zwom hij iedere nacht de Hellespont over, totdat hij op een keer verdronk,
waarop Hero zich in zee wierp.
700. visurus amicam: Juvenal. 6,313 (… magnos visurus amicos.).
703. flamina venti: Ciris 404 (App. Verg.) (Supprimite o paulum turbati flamina venti).
707. equitum peditumque catervae: Claudian., Cons. Stil. 1,102 (…turmas equitum peditumque catervas).
708. visendi Principis: vergelijk Claudianus, Hon. Aug. 6,331-2: acrior interea visendi
principis ardor / accendit cum plebe patres….
709. effusa ruit: Verg., Aen. 6,305 (ad ripas effusa ruebat); ripasque et littora complent: Luc.,
Phars. 4,464 (…. alii rupes ac litora conplent).
711. tingit...aequore plantas: Verg., Aen. 7,811 (tingeret aequore plantas).
712. mediisque occurrit in undis: Ovid., Met. 7,62 (…mediis occurrere in undis).
716. Het betreft de slag bij Actium (31 v.C.) tussen Octavianus enerzijds en Antonius en
Cleopatra anderzijds.
718. lauri redimita coronis: Sil., Pun. 11,484-5 (lauro redimita subibat / …puppis) en Ovid.,
Fasti 3,269 (…frontem redimita coronis).
720. Draco: de Engelse zeevaarder Sir Francis Drake (ca. 1543–1596) bracht tijdens een
tocht om de wereld (1577-1580) veel schade aan de Spanjaarden toe. In 1587 leidde
hij een aanval op Cádiz en wist hij de Middellandse zee enige tijd voor de Spaanse
schepen af te sluiten. In 1588 had hij een groot aandeel in de vernietiging van de
Armada.
725. maximus aevo: Verg., Aen. 11,237 (…sedet in mediis et maximus aevo).
726. fraterno accensus amore: Luc., Phars. 3,286 (…fraternique ultor amoris) en Ovid., Met.
11,527 (…laudisque accensus amore).
727. amplexus colla lacertis: Ovid., Met. 1,734 (…complexus colla lacertis).
728. dextram jungens dextrae: bijv. Verg., Aen. 1,408 (dextrae iungere dextram).
731. circumstetit horror: Verg., Aen. 2,559 (at me tum primum saevus circumstetit horror).
734. exoptatus ades: Sil., Pun. 1,483 (Exoptatus ades. mens olim proelia poscit).
738. parsque…nostri: zie MP 68,8.
746. hanc...accipe dextram: Val. Flacc., Arg. 6,339 (…talemque hanc accipe dextram).
749. demisso lumine fatur: Verg., Aen. 12,220 (suppliciter venerans demisso lumine Turnus)
en 5,847 (lumina fatur).
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Rex optime regum: een enige malen voorkomend hebraïsme (HA 334 en HR 8,1).
reddere vitam: Luc., Phars. 7,266 (ipse ego privatae cupidus me reddere vitae).
classis onus: Luc., Phars. 9,320 (classis onus, densis fremuit niger imbribus Auster).
aviae: de moeder van Karel I was Anna van Denemarken, die in 1619 gestorven was. De
moeder van Henriëtte Maria was Maria de Medicis (zie ook de inleiding bij HA), die in
1642 stierf; haar laat Foreestius bij deze plechtige gebeurtenis aanwezig zijn.
768. gemmabat: dit werkwoord komt in het klassieke Latijn niet met een object voor.
784. rubor ora notavit: Ovid., Met. 4,329 (…pueri rubor ora notavit).
787-8 lumina dulci / lumine declinat juvenis, totumque pererrat: Verg., Aen. 4,363-4 (huc illuc
volvens oculos totumque pererrat / luminibus)
789. quoque magis spectat: Ovid., Amores 3,2,28 (quoque magis spectes); spectare juvabat:
Ovid., Heroid. 13,17 (dum potui spectare virum, spectare iuvabat).
790. geminis...circumfunditur ulnis: Ovid., Met. 8,818 (…geminis amplectitur ulnis).
792. in pectore flammam: Verg., Aen. 7,356 (necdum animus toto percepit pectore
flammam).
795. regia virgo: Ovid., Met. 7,21-2 (…quid in hospite, regia virgo, / ureris…).
799v. candida lilia rubris: Ovid., Met. 4,355 en Verg., Aen. 6,708-9 en 12,68 (Foreestius heeft
de vergelijking hieruit overgenomen). Ook Vondel gebruikt het mengen van rood en wit
in zijn De hymen van Oranje en Britanje (Sterck IV,320-2), welk gedicht opent met:
Zie, ay zie het Westen blozen,/ Zie het mengen wit met root,/ Wat al Lelien en Rozen /
Baert het uit zijn’ zwangren schoot.
804. comitum coetu seducit: Ovid., Met. 3,379 (…comitum seductus ab agmine fido) en
Catul. 46,9 (o dulces comitum valete coetus).
808. solabaris amorem: Verg., Aen. 10,191 (dum canit et maestum Musa solatur amorem).
811. corque tuum satia: Ovid., Met. 9,178 (corque ferum satia!…).
812. oscula, ligno: Ovid., Met. 1,556 (…refugit tamen oscula lignum) en 9,365 (…tepido
dant oscula ligno) (de verhalen over Daphne resp. Dryope).
813. reddere voces: Verg., Aen. 1,409 (non datur ac veras audire et reddere voces?).
818. zie Ovid., Ars 3,130: ‘quos legit in viridi decolor Indus aqua’.
Indus uterque: er stroomt een Indus door India en een door Turkije (Phrygië en Carië);
deze laatste heet tegenwoordig de Dalaman-rivier, naar de eraan gelegen plaats
Dalaman.
819. incognita terris: Stat., Theb. 11,125 (nunc par infandum miserisque incognita terris).
824. teste Deo: bijv. Ovid., Her. 6,30. Ook dikwijls in de christelijke literatuur, bijv.
Augustinus, Epist. 82, cap. 4 (32).
825. de more vetusto: Verg., Aen. 11,142 (Arcades ad portas ruere et de more vetusto).
826. conjugialia festa: Ovid., Met. 5,3 (…nec coniugialia festa).
834. et genus humanum: Lucr. 2,995 (et genus humanum, parit omnia saecla ferarum).
839. Pater aetherius: Mart. 9,36,7; Stat., Silv. 3,1,108.
sancti foederis auctor: Claudian., Ruf. 2,75 (egregii quotiens exisset foederis auctor);
Luc., Phars. 10,471 (sed neque ius mundi valuit nec foedera sancta).
846. pace fruatur: Lucr. 1,45 (immortali aevo summa cum pace fruatur).

Ad Serenissimam novam Nuptam; aliud.
1.

Leander: zie boven, vs 699.
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5.4. Verspreide Gedichten.
Onder deze titel is een aantal – meest korte – gedichten over allerlei onderwerpen opgenomen.
De gedichten 1-7 behandelen de inname van Breda, de nummers 8-10 zijn begeleidende
gedichten bij Westfrisia en Chroniick van Hoorn van Theodorus Velius, gedicht 11 is een
gelegenheidsgedicht, gericht tot Henricus Geesteranus. De dan volgende gedichten behandelen
allerlei onderwerpen, zoals de geboorte van de Franse Dauphin, lofdichten op Christina van
Zweden, gedichten bij de dood van Hester van Foreest, Cornelis van der Mijlen, Petrus Cunaeus
en ook gedichten over meer alledaagse zaken.
Bij de gedichten 1 - 7:
Achter in Petrus Scriverius' Breda vetus & nova (Leiden 1637), een geschiedkundig werk over
het ontstaan en de ontwikkeling van Breda, is een zevental korte gedichten van Iohannes
Foreestius over de inname van Breda opgenomen. Ook voorin Constantijn Huygens'
Constantini Hugenii Fr. Henrici Celsissimi Arausionum Principis, Anni triumphalis. Et
quaedam alia epigrammata (Den Haag, 1637) wordt over Breda gesproken in 'Epigramma,
Amplissimi Dni. I. Foresti, Constantino Hugenio scriptum'; hier gaat het om het 'turfschip', dat
door de Spanjaarden in brand is gestoken, naar aanleiding van welke gebeurtenis Foreestius en
Huygens een kort gedicht vervaardigden. In beide gedichten wordt betoogd dat de Spanjaard
zichzelf, door het schip te verbranden, in een poging om de herinnering aan de nederlaag uit te
wissen, in de vingers gesneden heeft. Daniel Heinsius schreef een paar gedichten over de
overwinning van de Prins (Heinsius 1649, 411-2; zie ook het commentaar bij HR 147,6) en over
het feit, dat het weer verbeterde toen de stad genomen werd: '...blanditur Natura parens,
fortissime rerum,/ ipsaque adulantur moenia clausa tibi'.
Breda is in de Tachtigjarige Oorlog verschillende malen in andere handen overgegaan: in 1577
werd de stad veroverd voor Willem van Oranje, om in 1581 in handen van Parma te vallen;
Maurits heroverde de stad in 1590 (de list van het turfschip), en pas in 1625 viel zij na een
langdurig beleg in handen van Spinola. In 1637 volgde de definitieve verovering door Frederik
Hendrik.
Velen hebben de inname van Breda verheerlijkt; zo bijvoorbeeld Jacobus Revius (Revius
II,178-82); Hermanus Hugo schreef Obsidio Bredana (zie ook HR 2,225).
1.
Heraugerii: in de zomer van 1589 kwam Maurits, toen hij de schans bij Herwerden
bezocht, in contact met de turfschipper Adriaan Jansz. van Bergen uit de Leur, die Breda
van brandstof placht te voorzien. Deze opperde het plan om soldaten op zijn schip
binnen te smokkelen. Na overleg met Van Oldenbarneveldt werd besloten, dit plan ten
uitvoer te brengen. Charles de Hérauguière werd in de nacht van 3 op 4 maart 1590 met
luitenant Matthijs Helt en acht en zestig manschappen in het ruim van het schip, onder
de turf, Breda binnengesmokkeld, waarna Maurits, die zich met zijn leger in de
nabijheid ophield, binnen gelaten kon worden. Van Oldenbarneveldt liet de stad dadelijk
bevoorraden met munitie en levensmiddelen voor anderhalf jaar, en niet ten onrechte: op
last van Parma kwam Mansvelt al gauw met zijn troepen opzetten om de stad terug te
winnen. Om hem weg te lokken, sloeg Maurits zijn tenten voor Nijmegen op, waarheen
hij al spoedig gevolgd werd (Van der Hoeven 64-77; Van der Aa 1845, 79-81).
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in putrem…carinam: van der Hoeven (p.146) vermeldt dat, toen Spinola in 1625 Breda
heroverd had, de Staatsen weg mochten trekken onder medeneming van enige ammunitie: in het 'Relaes van de amunitie die door het garnizoen medegenomen werd', komt
voor ‘het oudt verrot turfschip onder een pannen dak’. Worp (1892-99, III,1636) zegt in
noot 1: het schijnt, dat de Spanjaarden vóór de overgave van Breda (10 oktober) het
bekende turfschip, waarmede Heraugière Breda had ingenomen, hebben verbrand.
caelo...locavit: Juvenal. 10,366 (nos facimus, Fortuna, deam caeloque locamus.).
Argo: het schip van Jason; gaudet habere: Luc., Phars. 2,440 (gaudet habere vias…).
Voor het gebruik van 'tu' zie HR 15,5.
Ook van Constantijn Huygens is er een gedichtje over dit onderwerp. Zijn zeer
omvangrijke oeuvre bevat gedichten in het Latijn, Frans, Italiaans, Engels en
Nederlands. In de Latijnse gedichten betoont hij zich een echte neolatinist, met veel
ontleningen aan de klassieke auteurs en geleerde toespelingen. Hij dichtte o.a. op
gebeurtenissen van zijn eigen tijd, zoals bijvoorbeeld de dood van Willem van Nassau
bij het beleg van Grol en het beleg van 's-Hertogenbosch.
In Heraugerii navem ab Hispanis exustam. (zie bijv. Worp 1892-99, III,36)

5.

In tabulas furit ultor Iber cum laude nocentes;
nobilis infami corruit igne ratis.
Quam sero sapiunt Phrygiae (neque enim Phryges); uri
debuit, ut vivo cespice saeta stetit.
Nunc caret invidia factum, Batavoque volente
saepe, vel in portu, naufragus hostis erit.
(De wraakzuchtige Spanjaard gaat als een furie te keer tegen gebinte, dat met ere
schuldig is; een edel schip vergaat door het onterende vuur. Het is wel erg laat, dat de
Trojaanse vrouwen verstandig worden (maar de Trojaanse mannen niet!); het moest
branden, nu het al ruig stond van fris groen. (5) Zoals het nu ligt, kan men niet nijdig
over die daad wezen, en de vijand zal naar believen van de Nederlanders dikwijls,
zelfs in de haven, schipbreuk lijden.)

1.
3.

4.

Dit gedichtje bevat aardige, zij het niet altijd oorspronkelijke, wendingen, zoals 'cum
laude nocentes' (vs 1), 'Batavoque volente' (vs 5) en de spreekwoordelijke zegswijze uit
vs 3.
cum laude nocentes: Ovid., Met. 13,248: '...poteram cum laude reverti.'
quam sero sapiunt Phrygiae: Festus (p. 342-3) geeft het spreekwoord ‘sero sapiunt
Phryges’, waarover hij verder zegt: ‘proverbium est natum a Troianis, qui decimo
denique anno velle coeperant Helenam, quaeque cum ea erant rapta, reddere Achivis’.
Het spreekwoord is, zo zegt hij – hij beroept zich hier op Cicero, Fam. 7,16 (E Livii vel
Naevii ‘Equo Troiano’ scis esse in extremo ‘sero sapiunt’) – afkomstig uit een tragedie
van Livius Andronicus of Naevius. De Phrygiërs stonden in de oudheid bekend als traag
en dom: ze hadden verzuimd, Helena op tijd terug te geven. Huygens beweert dat de
Trojaanse vrouwen eerder verstandig werden dan de mannen, en dat is i.v.m. de mooiste
vrouw ter wereld begrijpelijk.
cespice: een hypercorrectie voor 'cespite'.
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caret invidia: Ovid., Met. 13,139 (invidia careat, bona nec sua quisque recuset) en Trist.
5,8,24 (non caret, invidia sic mea culpa caret).
naufragus hostis: Ovid., Her. 7,62 (neu bibat aequoreas naufragus hostis aquas).
2.

5.
6.
9.

munisse: in 1578 was de stad al met bolwerken in plaats van ronde torens omringd; in
1622 liet Maurits vijf grote hoornwerken toevoegen. (Van der Aa 1845, 23).
Mauritio fratri: de verovering van Breda in 1590 (zie boven).
Non facit ad tantas imbellis Celtiber arces: Maurits had de stad in 1590 veroverd, maar
in 1625 kwam die, zij het na een langdurig beleg, weer in Spaanse handen. Het viel met
de slapheid van de Spanjaarden dus wel mee.
3.

1.
7.

9.
11.

se tollat...moles: zie voor een beschrijving van de situatie bijvoorbeeld Van der Hoeven
156-164.
castella: Frederik Hendrik vestigde zijn eigen hoofdkwartier bij Ginneken, en nog twee
andere te Princenhage en Teteringen. Eind juli begon men met het circumvallatiewerk.
De riviertjes de Aa en de Mark werden afgedamd; door de hieruit voortvloeiende
overstromingen werd de legerplaats van de Prins beveiligd. (Ibid. 156-186).
Vergelijk HR-ES 142,19 (de inname van 's-Hertogenbosch): non urbs, sed regio capta
est.
gemino...mense: van eind juli tot 7 oktober.
4.

1.
5.

belligeras…Palladis artes: Verg., Aen. 2,15 (instar montis equum divina Palladis arte);
Prop. 3,20,7 (…sunt castae Palladis artes); Sil., Pun. 8,259-60 (…arte / belligera…).
instar: LS geeft o.a. 'appearance'.
5.

3.

5.

8.

De verovering van Breda kostte Spinola bijna een jaar (vanaf augustus 1624 tot 2 juni
1625; zie Van der Hoeven 110-148). Frederik Hendriks beleg duurde van eind juli tot 7
oktober.
aggeribus: net als bij 's-Hertogenbosch maakte Frederik Hendrik gebruik van een
schanswerk, dat liep van de circumvallatiewal tot onder de muren. Bij de aanleg ervan
en de beschietingen er vanaf zijn vele soldaten omgekomen door beschietingen vanuit
de stad.
bis victa est illi, nec tibi victa semel: een toespeling op het feit dat de Spanjaarden in
1623/1624 de pest en de honger het werk hadden laten doen en nauwelijks gevochten
hadden?
6.

4.

capta dolo primum: de list van het turfschip (1591; zie boven).
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post superata fame: het beleg door Spinola van augustus 1624 tot 2 juni 1625 was een
uitputtingsslag; de pest, en later ook de honger deden het werk, er is nauwelijks
gevochten.
capta dolo: Ovid., Her. 2,74 ('hic est, cuius amans hospita capta dolo est.')
7.
4.

Hetzelfde idee als bij Ovidius, Pont. 2,3,51: 'quo Fortuna magis saevit, magis ipse
resistis...'

Bij de gedichten 8-10
In Theodorus Velius’ Westfrisia zijn lovende gedichten van verschillende auteurs, onder wie I.
Forestus’ ‘In Westfrisiam D. Theodori Velii’, opgenomen. Bij zijn Chroniick van Hoorn, die
volgt op Westfrisia, staan nog twee gedichten van I. Forestus afgedrukt.
Theodorus Velius (Dirk Volkertsz. Seylmaker; 1572-1630) was arts te Hoorn; hij was ook actief
in de politiek (hij hoorde bij degenen die in 1613 door Maurits uit hun ambt werden gezet).
Vondel (Sterck V,456) dichtte op hem:
Op den Heer Theodoor Velius, Schepen, Raet, Medecijn, Historischrijver, en Poeet, te
Horen.
O Horen, ghij verheft uw kostelijcken horen
Op uwen Velius, en grooten Ingheboren,
Den trouwen Cicero in uwen kloecken Raet,
Den schrandren Klaudiaen, den wijsen Hippocraet,
Wiens artsenij de Doot ontweldighde haer lijcken.
Ghij kent hem door dit Beelt, maer best uijt sijn kronijcken.
vs 1: de horens opsteken: zich fier verheffen;
vs 3: Cicero hield zich naast zijn schrijverschap bezig met de rechtspraktijk; ook
Velius was kunstenaar en vervulde ambten.
vs 4: Klaudiaen: de dichter Claudianus bezong de daden van zijn begunstigers
Stilicho en Honorius.
8.
2.
4.
9.
12.

14.

quae fremit intus aqua: de Zuiderzee; West-Friesland werd begrensd door de Noordzee
en de Zuiderzee (vs 3: gemini confinia ponti).
parsque tui: zie MP 68,8.
volitare profundo: Sil., Pun. 3,175 (et Latiam toto pubem volitare profundo).
mundi triplicis: Ovidius (Met. 12,39-40): ‘Orbe locus medio est inter terrasque
fretumque / caelestesque plagas, triplicis confinia mundi’. Dit is de plaats waar Fama
woont; de drie bestanddelen waaruit alles opgebouwd is, land, zee en lucht, grenzen daar
aan elkaar. Foreestius heeft het over ‘één deel van de wereld, die uit drie onderdelen
bestaat’; ik heb dit maar vertaald als ‘één werelddeel’.
gens…tibi juncta: het volk van Oost-Indië.
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ne tibi quid desit: Disticha Catonis 1,24: ‘ne tibi quid desit, quaesitis utere parce / utque
quod est serves, semper deesse putato.
maximus orbis: Ovid., Trist. 3,10,77 (ergo tam late pateat cum maximus orbis) en Fasti
1,600 (quot numero gentes maximus orbis habet).
militat aether: Claudian., Hon. Aug. 3,96-8: o nimium dilecte deo, cui fundit ab antris /
Aeolus armatas hiemes, cui militat aether / et coniurati veniunt ad classica venti. Net als
Claudianus gaat Foreestius er hier van uit dat God helpt in de strijd; dit komt ook uit
verschillende andere gedichten van hem naar voren (zie bijv. MP 127,6, HR 110,10 en
HR 111,3).
sis unita…scissam: een aansporing om tot elkaar te komen; dit werk verscheen in de
tijd, dat de onenigheid tussen Maurits en Van Oldenbarneveldt hoog opliep.
9.

1.
10.
15.
22.

25.

varios…hominumque labores: Verg., Aen. 2,284 (…post varios hominumque urbisque
labores).
quam vacuus medio si spatiere foro: Mart. 6,77,6 (quam nudus medio si spatiere foro).
cultusque habitusque locorum: Verg., Georg. 1,52 (cura sit ac patrios cultusque
habitusque locorum).
transilienda Remo: Ovid., Fasti 2,134 (moenia, tu dederas transilienda Remo); hier
gaat het over muren die zó laag zijn, dat Remus er over kan springen. De muren van
Hoorn zijn kennelijk ook niet al te hoog.
subductis unda carinis: Ovid., Her. 6,67 (caerula propulsae subducitur unda carinae).
10.

7.
8.

Liddell-Scott: Paiãn, -çnow, Ion. Pai≈n, -«now: Paean or Paeon, the physician of the
gods (Hom., Il. 5,401 en 899).
morbifero caeli sidere: het sterrenbeeld Leeuw (juli-augustus), en Sirius, de ‘hondsster’,
in het bijzonder, brengen hitte, en met die hitte ziekten als koorts en pest; vandaar
epitheta als mani≈dhw, pur≈dhw, flammifer, vesanus etc. (Pauly 12,2,kol.1981-2 en 2e
Reihe 3A,1,kol.343). Velius bestreed als arts deze ziekten. Foreestius dichtte het volgende, toen zijn vriend zelf ziek lag:

Cum nuper mihi Velii sodalis
flentes hendecasyllabi referrent
indigno dominum perire morbo,
'An morbi quid in orbe tam malignum est',
dixi, 'tamque procaciter rebelle,
huic immorigerum quod ausit esse?
Anne ars quod dedit urbibusque agrisque
nunc uni domino negat valere
illi? Quid iuvet (ah!) quid ars misellum?
Ars est ipsa sui malum magistri;
hinc tabescit, et hinc senescit ille
impendens aliis suam salutem.'
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Sed tu consule, Phoebe, quid futurum,
si coepit medicina morbus esse!
(Toen onlangs een gedicht in hendecasyllabi van mijn vriend Velius mij in
tranen meldde, dat zijn heer door een onwaardige ziekte stervende was, (5)
zei ik: 'Welke ziekte op aarde is er zó kwaadaardig en zo ronduit opstandig,
dat zij het aangedurfd heeft om niet aan deze man te gehoorzamen? Wil de
geneeskunde dan dat datgene, wat hij aan stad en land gegeven heeft, nu
alleen voor hèm, haar meester, niets waard is? Ach, wat heeft die ongelukkige
dan eigenlijk aan zijn wetenschap? Die wetenschap zelf is de ondergang van
haar meester, door haar verzwakt en door haar veroudert hij, want hij offert
aan anderen zijn gezondheid op.' Maar u, Apollo, moet er eens over nadenken
wat er zal gebeuren, als de geneeskunde een ziekte gaat worden!).
N.B. 'immorigerus' (vers 6) komt in de klassieke literatuur niet voor.
‘morbifer’ heb ik slechts één keer kunnen vinden, bij Paulinus Nolanus (Carm. 28,242:
‘…sicut morbiferam de labe cadaveris auram…’).
9. 'meritum honorem' hangt af van 'necesse est ferre' in vers 3.
10. 'non' heb ik met 'pene' verbonden.
11. sufficit unus: Sil., Pun. 1,36 (…dux agmina sufficit unus); Mart. 5,52,5 (Non belle
quaedam faciunt duo: sufficit unus).
15-16 Op Kreta werd Jupiter grootgebracht, Ortygia zou de geboorteplaats van Apollo geweest
kunnen zijn; Prop. 2,31,10: ‘et patria Phoebo carius Ortigia’. Zie Pauly 1,3,kol.21-23
voor de geboorte van Apollo; Strabo (14,1,20 (C639)) noemt Ortygia.
17. praebes formamque locumque: door een boek over Hoorn uit te geven.
18. flamma rapax: Sen., Herc. Ot. 121 (nos non flamma rapax, non fragor obruit).
23. caeloque minantia tecta: Sil., Pun. 4,2 (nubiferos montes et saxa minantia caelo).
24. tarda sit haec clades: bij Ovidius, Met. 15,868: ‘tarda sit illa dies’.
11.
Dit lofdicht komt voor in een verzamelbundel uit 1604, waarin ook nog een lofdicht
afgedrukt is op dezelfde persoon van de hand van Johannes Geesteranus (1586-1622;
deze was waarschijnlijk een neef van Hendrik, en ook een neef van Jan van Foreest,
want een zoon van Evert Geesteranus en Margaretha van Foreest (een dochter van Jans
oudoom Nanning); hij was predikant en dichtte in het Latijn (Molhuysen 3,444-6)).
Henricus Geesteranus (ca. 1584-1640) was vanaf 1604 predikant te Assendelft en vanaf
1612 te Haarlem. In 1619 tekende hij de 'Remonstrantie'; later echter betuigde hij zijn
spijt hierover, waarna men hem in dienst liet. Van zijn hand zijn lofdichten op werk van
zijn tijdgenoten in het Latijn en het Nederlands bewaard, bijvoorbeeld op de
Beschrijving der stad Haarlem van Samuel Ampzing, en Over ’t Hooglied Salomons
(Van der Aa 1852-1878, VII,75; Molhuysen 3,442-3).
De filosoof Geesteranus, die ver boven de gewone mensen uitsteekt door zijn wijsheid
en die meer in de hemel dan op aarde vertoeft, wordt hier in het zonnetje gezet; geen
wonder, dat dit gebeurt met een gedicht met een filosofisch tintje en veel geleerd
vertoon. Er komen elementen uit de Bijbel en de antieke wijsbegeerte voor.
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In de eerste eenentwintig verzen van dit gedicht wordt een scheppingsverhaal gegeven
dat het verhaal uit het bijbelboek Genesis in grote trekken volgt. Gen. 1,2 zegt: ‘terra
autem erat vacua et tenebrae super faciem abyssi et spiritus Dei ferebatur super
aquas…’. Foreestius spreekt van ‘spiritus aeterni structoris Olympi, invectus per inane
chaos’; het ‘terra vacua’ uit de Bijbel wordt ‘inane chaos’; er is sprake van ‘atra
formidine’ en ‘tenebraeque profundae’; in vs 6 gebruikt hij ‘hiatus’ in plaats van
‘abyssus’. Dan schept God het licht (Gen. 1,3: ‘dixitque Deus fiat lux et facta est lux’);
bij Foreestius wordt dit (vs 6): ‘quaque tulit vires ingens ardebat hiatus…’. In de Bijbel
worden vervolgens de hemel, het water en het land gescheiden; er komt begroeiing; er
komen sterren aan de hemel (Gen. 1,14-19) en er komen dieren; dit geheel vat
Foreestius samen in de verzen 8-16. God mengt zich met de nog ongevormde massa; zo
ontstaan alle verschillende zaken waaruit de wereld is opgebouwd. Hier spelen stoïcijnse denkbeelden mee: de eerste gronden van de dingen zijn het lijdende (tÚ pãsxon)
en het handelende (tÚ poioËn), ofwel de onbepaalde materie (êpoiow oÈs¤a) en het
vormend element waarvan de hele wereld doordrongen is en dat alle onderdelen ervan
door zijn spanning (tÒnow) bijeenhoudt, of ook de lÒgow spermatikÒw, het bevruchtend
verstand. Bij Foreestius heeft God de functie van deze lÒgow. Seneca noemt dit begrip
‘causa’; hij gebruikt ‘materia iners’ voor een van de twee bestanddelen waar alles uit
gemaakt is, nl. ‘materia’ en ‘causa’; als ‘causa, id est ratio’ op ’materia’ (materia iacet
iners) inwerkt, kan alles waaruit onze wereld is opgebouwd, ontstaan (Ep. 65,2). In
Genesis 1,27 verschijnt tenslotte de mens; bij Foreestius is dit in vs 17 het geval.
In de verzen 27-37 tenslotte stelt Foreestius de hemel met zon, maan en sterren
tegenover de aarde, waar de gewone stervelingen een wanordelijk bestaan hebben. Zie
ook HA 147.
Ook Ovidius hield zich bezig met de schepping: hij begint zijn Metamorphosen met een
scheppingsverhaal (1,5-88). Hij gebruikt - Foreestius volgt hem hierin - voor de
oorspronkelijke toestand het woord ‘Chaos’; vss 5-7: ‘Ante mare et terras et, quod tegit
omnia, caelum / unus erat toto naturae vultus in orbe / quem dixere Chaos: rudis
indigestaque moles…’. In de verzen 22 en 23 worden dan hemel, aarde en zee
gescheiden. Chaos was aanvankelijk donker (vs 24: caeco acervo), maar in 26-27 is er
licht (ignea…vis…emicuit). In Ars Amatoria (2,467vv.) wijdt Ovidius eveneens enige
verzen aan de schepping.
Tot slot wordt verteld dat de filosoof Geesteranus uit de kerker, die het lichaam vormt,
weet te breken om te verkeren in hemelse sferen. Hier verwijst Foreestius naar Plato's
s∞ma-s«ma-motief (Gorgias 493a): de ziel gevangen in een sterfelijk lichaam.
Het 'Gesteranus' uit de titel wekt enige verwondering: 'Geesteranus' is gebruikelijker;
een straatnaam in Heiloo (onder Alkmaar) voert ook 'Geesteranus'.
2. inane chaos: Ovid., Ars 2,470 (inque suas partes cessit inane chaos) en Fasti 4,600
(possidet alter aquas, alter inane chaos).
4. undantes turbine nigro: Val. Flacc., Arg. 2,196 (…undantem turbine pinum); Verg.,
Georg. 1,320-1 (…ita turbine nigro / ferret hiems…).
6. ingens…hiatus: Verg., Aen. 11,680 (…caput ingens oris hiatus).
7. tenebrosa vorago: Stat., Theb. 6,382 (gaudia, nam Thebae iuxta et tenebrosa vorago).
8. igne corusco: Ovid., Fasti 6,635 (signa dedit genitor tunc cum caput igne corusco).
10-11 Augustinus heeft de leer van Plato aan de christelijke godsdienst aangepast. De Ideeën
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worden tot een soort van ideale vormen van de dingen; zij zijn in God en staan hem bij
zijn schepping voor ogen. Al het bestaande is uit het niets en tegelijkertijd geschapen,
omdat God dat zo wilde; de vorm en de materie van de dingen zijn gezamenlijk
ontstaan. Toen hij de mens schiep, heeft hij die verlicht met zijn Geest. Voorts zijn bij
het scheppingsproces de zaden al geschapen van alle dingen die later tot ontwikkeling
zullen komen. Foreestius sluit zich hier, als christen, bij aan: het is God, die zich
vermengt met de materie en de dingen hun eigen specifieke eigenschappen geeft (et
rebus tandem dedit esse figuras). Zie bijv. Augustinus, De Genesi ad Litteram 1,17(32);
5,23(44); 6,3(5) en 4(5); 8,12(26).
11. rebus…figuras: Lucretius (4,42: …rerum effigias tenuisque figuras) gebruikt ‘figura’
om de aard van de beelden te beschrijven die van de randen van de dingen uitgezonden
worden om in onze dromen op te treden.
14. ‘ab alto’: ‘uit den hoge’ (christelijke literatuur; bijv. Paulinus Nolanus, Carm. 27,62).
15. donum venerabile: Verg., Aen. 6,408 (nec plura his. ille admirans venerabile donum) en
Sil., Pun. 7,81 (…venerabile donum).
17. informi limo: Verg., Aen. 6,416 (informi limo glaucaque exponit in ulva).
19-20 latices infudit inerti materiae: Verg., Georg. 3,509 (profuit inserto latices infundere
cornu).
21. glomeravit in orbem: Ovid., Met. 1,35 (parte foret, magni speciem glomeravit in orbis).
22. o hominum coecae mentes: Sil., Pun. 2,28: (heu caecae mentes…)
23. vigor igneus: Verg., Aen. 6,730 (igneus est ollis vigor et caelestis origo).
24. aeternis tenebris: Sil., Pun. 7,586 (iam Styga et aeternas intrarat mente tenebras);
crassoque vapore: Stat., Theb. 6,471 (…et crassum rapit eiectatque vaporem).
26. caligantes campos: Stat., Theb. 1,95 (et caligantes animarum examine campos).
29. vices variant: Verg.,Aen. 9,164 (discurrunt variantque vices…).
31. agmen ovans: de zon, maan en sterren als juichende schare bijvoorbeeld in de Bijbel,
Psal. 148,3.
vocat ordine Luna: Verg., Georg. 1,276 (Ipsa dies alios alio dedit ordine luna) en Stat.,
Theb. 1,552-3 (vocat ordine cunctos / caelicolae).
34-35 De mens denkt dat de vegetatieve kracht de enige is en houdt geen rekening met de
krachten van de geest. De leer van de Stoa zegt dat in het embryo de lÒgow nog slechts
als groeikracht (fÊsiw) aanwezig is; pas bij het ouder worden openbaart de lÒgow zich
als cuxÆ.
39. machina coeli: Lucretius 5,96: moles et machina mundi; Stat., Silv. 3,1,181 (dum me
flammigeri portabit machina caeli.); Grotius gebruikt ‘caeli machina’ (Grotius 1970-78,
1A, p.71: ‘Adamus Exul’ vs 60; in het commentaar (Ibid.,1B, p.26) wordt vermeld:
machina = ‘opus fabricatum’; ‘machina’ ook in MP 164,30).
44. perstringitque…mentem: Val. Flacc., Arg. 7,194-5 (virginis ecce novus mentem perstringere languor / incipit).
50. purpureo se vestit lumine: Verg., Aen. 6,640-1 (…et lumine vestit / purpureo…).
51. aurae simplicis: Verg., Aen. 6,747 (aetherium sensum atque aurai simplicis ignem).
12.
Het betreft de slag op het Slaak in 1631; zie verder ook VG 69, de slag bij de
Mosselkreek (Poelhekke 357). Een Spaanse krijgsmacht van 6000 man onder Jan van
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Nassau voer uit op 35 fregatten om de Zeeuwen een lesje te leren. Men verwachtte een
aanval op Zuid-Beveland, maar deze vloot zette koers naar het Slaak, achter Tholen, en
raakte daar aan de grond, zodat hij een gemakkelijke prooi werd. De schepen werden
naar Dordrecht gebracht; graaf Jan wist te ontsnappen. Poelhekke merkt op dat de Prins
met dit succes niet veel te maken had, maar dat het, gezien zijn andere successen, wel te
verwachten was dat hij ook hiervoor alle lof toegezwaaid kreeg. Ook Vondel verheerlijkte deze overwinning in een gedicht (Sterck III,355-6).
aeterno…obice: als antwoord van de Republiek op de verovering van Antwerpen door
Parma werd in 1585 de Schelde afgesloten.
pervius amnis: in proza; bijv. Tac., Ann. 12,12,2 (…positisque castris apud Zeugma,
unde maxime pervius amnis…).
unda viam: Prop. 2,34,36 (errat et ipsa suas decipit unda vias).
Zie Herodotus, Hist. VII 22-24 voor Xerxes' aanleg van een kanaal door Athos.
per brevia et Syrtes et vada coeca ruit: Verg. Aen. 1,111 (in brevia et syrtis urget,
mirabile visu); Verg. Aen. 1,536 (in vada caeca tulit penitusque procacibus Austris).
hostis...hospes: een gewilde combinatie; zie HR 4,10.
13.

8.
10.

Metrum: iambische trimeter.
Gustaaf II Adolf van Zweden (1594-1632) sneuvelde in de Dertigjarige Oorlog na een
aanval op Beieren in de slag bij Lützen. De Nederlanden onderhielden in zijn tijd nauwe
betrekkingen met Zweden. Zodoende is er veel aandacht besteed aan zijn dood. Daniel
Heinsius bijvoorbeeld richtte zich tot hem in zijn ‘Ad sereniss. & invictissimum
Gustavum Magnum’ (Heinsius 1649, 399), en ook van Jacobus Revius is er een
treurdicht (Revius II,143-49).
enixa virtus: Liv. 6,24,11 (sensit ergo eventus virtutis enixae opem).
coeli refulget: Sen., Herc. Fur. 945 (Caeli refulget parte non minima Leo); inani gloria:
Dist. Cat. 2,16 (Nec te conludes nec te culpaveris ipse: hoc faciunt stulti, quos gloria
vexat inanis).
14.

1.

in lacrymas...solvatur: Luc., Phars. 8,106-7 (…cunctorum lumina solvit / in
lacrimas…).
4. Getas: de Geten woonden ten noorden van de Beneden-Donau; men kan hen tot de
Sueben rekenen, als men bedenkt dat de Marcomannen, nazaten van de Sueben, via het
gebied tussen Main en Donau naar het Zwarte Woud getrokken en vervolgens (9-8 v.
Chr.) in Bohemen en boven-Hongarije (de Quaden) terechtgekomen zijn. (Pauly 4
A1,570)
9-10 Orbis in hoc uno terrarum salvus <creditus est>, in uno / fortunae rerum credita <est
salva> summa viro.
De volgende vijf gedichten zijn geschreven ter ere van de geboorte van de latere Lodewijk XIV,
de zoon van Lodewijk XIII en Anna van Oostenrijk (5 september 1638).
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15.
Het was gebruikelijk om in levensbeschrijvingen van vorsten allerlei buitengewone
verschijnselen, zoals dromen, kometen of stormvloeden, op te voeren als voortekens.
Deze gedichten ter ere van de geboorte van de Dauphin scharen zich in die traditie: de
zon is groter dan anders en het wordt maar niet donker (vss 3, 5-6), land en zee staan in
lichterlaaie (VG 16,1-2). In VG 19,4 worden twee overwinningen van de vloot als
gunstige voortekens genoemd (Duits 75).
Ook Vondel ziet in de pasgeborene een licht voor onze wereld:
‘Gelijck de starren staêgh verrijzen, weder daelen,
Veranderen van beurt door op en ondergaen,
En nu in d’een, en dan in d’andre weereld straelen
Verschijnt er aan de Sein een Zon, een ander Licht,…(Sterck III,637-8).
1.
3.

5.
7.
10.

pro Superi: bijv. Ovid., Met. 6,472.
Titan: de zon; Stephanus 1601, 1492-3: ‘Ex Titanum numero fuit Hyperion, pater solis:
quo factum est, ut poetae Titanem non raro pro ipso accipiant Sole’.
Titan processit Olympo: Luc., Phars. 1,540 (Titan cum ferret Olympo) en Verg., Ecl.
6,86 (et invito processit vesper Olympo).
Sole cadente: Verg., Georg. 3,401 (… et sole cadente); Man. 4,791 (…sub sole
cadente).
fallimur, an...: bijv. Ovid., Am. 1,6,49.
nascentis pueri: Verg., Ecl. 4,8vv. (tu modo nascenti puero…fave Lucina).
16.

1.
2.
3.
4.
6.

ignibus assiduis: Tib. 1,1,6 (assiduo luceat igne focus).
tellus ardet: Ovid., Met. 1,257-8; ardet et omne fretum: Sen., Thy. 1017 (…et ardenti
freto) en Ovid., Trist. 5,12,50 (cum fugerem merito naufragus omne fretum).
summa dies: bijv. Luc., Phars. 7,195 ('venit summa dies, geritur res maxima,' dixit).
gaudia…mundus agit: Ovid., Fasti 4,926: (nil opus est illis; otia mundus agit).
diva parens: Verg., Aen. 6,197.
18.

1.

3.
5.

6.
9.

Aspicis extremis commotum finibus orbem: Verg., Georg. 2,114 (aspice et extremis
domitum cultoribus orbem); extremis...finibus: bijv. Luc., Phars. 9,624 (finibus
extremis Libyes…).
ex omnibus oris: Claudian., Cons. Stil. 2,122-3 (…lectos ex omnibus oris / evehis…).
utroque jacent: Ovid., Met. 1,338 (litora voce replet sub utroque iacentia Phoebo); sub
cardine mundi: Ovid., Ep. Pont. 2,10,45 (Ipse quidem certe cum sim sub cardine
mundi).
sub ardenti...sole: Verg., Ecl. 2,13 (sole sub ardenti); Catul. 64,354 (sole sub ardenti
flaventia demetit arva).
parte alia: bijv. Verg., Aen. 1,474; capreaeque fugaces: Verg., Aen. 10,724-5 (…si forte
fugacem / conspexit capream).
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Verg., Georg. 1,164 (tribulaque traheaeque et iniquo pondere rastri); altaque saxa
volant: Verg., Aen. 1,150 (faces et saxa volant) en Mart. 11,90,2 (altaque saxa cadunt).
19.
In mei 1635 verklaarde Frankrijk (Richelieu) de oorlog aan Spanje; deze zou tot 1642
duren. In 1639 bracht Maarten Harpertszoon Tromp de Spaanse vloot een definitieve
nederlaag toe. Van nederlagen van de vloot in 1638 wordt niet gerept; het zal kleinere
overwinningen betroffen hebben. (Hauser 324-7)

Bij 20, 21 en 22:
De volgende drie gedichten zijn gericht tot koningin Christina van Zweden (1626-1689), die
van 1644 tot 1654 regeerde. Zij verenigde een kring van geleerden om zich heen, onder wie
vanaf 1648 Isaac Vossius (1618-1689), die de koningin in het Grieks onderwees en toezicht
hield op haar bibliotheek, en Nicolaas Heinsius; deze laatste heeft zich er voor ingespannen, dat
zij Foreestius' Exsequiae Turni zou uitgeven (zie ook Bots 1976, en Oertel 29-30 en 57-62).
Christina wordt geweldig opgehemeld: in VG 20 zien wij, dat zij de natuur aan zich
onderworpen heeft (vss 1-4: de Beren hebben hun wildheid afgelegd en alles wordt
vriendelijker) en als beschermvrouwe van kunst en wetenschap optreedt; zelfs de Muzen
vertoeven liever aan haar hof dan op de Helicon. In de laatste verzen zien we de gevolgen van
haar invloed: de geleerden trekken om haar graag naar het noorden. Ook de Zweden prezen hun
koningin hemelhoog. Ter gelegenheid van haar kroning, in 1650, werd een voorstelling
‘Virtutes repertae’ gegeven, waarin men kon zien, hoe in het noorden door haar toedoen de
verloren gegane deugden Religio, Prudentia, Justitia, Temperantia en Fortitudo weer
terugkwamen; in een ballet bij diezelfde gelegenheid lieten de Olympische goden zelfs merken
hoe blij ze waren met haar troonsbestijging. Ook de maagdelijkheid van de koningin werd
steeds opnieuw belicht. In 1649 had de filosoof René Descartes, die ook een tijd in Stockholm
geweest is, ‘La Naissance de la Paix’ voor haar geschreven: de koningin als vredebrengster, en
bij het ballet ‘Parnassus Triumphans’ uit 1651 schreef Georg Stiernhielm, dat door Christina de
Gouden Tijd weer was aangebroken en dat vorsten voor haar bogen (Friese 476-7). VG 21
vertelt hoe haar inauguratiefeest voorbereid wordt, met luxeproducten uit alle delen van de
wereld. Niet alleen mensen komen overal vandaan toestromen, maar ook de goden! In VG 22
maakt de dichter het nog bonter: de koningin lijkt niet op één god, maar op vele goden tegelijk.
Iets dergelijks verkondigde ook de Fin Johannes Curnovius; volgens hem zou geen van de drie
godinnen, uit wie Paris de mooiste moest kiezen, het aangedurfd hebben om met haar te
wedijveren: ‘Nam Veneris vultum, doctrinam artesque Minervae, / mores Iunonis sola Virago
habet.’ (Kajanto 1989-90, II,168-9; Kajanto 1993 behandelt lofprijzingen aan Christina uitgebreid; voor meer informatie over de academische relaties tussen Zweden en de Nederlanden:
F.S. de Vrieze in Lunsingh Scheurleer 344-365).
20.
1.

septem…Triones: het sterrenbeeld 'Grote Beer', of ook wel de 'Grote Beer' en de 'Kleine
Beer' samen. Een dergelijk beeld is ook te vinden bij Heinsius in verband met Gustaaf
de Grote: ‘Regum maxime, quem … Sarmataeque tristes et septemgemini pavent
Triones’ (Heinsius 1649, 399).
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saevitiamque Ursae: Claudian., Cons. Stil. 2,459 (…immodico nec frigore saeviat Ursa).
Vandaluas: LS geeft als adiectiva Vandalus en Vandalicus.
principis ore frui: Ovid., Ep. Pont. 3,5,16 (et tam facundo contigit ore frui!).
21.

2.

6.
7.
9.
11.
12.
13.
18.

se superavit opus: Ovidius (Met. 2,5): materiam superabat opus.
quo se iactat: dit 'se' heb ik, gezien het feit dat Natura het subject van de volgende
verzen moet zijn, op 'Naturae' laten terugslaan.
ambitiosa novos: Ovid., Am. 1,1,13-4 (tot Cupido): cur opus adfectas, ambitiose,
novum?
sufficit orbis: Luc., Phars. 10,456 (hic, cui Romani spatium non sufficit orbis).
axis uterque: Luc., Phars. 9,542: procul axis uterque est.
praesens te capit aetas: Stat., Silv. 5,2,14 (…capit aetas); Hor., Ep. 2,1,42 (an quos et
praesens et postera respuet aetas?).
saecula prisca: Manil., Astr. 1,731 (an melius manet illa fides, per saecula prisca).
Caesareis... Roma triumphis: Luc., Phars. 8,430 (de qua Caesareis possim gaudere
triumphis); Sil., Pun. 9,196 (quicquid in Aetnaeis iactavit Roma triumphis).
tu summa es festi, tu decus omne, tui: Verg., Ecl. 5,34: 'tu decus omne tuis.'
22.

1.
4.
5.
7.
8.

caelatum...in auro: Verg., Aen. 1,640 (ingens argentum mensis, caelataque in auro).
superum Jupiter ipse pater: Verg., Aen. 6,780 (pater ipse …superum); Calp., Ecl. 4,93
(Iuppiter ipse parens).
cum Pallade Juno: Ovid., Her. 16,65 (tresque simul divae, Venus et cum Pallade Iuno).
sublimi pectore divos: Mart. 9, praef.1 (Note, licet nolis, sublimi pectore vates).
numinis instar: Ovid., Met. 14,124 (numinis instar eris semper mihi…).
23.

1.

Hester van Foreest was gehuwd met Jans zoon Dirk. Zij was de kleindochter van Jans
oud-oom Nanning.
Metrum: iambische trimeter.
Catul. 3,1: Lugete, o Veneres Cupidinesque…
'di deaeque' wordt dikwijls gebruikt; bijv. Plaut., Mil. Glor. 725.

De nu volgende korte gedichten zijn een selectie uit het grote aantal dat voorkomt in twee
schriften in FA VII,1,95 en in een verzameling in FA VII,1,90; al dit werk wemelt van de
verbeteringen en doorhalingen. Verschillende gedichten komen, soms met kleine
veranderingen, meer malen voor (zie ook Inleiding onder ‘Lijst van werken’). De onderwerpen
van deze gedichtjes zijn dikwijls heel 'gewoon'; Foreestius dicht bijvoorbeeld op zijn hond, op
een stel pauwen, op 'Bertje' etc.; ook zijn er reacties in dichtvorm op hem toegestuurd werk en
gelegenheidsgedichten.
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24.

1.

Petrus Cunaeus (1586-1638) was hoogleraar te Leiden in de rechten en de staatskunde,
later ook in Romeins recht, en is verschillende malen rector van de universiteit geweest.
Hij kende Hebreeuws. Er is o.a. een geschiedenis van Zeeland en enig dichtwerk in het
Latijn en het Grieks van zijn hand bewaard gebleven.
Magni magna patris proles: Cato’s monostichon 74: ‘Magni magna parant, modici
breviora laborant.’
25.

1.
3.
9.

Themis: de godin van het recht; zij wordt hier genoemd, omdat Cunaeus hoogleraar in
de rechten was.
urna capit…ceperat orbis: Ovid., Am. 3,9,40 (vix manet e toto, parva quod urna capit);
Luc., Phars. 10,43-4 (…quo totum ceperat orbem,/ imperium).
possedit in uno: Man. 4,833 (Deucalion scopuloque orbem possedit in uno.).
26.

5.
7.

8.
9.
14.
15-6
18.

Cornelis van der Mijlen (1578-1642), een lid van de ridderstand, was een staatsman, die
het vak leerde onder Van Oldenbarneveldt en met diens dochter Maria getrouwd was.
Hij was de eerste gezant die door de Republiek naar Venetië gestuurd werd. Hij was een
begunstiger van de letteren en bezat een grote bibliotheek. In 1606 werd hij curator van
de hogeschool te Leiden. Na de arrestatie van Van Oldenbarneveldt week hij uit naar
Parijs; bij zijn terugkeer werden hem zijn ambten ontnomen. Onder Frederik Hendrik,
op wie hij grote invloed uitoefende, verkreeg hij eerherstel. Hij had twee zoons: Arnold,
die op vrij jeugdige leeftijd gestorven is, en Adriaan.
Het eerste werk dat hij publiceerde, Idyllia sive Heroës, droeg Foreestius aan Van der
Mijlen op. In deze opdracht, en ook in een brief, spreekt hij hem als ‘cognate’ (verwant)
aan. Cornelis' moeder stamde uit het geslacht Egmond van der Nijenburg, en Machteld
van Foreest, een kleindochter van onze dichter, trouwde met Gerard van Egmond van
der Nijenburg. In 1605 echter, het jaar waarin Idyllia sive Heroës verscheen, was er nog
geen sprake van een kleindochter; de graad van verwantschap die er in 1605 al bestond,
heb ik niet kunnen achterhalen. (Van der Aa 1852-78, 12,II,1213-17; Kok, deel 15, voor
een stamboom van de familie Van Foreest).
Op de dood van Arnold dichtte ook Barlaeus (Barlaeus 1655, II,113-5).
componere fluctus: Verg., Aen. 1,135 (…sed motos praestat componere fluctus.).
promissos solvis honores: Stat., Theb. 6,491-2 (at tibi promissos iamdudum Phoebus
honores,/ Amphiarae, cupit.); Sil., Pun. 4,790 (Carthago et talis iam nunc tibi solvit
honores).
hosne refers fasces: Sil., Pun. 9,653 (hos referam populo fasces…).
aetherijs...in oris: bij Lucretius, bijv. 6,61 (quae … aetheriis cernuntur in oris).
care nepos: bijv. Ovid., Fasti 1,521 (care nepos Palla, funesta quid induis arma?).
fata redire / ad patrias sedes: Luc., Phars. 7,719 (rursus in arma potes rursusque in fata
redire); Mart. 8,3,8 (ad patrias sedes carmina nostra feret).
vita perennis: Auson., Ecl. 2,23 (incusare Iovem, data sit quod vita perennis); Macr.,
Comm. Somn. Scip. 1,12,17 (anima…ad perennis vitae lucem restituta…).
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superum Rex: Ovid., Met. 1,251; maestissima mater: Ovid., Her. 15,153 (sola virum
non ulta pie maestissima mater).
27.

1.
6.
7.
8.

9.

13.
15.
16.

Worp 1911-1917, III,362-3: Marcus Zuerius Boxhorn (professor te Leiden; hij schreef
o.a. een geschiedenis van het beleg van Breda) hield een rede bij het overlijden van
Cornelis van der Mijlen; hij verzocht Huygens, Heinsius en Foreestius, een gedicht ter
gelegenheid van dit sterfgeval te schrijven (Heinsius 1649, 422). Ook Barlaeus schreef
voor deze gelegenheid een gedicht (Barlaeus 1655, II,222-3). Deze gedichten zijn
gericht tot Cornelis’ zoon Adriaan.
parce, precor, lacrijmis: Stat., Silv. 5,1,179.
ore loqui: bijv. Mart., Epigr. 7,46,2 (Maeonioque cupis doctius ore loqui,).
mentis imago: Ovid., Trist. 5,7,17 (vox fera, trux vultus, verissima mentis imago).
dispar dissimilisque sibi: nl. de ziel; Cic., Cato Maior 21(78) (…et, cum simplex animi
esset natura, neque haberet in se quicquam admixtum dispar sui atque dissimile, non
posse eum dividi;), waar Cicero de leer van Plato behandelt en het heeft over de ziel, die
niets bevat, wat 'bijgemengd' is, en zodoende ondeelbaar en onsterfelijk is.
inconcussa manet: Sen., Nat. 6,14,2 (terrae quoque …inconcussae manent); compage
soluta: Luc., Phars. 1,72vv. (..sic, cum conpage soluta / saecula tot mundi suprema
coegerit hora / antiquum repetens iterum chaos…).
Oetaeus: van de Oeta, een bergketen in Thessalië, waar Hercules' brandstapel was. (De
dood van Hercules: Ovid., Met. 9,229-272)
contemnere mortem: zie VG 40.
vita...meliore: Hor., Sat. 2,3,15 (desidia, aut quicquid vita meliore parasti); in de
christelijke literatuur bij Arator, Hist. Apost. 2,1060 (pro vita meliore mori).
28.

2.
5.
7.
11.
12.
13.

14.

trahit...moras: Ovid., Met. 9,767 (nunc ficto languore moram trahit,…).
verae...gaudia vitae: bijv. Prudentius, c. Symm. 2,907 (…veniunt praesentis gaudia
vitae).
subductus morti: Ovid., Trist. 1,4,27 (animam saevae fessam subducite morti);
Claudian., Cons. Stil. 3,74 (…morti subducere civem).
lethi vestigia vultu:: bijv. Lucr. 3,530 (ire alios tractim gelidi vestigia leti.) en Ovid.,
Met. 2,21 (protinus ad patrios sua fert vestigia vultus).
plurimus…vigor: zie Kühner-Stegmann II,1,§19,1d, Anmerk.3 (p.70). plurimus ore:
Mart. 7,63,8: hunc loquitur grato plurimus ore cliens.
mors invida: Nemes., Buc. 1,47 (quam si florentes mors invida carperet annos); Auson.,
Parent. 27,5-6 (quam thalamo taedisque iugalibus / invida mors rapuit).
sanctum...pectus: Luc., Phars. 9,17 (et scelerum vindex in sancto pectore Bruti).
corpus inane viri: bijv. Mart. 8,75,12 (Ut quocumque velint, corpus inane ferant);
Ovid., Trist. 3,3,50 (clamabis miseri nomen inane viri).
29.

1.

pietatis imago: Aeneas is het eerste voorbeeld van een ‘pietatis imago’ (bijv. Verg., Aen.
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6,405: si te nulla movet tantae pietatis imago; in de christelijke literatuur: Prudentius, c.
Symm. 1,154).
virtutis...decus: Stat., Silvae 4,8,18 (his senium longaeque decus virtutis et alba).
ore refert: Verg., Aen. 7,435-6.
fulsit, et orbi: Sen., Octav. 935-6 (…cuius nomen / clarum toto fulsit in orbe)
Antenoridas: de zoons van de Trojaan Antenor (die de Trojanen aanspoorde om Helena
aan de Grieken terug te geven). Antenor stichtte de stad Patavium in Noord-Italië
(Verg., Aen. 1,242-9); zodoende kan Antenoridas (het nageslacht van Antenor) staan
voor de Venetianen.
curis insomnis: bijv. Val. Flacc., Arg. 1,329 (saeva insomnia curis prospicio!…).
conspiciendus eques: Ovid., Trist. 2,114 (unde sit in neutrum conspiciendus eques);
Mart. 9,49,4 (Munus: in hac ibam conspiciendus eques).
docti...Apollo chori: Hor., Saec. 75: 'doctus et Phoebi chorus et Dianae...'.
30.

2.
4.

Petrus Bulius (Boelens) was advokaat-fiscaal van de Admiraliteit in het Noorderkwartier.
atra caput: Verg., Aen. 6,866 ( sed nox atra caput tristi circumvolat umbra.).
nominis heredem: Ovid., Met. 6,239 (…et aviti nominis heres).
31.

1.
2.
4.
5.
7.

Domenico Molino (1572-1636) was senator van Venetië en naast staatsman ook
geleerde en beschermheer van kunsten en wetenschappen. Hij onderhield contact met
vele Nederlanders, onder wie Cornelis van der Mijlen (de eerste Nederlandse
ambassadeur in Venetië), Vorstius, Heinsius, Vossius en Barlaeus (de Jonge 1852, 37786).
gelidi Boreae: bijv. Ovid., Amor. 2,11,10 (et gelidum Borean egelidumque Notum!)
nitidos...lares: Mart. 1,70,2 (ad Proculi nitidos, officiose, lares).
versibus esse malis: Ovid., Ep. Pont. 2,2,8 (Urbe licet vestra versibus esse meis).
propioraque vincla: Ovid., Met. 9,550 (expetit et vinclo tecum propiore ligari.).
carminis auctor: Horat., A. P. 45 (…hoc spernat promissi carminis auctor.).
32.

1.

Daniel Heinsius, Caspar Barlaeus, Petrus Scriverius en Janus Bodecherus Banningius
hebben eveneens gedichten aan de dood van Molinus gewijd (Heisius 1649, 111;
Barlaeus 1655, II,319-21).
De Venetianen hadden in Foreestius' tijd de naam, niet oorlogszuchtig te zijn. De ligging
van hun stad, hun vrijheid, hun staatsinrichting en hun vredelievendheid werden alom
geroemd. In een redevoering van de hand van Daniël Heinsius, ter gelegenheid van het
tot stand komen van een verdrag tussen de Republiek en Venetië (1620), komen al deze
zaken aan de orde. Heinsius vindt Venetië beter dan Rome: de staatslieden van de eerste
stad zijn even wijs als die van het oude Rome, terwijl de Romeinse oorlogszucht
ontbreekt. Venetië had zich steeds aan het strijdgewoel om het bezit van Italië weten te
onttrekken en met de Turken was in 1573 vrede gesloten. Sindsdien waren de Vene-
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tianen nog wel wat bezit in de Middellandse zee aan hen kwijtgeraakt, maar pas in 1645
zou er echt van oorlog sprake zijn, omdat de Turken toen een aanval op Kreta deden, dat
nog in Venetiaanse handen was. (Haitsma Mulier 65vv.; Heinsius 1657, Oratio IV; de
Jonge 1852, 102-136; 226vv.)
contagia terrae: Ovid., Met. 15,195 (…terraeque procul contagia fugit); Stat., Ach. 1,227
(litore, ne nudae noceant contagia terrae.).
immunes...manus: Horat., Carm. 3,23,17 (immunis aram si tetigit manus).
procul a telis: Ovid., Met. 12,359 (sed procul a telo Theseus veniente recessit).
divum certissima proles: Verg., Aen. 6,322. (…deum certissima proles).
Antenor: zie commentaar bij VG 29,7.
vita salusque: Luc., Phars. 5,685 (cum tot in hac anima populorum vita salusque);
Antenoreae: Claudian., Carm. Minora 26,1 (fons, Antenoreae vitam qui porrigis urbi).
jam satis indulsit: Claudian., Mallio Theod. 138 (iam satis indultum studiis…).
Adria: stad in Noord-Italië bij de monding van de Po.
Timavi: de 'Fons Timavi' is de rivier Vipava in het huidige Slowenië, ten noorden van
Triëst. Tegenwoordig is er geen sprake meer van 'negen monden'.
novem...ora Timavi: Verg., Aen. 1,244-6 (…et fontem superare Timavi, / unde per ora
novem vasto cum murmure montis / it mare proruptum et pelago premit arva sonanti.);
Claudian., Hon. Aug. 6,197 (inque novem consurgens ora Timavus).
vertit et in lacrymas: Tib. 1,5,38 (at dolor in lacrimas verterat omne merum).
ferus...ponere Mars: Ovid., Her. 7,160 (Mars ferus…); Sil., Pun. 1,160 (primus inire
manu, postremus ponere Martem.).
33.

7.
8.
10.

Baldasare Bonifacio (1586 – 1659) was aartsdiaken van Treviso, later bisschop van
Capo d’Istria; hij dichtte in het Latijn (Worp 1911-17, I,242, noot 3). Ook Barlaeus
correspondeerde met Balthasar Bonifacius; hij wijdde een gedicht aan hem (Barlaeus
1655, II,99-102).
Tarvisium is een stad in Noord-Italië ten noorden van het huidige Venetië.
cum lumine solis: Verg., Aen. 7,130 (quare agite et primo laeti cum lumine solis).
superstes erit: Ovid., Amor. 1,15,42 (Vivam, parsque mei multa superstes erit).
sic probat <se> ad manes hunc voluisse sequi.
34.
Daniel Heinsius spreekt de Republiek Venetië in niet minder vleiende bewoordingen toe
dan Foreestius (Heinsius 1649, 387-8):
Regina Ponti, fulmen Italiae terrae,
Orbis voluptas, quam superba majestas
Dolensque vinci, legibus suis tutam
Infixit undis, indomitabilem terris;
Tuas ad aras, orbis arbiter magni,
Et ordinator, & peritus emensor,
Et omnium lustrator, omnium exactor,
Ex orbe toto, mente quem tenet fixum,
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Illustre munus, Italam dicat terram.
Ut quae voluptas, quaeque culmen est rerum,
Et fons, & omnis elegantiae meta
Tibi imputetur, Diva, maximae rerum,
Italica Tellus, Principi Italiae Terrae.
(Koningin van de zee, bliksemend licht van het Italiaanse land, verrukking
van de wereld, gij, die door uw <eigen> verheven majesteit, die het betreuren
zou om overwonnen te worden, veilig door uw wetten aan de waterkant
gehecht zijt, onoverwinnelijk voor <alle> landen, laat bij uw altaren de
gebieder en bestuurder van de grote wereld, die haar kundig uitgemeten heeft
en die alles van de hele wereld, die hij met zijn geest omvat houdt, ziet en
beoordeelt, het Italiaanse land <aan u> als een roemrijk geschenk wijden,
opdat wat het toppunt, de bron van alle genot en het begin en einde van alle
verfijning is, aan u toegeschreven wordt, gij Goddelijke, gij Italiaanse Tellus,
aan u, die de grootste van alles ter wereld zijt en de vorstin van het Italiaanse
land.)

1.
3.
4.
5.
6.

8.
9.
15.
16.

17.
19.

Vondel (Sterck V,911) noemt de stad een ‘gekroonde Zeeleeuwin’ en prijst haar als
behoedster van de christelijke wereld (verzen 5 en 6): ‘…Slaet Mahomets gewelt met
ijsre klaeuwen af,/ Ten dienst van Christus Rijck,…’. Ook Huijgens, Barlaeus, Nicolaas
Heinsius, en Scriverius - om maar enkelen te noemen - schreven lofdichten over
Venetië.
Zie ook het commentaar bij VG 32, vers 1.
Juppiter urbem: Verg., Aen. 1,522 (o, regina, novam cui condere Iuppiter urbem).
tremant Alpes: Verg., Georg. 1,475 (…insolitis tremuerunt motibus Alpes).
fraterno sanguine terra natet: Ovid., Met. 11,268 (…fraterno sanguine sontem), Verg.,
Aen. 12,691 (sanguine terra madet); Claudian., Carm. Minora 26,46 (cortice terra natat).
melioris in oris: Luc., Phars. 9,370-1 (…melioris in oris / mansit…).
in medio Martis turbine pace frui: bijv. Ovid., Am. 2,18,36 (Aureus in medio Marte
tacetur Amor), Sil., Pun. 2,4 (ter centum memorabat avos, quos turbine Martis); Mart.
9,70,8 (pace frui certa laetitiaque licet).
auctoris…senis: een 'schepper' als de 'Demiurg' van Aristoteles, of als de christelijke
God (over wie Jupiter nota bene spreekt).
apparet imago: Verg., Aen. 8,557 (…et maior Martis iam apparet imago).
volvitur axis: Val. Flacc., Arg. 1,670 (seu casus nox ista fuit seu volvitur axis).
et servant cursus singula signa suos: Manilius (Astr. 2,72) betoogt dat de sterren in hun
eigen baan blijven lopen, omdat één 'spiritus' alles beheerst.
singula signa: Man. 3,499 (tricenas dabis ex illa per singula signa).
sanctusque senatus: Cic., Div. 1,20 (…populus sanctusque senatus).
cum gente deorum: Vergilius (Aen. 11,305).
35.
Het is mij niet bekend tot wie dit gedicht gericht is; het zou om een prijsuitreiking op
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een school kunnen gaan, waarbij stadsmagistraten aanwezig waren.1 In mijn jeugd
werden er nog steeds 'klasseprijzen' uitgereikt aan het gymnasium te Alkmaar.
Metrum: de sapphische strofe (drie hendecasyllabi, gevolgd door één adoneus).
horrendos...enses: Tib. 1,10,1 (Quis fuit, horrendos primus qui protulit enses?).
Superumque sedes: Luc., Phars. 10,15 (intrepidus superum sedes et templa vetusti);
Ciris (App. Verg.) 204 (qua novus ad superum sedes haliaeetos…).
astra: accusativus respectus bij ‘sedes…languentes’.
quis in plaats van aliquis: zie Kühner-Stegmann II,1,§119,1b (p.634).
sola supersunt: Stat., Theb. 11,395 (hae leges, haec foedera sola supersunt); Sil., Pun.
15,527 (…iuvenis, cui sola supersunt / intulit arma mihi…).
inserat astris: Sen., Herc. Ot. 493 (astris inserit…caput).
36.

1.

2.
4.
5.

7.

1

Metrum: iambische trimeter.
Duinkerken was vanaf 1540 in Engelse, vanaf 1558 in Franse en vanaf 1559 in Spaanse
handen. In 1577 werd de stad door de opstandelingen veroverd, maar in 1583 moesten
zij haar weer afstaan aan Alexander Farnese. De stad werd nu een basis voor het
verschepen van troepen naar de Nederlanden. De Nederlandse visserij en koopvaart
hadden veel te lijden van kapers die van hier uit aanvielen. In 1646 werd de stad door de
Fransen onder Lodewijk II Condé ingenomen (deze Lodewijk (1621-1686), een lid van
het geslacht Condé, dat een zijtak was van het huis Bourbon, heeft heel wat
overwinningen op zijn naam staan; hij was hertog van Enghien ('Angenae Ducis'), dat
hij in 1632 verworven had). Lodewijk XIV was toen koning onder regentschap van zijn
moeder, Anna van Oostenrijk.
Omdat Duinkerken een zeeroversnest was waar de Hollanders veel last van hadden,
wordt de stad met een Harpij, en die weer met allerlei verschrikkingen uit de oudheid,
vergeleken.
Het lacus Avernus is een meer in Campanië; hier was de ingang van de onderwereld;
metonymisch: onderwereld.
fauces Averni: Sen., Phaed. 1201-2: Pallidi fauces Averni vosque Tenarei specus,/ unda
miseris grata Lethes, vosque torpentes lacus...
ostium Ditis: Verg., Aen. 8,667 (Tartareas etiam sedes, alta ostia Ditis).
Cocytus: rivier in de onderwereld.
palus refusi...Cocyti: Verg., Aen. 6,107 (dicitur et tenebrosa palus Acheronte refuso).
convexa: waarschijnlijk 'convexa caeli' (Verg., Aen. 4,451: …taedet caeli convexa tueri).
luesque diras: Ovid., Met. 15,626 (dira lues quondam Latias vitiaverat auras).
De Gorgonen, Stheno, Euryale en Medusa, waren drie dochters van Phorcys en Ceto; ze
waren gevleugeld, hun haar bestond uit slangen. Medusa (Gorgo) versteende alles, wat
in haar blikveld kwam.
Malea: kaap in Laconië, die gevreesd werd door de zeevaarders. De dichter heeft het
epitheton ‘sequax’ ontleend aan Vergilius (Aen. 5,193), die spreekt van ‘Maleaeque
sequacibus undis’, de wateren bij Malea, die schepen blijven achtervolgen om ze op de
kust te werpen. In vers 192 spreekt Vergilius van de ‘Gaetulis Syrtibus’; Foreestius
gebruikt in vers 8 ‘Flandrici maris Syrtes’.

Suggestie van prof. dr. D. Sacré (Leuven).
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9.

Cacus, zoon van Vulcanus, was een vuurspuwende rover wiens hol zich op de Aventijn
bevond. Hij werd door Hercules gedood omdat hij diens runderen gestolen had.
spelunca Caci: Verg., Aen. 8,303-4 (…super omnia Caci / speluncam adiciunt…)
10. Phineus, zoon van Agenor van Thracië, werd, toen hij zijn zoons de ogen uitgestoken
had, zelf met blindheid geslagen en door de Harpijen, die zijn voedsel wegroofden,
achtervolgd.
Seneca (Herc. Fur. 759): terretque mensas avida phineas avis.
10-14 Een lastige passage: fraudasse quales fama <est> Phinei mensas <gula>, qua
comparanda neutiquam gula est, illis immaniorque et immodestior longe <cena>, qua
contenta non unius senis caeci cena fuisset. 'cena' uit vers 14 is een ablativus, het
antecedent van qua, dat in de bijzin terechtgekomen is, terwijl 'cena' ook het subject van
deze bijzin is; iets vergelijkbaars is er ook met 'gula' uit vers 11 aan de hand.
18. arere (droog zijn) is in het handschrift eventueel ook te lezen als ‘avere’ (hevig
verlangen naar); avere heeft echter een korte ‘a’, die niet in het metrum past.
20. opes vexat: Mart. 9,59,2 (Hic ubi Roma suas aurea vexat opes…).
23. an hoc vides, o summe Rector, et perfers? Hor., Ep. 1,17,41: 'hic subit et perfert; summe
rector'.
24. Celaeno: (Roscher I,2,kol.1842vv.) aanvoerster van de Harpijen (Verg., Aen. 3,211vv.;
3,252: Furiarum ego maxima); de andere Harpijen waren Aello en Okypete. Homerus
noemt alleen Podargè (Ilias 16, 150); de Harpijen komen in Od. 1,241 voor; het zijn
verpersoonlijkte rukwinden en brengsters van een snelle dood. Zij worden soms verward
met de Sirenen, de Erinyen, de Hesperiden.
26. sororibusque nec furentibus: de Harpijen, doodsgodinnen. In het handschrift lees ik
eerder ‘funensibus’; ‘funensis’ komt echter nergens voor.
28. Herculi Gallo: de Franse koning, Lodewijk XIV, was nog te jong om daadwerkelijk te
regeren. Foreestius kan doelen op Condé.
35. cochlea: Spanoghe I,177: methaph. de homine desidem vitam agente, huis-duive, huis
esel; kokerol, kokeloer. ‘Leef van je eigen sap’, ofwel: trek je terug, bemoei je met
niemand.
37.
Jorden van Foreest en Margaretha Beijers hadden vier zoons: Pieter, Dirk, Nanning en
Jan. De beroemde arts Pieter van Foreest (Petrus Forestus; 1522-1597), over wie dit
gedicht gaat, was een zoon van Pieter, terwijl Dirk de grootvader van de dichter is.
Petrus Forestus studeerde medicijnen in Leuven. Na een verblijf in het buitenland
vestigde hij zich als arts te Alkmaar en daarna te Delft, waar hij van zich deed spreken
tijdens de pestepidemie van 1557. Voor een hoogleraarschap te Leiden bedankte hij,
omdat hij dan te ver van de praktijk af zou komen te staan. Hij heeft vele medische
geschriften nagelaten. Men noemde hem wel de Nederlandse Hippokrates; op zijn graf
in de Grote Kerk te Alkmaar staat: ‘Evictus fato cubat hac sub mole Forestus, /
Hippocrates Batavis si fuit, ille fuit. (Meursius 1625, II,97-101; Van der Aa 1852-78,
6,168-170). In het zojuist genoemde werk van Johannes Meursius zijn enige gedichten
bij het overlijden van Pieter van Foreest opgenomen, een in het Grieks van Jan van
Foreest en twee in het Latijn, van Pieter Hogerbeets (een arts uit Hoorn) en Nannius
Forestius Alcmarianus (een zoon van Nanning van Foreest). Jan dicht:

192

Commentaar op het Latijnse werk: Verspreide gedichten

Tªde pot‹ stÆl˙ ˜stiw, j°ne, dãkrua le¤beiw,
PaÊsasyai k°lomai: oÈ xre≈ ¶sti gÒou.
ÜOssa går ¶llaxe mo›ra kakØ, ka‹ ga›a mela¤nh,
To›sin énØr paÊroiw gn≈rimow ¶ske broto›w.
To›si m¢n ©n g¤nvske mÒgiw ptol¤eyron §ke›non,
ÖH Ùl¤gh plhyÁw to›o periktiÒnvn:
Le¤cana d' éblhxroË yanãtou m°gan émfipole›tai
KÒsmon, ¶p' ényr≈pvn xe¤lesin •zÒmena.
âHra f¤lon ga¤h kat°xei ¶ti pçsa FÒreston,
ÖVlese d' eÂw x«row, t“d' §n‹ nai°taen.
Manibus magni patrui ponebat Ioannes Forestus L.C.
(U, vreemdeling, die bij deze grafsteen tranen plengt, raad ik aan om daarmee
op te houden: er is geen behoefte aan geweeklaag. Want door wat de dood en
de donkere aarde van hem te pakken kregen, was de man bekend bij maar
weinig mensen. Daardoor kende hem maar nauwelijks één stad, een kleine
hoeveelheid mensen, die om hem heen woonden; maar wat de bleke dood
achter heeft gelaten, is van voordeel voor de hele aarde en is op de lippen van
de mensen. Waarlijk, de hele aarde bezit onze geliefde Forestus nog, en één
plaats slechts, waar hij woonde, verloor hem.
Johannes Forestus wijdde dit gedicht bij diens dood aan zijn beroemde oom.)
L.C.: litterarum cultor.
Het boek ter gelegenheid van welks verschijnen VG 37 geschreven is, is waarschijnlijk
Observationum et curationum chirurgicarum libri quatuor posteriores, dat in 1610 (dus
dertien jaar na het overlijden van Petrus Forestus; in vers 3 wordt over tien jaar
gesproken) te Leiden uitgegeven werd.
2. ne tractare time: Ovid., Ep. Pont. 1,6,22 (…tractari vulnera nostra timent).
5. tristes nebulae: Stat., Theb. 5,184 (Lemnos, in hanc tristes nebulae…).
8. niger...Orcus: Hor., Carm. 4,2,23-4 (…aureos educit in astra nigroque / invidet Orco…).
11-13 Hier wordt waarschijnlijk gedoeld op de vier lichaamssappen (bloed, slijm, gele gal en
zwarte gal); men dacht in de oudheid, en ook nog in Forestus’ tijd, dat ziekte ontstaat
doordat de verhouding van deze sappen verstoord is.
14. tacitis...medullis: Luc., Phars. 5,811 (nam quamvis flamma tacitas urente medullas);
Petr., Sat. 119,54 (sed veluti tabes tacitis concepta medullis).
15. visceribusque inhaeret imis: Luc., Phars. 9,71-2 (…non imis haeret imago visceribus?).
23. subigetque...fateri: Plaut., Truc. 783 (vis subigit verum fateri); Verg., Aen. 6,567
(castigatque auditque dolos subigitque fateri).
24. nil…sui: zie commentaar bij MP 132,53.
25. at fortasse roges: Ovid., Ep. Pont. 1,1,13 (…novitate roges fortasse sub ipsa).
38.
Reinerus Neuhusius (Von Neuhauss; ca.1606 - ca.1680) was rector van de Latijnse
school te Alkmaar van 1638 tot 1679. Hij dichtte in het Latijn. Barlaeus is vol lof over
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Neuhusius’ ‘Liber epistolarum’ (Barlaeus 1655, II,227-8), evenals Foreestius, die hier
betoogt dat de hele wereld veel opgestoken heeft van alle geleerde brieven, die Neuhusius overal heen heeft gezonden.
L.C.: Litterarum Cultor.
1. Themis is de godin van de gerechtigheid; vóór Apollo beheerde zij het orakel van
Delphi. Phoebique sacerdos: bijv. Verg., Aen. 2,319 (…arcis Phoebique sacerdos).
9. panditur aequor: Claudian., Cons. Stil. 1,22 (…magnum mihi panditur aequor).
10. et patet in laudes area tanta tuas: Ovid., Her. 1,72 (et patet in curas area lata meas).
11-12 hoc sibi deberi…quod: Kühner-Stegmann II,2,§192,2a (p.270-1): 'quod' kan een bijzin
inleiden die als verklaring van een pronomen demonstrativum in de hoofdzin dient.
39.

1.
3.
7.
8.
9.
10.

11.

Dit gedichtje is waarschijnlijk geschreven naar aanleiding van het verschijnen van
Huygens' Heilighe Dagen, dat uitgegeven werd in 1645. Het eerste gedicht gaat over de
zondag; Foreestius maakt daar in de verzen 1 en 2 een toespeling op. De verzen 3 en 4
gaan over Christus' wederopstanding uit de dood, die door Huygens in 'Paeschen'
(gedicht no 5) behandeld wordt (zie bijv. C. Huygens, Avondmaalsgedichten en Heilighe
Dagen).
toparchae: uit het Grieks; tÒparxow:’heersend over een plaats’.
quis fuit ille dies: bijv. Ovid., Am. 3,12,1; conditor orbis: in de christelijke literatuur,
bijv. Prudentius, Apoth. 894. Voor adjectivisch gebruikt 'quis' zie MP 2,1.
qualis et ille fuit: Ovid., Ib. 263 (qualis et ipse fuit); carcere rupto: Sil., Pun. 8,279
(…veluti cum carcere rupto).
imbuit...sol: Claudian., Hon. Aug. 4,389 (vester et emisso quidquid sol imbuit ortu).
animum stringunt: Verg., Aen. 9,294 (atque animum patriae strinxit pietatis imago).
Jesseum regem: waarschijnlijk David, een zoon van Jesse (Isaï) (Vulg., 1 Sam. 16).
fatidici pectoris: het hart van David? David voorspelt de - zeer nabije - toekomst (1 Sam.
17, 36 en 45-7), hij staat in voortdurend contact met God (bijv. 1 Sam. 30,8) en spreekt
als koning de zegen over het volk uit (2 Sam. 6,18), maar een profeet is hij niet; de
profeten in dit bijbelgedeelte zijn Samuël en Nathan.
'utrique' uit vs 11 moet op David en Huygens slaan. In vs 7 wordt Huygens zelf
aangesproken; er was in de verzen 11 en 12 iets als 'u beiden' te verwachten geweest.
quies mentis: Stoicijns begrip; bijv. Sen., De vita beata 4,5 (quies mentis in tuto
collocatae).
40.

1.
2.
3.

De contemptu mortis van Daniel Heinsius is een gedicht in vier boeken; het eerste boek
handelt over de leer van Plato, over de scheiding van lichaam en ziel, het tweede voert
redenen aan, waarom men de dood niet moet vrezen, het derde bereidt de soldaat er op
voor dat hij zal moeten sterven en het vierde ‘docet, vitam nostram esse in uno Iesu
Christo reconditam.’ (Heinsius 1649, 261-365).
simplicis ignis: Verg., Aen. 6,747 (aetherium sensum atque aurai simplicis ignem).
o argumento, juste poeta, tuo: Ovid., Am. 3,1,16: o argumenti lente poeta tui.
mortem contemnere: Cic., Fin. 2,17,57: instructus ad mortem contemnendam; ook: Div.
2,1,2 (de contemnenda morte).
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41.
1.

4.
8.
9.

Superis dilecte puer: Ovid., Met. 3,498 (“heu frustra dilecte puer!”…); Met. 10,152-3
(puerosque…/ dilectos superis); superumque propago: Ovid., Met. 1,160-1 (…illa
propago / contemptrix superum…).
mens generosa: Ovid., Trist. 3,5,32 (et faciles motus mens generosa capit).
victus abis: Verg., Georg. 3,225 (victus abit longeque ignotis exsulat oris).
maiore triumphum: Luc., Phars. 8,321 (…aut unde redi maiore triumpho?)
42.

1.

2.
3.
7.
9.
10.

In FA VII,1,72 bevindt zich een afschrift van de brief van maart 1637, waarin Foreestius
dit gedicht aan Heinsius stuurde.
Nicolaas Heinsius was gehuwd met Margaretha Wullen, met wie hij twee kinderen had.
(Van der Aa 1852-1878, I,439vv.).
Quid non audet amor!: Heinsius 1649,494-5: ‘Fidem de iisdem’, vs 11: quid patriae non
praestat amor?; Prop. 2,6,22 (per te nunc Romae quidlibet audet amor.).
certis, Phoebe, sagittis: Hor., Carm. 1,12,23-4 (…nec te, metuende certa, Phoebe,
sagitta).
medicas artes: Man. 5,354 (ille tenet medicas artes ad membra ferarum); Auson.,
Parent. 8,6 (more virum medicis artibus experiens).
blandisque lacertis: Ovid., Met. 1,485 (inque patris blandis haerens cervice lacertis) en
2,100 (quid mea colla tenes blandis, ignare, lacertis?).
puer…Cythereius: Amor.
pestis abit: Luc., Phars. 6,97 (pestis abit, fessumque caput se ferre recusat).
futura parens: Ovid., Am. 3,6,34 (Natarum Thebe quinque futura parens?).
43.

1-2

8.
10.
11.

De volgende drie gedichten zijn gericht tot Caspar Barlaeus (1584-1648), geleerde,
dichter en remonstrants predikant. In 1618 werd hij benoemd tot hoogleraar in de logica
te Leiden, maar al in 1619 werd hij vanwege zijn remonstrantse gezindheid ontslagen. In
1632 werd hij aan het Athenaeum Illustre te Amsterdam als professor in de logica
aangesteld. Hij behoorde tot de ‘Muiderkring’.
Foreestius heeft na lange tijd Barlaeus toevallig ontmoet en hem een maaltijd aangeboden, waarna hij op zijn beurt bij Barlaeus aan een banket genood is. Dit gedicht is
een antwoord op een gedicht van Barlaeus, waarin deze laat weten, blij te zijn over de
hernieuwde kennismaking. (FA VII,1,58; bijlage XI; Barlaeus 1655, II, 503).
non minor…quod gratuler…causa mihi est: 'causa est, quod' is te vergelijken met 'est,
quod…' (er is reden om te…), 'habeo, quod' (ik heb reden om te…); bijv. Cic., Ver.
2,3,46,§109; Ovid., Fasti 5,306 (Kühner-Stegmann II,2,§192,3b (p.278).
nec nisi per vestros sales <dicat prandia> posse placere.
hospitis hospes: zie HR 4,10.
quid, quod: volgens Kühner-Stegmann (II,2,§192,2g, Anmerk.4 (p.277) een retorische
overgangsvorm, ontstaan uit ‘quid <dicam de eo>, quod…’ (‘ja,zelfs…’).
pro Samiis (sc. vasis): in plaats van een servies van Samische pijpaarde. Plautus (Capt.
291): ad rem divinam quibus est opus Samiis vasis utitur,…

Commentaar op het Latijnse werk: Verspreide gedichten

14.
15.

16.

17.
18.
19.

195

regia turba: Ovid., Met. 12,214 (festaque confusa resonabat regia turba).
trium genitrix pulcherrima regum: Maria de Medicis, de moeder van Lodewijk XIII van
Frankrijk, van Henriëtte Marie, koningin van Engeland en van Isabella, koningin van
Spanje. Vondel vertelt dat er onder een schilderij van haar van de hand van Honthorst
het volgende onderschrift moest komen te staan: de groote Medicis, een Moeder van
drie kroonen,/ Quam dus, ter goeder uur, zich in ons Stadt vertoonen (Sterck III,636; in:
‘Blijde inkomst der allerdoorluchtighste koninginne, Maria de Medicis, t’ Amsterdam’,
Ibid. 619-638)
regnis nata superba tribus: de ‘Winterkoningin’? Zij was de dochter van Jacobus I van
Engeland en de echtgenote van Frederik V, keurvorst van de Palts en – zij het
kortstondig - koningin van Bohemen.
cum coniuge natus: Val. Flacc., Arg. 2,551-2 (turba Phrygum parvumque trahens cum
coniuge natum / Laomedon…).
plurima mista deo est: Verg., Aen. 7,661 (mixta deo mulier,…) en Lucr. 1,878 (apparere
unum, cuius sint plurima mixta).
carinam: Velleius Paterculus (Hist. Rom. II,77,1) vertelt hoe Pompeius, toen Caesar en
Antonius op zijn schip een maaltijd genoten, door zijn schip met 'carinae' aan te duiden
een toespeling maakte op het feit dat Antonius in de aanzienlijke wijk Carinae te Rome
(gelegen tussen Caelius en Esquilinus) een huis bezat: 'Tum expostulante concensu
populi, quem gravis urebat infesto mari annona, cum Pompeio quoque circa Misenum
pax inita, qui haud absurde, cum in navi Caesarem et Antonium cena exciperet, dixit in
carinis suis se cenam dare, referens hoc dictum ad loci nomen, in quo paterna domus ab
Antonio possidebatur.'. Waarschijnlijk duidt Foreestius de plaats waar Barlaeus zijn
ontvangst houdt daarom ook met 'carina' aan.
44.

1-2
3.

7.

12.

Op 11 januari 1645 brandde de Nieuwe Kerk te Amsterdam geheel uit. Vondel dichtte er
zijn Klaghte over het verongelucken der kercke van Sinte Katherine t’ Amsterdam over
(Sterck IV,612-4). Ook Caspar Barlaeus wijdde een aantal gedichten aan deze brand
(Barlaeus 1655, II,512-9), waarvan hij er een stuurde aan Foreestius; hierin refereert hij
tevens aan het vernieuwen van de vriendschap (FA VII,1,58; zie bijlage XI). Dit gedicht,
dat te vinden is in een brief aan Barlaeus van juni 1645, is het antwoord van Foreestius;
in deze zelfde brief komt ook het volgende gedicht (VG 45) voor (FA VII,1,72).
incendia…altera: na de brand wordt het vuur van Barlaeus' inspiratie zichtbaar.
Thia (Ye¤a) is een eiland bij Kreta (Plinius, Nat. Hist. 4,12,70). Het is niet erg
waarschijnlijk dat Neptunus vanuit de wateren bij Thia de vuurgloed van deze brand zou
zien, maar wel vanaf het IJ. Op oude kaarten wordt het IJ wel aangegeven als 'Tya
fluvius'.
liquidis…ludit in undis: bijv. Verg., Aen. 5,859 (…liquidas proiecit in undas) en Verg.,
Ecl. 9,39 (quis est nam ludus in undis).
Vulcanus spargitur: Verg., Aen. 7,77 (…Volcanum spargere tectis). Servius merkt bij dit
vers op: Vulcanum spargere incendium belli significat. Foreestius zinspeelt hier
waarschijnlijk niet op de oorlog; de ergste oorlogshandelingen zijn in 1645 voorbij.
Thessala: Maria Tesselschade Roemers(dochter) leefde van 1594 tot 1649. Zij kreeg van
haar vader, de koopman Roemer Visscher, de bijnaam ‘Tesselschade’ toen een schip
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met koopwaar averij opgelopen had in de buurt van Tessel. Als dichteres en lid van de
‘Muiderkring’ ging zij om met vele literatoren (zie bijv. Smits-Veldt; Sneller).
vis ignea mentis: bijv. Ovid., Met. 1,26 (Ignea convexi vis et sine pondere caeli /
emicuit…).
Statius, Silv. 2,2,46: aspicit et Phoebi tenerum iubar…; Theb. 7,45: laeditur adversum
Phoebi iubar…
45.

2.

11.
12.

hospitioque Jovis: Vergilius, Aen. 1,731, zegt over Jupiter dat hij de rechten van gasten/
vreemdelingen vastgesteld heeft:: Iuppiter, hospitibus nam te dare iura loquuntur,…;
Ovidius spreekt van ‘Iovis Hospitis ara’ (Met. 10,224); voorts ‘Iuppiter hospitialis’ bij
Plinius, Nat. Hist. 36,33 en bij Apuleius, Met. 3,26.
rutilis…flammis: Ovid., Fasti 3,285 (ecce deum genitor rutilas per nubila flammas).
Sirenis: de Sirenen (Seir∞new) lokten zeelieden aan met hun schitterende gezang.
Barlaeus’ Sirene is hier zoiets als zijn Muze.
46.
Pieter Hogerbeets (1542-1599) was arts te Hoorn. Toen hij bij het verzorgen van de
zieken tijdens een pestepidemie de ziekte zelf opgelopen had en er aan gestorven was,
liet de gemeente een monument voor hem in de Grote Kerk oprichten. Hij liet enig
Latijns dichtwerk na: Petri Hogerbetii, Hornani, Medici et Poëtae clarissimi Poëmatum
reliquiae (Hoorn 1606). Hoeufft (p. 65) waardeert hem wel als dichter:
Multos Horna tulit medicos, tulit Horna poëtas,
Sidera natali qui micuere polo.
Te medicum tulit Horna simul, tulit Horna poëtam,
Et geminae ornavit frondis honore comam.

1.

2.
3.

5.

10.

Roma: Roscher IV, kol.133vv.: deze godin ontstond in de hellenistische tijd onder
Griekse invloed als ‘tÊxh t∞w pÒlevw'; zij werd toen niet te Rome vereerd. In
Augustus' tijd werden er heiligdommen, die gewijd waren aan Roma en Augustus,
opgericht, bijv. te Megara en op Rhodos. Pas Hadrianus maakte de cultus van Roma tot
een officieel onderdeel van de Romeinse godsdienst. Er werd een tempel gebouwd op de
Velia, boven het Colosseum, die gewijd was aan Venus en Roma.
culmine...summo: Verg., Aen. 7,512 (ardua tecta petit stabuli et de culmine summo).
strepuere tabernae: ook Nanning van Foreest verbindt deze begrippen (Forestus1571,
204-6: ...nunc lurco tabernas / insidet, obscaeno cantu et clamore bibonum / tecta strepunt...).
Latii florentis imago: Ovid., Met. 13,484 (…Asiae florentis imago) en Sil., Pun. 15,546
(…Latiae telluris imago). Bij Heinsius (1649,62): ‘Felices Grudii, patriae florentis
imago…’.
Josephus Justus Scaliger (1540-1609) was vanaf 1593 aan de universiteit te Leiden
werkzaam; toen hij Hoorn bezocht, was Hogerbeets nog in leven (vss 7-9).
qui nondum domino Caesare natus erat: Filips II volgde in 1555 zijn vader op en
regeerde nog steeds in de tijd van Scaligers bezoek.
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Mart. 9,84,2: ‘Staret pro domino Caesare sancta fides’.
.
47.

1.
2.
4.
12.

Ik heb geen informatie over Herman de Hubert kunnen vinden. Hij heeft Foreestius
kennelijk een gedicht gestuurd naar aanleiding van een portret ('Responsio ad D. Huberti
carmen in effigiem meam quae nondum in mundo est'; FA VII,1, 90 en 95) en hij
schreef een gedicht op Exuviae Silvae Ducis (zie de inleiding bij Exuviae Silvae Ducis
en bijlage X). In het familie-archief bevindt zich een brief uit 1645 van Foreestius,
waarin deze hem dit gedicht toezendt.
omnia fert aetas: Verg., Ecl.. 9,51 (Omnia fert aetas, animum quoque;…).
alterat: alterare is een niet frequent voorkomend werkwoord; 'alterer' komt voor bij
Caelius Aurelianus, Chron. 2,8,115.
sidera celsa locum: Mart. 9,61,10 (Sic viret et ramis sidera celsa petit.) en Ovid., Fasti
5,420 (ter dederint Phoebo sidera victa locum).
quid: vrij zelden in hoofdzinnen als onbepaald voornaamwoord (Kühner-Stegmann
II,1,§119 sub 1b (p.634)).
tempora veris habent: Ovid., Fasti 5,602.
48.

3.
4.
7.
16.

Anna Maria van Schurman (1607-1678) was geleerde en dichteres. Zij beheerste naast
het Latijn ook Grieks, Hebreeuws en Arabisch en correspondeerde met geleerden uit
heel Europa. Barlaeus noemt haar een ‘altera Sappho’ (Barlaeus 1655, I,449-50); andere
haar toegekende namen zijn: ‘eene andere Pallas’, ‘eene tiende Muze’, ‘een tweede
Hippia’, ‘de volmaakste aller vrouwen’, ‘Kunst-oraakel’. Zij liet veel werk na,
waaronder Opuscula hebraea, graeca, latina, gallica, prosaica et metrica en Dissertatio
logica de ingenii muliebris ad doctrinam et meliores literas aptitudine (Van der Aa
1852-78, 17,I,547-554; De Baar c.s.). In de twee volgende gedichten prijst onze dichter
haar hemelhoog; zij is een levende Gratie, een levende Thalia, de tiende Muze. Zie in dit
verband ook de gedichten voor koningin Christina van Zweden (VG 20-22). Jacobus
Revius zegt, dat Schuyrmans haar oorsprong moet hebben in ‘een claer’ en gladden
diamant’ (Revius II,64-5).
pater Aetherius: Mart. 9,36,7; Stat., Silv. 3,1,108.
summa manus: ‘de laatste hand’, bijvoorbeeld bij Seneca, Ep. 12,4: summam…manum
inponit.
communis gloria: Luc., Phars. 10,377 (inposuitque orbi: communis gloria nobis).
alma parens rerum: Verg., Aen. 2,590-1 (et pura per noctem in luce refulsit alma
parens…); parens rerum: Luc., Phars. 2,7-8 (sive parens rerum, cum primum informia
regna/ materiamque rudem flamma cedente recepit).
49.

2.

3.

quam mihi des: Hor., Epist. 1,7,4 (quam mihi das aegro, dabis aegrotare timenti, /
Maecenas, veniam,…)
Thalia is de Muze van het blijspel; in het algemeen: Muze.
facere ad: passen bij; tales...aures: die van een Muze.
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humiles…modos: het onderhavige gedicht hoort volgens Foreestius kennelijk tot het
'genus humile', een van de 'genera dicendi' (Cic., Inv. 1,15,20).
apta modos: bijv. Ovid., Her. 15,6 (carmina, cum lyricis sim magis apta modis).
arma sonant: Ovid., Fasti 5,549 (fallor, an arma sonant?…).
peccare puellae: Prop. 2,32,51 (…ut nostrae nolint peccare puellae).
nec res hac <re> sanctior orbi est: gezien 'ista' in vers 12 moet 'res' de literaire
activiteit van Anna Maria wel zijn.
peccare puellae: Prop. 2,32,51 (…ut nostrae nolint peccare puellae).
50.

4.

Theodorus Vrijburch was een Alkmaarse arts en geleerde met wie Foreestius een
briefwisseling onderhield. Hem stuurde Reinerus Neuhusius een brief met een lofdicht
op Exsequiae Turni, het Aeneis-supplement van Foreestius (FA VII,1,94; zie bijlage
VIII; ook Henricus Bruno, gouverneur van de zoons van Constantijn Huijgens (163847) en conrector van de Latijnse school te Hoorn (1650-64), dichtte hier een lofdicht op;
FA VII,1,12; voor levensbeschrijving van Bruno: Strengholt 1998, 229-238).
dulcis amica: cf. Horat., Epist. 1,7,12 (…te, dulcis amice, reviset).
51.
Hier hebben we te maken met een staaltje van ‘aemulatio’: Foreestius en ook Heinsius
meten zich met Scaliger. De gedichten van Scaliger en Heinsius zijn in 1993 opnieuw
gepubliceerd en van een vertaling en commentaar voorzien (Van den Berg 2,3,58 en 59).
Scaliger had een ‘De mirandis Bataviae’ gedicht, dat na zijn dood uitgegeven werd
(Scaliger 1610, 294), en hij liet ook nog zien dat hij het Grieks meester was:

De mirandis Bataviae ad I. Dousam.
Ignorata tuae referam miracula terrae
Dousa, peregrinis non habitura fidem.
Omnia lanitium hic lassat textrina Minervae.
Lanigeros tamen hinc scimus abesse greges.
5. Non capiunt operas fabriles oppida vestra,
nulla fabris tamen haec ligna ministrat humus.
Horrea triticeae rumpunt hic frugis acervi,
pascuus hic tamen est, non Cerealis ager.
Hic numerosa meri stipantur dolia cellis.
10. Quae vineta colat nulla putator habet.
Hic nulla, aut certe seges est rarissima lini.
Linifici tamen est copia maior ubi?
Hic mediis habitamus aquis quis credere possit?
Et tamen hic nullae Dousa bibuntur aquae.
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Idem Graece.
ÑUmet°rhw §r°v nhpeuy°a yaÊmata gaiÆw,
Dousiãdh, dÊspist' éllodapo›w éiein.
ÉEntaËy' oÈk érkoÊs' §r¤oiw ﬂst«new ÉAyÆnhw,
P«u d¢ froËdon ëpan eﬁropÒkvn Ù¤vn.
ÖAstea xeirob¤ouw oÈ xvre› t°ktonaw êndraw,
ÉErgas¤mhw d' Ïlouw §st' éxÒrhgon ßdow.
SitodÒkouw puroË svro‹ =hgnËsi kaliåw.
BoÊbotow ≤ ga¤h d' oÈ filÒpurow ¶fu.
ÖApletoi œd' o‡noio nenasm°nai eﬁs‹ piyãxnai.
OÈdenÚw oﬁnop°dou d' §st‹ futhkom¤h.
OÈdamÚw µ spãniow tªde spÒrow §st‹ l¤noio,
PoË pot¢ d' eﬁs‹ l¤nou ple¤onew §rgas¤ai;
Oﬁk¤ai eﬁs‹ m°soisin §n Ïdasin. t¤w ke p¤yoito;
ÑUdropote› d' oÈde¤w §nyãde Dousiãdh.
Heinsius schrijft in een brief aan Janus Dousa hoe hij bij Scaliger (‘apud heroa
nostrum’) op bezoek is geweest en hoe deze hem uitgenodigd heeft, ook een gedicht op
de wonderen van Holland te maken (zie voor deze brief Bloemendal II,268). Hier volgt
Heinsius’ versie:
Pauca tibi referam, sed quae mihi mira videntur
In Batavis; at tu, maxime Dousa, fave.
Omnia Palladiae complerunt oppida lanae
Laniferas hic quis pectere discit oves?
5. Plurima cum fabris fabrilis copia ligni est;
Ligna tamen vobis omnia, terra negat.
Plus Cereris nusquam est: nusquam paene educat illam
Terra parens bubus officiosa suis.
Dolia sunt hic Bacche tui plena omnia, suntque
10. Plurima, cum desit vinea, vina tamen.
Nullaque gignendis lassantur pascua linis,
Linificas lassant hic tamen illa manus.
Tantalidae nos Dousa sumus: circumdamur unda,
Et tamen hanc tantas quis bibit inter aquas?
(Een tweede versie van de verzen 1 en 2 luidt: Dousa fave: in vestris quaedam mihi visa
Batavis/ pauca quidem mens est dicere, vera tamen.)
In een naschrift bij een brief uit 1633 aan Cornelius van der Mijlen (FA VII,1,71)
schrijft Foreestius: 'Cum miranda haec Batavia, olim a Scaligero notata, e desiderio
amici cuiusdam nostro sermone expressissem, visum fuit eadem etiam latine reddere.
Uterque labor...sine fructu provenit.' Bij een Nederlandse versie van Scaligers gedicht,
die hij op verzoek van een vriend gemaakt had, vervaardigde hij dus ook een vertaling
in het Latijn; beide gedichten vond hij niet erg geslaagd.
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Bij Silius Italicus is een vergelijkbaar stukje te vinden over de rijkdommen van Hispania
(1,228-238):
'......................Hic omne metallum:
electri gemino pallent de semine venae,
atque atros chalybis fetus humus horrida nutrit.
Sed scelerum causas operit deus. Astur avarus
visceribus lacerae telluris mergitur imis
et redit infelix effosso concolor auro.
Hinc certant, Pactole, tibi Duriusque Tagusque,
quique super Gravios lucentes volvit harenas,
infernae populis referens oblivia Lethes.
Nec Cereri terra indocilis nec inhospita Baccho,
nullaque Palladia sese magis arbore tollit.'
De navolgingen volgen Scaligers gedicht op de voet; de verschillende aspecten van
Hollands welvaart worden in de drie versies in dezelfde volgorde gebracht. De versie
van Foreestius is twee verzen langer dan die van Scaliger en Heinsius; dit komt doordat
hij de inleiding uitgebreid heeft van twee naar vier verzen. Een fraai staaltje van
‘aemulatio’ vinden we bij Heinsius in vs 4, waar hij Scaligers ‘lanigeros scimus hinc
tamen abesse greges’ omzet in ’laniferas hic quis pectere discit oves?’, waarbij de
vragende vorm voor extra levendigheid zorgt. Foreestius gebruikt een geheel ander,
eveneens niet onaardig, beeld: Leiden alleen overtreft het land van de Taag in
wolnijverheid. In de volgende twee verzen handhaaft Heinsius verschillende woorden
uit het voorbeeld; door fabris en fabrilis achter elkaar te plaatsen, verkrijgt hij een fraai
effect; Foreestius komt weer met een geheel ander beeld. In vers 8 neemt hij ‘humus’
aan het eind van het vers over van Scaliger (vs 6). In de volgende verzen handhaaft
Foreestius Scaligers idee: hij vervangt diens ‘horrea…rumpunt…acervi’ door
‘messes…horrea vincunt’. Heinsius vindt met ‘bubus officiosa suis’ een goede variatie,
en wij horen ‘vinea, vina’. Foreestius komt in vs 11 naast de wijn met olijfolie; hij
neemt ‘capiunt’ (vs 11) van Scaliger over (vs 5). In vers 11 en 12 gebruikt Heinsius het
‘lassat’ (vers 3) van Scaliger; Foreestius gebruikt hetzelfde beeld, maar varieert met
‘exercet’. Tenslotte: Foreestius’ vers 15 sluit aan bij Scaligers versie, terwijl Heinsius
met een mooi nieuw beeld komt. Scaliger heeft zich kennelijk bij de opzet van zijn
gedicht laten inspireren door Silius Italicus; hij gebruikt ook twee mythologische
referenties uit Silius’ verzen 237 en 238 (Minervae en cerealis ager). Heinsius heeft
‘Palladiae lanae’, ’plus Cereris’ en ‘Bacche’, Foreestius ‘Ceres’ en ‘Palladiumque
nemus’ (hetzelfde beeld als Silius’ ‘Palladia arbore’).
In Bataafs Athene (Van den Berg, inleiding en p. 2 en 59) wordt aan de hand van de
Griekse gedichten gesteld, dat Heinsius een betere dichter is dan Scaliger; op dezelfde
gronden kan dat ook bij vergelijking met Foreestius gesteld worden. Zo is Heinsius de
enige van de drie, die enjambement toepast, waardoor een minder stijf geheel ontstaat
(vss 7/8 en 9/10), weet hij twee keer een mooi effect te bereiken met behulp van een
‘figura etymologica’ (zie boven) en vindt hij fraaie beelden (de verzen 4, 8, 13). Wat dat
laatste betreft: ook Foreestius heeft aardige beelden (vs 5, vss 7/8, vs 12, vs 15:

Commentaar op het Latijnse werk: Verspreide gedichten

6.
7.
8.

9.
10.

201

Palladiumque nemus voor olijfgaarden), maar hij lijkt wat minder soepel met het Latijn
om te gaan dan Heinsius.
cum pascat nullas...oves: Claudian., Rapt. Pros. 3,355-6 (Pascere nullus oves nec
robora laedere Cyclops / audet…).
utilis...nascitur arbos: Verg., Georg. 2,150 (bis gravidae pecudes, bis pomis utilis arbos)
en Calp., Ecl. 4,91 (laurus fructificat vicinaque nascitur arbos).
Hier en in vers 10 wordt vestris, resp. vestra, gebruikt. De dichter spreekt in de eerste
vier verzen Dousa toe, om daarna verhalend verder te gaan; hij vergeet dit kennelijk
even. Spreekt hij hier tot de Nederlanders in het algemeen? Als hij het tegen Dousa
heeft, zou men op grond van vss 2 en 4 eerder 'tuis', resp. 'tua' verwacht hebben.
horrea vincunt: Verg., Georg. 2,518 (proventuque oneret sulcos atque horrea vincat).
benigna Ceres: Sil., Pun. 11,266 (stellatesque docent campos Cereremque benignam).
52.

De Beemster werd tussen 1608 en 1610 drooggelegd (Leeghwater). In 1610 trad er een
dijkdoorbraak op; op 19 mei 1612 was de polder weer geheel droog. Foreestius is hier
als hoofdingeland van de Heerhugowaard en de Schermer vanzelfsprekend sterk bij
betrokken geweest. Zie verder over dit onderwerp bijv. Barlaeus 1655, II,399-400;
Grotius 1657, 529; ook Vondel wijdde er een gedicht aan (Sterck IV,609).
1. Batavis: Batavi komt met een korte tweede lettergreep slechts eenmaal voor in de
klassieke literatuur (Luc., Phars. 1,431-2: Vangiones, Batavique truces, quos aere
recurvo/ stridentes acuere tubae…), maar dikwijls in het neo-Latijn.
domuisse profundum: Sen., Phaed. 307; ook hier gaat het over een nieuwe ontwikkeling: Jupiter was in de lucht als vogel actief en op het land als stier; nu is hij ook te
water gegaan (305-8: perque fraternos, nova recta, fluctus / ungula lentos imitante
remos, / pectore adverso domuit profundum / pro sua vector timidus rapina).
3. vasto...gurgite: o.a. Verg., Aen. 1,118 (apparent rari nantes in gurgite vasto).
4. unda maris: Tib. 2,4,10 (Naufraga quam vasti tunderet unda maris!).
5-6 vix…ut met indicativus: te vergelijken met mox…ut, statim…ut (Kühner-Stegmann
II,2,§208 sub 10, p.364-5).
Waar eerst water was, is nu land; de zeegodin Tethys heeft het afgelegd tegen Ceres.
Apollo treedt hier kennelijk op in zijn hoedanigheid van god van de landbouw en
veeteelt (Pauly 2,1,9vv.).
8. proscindi vomere: Luc., Phars. 3,192 (Thessalus Haemoniam vomer proscindit Iolcon).
10. molli carmine: bijv. Stat., Silv. 1,5,29 (vestrum opus aggredimur, vestra est quam
carmine molli); coget oves: Verg., Ecl. 3,98 (Cogite oves, pueri; si lac praeceperit
aestus).
13-14 Boven het gedicht is bijgeschreven: Anagramma Beemster Bestemeer.
53.
Elias I,285vv.; Bouman 138: Jacob Poppen (1576-1624) was een van de eerste hoofdingelanden en ondernemers van de bedijking van de Beemster. Hij was een zeer rijke
koopman en woonde te Amsterdam. Hij bezat een buitenplaats en veel land in de
Beemster. De zoon van een broer, Michiel (1573-1641), eveneens een koopman, was
penningmeester van de Beemster (1610). Gezien het feit, dat Jacob een buitenplaats en
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land in de Beemster had, zal het hier hèm waarschijnlijk betreffen. Onze dichter moet
hem, als hoofdingeland van Heerhugowaard en Schermer, goed gekend hebben.
Quid juvat immensam: Hor., Sat. 1,1,41-2 (Quid iuvat immensum te argenti pondus et
auri / furtim defossa timidum deponere terra?).
solet = solebat; zie J. Trapman, Solet instead of solebat in ‘Erasmus and other Neo-Latin
authors’, in Humanistica Lovaniensia, 44 (1995), 197-201.
heu, crudele nefas: Mart. 6,62,3 (Heu, crudele nefas malaeque Parcae!).
tumidi...maris: Verg., Aen. 8,671 (haec inter tumidi late maris ibat imago).
arbore...multa: multa (singularis) wordt nogal eens in combinatie met 'arbor' gebruikt;
bijv. Prop. 4,4,4; Luc., Phars. 10,304. tectoque superbo: Ovid., Am. 1,6,58 (quem face
sustineo, tecta superba petam).
forte petebat: Claudian., Rapt. Pros. 3,287-8 (An gravis eloquio? Vestros an forte
petebat / importuna choros?).
hausit aquas: Mart., Epigr. 4,25,6 (Hic ubi septenas Cyllarus hausit aquas).
sc. 'omnia jam passum <esse>, quis non putet, <omnia> esse peremptum', een m.i. niet
erg geslaagde inkorting.
o sors dura: Luc., Phars. 9,1046 (o sors durissima fati); funere funus: Lucr. 6,1237
(idque vel in primis cumulabat funere funus).
nescitur sua cuique dies: Verg., Aen. 10,467 (stat sua cuique dies).

De nu volgende gedichtjes gaan over dieren: een hond, twee hazen, een pauwenpaartje, een
vogel.
De familie Van Foreest had uitgebreide bezittingen in de omgeving van Alkmaar en Heiloo. In
zijn jeugd kon de dichter zodoende het gedrag van allerlei dieren van nabij observeren. Ook zal
er veel gewandeld en gejaagd zijn in de nabije bossen en duinen.
Er zijn wel meer neolatijnse dichters die over huisdieren gedicht hebben. Zo schreef Petrus
Scriverius (zie Hofman Peerlkamp 393-7) een Kynotaphium Tityri canis en een gedicht over
een hond, die een jonge kat dooddrukt door er op te gaan liggen (dit laatste gedicht is tot het
Nederlandse volk gericht, dat ook doodgedrukt wordt).
54.

1.
2.

Sixtus (Sijdts, Sikko) van Botnia werd in 1578 door Filips II tot grietman van Wymbritseradeel benoemd, hoewel hij niet Spaansgezind was: hij was tekenaar van het verbond
der edelen en hoorde tot degenen die in 1572 een poging ondernamen, de Friese steden
onder Oranje te brengen. Hij stierf omstreeks 1615 (Van der Aa 1852-78, 2,II,1065).
celeri: zie het commentaar bij MP 12,6.
Zie voor dit gebruik van 'cum': Kühner-Stegmann II,2,§202 sub 3 (p.330) (verklarend
cum, met de indicativus).
55.

4.
5.
6.

praecipiti saltu: Luc., Phars. 3,750 (praecipiti saltu: letum praecedere nati).
dulcis amor: bijv. Catull., 66,6 (dulcis amor guro devocet aërio).
mens agat: Ovid., Met. 5,13-4 ('quid facis?' exclamat, 'quae te, germane, furentem /
mens agit in facinus?).
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9-10 disce, ne…: discere kan voorkomen met 'ut'; zie Kühner-Stegmann II,2,§184 sub 4 e
(p.220).
10. celeri: zie commentaar bij MP 12,6.
ne properes: Ovid., Rem. Am. 277 (Ne properes, oro…).
56.

2.
3.
5.
7.

In dit gedichtje wordt de trouw van de pauw afgezet tegen de ontrouw van de haas in het
voorafgaande 'In duos lepores'.
De pauw was aan Juno gewijd.
concordia forma: Juvenal. 10,297 (semper habet: rara est adeo concordia formae).
conjuge cara: Ovid., Met. 7,692 (…hoc me cum coniuge cara).
querulis implevit vocibus: zie voor deze combinatie Culex (Append. Verg.) 151: hac
querulae referunt voces; Verg., Aen. 11,274: ...lacrimosis vocibus implent.
57.

2.

Het verhaal over de geliefden Pyramus en Thisbe is te vinden bij Ovidius (Met. 4,55166).
foedere jungat amor: Ovid., Met. 7,403 (…thalami quoque foedere iungit) en Her.
20,226 (…me tibi iungit Amor).
58.

1.
2.
4.
5.
7.
9.
11.

Foreestius varieert hier op een thema van Horatius (S. 2,6: de veldmuis en de stadsmuis).
ducere vitam: Verg., Aen. 2,641 (me si caelicolae voluissent ducere vitam).
claustra resolvit: Lucr. 1,415 (serpat et in nobis vitai claustra resolvat).
vincula saeva: Ovid., Ars 2,291 (si poenam servo, si vincula saeva remittis).
epulae dulces: Sil., Pun. 7,182 (distinxit dulcis epulas…).
blandis...susurris: Prop. 1,11,13: quam vacet alterius blandos audire susurros.
spe...inani: deze combinatie komt zeer dikwijls voor, bijv. Verg., Aen. 11,49 (et nunc ille
quidem spe multum captus inani).
nil mihi plus tecum est: Plaut., Men. 648: nil mihi tecumst.
59.

2.
3.
6.

Het enorme Apollobeeld met Nero's gelaatstrekken dat in de Domus Aurea stond en
'colossus' werd genoemd, is door Vespasianus in een beeld van Sol veranderd door er
een nieuwe kop op te plaatsen. Commodus, die keizer was van 180-192, veranderde het
beeld in dat van Hercules en gaf het zijn eigen gelaatstrekken.
nisi quod: 'als het daarbij gebleven was'; elliptisch (Kühner-Stegmann II,2,§217 sub 5c
(p.416).
humeris injecit amictum: bijv. Prop. 2,29,21 (atque ita mi iniecto dixerunt rursus
amictu); Ovid., Her. 19,190 (inicias humeris bracchia lassa meis!).
Alcides: Hercules, de kleinzoon van Alceus. Gigas: de Giganten waren reusachtig grote
monsters; hun benen waren slangen.
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60.
Het bewaren van afscheidingen van het lichaam en het eten van de eigen uitwerpselen
als uiting van gierigheid was een onderwerp waar men in Foreestius' tijd vaker mee
bezig was (trouwens, Plautus heeft het in zijn Aulularia (resp. 308 en 312) al over een
gierigaard, die van zijn waswater en zijn afgeknipte nagels eigenlijk geen afstand kan
doen). Johannes Six van Chandelier (1620-1695) dichtte het volgende grafschrift (Six
van Chandelier 1,290; commentaar in 2,303):
Hier leit de gierge Floor, zoo gierigh op het lest,
Dat hy syn drek vrat, was de Beemster niet gemest.

2.

(Floor at zijn 'drek' dus niet op, want het was voordeliger om die te verkopen voor
bemesting van de Beemster.)
Brederode heeft het in zijn Spaanschen Brabander over een 'Gierighe Geraart' die pis,
snot en haar verzamelt (1329 vv.).
LS: Gorgoneus: van Gorgo. Het gedichtje is kennelijk tot een vieze gierigaard, 'iemand
als Gorgo', gericht. Gorgo (Medusa) was een sterfelijk monster. Zie ook VG 36,5.
ore dapes: Verg., Aen. 3, 234: polluit ore dapes (het gaat hier om de Harpijen).
61.

1.
2.
5.
7.
8.

lumina vitae: Lucret. 1,227-8 (unde animale genus generatim in lumina vitae / redducit
Venus); Verg., Aen., 6,828-9 (…si lumina vitae / attigerint…).
quam dedit ipse necem: Claudian., Ruf. 2,328-9 (...umbras,/ quas dedit ipse neci).
mortem captare fugacem: Ovid., Met. 3,432 (quid frustra simulacra fugacia captas?).
furialibus...ausis: Ovid., Met. 6,84 en 11,12 (…pro tam furialibus ausis).
sceleris vindex: Luc., Phars. 9,17 (et scelerum vindex in sancto pectore Bruti); ook in
de christelijke literatuur, bijv. Prudentius, c. Symm. 2,434 (vindex scelerum).
64.
Gregorius XIII was Paus van 1572 tot 1585, Sixtus V van 1585 tot 1590.
Arduino Colasanti (S. Maria in Aracoeli) vermeldt dat zich in de Santa Maria in
Aracoeli, gelegen op de mons Capitolinus, een beeld van Gregorius XIII bevindt, dat
gemaakt is door Pier Paolo Olivieri (voor een afbeelding zie: McDonald 6,780); Sixtus
V wordt hier niet genoemd. Gregorio Leti vertelt (Leti II,764) dat het volk een bronzen
beeld voor deze krachtige paus had opgericht op het Capitool (Palazzo dei Conservatori;
zie Vacant XIV B,kol.2236). Het grafmonument van deze laatste bevindt zich in de
Sixtijnse kapel van de Santa Maria Maggiore (Ostrow).
Foreestius heeft het idee voor de beginverzen ontleend aan Fasti 1,197vv., waar Ovidius
zegt dat er op het Capitool nu meer rijkdommen te vinden zijn dan vroeger, in Rome’s
beginjaren, toen een klein bouwseltje het beeld van de oorlogsgod Quirinus bevatte,
toen het beeld van Jupiter maar nauwelijks in zijn tempel paste en hij een bliksemschicht van klei in zijn rechter hand hield. Toen hoedden de senatoren hun schapen nog
zelf (pluris opes nunc sunt, quam prisci temporis annis, / dum populus pauper, dum
Roma nova fuit, / dum casa Martigenam capiebat parva Quirinum, / et dabat exiguum
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fluminis ulva torum. / Iuppiter angusta vix totus stabat in aede, / inque Iovis dextra fictile fulmen erat, / frontibus ornabant quae nunc Capitolia gemmis, / pascebatque suas
ipse senator oves…).
et hac ingens orbis in urbe fuit: deze versregel komt bijna letterlijk voor bij Ovidius (Ars
1,174: atque ingens orbis in Urbe fuit).
templa Tonantem: Mart., Epigr. 5,16,5 (Nam si falciferi defendere templa Tonantis).
aurea tecta videt: Ovid., Her. 16,179 (innumeras urbes atque aurea tecta videbis).
rotam celerem: Tib. 1,3,74 (versantur celeri noxia membra rota; hier is 'het snelle rad'
dat van Ixion).
Romulea...manu: Ovid., Fasti 2,482 (multaque Romulea bella peracta manu).
65.

1.
2.
3-4
7-8

De Tarpeische rots maakte deel uit van de Capitolijnse heuvel (zie voor meer
informatie ook Bloemendal II,115); Sil., Pun. 10,375 (...Tarpeio vertice …)
lumina: gelet op de contekst zou men eerder ‘limina’ verwacht hebben.
rapidumque Tonantis armigerum: de adelaar.
Gregorius XIII en Sixtus V waren beiden krachtige Pausen. Zij worden met Saturnus en
Jupiter vergeleken, die zéker niet in vrede samen hadden kunnen leven onder één dak.
66.

2.
5.

Lucas Emiel Vorsterman (1595-1675) was een graveur te Antwerpen die veel prenten
naar Rubens vervaardigd heeft. Zijn zoon Lucas II (1624-ca.1666) behoorde tot de
tweede generatie Rubens-graveurs.
Phidiacamque manum: Ovid., Ep. Pont. 4,1,32 (bellica Phidiaca stat dea facta manu).
sindone: Grieks: sind≈n, -Ònow: linnen (kleed).
67.

6.
8.
9.
12.

‘Bertje’ zal een bediende van de dichter of van een van diens vrienden geweest zijn.
purpureo...mero: Ovid., Ars 2,316 (plenaque purpureo subrubet uva mero); natant
limina: Verg., Aen. 3,625-6 (sanieque aspersa natarent / limina).
languida membra: Ovid., Ep. Pont. 3,3,8 (fusaque erant toto languida membra toro).
nigra fuligine testam: Juvenal. 5,35 (delevit multa veteris fuligine testae).
mira calliditate: Ovid., Her. 16,302 (…o mira calliditate virum!).
68.

1.

vina bibis: Martial., Epigr. 3,62,2 (Quod sub rege Numa condita vina bibis).
69.
Dit gedichtje is, zo blijkt uit een bijschrift, in 1631 geschreven. Het was kennelijk de
bedoeling, dat het van een serie deel uit zou maken, want onder ‘Ioci militares’ staat
XIV geschreven en in de linker bovenzijde van het blad het nummer 12 (omcirkeld),
terwijl er ook een blad met een gedicht in het Nederlands, getiteld ‘Soldaets cluchgiens.
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Aen mijnheer den prins.’, aanwezig is met het nummer 11 (omcirkeld) in de rechter
bovenhoek. Dit gedicht luidt als volgt:
Dit is de hoochste dach dien t' Neerlandt heeft te vieren,
Dees is de hoochste crans, o Prins, van u lauwieren.
Vlecht nu, matroos, vlecht nu u Ammerael een croon
Van galioenen, t' is sijn rechtverdiende loon!
En wilt o Burgers hem een ander croon gaen vlechten
Van eijckenlof, omdat in plaets van Spagniaerts knechten
Gij door hem burgers sijt: vergeefs was doen verslaen
Den groten Commandeur, vergeefs Bossu gevaen.
Indien ons Admirael dien prijs niet had vercregen
Ons vaderlant had met haer lof ind' asch gelegen.
Nu is ons vaderlant de buijt bijna te groot:
Sij can niet bergen haer gevangens in haer schoot.

3.
5.
6.

Voor de slag bij de Mosselkreek zie VG 12 (In victoriam navalem ad portum
Steenbergae). Zoals daar al opgemerkt is, kreeg de prins ook van deze overwinning,
waarmee hij eigenlijk niets te maken had, de lof toegezwaaid. Het is dus wel toepasselijk, dat onze dichter hier iemand ten tonele voert die geëerd wilde worden voor iets,
wat hij niet gedaan had.
De bijnaam 'Germanicus' werd door de Romeinen gegeven als men overwinningen in
Germanië had behaald. Germanicus (15 v.C.-19 n.C.), adoptiefzoon van Tiberius, zoon
van Livia en Drusus (aan wie bij senaatsbesluit het recht toegekend werd, dat hij en zijn
nageslacht de bijnaam 'Germanicus' mochten voeren), is de geschiedenis onder deze
bijnaam ingegaan. Zijn zoon was Caligula, een slechte keizer; hij maakte in 40 een tocht
naar Britannië, waar hij zich wel op voor liet staan, maar waar hij niets bereikte: hij
landde er niet eens (Pauly 10,1,kol.381-423 en 435-64).
in littore conchis: Append. Verg., Ciris 103 (purpureis late ridentia litora conchis);
Mart. 6,34,3 (Et maris Aegaei sparsas per litora conchas).
pia pax: Cic., Balb. 16 (35): pia et aeterna pax sit.
Thetys...Oceanusque senex: Ovid., Met. 2,509-10 (…Thetyn / Oceanumque senem…)
70. Contra ementitos ab haeretico J. Lipsi manes.
Dit gedicht zou van Foreestius kunnen zijn; zie 'Inleiding', onder ‘Lijst van werken’.
Justus Lipsius (1547-1606), een Zuid-Nederlandse humanist, was filoloog, historicus en
wijsgeer. Hij beleed een christelijk stoïcisme; als hoogste deugd beschouwde hij een op
redelijkheid gebaseerde standvastigheid (De constantia libri, 2 dln.). Hij doceerde te
Jena, Leiden (1578-1591) en Leuven. Te Jena ging hij over tot de lutherse, te Leiden tot
de gereformeerde godsdienst. Zijn zeer dogmatische ideeën (bijv. in zijn Politicorum
sive civilis doctrinae libri sex en De una Religione adversus Dialogistam Liber) stuitten
bij Coornhert (Proces van 't ketterdooden; 1590) en anderen op verzet; dit zou tenslotte
leiden tot zijn ontslag als hoogleraar te Leiden. Hij ging weer over tot het katholieke
geloof, hetgeen hem veel kritiek vanuit het hervormde kamp opleverde van o.a.
Schlusselburg uit Jena (hij noemt Lipsius een 'Epicurisch filosoof, veranderlijk als een
weerhaan'), van Scaliger, die hem 'Jesuiet' en Voetius, die hem 'halve heiden’ en
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‘vrijgeest' noemde. Zijn Diva Virgo Hallensis; Beneficia eius et Miracula fide atque
ordine descripta (Antwerpen 1604) gaf aanleiding tot het verschijnen van protestantse
spotschriften. Tegen Albert van Oosterwijck, die Diva Virgo Hallensis in het Nederlands vertaalde (I. Lipsii Heylige Maghet van Halle) en hem in zijn voorwoord en commentaar belachelijk maakte, verdedigde Lipsius zich met Reiectiuncula sannionis
cuiusdam Batavi, dat hij aan zijn Diva Sichemiensis sive Aspricollis (Antwerpen 1605)
toevoegde, maar hij gaf er eigenlijk de voorkeur aan om een stoïcijnse houding aan te
nemen en niet te reageren op geschimp. Dit spreekt hij ook uit in zijn Reiectiuncula:
'Reliqua in eo scripto sunt meri lusus, aut convicia: et quibus, ita me Deus, non habeo
quod reponam. Quid enim? etiam convicia? Cum Catone profiteor: Iniquam mihi hanc
pugnam fore. Nam et male audiunt isti ex facili, et dicunt: mihi et dicere molestum est,
et audiendi sum insolitus.' (Van der Aa 1852-1878, 11,507vv.; voor een uitgebreid
artikel: G. Oestreich in Lunsingh Scheurleer 176-201; Tournoy 254vv.)
In Lipsius' Opera omnia (Wesel 1675) is voor in deel I een aantal gedichten opgenomen
die gericht zijn tegen een anonymus die in 1606 een werk tegen Lipsius uitgegeven had
(de titel van het gedicht van de hand van P. Numan Bruxellensis luidt: In haereticum
Lipsiomastigem. Ad carmen quod edidit anno M.DC.VI. supresso nomine: cui titulus,
Manes Lipsi ad Studiosam juventutem.). Men geeft hem o.a. de namen 'Lipsiomastix';
'calumniator haereticus'; 'Lucifuga'; dit laatste bij Gaugerius Rivius, die verder schrijft:
Qui placidos audes Manes incessere Lipsi,
inque sacras umbras impius arma moves:
cur quoque non audes scelerate tuum edere nomen?...
(Waarom durft u, misdadiger, die het waagt om de vreedzame schim van
Lipsius aan te vallen en die als een goddeloze tegen zijn heilige schim ten
oorlog trekt, het niet ook aan om uw naam te noemen?)
De opgenomen gedichten hebben alle een vergelijkbare inhoud; er worden nogal wat
overeenkomstige woorden gebruikt. Zo wordt de dichter van het smaaddicht door P.
Numan Bruxellensis net als bij Foreestius (vs 27) aangesproken met ‘Zoïlus’; Luther
en/of Calvijn komen bij meerdere dichters ter sprake, evenals Plautus. De titel van het
gedicht dat met ‘I.R.’ ondertekend is, luidt ‘Contra ementitos manes Justi Lipsi’ en deze
dichter gebruikt ook 'Parthenias…laudes' etc..
9.

10.

Homerus vertelt dat Thersites de lelijkste was van de Grieken die Troje belegerden; de
Grieken stelden lelijk gemakkelijk op één lijn met dom (Ilias II,212vv.). Nestor, koning
van Pylos, daarentegen stond bekend om zijn wijsheid en zijn welsprekendheid (Ilias
I,247vv.).
De redenaar Marcus Porcius Cato (gestorven in 149 v.C.) was een voorstander van de
oude Romeinse levenswijze. Hij was een fel tegenstander van Carthago.
Een alternatieve schrijfwijze voor Claudius is Clodius; er kan op keizer Claudius
gedoeld zijn, een stotteraar, die dan vergeleken wordt met de redenaar Cato. Een andere
mogelijkheid is, dat de dichter aan de rhetor Sextus Clodius gedacht heeft, een
tijdgenoot van Cicero, wiens capaciteiten als redenaar door deze laatste niet erg hoog
aangeslagen werden (bijv. Cic., Phil. II,101: quid, si te disertum facere potuisset);
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tenslotte kan er ook nog gedoeld zijn op Cicero's vijand P. Clodius, de volkstribuun die
voor elkaar wist te krijgen dat Cicero in 58 v.Chr. werd verbannen.
12. Empusa kon verschillende vormen aannemen; zij werd gezonden door Hecate. Men
maakte kinderen bang met haar.
Blemmyae: een Ethiopisch volk zonder hoofd; mond en ogen zaten in de borst. (Plin.
Nat. Hist. 5,8,46: Blemmyes traduntur capita abesse, ore et oculis pectore adfixis).
19. Vivus et opprobriis tulit impenetrabile pectus: een stoïcijnse houding (zie inleiding).
21-22 In Reiectiuncula sannionis cuiusdam Batavi voorspelt Lipsius zelf: '…cum Deo
dicimus: et quidquid obijcitis, bona Famae aura hunc cygnum levabit, et a morte
canentem etiam audietis.'
27. Zoile: Zoilus was een strenge criticus ten tijde van Ptolemaeus Philadelphus, die
regeerde van 309-247 v. Chr.. Hij werd wel 'Homeromastix' genoemd vanwege zijn
kritiek op Homerus.
28. Lipsiacum: 'Lipsiaci' wordt gebruikt door L.M. Beyerlinck in zijn In funere Justi Lipsi
V.C. threnodia, een treurdicht dat voorin deel 1 van Lipsius 1675 opgenomen is; de
verzen 22-3 luiden: …dum docta irriguo Lipsiaci e penu / hauris flumina pectoris.
39. sacra trutina: achter in Lipsius' Diva Virgo Hallensis bijvoorbeeld is een goedkeuring
door Guilielmus Fabricius Noviomagus, Apostolicus ac Archiducalis librorum Censor,
afgedrukt.
41. arbitra proles: ‘arbitra’ komt in de oudheid alleen voor als substantivum (een
vrouwelijke getuige); bijvoorbeeld Hor., Epod. 5,50-1 (non infideles arbitrae / Nox et
Diana…).
Minos en Rhadamantus waren zoons van Jupiter en rechters in de Onderwereld.
42. Vergilius (Aen. 6,431-33) zegt, dat Minos niet ‘sine sorte’ in de onderwereld recht
spreekt: nec vero hae sine sorte datae, sine iudice, sedes: / quaesitor Minos urnam
movet; ille silentum / consiliumque vocat vitasque et crimina discit.
43. Plauti atque Elegi tormenta: Plautus ondergaat kennelijk straf voor zijn gedurfde taal.
Elege was een van de ‘Proitiden’, de dochters van Proitos, een koning van Tiryns. De
‘Proitiden’ waren heel manziek en werden door Hera (of Afrodite) gestraft met een
vreselijke ziekte (Roscher III,2, 3002-10). Elegeïs was een dochter van Neleus; zij heette
oorspronkelijk Peir≈, maar kreeg deze naam vanwege haar onzedelijke levenswandel
(§lege¤nein of ékolasta¤nein: onmatig leven). Zij geldt als de uitvindster van de
ontucht. Zowel Elege als Elegeïs zouden een straf in de Onderwereld wel verdiend
hebben, maar de genitivus Elegi kan niet van deze namen zijn afgeleid. Heeft de dichter
hier een Elegus opgevoerd als verpersoonlijking van 'elegi' (elegische verzen, elegie)?
44. Phlegeton: rivier in de onderwereld.
47-49 Irrealis-constructie: si sic tacuisset Erasmus…et niger hic…integra mente stetissent; het
-que vooraan vers 49 is overbodig (metri causa).
48. niger hic, nomen cui nigra terra dedit: Melanchthons familienaam was 'Schwartzert',
‘Melanchthon’ is daarvan de vergriekste vorm (m°laina xy≈n: nigra terra, zwarte
aarde). Melanchthon (1497-1560) was een Duitse humanist en reformator die aanvankelijk de ideeën van Luther aanhing. De confessie van Augsburg is voor een groot
deel zijn werk geweest. Later helde hij meer over naar Calvijn. Hij wilde een synthese
tot stand brengen tussen het humanisme en het evangelie en tussen de klassieke
oudheid en het christendom. Hij was een belangrijk reorganisator van het universitaire
onderwijs en schreef proza en poëzie in het Latijn.
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54.
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modico vertitur axe rota: Ovid., Ep. Pont. 4,9,10: et mea sincero curreret axe rota.
Tibullus 11,5,70 (versatur celeri Fors levis orbe rotae) is tot een spreekwoordelijke
uitdrukking geworden; waarschijnlijk heeft de dichter hier aan dit vers gedacht en is
'rota' het rad van Fortuna. Boëthius (Cons. Phil. 2,2) laat Fortuna het volgende over haar
onvoorspelbaarheid zeggen: '…Haec nostra vis est, hunc continuum ludum ludimus;
rotam volubili orbe versamus, infima summis summa infimis mutare gaudemus' (…Dit
is onze kracht, dit spel spelen wij voortdurend; wij laten het rad snel in het rond draaien
en vinden het leuk om alles ondersteboven te keren.).
55. ut agas quod agis moneo: de dichter moet aan Mart., 1,79,1-2 (Semper agis causas et res
agis, Attale, semper, / est, non est quod agas, Attale, semper agis. (Je doet altijd zaken
en bent, Attalus, altijd bezig, of er nu iets te doen valt of niet, je bent, Attalus, altijd in de
weer.) gedacht hebben.
61. dedisset: opgevat als simplex pro composito (edidisset).
64. N.B.: haereticis utrisque (nogmaals in vs 66).
65. cum Hallensi Diva Aspricollis: Maria van Halle, van wie Lipsius de wonderen beschreven heeft. Lipsius schreef de werkjes Diva virgo Hallensis en Diva Sichemiensis, sive
Aspricollis.
67. una de Relligione libellum: De una Religione adversus Dialogistam Liber; zie Lipsius
1675, IV. Op p. 298 staat bijvoorbeeld: 'Nulla religio alia nisi unius Dei tenenda est.
Quae haec est? Christiana. Unde petimus? E libris sacris: idque pro Ecclesiae Catholicae
sensu.' (Men moet geen andere godsdienst dan die van de ene God aanhangen. Welke is
dat? De christelijke. Waar halen wij die vandaan? Uit de heilige schrift, en wel in
overeenstemming met de interpretatie van de katholieke kerk.)
69. Parthenicas...laudes: Grieks: paryenikÆ: maagd. Met 'Parthenicas Laudes' worden de
werkjes ter ere van Maria uit Lipsius' laatste jaren bedoeld: Diva Virgo Hallensis en
Diva Sichemiensis sive Aspricollis.
70. Ik heb niets kunnen vinden waar 'Halliadum' van afgeleid zou kunnen zijn; als
adiectivum komt 'Hallensis' voor (Graesse II,205).
75-76 quidam de gente salaria sannio: Albert van Oosterwijck, die Lipsius' Diva Virgo Hallensis vertaalde en hem er om bespotte. Lipsius voegde aan zijn Diva Sichemiensis sive
Aspricollis (Antwerpen, 1605) Reiectiuncula sannionis cuiusdam Batavi toe om zich
tegen hem te verdedigen (Tournoy 254).
OLD geeft voor 'salarius' o.a.: dealer in salted fish.
In dit vers en de volgende drie verzen is 'sannio' subject, in vers 79 is dat plotseling
Lipsius. Een dergelijke wisseling van subject, waardoor in eerste instantie onduidelijkheid ontstaat, kan er voor pleiten, dat dit gedicht inderdaad van Foreestius is (zie ook de
inleiding, onder Foreestius' Latijn).
81. celeuma (k°leuma): geroep; bevel.
87. sed male sincero vitiantur vase liquores: een variatie op een vers van Horatius (Ep.
1,2,54), dat tot spreekwoord geworden is: 'Sincerum est nisi vas, quodcumque infundis
acescit.'
99. Diviparae Matri: ‘Divipara’ heb ik niet kunnen vinden, wel Deipara: moeder van God
(Fuchs III, D164).
112. cycneo carmine: zie bijv. Cic., de Orat. 3,2,6 (cycnea…vox et oratio). Ook in
Reiectiuncula sannionis cuiusdam Batavi komt de zwaan voor: '…cum Deo dicimus: et
quidquid obijcitis, bona Famae aura hunc cygnum levabit, et a morte canentem etiam
audietis.'
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Aubertus Miraeus beschrijft Lipsius' laatste ogenblikken als volgt: 'Ceterum Lipsius,
summa cum testificatione pietatis, Christi ex cruce pendentis imaginem frequenter
amplectens, et nunc Iesu, nunc Mariae nomen ingeminans, X. Kal. Aprileis, nocte
media, anno aetatis nono et quinquagesimo, placide, ac leniter exspiravit. (Lipsius 1675,
7-39; de aangehaalde passage op pp. 26-7)
115-6 Vulg., Eccl. 1,2: Vanitas vanitatum, dixit Ecclesiastes, vanitas vanitatum et omnia
vanitas.
123. simia: de dichter zal hier net als in vs 75 geïnspireerd zijn geweest door wat Lipsius in
zijn Reiectiuncula sannionis cuiusdam Batavi geschreven heeft: …et sicut simiae nulli
bono usui, nisi ut saltent, morsicent, risum moveant: sic nostri isti agyrtae. (égÊrthw:
bedelaar; bedrieger, charlatan)
131. metire quod audes: ontleend aan Stat., Theb.11,347: …adde moram sceleri et metire,
quod audes.
133. LS: barbam vellere alicui: to pluck one by the beard (an insult); Hor., Sat. 1,3,133-4
(…vellunt tibi barbam / lascivi pueri,…).
136. Ook hier wordt, als boven, Lipsius weer als leeuw - nu als dode leeuw - opgevoerd. Het
is gevaarlijk om een dode leeuw te bespotten, want zijn kinderen zullen dat niet op zich
laten zitten, net zomin als Lipsius' bewonderaars dat doen.
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6. BIJLAGEN
Bijlage I
(een gedicht van ‘Thajasos’ uit 1629; FA VII,1,68)
Hactenus in templo residet mea Musa Vacunae,
nec pede, quo cepit, Martia castra petit.
Est revocanda mihi; quo cinctae in carmine Silvae
obsidione Ducis porta patere queat.
5. Laeta suum tollat caput ut Vesalia: cedat
finibus ut patriis (Batavis), his male fisus, Iber.
Interea coeptis dum nos desistimus, imples
victuras chartas versibus ipse tuis.
Ire per exemplum pergam, sed ut anser oloris,
10. aut dabo tardipedi carmina nostra Deo.
Infelix penitas exedit flamma medullas;
par fuerit simili carmina in igne mori.
Utraque submittit tibi sese flamma, Foreste;
solus consilium presidiumque mihi es.
15. Ardeat arbitrio, sive extinguatur eodem,
materiam facilem vel prior ignis amet.
(Tot nu toe woont mijn Muze in de tempel van Vacuna en probeert haar voet,
die die tempel betreden heeft, het kamp van Mars niet op te zoeken. Ik moet
haar terugroepen, want dan zou in een gedicht de poort van 's-Hertogenbosch,
dat omsingeld is door het beleg van de Graaf, zich kunnen openen. Laat zij,
zoals ook Wezel doet, haar hoofd blij optillen, opdat de Spanjaard geen
vertrouwen meer in zijn onderneming heeft en uit het Bataafse land weggaat.
Ondertussen vult u zelf, terwijl ik van het dichten afzie, boeken die voort
zullen leven door uw verzen. Ik zal u als voorbeeld blijven volgen, maar zoals
de gans <het voorbeeld van> de zwaan volgt, of ik zal mijn gedichten aan de
god geven die traag van voet is. Een ellendige vlam heeft het merg diep in mij
weggevreten; het zou billijk zijn dat mijn verzen in net zo’n vuur sterven.
Beide vlammen onderwerpen zich aan u, Forestus; u alleen bent mijn steun en
toeverlaat. Mogen zij door uw beschikking branden of geblust worden of laat
het vuur al voordien genieten van deze goede brandstof.)
vs 1. Vacuna is de godin van het platteland en het heerlijke landleven.
vs 10. tardipes Deus: Vulcanus, god van het vuur.
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Bijlage II.
(Daniel Heinsius, Elegiarum Juvenilium libri, II, Elegia IV; Heinsius 1649, 469-472)

5.

10.

15.

20.

25.

30.

35.

40.

Posceris ad festas epulas, cupiente puella,
Ulterius tuto non licet esse tibi.
Hactenus in solis, Foresti, tempora Musis
Omnia ponebas, et bene tutus eras.
Quid facis infelix? medios cur tendis in ignes,
Et properas fatum praecipitare tuum?
Desine festivae nimium confidere turbae,
Dum rudis est aetas, et rude pectus habes.
Scilicet aequa vi si speras vulnus Amoris,
Et pueri tentas tela cruenta Dei;
Non totidem tibi terga boum, quot sustulit Ajax,
Non septem geminum spicula sistet onus.
Spicula, si nescis, oculis sparguntur ab illis,
Et melius Teucro pectora tangit Amor.
Perculit instantem patriae Briseis Achillem,
Seque oculis ulta est ipsa puella suis.
Vulneribus nullis, nullo penetrabilis ictu,
Cum faciem Nymphae vidit, inermis erat.
At tibi sordebunt, doctorum gaudia, chartae,
Et tibi tam longe carminis autor erit.
Nec bene desuetam repetes ad carmina mentem,
Nec bene Musarum sollicitabis opem.
Omnia deficient: quid enim non perdit amator?
Ingenio sensim destituere tuo.
Nec tibi deliciae nec mollia carmina vatum,
Nec tibi tam gratus magnus Homerus erit.
Omnia mutantur: facies venit altera rerum,
Cum semel ignavus serpere coepit amor.
Sic ipsi voluere Dei, sic sidera: nostrum
In gremio fatum pulchra puella gerit.
Iupiter insano toties percussus ab igne,
Fatidicas illic vivere dixit anus.
Delia narratur, de virginitate toroque
Tres dominas fati consuluisse Deas.
Atropos assensit, volvendaque fila sorores
Pensaque fatales explicuere manus.
Venit, et exponens dubio sua fata parenti,
In patrios vultus collaque lapsa fuit.
Iupiter arrisit, faciemque amplexus et ora,
Hic totidem Parcas, filia, dixit, habes.
Hoc quoque jus nostris Superi tribuere puellis:
Materies illis ludibriumque sumus.
Nec tibi, si vellent, Superi succurrere possent:
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45.

50.

55.

60.

65.

70.

75.

80.

85.

90.

Iupiter ardori defuit ipse suo.
Fabula narratur (nisi quatenus omnia vati
Scire licet) magnis non nisi nota Deis:
Iupiter imberbis, nec adhuc a fulmine dictus,
Fulmine seposito factus amator erat.
Tactus erat primo tenerae Iunonis amore,
Nec pro germana coepit habere Deam.
Viderat hoc quondam senior Saturnus in illo,
Sed poterat casto crimen amore tegi.
Saepius accedens Cybele laudavit utrumque,
Et pietas visa est digna favore poli.
Saepius amborum conspexerat oscula furtim:
Oscula tunc signum simplicitatis erant.
Suspicio nondum divosque hominesque tenebat:
Ultimus erroris terminus ille fuit.
Nunc sceleris metus in scelere est: diffidere gaudet
Inque alio mores quisque timere suos.
Interea crebro suspiria ducere coepit,
Et lepidus coepit tangere corda furor.
Quaque suos gressus tacite germana ferebat,
Huc etiam gressus contulit ille suos.
Iverat huc Iuno: subito concessit eodem
Iupiter. assedit: junxit et ille latus.
Oscula poscebat. sed sola quid oscula possunt?
Nec satis e voto res ea visa fuit.
Oscula figebat: sed quid post oscula posset
Nesciit, et morbum coepit amare suum.
Quid faceret? laesos macies exhauserat artus,
Nec vigor in toto corpore priscus erat.
Quid faceret? narrat Cybelae sua vulnera matri.
Nec mora, Saturno rettulit illa suo.
Protinus admovit senior sua lumina Chiron,
Et trepidam coepit sollicitare manum.
Audiit hoc curva latitans in valle Prometheus,
Caucaseam nondum pascere jussus avem:
Utque fuit primum teneri consultus amoris,
Risit, et ad matrem jussit abire suam.
Corycidas rupes, Themis, et loca dicta Camoenis
Postmodo, Boeotiam forte tenebat humum.
Hic Superis responsa dabat; non Delphica saxa,
Scilicet, aut ulli cognita laurus erat.
Paruit infelix. Themidis delubra petuntur.
Templa Deae, cespes stramine tectus erat.
Huc ubi perventum est, humilem complectitur aedem
Iupiter, et fulmen ponit ad antra suum.
Reddita vox luco est: vocem audivere sub antris
Naïdes, et vultus occuluere Deae:
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95.

100.

105.

110.

Hoc Iuno quod poscis habet: gremioque sub illo,
Quas petis hic sortes et tua fata gerit.
Obstupuit coeca perculsus imagine vocis
Iupiter: et qua tum simplicitate fuit,
Rursus in amplexus Iunonis fertur, ut ante,
Et lepide vultum jungit, ut ante, suum.
Utque nihil desit, velamina ponere iussit
Ad thalamum: vestes jussa reponit humi.
Sic pariter juncti jacuere sub arbore quadam:
Dum simul in somnum lapsus uterque fuit.
Nil tamen ulterius potuit rursusque recessit,
Et nondum didicit, quid sibi vellet amor.
Nunc quoque nesciret, toties neque factus adulter
Implesset proprio sanguine turpis humum:
Capra viam monstravit anus, fidissima nutrix:
Hoc coelum officio fida ministra tenet.
Crimine nunc quivis proprios praetervenit annos,
Et metuit saeclo castior esse suo.
Tu quoque, Foresti, nimium peccabis in una,
Si pereas aevi commoditate tui.

(Je wordt uitgenodigd voor een feestmaal omdat een meisje dat graag wil, je
mag niet langer op je veilige plekje blijven. Tot nu toe placht jij, Forestus, al
je tijd met de Muzen alleen door te brengen en was je heel veilig. (5) Wat doe
je toch, ongelukkige? Waarom ga je recht op de vlammen af en haast je je het
ongeluk tegemoet te gaan? Zie er van af, te veel vertrouwen te hebben in de
feestende massa zolang je nog jong en onervaren bent. Als je namelijk
volhardend hoopt op een verwonding door Amor, (10) tracht je ook de met
bloed bevlekte pijlen van dat kleine godje naar je toe te halen. Jij hebt niet
even veel runderhuiden om als Ajax, zelfs veertien huiden zullen zijn pijlen
niet tegenhouden. Pijlen, als je het nog niet weet, verspreiden zich vanuit die
ogen en beter dan een Trojaan Grieken treft, weet Amor harten te treffen. (15)
Briseis heeft Achilles, toen die haar vaderland in het nauw bracht, weten te
raken; dat meisje heeft zich gewroken met haar ogen. Hij, die geen wonden
kende, die met geen enkele stoot te doorboren was, was weerloos toen hij het
gelaat van dat meisje gezien had. Maar jouw papieren, vreugde van de
geleerden, zullen verstoffen en het dichterschap zal heel ver van je zijn. (20)
Ook zul je, als je het eenmaal ontwend bent, niet goed meer tot dichten
komen en je zult de Muzen niet goed meer tot hulp kunnen bewegen. Alles
zal je ontvallen; want wat verliest hij die verliefd is, niet? Langzamerhand zul
je door je talent in de steek gelaten worden (25) en noch de verrukkingen van
zoete dichtwerken, noch de grote Homerus zullen je meer zoveel genot
verschaffen. Alles verandert: de dingen laten een ander gezicht zien als de
verslappende liefde eenmaal aan komt sluipen. Zo hebben de Goden zelf, zo
hebben de sterren het gewild: (30) een mooi meisje draagt ons noodlot in haar
schoot. Jupiter, die zo vaak getroffen is door een waanzinnig liefdesvuur, zei
dat er ver weg voorspellende oude vrouwen leefden. Van de godin van Delos
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wordt verteld, dat zij over haar maagdelijkheid en haar huwelijk die drie godinnen, de meesteressen van ons lot, geraadpleegd heeft. (35) Atropos stemde
toe, de zusters legden de te spinnen draden klaar en hun handen, die het lot
bepalen, volbrachten hun taak. Zij kwam weer thuis en terwijl zij haar lot aan
haar twijfelende vader uiteenzette, viel zij hem om de hals. Jupiter lachte haar
toe, kuste haar gezicht en haar mond en zei: (40) ‘Hier heb je net evenveel
Schikgodinnen, dochter. Dit recht hebben de goden hier boven ook aan onze
meisjes toegekend: wij dienen hun tot gespreksonderwerp en tot speelgoed.
De hemelgoden zouden je niet te hulp kunnen schieten, ook al zouden zij dat
willen: Jupiter zelf kon niets doen aan zijn liefdesgloed. (45) Het volgende
verhaal wordt verteld, dat slechts de grote goden bekend is (maar het is nu
eenmaal een dichter vergund, alles te weten): toen Jupiter nog geen baard had
en hij nog niet naar zijn bliksem genoemd werd, had hij zijn bliksem
opzijgelegd en was hij verliefd geworden. Hij was beroerd door zijn eerste
liefde, voor de tere Juno en (50) hij begon die godin niet langer als zijn zuster
te beschouwen. Dit had de oude Saturnus op een keer aan hem gezien, maar
de euvele daad kon verhuld worden door de kuise aard van die liefde. Cybele,
die nogal eens langskwam, prees de beide jongelui en vond dat zo’n eerbiedwaardige liefde de gunst van de hemel verdiende. (55) Dikwijls had zij
heimelijk toegekeken als die twee elkaar kusten; kussen waren toen een teken
van onschuld. Goden en mensen waren nog niet achterdochtig: hij was wel de
laatste die een fout kon maken. Tegenwoordig heerst er als er sprake is van
een misdaad direct de angst voor een nieuwe misdaad: iedereen heeft er
plezier in om wantrouwen te koesteren (60) en te vrezen, dat de eigen slechte
eigenschappen ook in een ander leven. Intussen begon hij steeds vaker te
zuchten en maakte een aangename hartstocht zich meester van zijn hart. Waar
zijn zusje zonder iets te zeggen heenging, daarheen richtte ook hij zijn
schreden. (65) Was Juno hierheen gegaan: plotseling was Jupiter op dezelfde
plaats; zette zij zich neer, dan kwam hij aan haar zijde zitten. Hij vroeg steeds
om kusjes, maar wat heb je nu aan kusjes alleen? Dat was niet echt wat hij
wilde. Hij kuste haar, maar wat hij na die kussen zou kunnen doen, (70) wist
hij niet en hij begon van zijn ziekte te houden. Wat moest hij doen? Zijn
ledematen waren verzwakt en uitgeput van magerte en zijn lichaam was niet
langer krachtig zoals vroeger. Wat moest hij doen? Hij vertelde zijn moeder,
Cybele, van zijn liefdeswonden en direct bracht die dat over aan haar
Saturnus. (75) Al gauw liet de oude Cheiron zijn ogen nu over hem gaan en
begon hem met trillende hand door elkaar te schudden. Prometheus, die, toen
hij nog niet als voedsel moest dienen voor een vogel uit de Kaukasus, zich
verborgen hield in een welvend dal, hoorde er van. Zodra die over die tedere
liefde geraadpleegd was, (80) lachte hij en stuurde hij hem naar zijn moeder.
Themis verbleef bij toeval bij de Corycische rotsen, een plaats, die in een
latere tijd aan de Muzen toegedeeld was en in het land van Boeotië lag. Hier
gaf zij de hemelgoden antwoord; men wist namelijk nog niet van de rotsen
van Delphi en niemand ook wist van de laurierboom. (85) De ongelukkige
gehoorzaamde en men ging op zoek naar het heiligdom van Themis. De
tempel van die Godin was een met stro bedekte plaggenhut. Toen men hier
aangekomen was, kuste Jupiter de nederige tempel en zette zijn bliksem bij
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een grot neer. Het heilige woud deed een stem horen (de Naïaden diep in de
grot vernamen die stem (90) en bedekten hun gelaat): ‘Juno heeft wat je
verlangt en zij is het die jouw lot, waar je hier naar komt vragen, in haar
schoot draagt’. Jupiter stond, getroffen door die stem van een onzichtbare,
verstomd (95) en in zijn onschuld snelde hij weer naar Juno’s armen, zoals
vroeger, en legde zijn gelaat – hoe heerlijk – weer, zoals vroeger, tegen het
hare. Om het aan niets te laten ontbreken, vroeg hij haar, haar kleed af te
leggen om hun huwelijk te bezegelen en zij legde haar kleren, zoals haar
gevraagd was, op de grond. Zo lagen zij samen bijeen onder een boom (100)
totdat ze beiden tegelijk in slaap vielen. Meer echter wist hij niet aan te
vangen en toen hij weer wegging, had hij nog niet geleerd wat liefde nu
eigenlijk inhield. Ook nu zou hij het nog niet weten en zou hij, die zovele
malen overspelig geweest is, de aarde niet op schandelijke wijze met zijn
eigen nakomelingen gevuld hebben, (105) als een oude geit, zijn zeer trouwe
voedster, hem niet ingelicht had; vanwege deze dienst staat die trouwe dienares aan de hemel. Iedereen nu is, als hij zo iets doms doet, zijn leeftijd ver
vooruit en is er bang voor om te kuis te zijn voor zijn tijd. Ook jij, Forestus,
zult over de schreef gaan met een meisje (110) als je zou toegeven aan de
losse manieren die jouw leeftijd eigen zijn.
vs 12: Ovidius (Ars 3,111-2): ‘Scilicet Aiaci coniunx ornata venires, / cui tegumen septem
terga fuere boum?’
vs 32: fatidicas …anus: zie Cicero, Nat. D. 1,8(18): …nec anum fatidicam stoicorum
prÒnoian, quam Latine licet Providentiam dicere…, en ook 2,29(73).
vs 75: de centaur Cheiron (of Chiron) was de zoon van Saturnus en Philyra (Hyg., Fab.,
praef. 14; 274,9). Cheiron was een geneesheer. Hij was zeer kunstzinnig.
vs 80: alleen Aeschylus (Prometheus 18,211 en 874) noemt Themis als moeder van
Prometheus. In Delphi gold Themis als opvolgster van Gaia, die een aardorakel had
(Pauly, 2e Reihe 5,2, kolom 1627-8).
vs 81: zie Ovid., Met. 1,320-21 (Deucalion komt bij de Parnassus): ‘…Corycidas nymphas
et numina montis adorant / fatidicamque Themin, quae tunc oracla tenebat.’
vs 84: laurus: Apollo orakelde oorspronkelijk via de laurier; Hom. Hymn. Apoll. 396:
…˜ti ken e‡p˙, xre¤vn §k dãfnhw guãlvn ÍpÚ Parnhso›o (Pauly 13,2,1439-40).
vs 107: praetervenire komt in het klassieke Latijn niet voor.

Bijlage III
(Daniel Heinsius; Heinsius 1649, 421)
In mortem subitam N.V. Adriani Forestii, Ioannis F. in exemplum pie defuncti,
ac Reipub. prima propemodum aetate erepti.
Primaevus majorque suis Forestius annis
(exequias Heinsi maesta papyrus eat)
vix ortus Patriae sol occidit. Ille parentum
spes, & primaevae conjugis unus amor,
quae gravida, atque una testatur prole parentem,
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et sibi quod superest, nunc quoque monstrat avo.
Ille autem, nulla corruptus imagine lethi,
praesentem sibi cum sensit adesse Deum,
cygneas subito voces vitaeque futurae
auspicium lingua deficiente dedit.
Sic igitur praesensque sibi praesensque futuris,
nec vitae aut vano tactus amore sui,
occidit hic, oriturque illic, ubi quisque piorum
nascitur & vitam, non moriturus, adit.
(In de lente van zijn leven is <de zoon van> Van Foreest gestorven (laat dit
droeve geschrift van Heinsius naar de begrafenis gaan); hij was ouder dan zijn
jaren en voor het vaderland een zon die nog maar net was opgegaan. Hij was
de hoop van zijn ouders en de enige liefde van zijn jonge echtgenote, die
zwanger is en hem de ouder maakt van één nakomeling en die nu wat haar
rest ook aan de grootvader toont.
Hij echter, geenszins verzwakt door de verschijning van de dood, zong, nu hij
voelde dat God bij hem was om hem te helpen, onverwacht zijn zwanenzang
en gaf stamelend een vooruitblik op het leven dat ging komen. Zo stierf hij
hier dan, bij zijn volle verstand, maar ook al levend in de toekomst en niet
bezeten van een ijdele liefde voor het leven of voor zichzelf, om daar op te
staan, waar alle vromen herboren en het eeuwige leven deelachtig worden).

Bijlage IV.
Brief van Foreestius aan Petrus Cunaeus (FA VII,1,71; ‘Latijnse brieven van mijn
grootvader Jan van Foreest 1632-1638’).
Doctissime Cunaee,
Beatos eos esse duco qui tanquam Lucianeus Mercurius et Charon ex edito loco res
humanas considerant, beatissimos autem illos, qui non tantum quid rerum hic geratur
perspiciunt, sed et ceteris qui non iisdem oculis utuntur quodcunque in vita peccetur
planum faciunt atque id commodissima ratione corrigunt. Horum in numero tu merito
ponendus es. Nemo enim mores sui saeculi magis intus et in cute novit, nemo vitia
facetius et minus morose censuit. Latine agis certe; id est non modo Prisciani, verum
etiam Martialis, mente, qui (ut nosti) illud lepidum et jocosum interpretatur. Ex quo
constat quantum te genius a plebe segregatum habeat; plerisque enim in hoc genere
scribendi (ut et in aliis ubi haec duo requiruntur) utrunque video deesse. Rationem tuam
valde probo, quandoquidem non minus ad virtutem pertinere arbitror vitia ante oculos
poni quam virtutem ipsam. Fateor quidem illud Platonis verissimum esse, si facies
honesti cerneretur, mirabiles excitaturam esse amores sapientiae. Non tamen facies
turpitudinis, si cernatur, minus mirabiles terrores sui inijciat. Sed quamvis redeat eodem,
sive virtus ad se alliciat, sive vitia a se deterreant, magis tamen mihi placet tuus quam
Philosophorum instituendi modus. Nam ut omittam quod illorum scribendi ratio non tam
spirantem et exactam imaginem exhibeat virtutum, quam vitiorum satyra, plebs Numae
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densaque turba non valde tangitur Philosophorum praeceptis, dum vel desperat propter
difficilem virtutis viam, vel retrahitur, cum videat ipsos institutis suis minime congruere,
vel languescit cum nihil faceti nihil iucundi in horum scriptis occurrat. Satyra vero, dum
ludet et ridet, mirifice docet: homines hic non personae ambulant in scena. Cum itaque
in hoc scripti genere nihil ficti nihil umbrarum sit, sed omnia vera et solida, necesse est
ut vel minimi sensus homines continuo commoveantur. Gratulor ergo tibi, mi Cunaee,
quod cum immensa doctrina sapientia tibi obtigerit; quod quam paucis contingat Satyra
tua sit testis. Reipublicae vero literariae et Academiae nostrae gratulor quod tantum
patronum nactae sint. Gratias praeterea tibi summas habeo quod absentiam nostram non
sinis de amore tuo erga me minuere, nec unquam me tuorum laborum expertem habes.
Ex animo te precor ne boni, quod mihi facis, te paeniteat, neve me desinas amare:
mutuum a me fiet, vale.
Zeer geleerde Cunaeus,
Ik acht hen gelukkig die als Lucianus' Mercurius en Charon vanaf een verheven plaats
het menselijk bedrijf in ogenschouw nemen, maar het allergelukkigst acht ik hen, die
niet slechts waarnemen wat hier gebeurt, maar ook de anderen, die niet over dezelfde
scherpe blik beschikken, duidelijk maken wat er zoal in het leven aan fouten gemaakt
wordt en dat op een zeer passende wijze corrigeren. Onder die mensen moet u – u hebt
het verdiend – gerekend worden. Niemand immers kent de zeden van zijn tijd meer van
binnenuit en voelt ze beter aan, niemand heeft de gebreken er van geestiger en minder
kleingeestig gewogen. ‘Latine agis’, u gaat op z’n Latijns te werk, zoveel is zeker, dat
wil zeggen niet alleen in de geest van Priscianus, maar ook van Martialis, die (zoals u
weet) alles een geestige, grappige draai geeft, en op grond daarvan is het duidelijk,
hoezeer uw genie u van het volk gescheiden houdt. Bij de meesten immers zie ik dat als
zij dit genre beoefenen deze beide eigenschappen ontbreken (zoals ook bij anderen, als
die twee vereist worden). Uw manier van doen staat mij erg aan, omdat ik van mening
ben dat het niet in mindere mate tot deugdzaamheid leidt dat ons onze fouten voor ogen
gesteld worden dan dat ons de deugd zelf voor ogen gesteld wordt. Ik vind zeker dat
Plato’s woorden zeer waar zijn, namelijk dat ‘als men het gelaat van een schoon mens
zou opmerken, dat een verbazingwekkende liefde voor de wijsheid zou opwekken’. Niet
echter zou het gelaat dat de schande toont een minder wonderbaarlijke angst voor zich
inboezemen als het gezien wordt. Maar hoewel het op hetzelfde neerkomt, of nu
deugdzaamheid aanlokkelijk is of slecht gedrag een afkeer inboezemt, vind ik uw
manier van onderricht toch aardiger dan die van de filosofen. Want - om er nu maar aan
voorbij te gaan dat hun manier van schrijven niet zo'n levensecht en nauwkeurig beeld
van de deugden geeft als de satire van de gebreken – het volk van Numa, de grote
massa, wordt niet erg geraakt door de voorschriften van de filosofen zolang het óf
wanhoopt vanwege de moeilijke weg van de deugdzaamheid óf zich terugtrekt omdat
het ziet, dat zij zelf allerminst in overeenstemming met hun voorschriften leven, óf
begint te verslappen omdat er niets geestigs, niets grappigs uit hun werk naar voren
komt. De satire echter onderwijst buitengewoon goed door te spelen en te lachen; hier
lopen mensen, geen gemaskerden, over het toneel. Omdat er dus in geschriften van deze
soort niets voorkomt dat verzonnen of schimmig is, maar alles waar is en vast gegrond,
kan het niet anders dan dat zelfs mensen met een heel klein beetje verstand dadelijk
geraakt worden. Ik feliciteer u er dus mee, mijn beste Cunaeus, dat u wijsheid gepaard
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aan een heel grote geleerdheid ten deel gevallen is; laat uw satire ervan getuigen, hoe
weinig mensen dat overkomt. Maar de Respublica literaria en onze Universiteit feliciteer
ik er mee dat zij zo’n grote beschermheer verkregen hebben. Bovendien ben ik u zeer
dankbaar dat u niet toestaat dat mijn afwezigheid enige afbreuk doet aan uw genegenheid voor mij en u mij steeds van uw arbeid op de hoogte houdt. Diep uit mijn hart
smeek ik u, geen spijt te hebben van de weldaden die u mij bewijst en niet op te houden,
mij als uw vriend te beschouwen; ik zal hetzelfde doen. Het ga u goed.
Enige opmerkingen:
- Lucianeus, Mercurius, Charon: Lucianus was een (satire)schrijver uit de tweede eeuw na
Chr. Hij schreef onder meer een dialoog tussen Charon en Hermes, waarin de eerste de
laatste verzoekt om hem de aarde te laten zien. Hermes zal dat na enig tegenstribbelen
doen en gaat op zoek naar een geschikte, hooggelegen plaats: TÚ m¢n ˜lon, Œ Xãrvn,
ÍchloË tinow ≤m›n de› xvr¤ou, …w ép' §ke¤nou pãnta kat¤doiw (zie bijv. Loeb
Classical Library, Lucian II (London 1960) 2 (p. 400)).
- Fateor quidem illud Platonis verissimum esse etc.: zinspeling op Plato’s Symposion
210a-211c, waar Diotima Socrates vertelt hoe men het Schone moet bereiken. In 210 e
komt hier ti yaumastÚn voor; Foreestius gebruikt ‘mirabiles’. 210 e: prÚw t°low ≥dh
ﬁ∆n t«n §rvtik«n §ja¤fnhw katÒceta¤ ti yaumastÚn tØn fÊsin kalÒn, toËto
§ke›no, » S≈kratew ,...
- Plebs Numae densaque turba: zie Mart. 10,10,3: …qui de plebe Numae densaque turba
sumus?

Bijlage V
(R. van Heemskerck, 1635; FA VII,1,76)
Viderat e summo Parnassi culmine Phoebus
Pegason excusso Bellerophonte vagum?
Viderat, et noster sonipes rectore carebit,
Inquit, et effraeni quolibet ore ruet?
Non ita, namque etsi prima de gente Poëtas,
Dignetur tergo vix meus isto suo,
Non tamen egregio subduxerit ora Foresto,
spreverit aut tanti digna lupata viri.
An cui Rex Equitis complexu indulsit honorem
Gallicus, huic Phoebi non famuletur equus.
(Had Phoebus van de hoogste top van de Parnassus Pegasus zien rondvliegen
toen die Bellerophon afgeworpen had? Ja, dat had hij gezien, en hij zei: ‘Zal
ons ros een berijder missen en ergens neerstorten, omdat hij geen teugels
draagt? Nee, zo zal het niet gaan, want hoewel mijn <lieveling> dichters van
de hoogste rang zijn rug nauwelijks waardig acht, zal hij zich toch niet aan de
uitmuntende Forestus onttrekken of de teugels, die een zo groot man passen,
afwijzen. Of zou het paard van Phoebus soms een man niet dienstbaar zijn
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aan wie de Franse koning in zijn genade de eer heeft gegund, Ridder te
mogen zijn?)
Bijlage VI
(Caspar Barlaeus, 1645; FA VII,1,58)
Risimus errorem lepidum, vir magne, sed illud
Dicere me vobis forsitan illepidum.
Non ego flagrantes superum per culmina Musas
Occului mensis, docte Foreste, tuis.
Transmissum tibi carmen erat cum carmine. nulla
Fraude dedit famulae, qui tulit ista, tuae.
Haec ignara mali, et tibi noti nescia vatis,
Forsan amatoris plus memor illa sui,
Neglexit dare versiculos. quos vespere caeco
Sustulit ex oculis sors inopina tuis.
Forte Senatorum non sueta accumbere mensis,
Erubuit vultu nostra Camaena suo.
Expedit erravisse tuos. protrita decebat
Carmina non isto iudice velle legi.
Te mihi facundum fecit res ista poëtam,
Accenditque tuas fabula pulchra faces.
Sic saepe aut famulae, vel vos, errate ministri;
Elicuit grandes parvulus error opes.
At magis erratum est, (fateor Praeclare) quod Aulae
Hornanam Haganae posthabuere togam.
(Wij hebben gelachen om die grappige vergissing, mijn waarde, maar het is
misschien niet aardig van mij dat tegen u te zeggen. Niet ík heb de Muzen, die
vol vuur door het hoge verblijf van de goden gaan, verborgen gehouden voor
uw tafel, geleerde Forestus. Ik had <een dienaar> twee gedichten voor u
gegeven. Hij heeft die zonder kwade opzet aan een dienstbode van u gegeven,
die ze mee heeft genomen. Zij heeft, zich van geen kwaad bewust en niet
wetend dat het een u bekende dichter betrof (ze dacht misschien wel meer aan
haar vrijer!) die versjes niet aan u gegeven; een onverwacht toeval heeft ze in
de duistere avond aan uw ogen onthouden. Misschien kreeg onze Muze, niet
gewend als zij is om aan te zitten aan de tafels van Senatoren, wel een kleur.
Het kwam goed uit dat uw personeel zich vergist had; het paste die afgezaagde gedichten wel om niet gelezen te willen worden door een dergelijke
beoordelaar. Een en ander heeft gezorgd dat u mij een fraai dichtwerk zond:
dat mooie verhaal heeft uw fakkel doen ontbranden. Zo moeten jullie, dienstertjes, of ook jullie, bedienden, je maar dikwijls vergissen: zo’n kleine fout
heeft aanzienlijke schatten te voorschijn geroepen. Maar er is (dat moet ik wel
even kwijt, mijn beste) nóg een fout begaan, want men heeft de welsprekendheid van Hoorn achtergesteld bij die van het Haagse Hof.)
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Bijlage VII
Epitaphium voor Johan van Foreest door Henricus Bruno (FA VII,1,12)
Columen Senatus, officina Musarum,
Mensura Justi, vita disciplinarum,
Medulla Suadae, Candor ipse virtusque
Forestus isto requiescit in busto.
Musas juberem lachrijmare, nî cunctas
Secum abstulisset, lachrijmarer extinctum,
Si quid valerem, non juvantibus Musis,
Quae sunt Foresti morte prorsus extinctae,
Aut si doloris flamma, corda depascens,
Non lachrijmarum absorbuisset humorem.
Disertius tacebo, scilicet luctu
Loquace tantum nescit exprimi damnum,
Sin forte tantum possit exprimi damnum,
Pro me loquatur, lachrijmetur hoc saxum.
Henricus Bruno; Cal. Iun. 1652.
(Forestus, die een steunpilaar was van het landsbestuur, een werkplaats van de
Muzen, een maatstaf voor wat rechtvaardig is, de ziel van de wetenschappen,
een centrum van de overredingskunst en de oprechtheid en deugdzaamheid
zelve, rust in dit graf. Ik zou de Muzen bevelen te wenen, als hij die niet allen
met zich mee had genomen, ik zou de overledene bewenen, als ik zonder de
hulp van de Muzen, die door de dood van Forestus helemaal verdwenen zijn,
iets waard zou zijn, of als de vlam van het verdriet, die mijn hart verteert, het
vocht van mijn tranen niet in zich had opgenomen. Ik zal - dat is welsprekend
genoeg - maar zwijgen, want met woorden van rouw kan een zo groot verlies
toch niet uitgedrukt worden. Maar als misschien een zo groot verlies toch tot
uitdrukking gebracht kan worden, laat dan deze steen voor mij spreken en
voor mij wenen.)
Bijlage VIII
(Lofdichten van Reinerus Neuhusius en Henricus Bruno op Exsequiae Turni; FA VII,
1,94)
Ad Amplissimum Virum, D. Theodorum à Vrijburch. Med. Doct. Cos. Senat. &
scholarcham Alcm. &c. Cum remitterem Turnum Forestianum.
Antiquae Veneres sic prisca in veste revertunt
Iam Batavis, Cyrrhaeque iterum manare lepores
Incipiunt. Docet excellens hoc vena FORESTI,
Musarum Legumque patris. Quo vindice major
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Surgit honos Rutilûm Regi, regnoque Latino.
Et Iuturna sui fratris felicius urnam
Adspergit lacrijmis: gaudens in fonte renasci
Tunc Numico, ut fidum Turni testetur amorem.
Credite: non nostra ex toto deferbuit aetas;
Aut obtusa adeo gestamus pectora Belgae,
Ut non saepe aliquid Divis & Apolline dignum
Prosiliat. Nobis et pulcher origine Caesar
Nascatur. Nunquam deêrit mens enthea vatum,
Si Mecaenatum MUSAS sufflaminet ardor.
Reinerus Neuhusius, Rector
1646, 20 Decemb.
(De liefdesgodinnen van weleer keren nu op deze wijze in hun oude gewaden
terug naar de Nederlanders en de bekoorlijkheden van Cyrrha beginnen overal
weer op te wellen. De uitmuntende dichtader van Forestus, vader van Muzen
en wetten, leert <ons> dit. Door zijn toedoen wordt de eer van de koning der
Rutiliërs en het Latijnse rijk groter en is ook Iuturna minder wanhopig als zij
de urn van haar broer met tranen besproeit: zij verheugt zich er over dat zij nu
herleeft in de bron van de Numicus, zodat zij van haar trouwe liefde voor
Turnus kan getuigen. Geloof het maar: onze tijd is niet totaal uitgeblust en
ook zijn wij Nederlanders niet zo afgestompt dat er niet dikwijls iets bij ons
tevoorschijn springt dat de Goden, dat Apollo waardig is en er bij ons geen
Koning van schitterende afkomst geboren zou worden. Nooit zal ons de door
een god bezielde geest van dichters ontbreken als het enthousiasme van
beschermheren de kunsten stimuleert.)
vs 2:

vs 8:

Cyrrha: een aan Apollo gewijde stad in de buurt van Delphi. (Sen., Herc. Ot. 92-3:
Cyrrhaea Paean templa…/…meruit; Cyrrhaea vates: een zieneres, die gewijd was
aan Apollo)
Numicus: een riviertje aan de kust van Latium.

Ad nobilissimum amplissimumque virum D. Ioannem Forestum, in suprema Hollandiae
Zelandiaeque curia senatorem, de ejus poematio quod exequias Turni sive XIII et XIV
Aeneidos inscribit.

5.

Vatum maxime, cujus excitatum
Chelys proxima provocat Maronem,
Vatum maxime, cujus alta Clio
Ex alto revocat polo Maronem,
Qui per te redivivus atque morte
Post tot saecula temporumque lapsus,
Sibi continuatus, ecce, crevit
Parte Aeneidos arduae; suumque
Cernit non alium tuo cothurnum,
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In te visus et alter ipse et idem;
Heros optime, qui fremente fato,
Aeterno calamo, potente dextra
Divis Manibus ac diu sepultis
Heroum reparas refersque vitam,
Et sinis neque mortuos perire:
Qui sic exequias Ducis peremti,
Invicti reliquis Ducis, sed uno,
Uno Anchisiade minoris olim
Turni Dauniadae gravi sonoro
Planctu prosequeris, legentibusque
Fecisti dubium stupentibusque
Utrumne exequiae Ducis peremti
Janus quas memoraverit poeta,
An vivi fera proelia et trophea
Maro quae memoraverat poeta,
Celso carmine debeant praeire;
Quid dicam, taceamve, quidve coner
Thaleia tenui, levi Phaleuco?
Mihi relligio est tuasque laudes
Culpa deterere ingeni, tibique
Nullae sufficiunt, Iane, laudes,
Quam quae sufficiant tuo Maroni.
Quo, si non potes esse major, esse
Par certe poteris, fatente Momo,
Extendens quoniam libris Maronem,
Extendens quoniam libros Maronis,
Stylo tam simili et pari Camoena,
Poetam facis esse grandiorem.
Henricus Bruno.

(Tot de zeer voortreffelijke Heer Johannes Forestus, lid van de Hoge Raad
van Holland en Zeeland, over zijn gedicht met de titel 'Exequiae Turni of
boek 13 en 14 van de Aeneis'.
Gij grootste der dichters, wiens lier de tot leven gewekte Vergilius zeer nabij
roept, gij grootste der dichters, wiens verheven Muze uit de hoge hemel
Vergilius terugroept, die, door uw toedoen weer herleefd en na zovele eeuwen
aan de dood ontsnapt, zijn werk voortgezet ziet en – kijk toch – nog gegroeid
is door een <nieuw> deel van de hoge Aeneis en merkt dat zijn cothurne geen
andere is dan de uwe - het lijkt hem, dat hij in u een ander en ook zijn eigen
zelf is - gij voortreffelijke held, die, terwijl het lot knarsetandend toeziet, met
uw eeuwige pen en uw machtige hand het leven van helden die lang geleden
gestorven en begraven zijn, hernieuwt en aan hen teruggeeft en niet toestaat
dat de doden verloren gaan, gij, die hier de uitvaart van de gedode leider,
Turnus (de zoon van Daunus, die voor niemand onderdeed dan voor één man,
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één man alleen, de zoon van Anchises), beschrijft met zware, welluidende
klanken vol rouw en de verbaasde lezers in twijfel hebt gebracht of nu de
uitvaart van de gedode leider, die de dichter Forestus vastgelegd heeft of de
hevige gevechten en de trofeeen van hem, toen hij nog leefde, die de dichter
Vergilius had vastgelegd in een verheven gedicht, de voorrang moet hebben wat moet ik zeggen of niet zeggen, wat moet ik ondernemen met mijn kleine
talent, mijn lichte verzen? Ik ben bezorgd dat ik uw roem verminder met mijn
geringe vermogens, terwijl voor u, Janus, geen loftuitingen voldoende zijn
dan degene die voldoende zijn voor uw Vergilius. Als u niet groter kunt zijn
dan hij, zult u hem toch stellig kunnen evenaren - dat moet zelfs Momus wel
toegeven - aangezien u door Vergilius door boeken groter te maken en de
boeken van Vergilius groter te maken met een zozeer gelijke pen en even veel
talent, zorgt dat hij een nog indrukwekkender dichter is.)
vs 28: Phalaecus (Fãlaikow) is een Griekse dichter naar wie een hendecasyllabische
versmaat is genoemd. Een phalaecium (phalaecum, phalaecium carmen) bestaat uit
een spondee, een dactylus en drie trocheeën.
vs 30: zie Hor., Carm. 1,6,12 (culpa deterere ingenii).
vs 34: Momus is een personificatie bij m«mow (hoon, berisping, blaam); zie bijv.
Hesiod., Theog. 214; Plato, Rep. 487a; Babrius 59,6.

Bijlage IX
(Jacobus Revius; Revius II,20-21)
Zee-vaert.

5.

10.

15.

20.

Dolphijnen dry en vier in de lazure gronden
Te samen waren met een stale raecx gebonden,
Sy swommen eenen pat, sy rusten te gelijck,
Geen onweer was so swaer, geen storm so vreeselijck
Die dese coppel mocht doen breken of ontknopen.
Al dede hem de see aen allen sijden open,
Al stoven van malcaer de schepen oost en west
Die volgden eene vlagg’ en sochten een gewest;
Dees blijvende vereent in ongeschender trouwen
Wel lichtelijck ‘tgeraes der baren conden stouwen:
Ja dorsten metter tijt cloeckhertich vallen aen
De schuymers vanden hooch-verdiepten Oceaen,
De monsteren (hoe groot en machtich) te becrijgen.
Den stouten wallevisch begost voor haer te nijgen,
Het tomelose vee van Proteus duyckte neer
En dede dese schaer een conincklijcke eer.
Der wateren monarch aenboot haer alle schatten
Die sijne cluften hol en welfselen bevatten.
Al wat de Indus draecht, al wat Hydaspes voet
Als Heeren vande see haer rolde te gemoet.
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29.

Een grauwe gauwe visch met acht of tien gesellen
Niet connende door macht, door list haer docht te vellen,
Quam lijselicken aen en swom rontom haer heen,
Hy wispte metten steert, en wou met sachte reen
Haer raden als een vrient dat sy de see verlieten
Om voor haer bracke schuym in vryheyt te genieten
Het liefelijcke lant, en leven daer in rust.
Maer niemant van haer al en wasser toe belust.
Want hadden sy het drooch’ voor ’twater wtgecoren
Sy hadden zee, en lant, en lijf, en al verloren.

Scheuringe. (Revius II,21)

5.

10.

Verblinde borgery wat dwaesheyt gaet u over?
Den leeu’ die u bewaeckt en vryet voor den rover
Wildy dien onbesuyst nu scheuren van malcaer?
De eene treckt de huyt, de ander pluckt het haer,
De derde grijpt na t’hooft, de vierde na de poten,
De vijfde na de borst, de seste na der stroten,
De sevende misschien een stuck crijcht vanden steirt.
Wie is de oorsaeck doch dat ghy dus tiert en beirt?
Eylaes! Het sijnse die u valschelijck toescheeuwen
Dat ghy van eenen leeu sult maken seven leeuwen.
Hout op eer’t wort te laet. Want scheurdy hem van een
Soo sal hem op het lest behouden uwer geen.

Bijlage X.
In Exuvias tuas (B. de Hubert; FA VII,1,71)
Magne vir, Exuvias Latio dum carmine frangis,
Auriacosque deos in tua vota trahis;
Quis neget Exuviis quin foeda superbia tantis
Excidat Hispano, et terra Brabanta tremat:
Et praesaga mali, majora pericula credat
Impendere sibi Flandria, dives humus:
Exuviasque novas tibi praebeat altera tellus
Qua ruet intrepido milite Nassovius;
Exuviasque novas tibi suggerat altera Laurus
Principis Auriaci, condecoranda metris.
Fausta tropaea, quibus tantus contingit Homerus,
Qui cladem memorat SYLVA superba tuam.
Hinc negat alterius celebrari posse cothurno
SYLVA, quid! Exuvias non aliunde petit
Quam censu FORESTE tuo, quoi Cyrra secessus
Divinos pandit, Pieridesque favent.
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(Grote man, wie zou er, nu u uw 'Exuviae' in Latijnse hexameters dicht en de
Oranjes, die u als goden vereert, in uw gebeden opneemt, kunnen ontkennen,
dat door uw grote 'Exuviae' de Spanjaard zijn vuile hoogmoed ontvalt, het
Brabantse land siddert en Vlaanderen, dat rijke land, het ongeluk voorvoelt en
gelooft, dat grote gevaren haar boven het hoofd hangen, dat een ander land,
waar de telg van Nassau een inval in zal doen met zijn onvervaarde krijgers,
reden voor u zal zijn voor nieuwe ‘Exuviae’ en dat een nieuwe lauwerkrans
van de prins van Oranje, waaraan met een gedicht luister verleend moet
worden, u nieuwe ‘Exuviae’ ingeeft? Gelukkig de trofeeën aan welke een zo
grote Homerus toevalt, die over uw nederlaag vertelt, trots Den Bosch. Zo
ontkent Den Bosch dat het door de cothurne van een ander verheerlijkt kan
worden, ja, het tracht geen ‘Exuviae’ ergens anders vandaan te halen dan uit
de schatkamer van u, Forestus, voor wie Cyrrha haar goddelijke verblijfplaatsen opent en die door de Muzen begunstigd wordt.)
vs 15: Cyrrha: zie bijlage 8, vs 2.

Bijlage XI.
(Caspar Barlaeus; FA VII,1,58; Barlaeus 1655, II, 503)
Felix, quae veterem mihi conciliavit amicum,
Et vatem vati junxit amica ratis.
Crescit amicitiae titulus, dum dulcis Iacchi
Nimbulus adspergit, docte Foreste, duos.
Ipse ego, ne tanto credar non dignus amico,
Hoc tibi Reginae trado, Senator, epos.
Sic dixi & cecini Mariam, triplicisque coronae
Mater in his chartis seque suosque legit,
Auriacique Ducis thalamos, venerandaque Belgis
Federa, & hinc Regum, Caesaris inde domos.
Debemus quam multa rati. Post prandia, Musas,
Te pene amissum reddidit illa mihi.
(Gelukkig het vriendelijke schip dat mijn vroegere vriend met mij verenigd
heeft, dichter met dichter. Onze mooie vriendschap werd hechter, terwijl een
wolkje lekkere wijn ons tweeën, geleerde Forestus, besproeide. ‘Ik overhandig persoonlijk dit epos voor u, Senator, aan de Koningin om te voorkomen dat men mij een zo belangrijke vriend niet waard acht.’. Dat heb ik
gezegd en ik heb de loftrompet gestoken over Maria, en <ook> de moeder
van drie kronen leest op deze bladzijden over zichzelf en haar familie, over
het huwelijk van de prins van Oranje, een voor de Nederlanders eerbiedwaardige verbintenis, en over de huizen van koningen en van een echte
Caesar. Wat zijn wij dat schip veel verschuldigd! Na het eten en het muzenwerk heeft het mij u, die ik bijna verloren had, teruggegeven.)
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- De 'Regina' uit vers 6 is Maria de Medicis, de moeder van Henriëtte Maria,
koningin van Engeland, en de grootmoeder van Maria Henriëtte, de jonge echtgenote van Frederik Hendriks zoon Willem (zie ook VG 43, vers 15, en Hymen
Auriacus, het epos, waar in vers 6 sprake van is). De Caesar uit vs 10 zal Frederik
Hendrik zijn.
(Barlaeus 1655, II,399)
Hae sunt Amstelia flagrantes aede favillae,
Sic sacer Aonio ferbuit igne focus.
Accendit fax ista facem, Vulcania Phoebum,
Et dum templa, piis vatibus arsit apex.
Magne vir & gentis decus immortale Forestae,
Nuper amicitiae fax rediviva meae,
Cui summos regina Themis concessit honores,
Seque cupit tanto vindice diva coli:
Hos lege funestos populis mercantibus ignes,
Signaque ab irato Numine maesta cape.
Non tamen irati sunt haec documenta poëtae,
Sed potius luctus publica signa mei.
Quem si non ratio, jam mox, te praeside mensae,
Discutiet primo vespere caena brevis.
(Dit is de vurige as van een Amsterdamse kerk, op een dergelijke wijze
gloeide de vervloekte brandstapel van Hercules. Die kwalijke fakkel heeft
weer een andere fakkel doen ontbranden, Vulcanus’ vuur ontstak dat van
Apollo en terwijl de kerk in brand stond, gloeide er ook iets op in het hoofd
van vrome dichters. Grote man, onsterfelijk sieraad van het geslacht Van
Foreest, onlangs weer tot leven gekomen fakkel van mijn vriendschap, aan
wie koningin Themis de grootste eer heeft toegekend - die godin begeert door
een zo grote beschermer vereerd te worden – lees over deze voor ons handelsvolk noodlottige brand en laat de droeve tekenen die gezonden zijn door een
vertoornde God, tot u doordringen. Dit is echter niet het werk van een
toornige dichter, het zijn veeleer de openlijke tekenen van mijn droefheid. Als
mijn verstand die <droefheid> niet kan wegruimen, zal toch weldra een licht
avondmaal aan uw tafel dat doen.)
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Bijlage XII.
Deze bijlage bevat een parafrase van het Hooglied en van psalm 78, gepubliceerd in Merita
Principis Auraicae in Belgas. Van het Hooglied heb ik om Foreestius' werkwijze toe te lichten
de eerste Ecloga vertaald en van enig commentaar voorzien.
Cantici Canticorum Solomonis paraphrasis in consolationem Ecclesiae scripta.
Ecloga I.

5.

10.

15.

20.

25.

30.

35.

Sponsa: Admoveat tantum mea lux fragrantia labra,
ut mihi summa suae (magnum est hoc munus amanti)
oscula delibet. Matura dulcior uva est
amplexus mihi, sponse, tuus, qui corpore toto
halat odor! Talis pulcros it gutta per artus
sponte sua, qualem sudantia balsama reddunt;
tale tuum nomen, vel si quid suavius ipsum est.
Eia age, tu trahe me: chorus omnis deinde sequetur,
cumque in odoratum me, Rex formose, cubile
duxeris, ad limen dicet connubia laeta,
atque tuos pingui vino proponet amores.
Non tamen hic gravitas augusta silebitur, utque
iustitiae et veri cultor te diligat omnis.
O niveae comites, Solymaeae sidera prolis,
fusca quidem, sed non turpis, sum, nec sua fuscis
gratia deest: Arabum sunt et tentoria fusca,
et fuscis adytum sepsit rex ipse tapetis.
Ne tamen, aequales, me spernite, non meus ille est,
at rapidi solis, color; hoc Sol imbuit ora.
Dum mecum pugnant, soboles materna, sorores,
facta fui custos vitis, sed dum mihi vitis
alterius cura est, densis mea sentibus horret.
Dic, precor, o mea vita, quibusnam pascis in oris
quave pecus, donec saevit sol, molle sub umbra
occulis? In pastus comitum ne forte tuorum
errabunda ferar, neu sim tibi, sponse, pudori.
Sponsus: Grex tibi monstrabit, sexus pulcherrima vestri;
tu modo, si nescis, ovium vestigia serva
et sinito propter caulas errare capellas.
Certe ego te bijugis compono, qui mihi forma
inter Niliaci praestant armenta tyranni.
Quam blande, mea bella, genas tibi fibula frenat!
Quam blande collo demissa monilia pendent!
Ergo insigne novum malae mox fiet utrique
argenti gemmis flavo frondente metallo.
Sponsa: Dum rex accubuit mensae (sensisse putares)
suavius halavit solito mea nardus in illum.
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40.

45.

Ille velut myrrhae beneolentis copia mecum est,
quae spirat roseas inter suspensa papillas
uvaque ab Engaddi generoso palmite lecta.
Sponsus: Nil non, Sponsa, tui pulcrum est. Os spirat amores,
atque oculi fragrant laeta sub fronte columbae.
Sponsa: Nil non, Sponse, tui pulcrum est et amabile, noster
e folijs torus est semperque virentibus herbis;
fulta domus viva cedro est vivaque cupresso.
Ecloga II.

5.

10.

15.

20.

25.

30.

35.

Sponsus: Flos ego Saronis rosaque in convalle virenti
suave rubens. Qualis sentes haec inter inertes,
talis formosas inter mea cura puellas.
Sponsa: Qualis in inculto malus pulcherrima saltu,
talis formosos inter mea vita sodales.
Illius umbra mihi placuit placitaque resedi
tentavique simul foetus superimpendentes,
e quibus ambrosiae succos haurire videbar.
Hinc saturam duxit genialem laetus in aulam
inque suas dulci stipatas nectare cellas,
queis Amor e puro nos signifer irrigat auro.
Fac animus vino redeat mihi, fac mihi stratum
mollibus e pomis: animus me linquit amore.
Laeva caput teneat, cor dextera fulciat aegrum.
Sponsus: Per capreas ego vos, Nymphae, cervasque fugaces,
delicias, Nymphae, vestras, obtestor adorans:
ne quocunque meos strepitu turbetis amores,
neve prius dulci solvatis vincta sopore
lumina, quam velit ipsa suosque attollat ocellos.
Sponsa: Fallor, an haec sponsi vox est? Venit, ecce, per altos
laetitia saliens montes velut hinnulus acer
aut pernix capreae pullus. Iam pariete solo
dividimur; post hunc speculatur, dumque fenestris
inserit os, medium iam se dedit ille videri
atque ita me dulci prior est affatus amore.
Eia age, delitiae nostrae, mea bella venito.
Fugit hyems gelidique imbres, et mitior aura
invitat teneros coelo se credere flores.
Iam volucrum cantus redeunt, iam finibus illis
turturis auditi gemitus et amabile murmur.
Induit et ficus baccas et protulit uvas
vinea, iamque intus redolent nascentia vina.
O tu, cui domus est aut rupis rima, columba,
aut exesa silex, liceat mihi cernere vultus
et voces audire, quibus me cogis amare.
Vitibus, o pueri, foetis defendite vulpes
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et cum prole mala gentem captate dolosam:
praecipit autumni venientis munera nobis.
Hic meus, huius ego, neutrique est altera cura,
et commune pecus per laeta rosaria pascit.
Sed tempus meminisse tui, mea vita, cubilis.
Ante redi liquidus quam portet frigora vesper
et lepidas abiens secum Sol auferat umbras.
Hinnulei doceant hoc te capreaeque sequaces,
qui reditus norunt horas et tempora somni.
Ecloga III.

5.

10.

15.

20.

25.

30.

35.

Sponsa: Anxia quaesivi toto mea gaudia lecto;
hei mihi, quaesivi, sed non apparuit ille.
Surgere iam certum est totamque errare per urbem,
et mea per vicos, per compita gaudia quaeram.
Hei mihi! Quaesivi, sed non apparuit ille.
Dum vagor huc illuc oculosque per omnia volvo,
occurrunt vigiles. Ecquis dum circuit, inquam,
excubias, ecquis nostros conspexit amores?
Vix hos transieram, meus ut sese obtulit ignis.
Nec mora complector geminis affusa lacertis
sublimemque fero neque eum demittere visum est
ante meae thalamo quam sistam matris in ipso.
Per capreas ego vos, Nymphae, cervasque fugaces,
delitias, Nymphae, vestras, obtestor adorans,
ne quocunque meos strepitu turbetis amores,
neve prius dulci solvatis vincta sopore
lumina, quam velit ipse suosque attollat ocellos.
Sponsus: Quaenam progreditur solo per devia saltu,
o comites, fumo similis, quem saepe videmus
in speciem palmae teretis succedere coelo?
Non alius vapor est myrrhae turisque flagrantis,
omnigenumve struem si quis succendat odorum.
Sponsa: En, magni Solomonis, opus mirabile, lectum,
quem bis ter deni iuvenes, custodia lecta,
circumstant, quibus ars bellum, queis praelia ludus,
et femur ad laevum pendet cuique aureus ensis,
intrepidos noctis motus caecosque tumultus.
E cedro Libani caesa de vertice lectus
arte laboratus multa: sunt, ecce, columnae
argento e solido, sunt e meliore metallo
fulcra tori, Tyrio laquearia murice rorant.
Interior sponda est dominae celata figura,
innumeras inter quam prodit forma puellas.
Ite foras, Nymphae, calathosque relinquite vestros,
ite, morae pretium est terrarum cernere solem
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pro radijs duplici gemmis auroque corona
tempora fulgentem, genitrix quam sedula caro
imposuit capiti felicis tempore tedae,
tempore quo tota persensit gaudia mente.
Ecloga IV.

5.

10.

15.

20.

25.

30.

35.

40.

Sponsus: En, quam vera tibi forma est, quam nescia cultus,
o mea lux! Inter crines utrimque fluentes
lumina pro baccis flagrant tibi blanda columbae.
Ipse Giladino tonsis in monte capellis
mollior est crinis. Quid pulcris dentibus aequem!
Tale pecus niveum cum foetu quodque gemello
progreditur, postquam tonsum est, e flumine puro.
Hic color, hic ordo est, interlucentque labellis
ceu geminis nuper saturatis murice filis.
Suavior ore suo vox est; quid tempora dicam,
quidve genas? Flagrant fusis utrimque capillis,
distinctum veluti nativis undique gemmis
Punicei frustum pomi. Quid eburnea colla
procerumque decus memorem? Stat talis ad auras
turris Iessei, monimentum nobile, Regis,
mille virum clypeis armisque insignibus ardens.
Capreolis possim geminis conferre papillas,
qui simul in viridi pascuntur lilia valle.
Thuriferos repetam colles, queis plurima myrrha
illacrymans virgae felicis miscet odorem,
dum gelidi cessent aurae spirare sereni
atque aprica solo nondum discesserit umbra.
O, quam formosa es, quam nulla labe voluptas!
Huc ades, aut aliquo saltem de vertice montis
prospice, seu Libanus, seu te sublimis Amanus,
sive Senir, seu te nemorosus detinet Hermon.
Huc ades, o mea sponsa, quis est nam ludus in altis
rupibus? Immites habitent sine saxa leones.
O soror, o mea sponsa mihi me carior ipso,
hinc mihi surripuit modo me tuus alter ocellus,
illinc una tui furata est bacca monilis.
Amplexus superat vinum tuus, oscula nectar,
atque odor in pulcro qui corpore, quicquid odorum est.
Destillant roseis fragrantia mella labellis,
sub lingua nivei lactis mellisque perennis
fons salit, at Libani vestis tua spirat odores.
O soror, o mea sponsa, mihi me carior ipso,
talis honos horti est septi vel fontis operti,
inque sua rivus qui clauditur obiice vena.
Ora nemus referunt tua, cui, nisi Punica malus,
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haud alia est arbor, cum primi palmitis uvis,
cinnamaque et nardum, casiamque et tura crocumque,
myrrhamque atque aloën cum cunctis suavibus herbis.
Sponsa: O fons, qui scatebris humectas dulcibus hortos,
o vivae puteus lymphae celsoque cadentes
de Libano rivi, vos, o, vos alloquor, aurae,
huc ades, o Aquilo quique huic contrarius Auster,
inque vicem flabris mulcete salubribus hortum,
illius ut totis distillent balsama rivis.
Nunc, o sponse, tuo nemori succede, tuosque
carpe lubens fructus et gratos combibe succos.
Ecloga V.

5.

10.

15.

20.

25.

30.

Sponsus: O soror, o mea sponsa, mihi me carior ipso,
in nemus, ecce, meum veni; iam messis odorum
facta mihi est, myrrhamque meam et mea cinnama legi,
et mea mella, favis ut erant stipata, comedi,
et mea vina mei libavi flumina lactis.
Nec vos, o socij, praesentia spernite vosque
oblectate mero dapibusque et solvite curas.
Sponsa: Victa gravi somno (nam nox erat) ipsa iacebam,
mens insomnis erat, cum vox ad limen amantis
et pulsae sonuere fores; haec dicta notavi:
O soror, o mea lux, aperi, mea blanda columba,
o quae labe cares, aperi; miserere madentis:
canet rore caput, stillant mihi rore capilli.
Deposui vestem; rursusne hac induar, inquam?
Et lavi plantas; rursusne has pulvere foedem?
Ille per exiguum, quod vidit forte, foramen
inseruit dextram. Qua visa protinus ipsa
viscera sunt concussa mihi, dumque erigor et iam
pessulus est tactus digitis caeptusque moveri,
per digitos lacrymae manant, ut ab arbore myrrhae,
illius attactu quas felix pessulus hausit.
Ianua cum patuit, mea lux discesserat illinc,
et mihi vox huius cunctos e pectore sensus
abstulerat; postquam redijt mens, quaerere tendo
quem non conspicio, sed non apparuit usquam,
teque voco, sed non respondes, sponse, vocanti.
Interea vigiles me deprendere vagantem,
sauciaque elabor vixdum pallaque relicta.
At vos, o nitidae, proles Solymaea, puellae,
obtestor, si forte meus sese offerat ignis,
ne grave sit vobis illi haec mea dicta referre,
quod morior, propere nisi se mihi sistat, amore.
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Hierosoly- Qualis amans tuus est, o formosissima virgo,
mitanae: qualis amans tuus est, ita ut obtesteris euntes?
35.
Sponsa: Candet suave rubens et qualis signifer ille est,
inter mille decem iuvenum qui corpora lectus.
E puro caput est auro crispisque capillis
qui corvo color est flagrant huic laeta columbae
lumina, quae vitrei resplendent fontis ad undam
40.
circum rore levi, quo lota, nitentia lactis
aut referunt gemmam dominae quam nobilis auro
annulus includit. Malas quis conferat horto
turifero, structus pulvinis talibus ille est.
Lilia convallis, myrrha rorantia, labra;
45.
arte manus illa formatae, gratiaque illa est,
quam praefert tereti commordens annulus orbe
chrysolithum; crebris distinctus venter eburnus
sapphiris; suras geminis habet ille columnis
marmoreis similes, solidum quas sustinet aurum.
50.
At qualis Libani status est, praestantior ipse
aëria cedro; dulcedo est ipsa palatum.
Denique delitias omnes hic continet unus.
Talis amans meus est, talis mea vita, puellae.
Ecloga VI.
Hierosolymitanae:

5.

10.

15.

20.

Quo tua lux abijt, sexus pulcherrima nostri?
Dic modo qua tua lux deflexerit; ibimus una,
et, quocunque feret via, vestigabimus illum.
Sponsa: Ad sua discessit Tempe mea vita, puellae,
turiferosque hortos, ut oves per amoena vireta
pasceret, utque simul legeret sibi lilia vallis.
Hic meus, huius ego, neutrique est altera cura,
et commune pecus per laeta rosaria pascit.
Sponsus: Pulcrior es Thirsa, Solymis iucundior, o lux,
formidabilior structis ad praelia signis.
Ah, deflecte tuos a me paulisper ocellos,
me mihi surripiunt: coma sat tua torquet amantem.
Illa Giladino tonsis in monte capellis
mollior, at nihil est nitidis quod dentibus aequem.
Tale pecus niveum cum foetu quodque gemello
progreditur, postquam tonsum est, e flumine puro.
Hic color, hic ordo est. Fusis utrinque capillis
parte genae flagrant niveae ceu fragmina mali
Punicei vivis hic atque hic obsita gemmis.
Sint mihi reginae decies sex, sint et amicae
has praeter decies octo mihi, sintque puellae
innumerae: tamen haec una est mihi lecta columba.
Illa fuit matri dolor unicus, illa voluptas
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unica nunc matri est, illam videre puellae
terque quaterque illam pariter dixere beatam.
Illam reginae laudarunt et minor ordo,
unaque vox erat haec unoque haec ore ferebant.
Quae velut Aurorae prodit decus aethere sudo?
Haec certe facies, cum formosissima, lunae est,
haec nitidi solis, sed sole est rarior illa,
formidabilior structis ad proelia signis.
Silva mihi est intrata nucum placuitque videre
si forte inciperent vallis mitescere foetus
et mea si gemmas vitis iam truderet et iam
induerit florem beneolentem punica malus.
Quo feror? Abripuit me mens laetisque quadrigis
reddidit assimilem, quas nutrit nostra iuventus.
O Sulamiti, tuos iterum da cernere vultus,
o Sulamiti, redi; quid in hac Sulamitide pulcri est?
Aptior, alternis quae ducitur, illa chorea est.
Ecloga VII.

5.

10.

15.

20.

25.

Sponsus: Quam pulcer tuus est incessus, quamque cothurnus
iste decet teretes suras, o principe nata!
Iuncturae femorum referunt insigne monile,
artificis primi non enarrabile textum;
qui medio ventre est nodus cratera rotundum,
qui facili ductus torno plenusque Lyaei est.
Ipse refert aptum frumenti venter acervum,
lilia convallis quem circumfusa coronant.
Capreolis possim geminis conferre papillas.
Erigitur coelo ceu turris eburnea collum.
Lumina piscinis certant Hesbonis amoenae,
at qualis Libani turris, quae tecta Damasci
prospicit, insigni talis stat nasus in ore.
Carmeli decus est capiti, coma defluit illo
bombycis filum quale est iam murice tinctum.
Porticibus Rex ipse tuis defixus inhaeret.
O, quam formosa es quamque es iucunda, voluptas!
Par tuus est habitus palmae, dulcesque papillae
sunt similes uvis. Iuvat altam scandere palmam
et manibus tentos ambabus prendere ramos:
ubere maturis mihi erunt potiora racemis,
oris odos rosei pomorum vincet odorem.
Suavius est vino guttur, quod labitur ultro
ad dominam somnoque virum devincta resignat
ora facitque loqui solito facundius illa.
Sponsa: Hic meus huius ego, neutrique est altera cura.
Eia age, nunc, mea lux, felicia rura petamus
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30.

35.

et nos accipiant virides hac nocte cupressi,
atque ubi iam lucem venientem senserit aether
visere surgamus si quid profecerit illic
vinea iamque uvas gerat et iam Punica mala
prodierint: nostros hic coniungemus amores.
Ecce, soporiferum gramen iam fundit odorem
mandragorae. Septis in nostris munera restant
autumni veteris, sunt et nova plurima dona
aestatis primae, tibi et haec servantur et illa.

Ecloga VIII.

5.

10.

15.

20.

25.

30.

Sponsa: O, utinam frater mihi sis atque ubera matris
duxeris eiusdem! Non, ut nunc, oscula furtim
dem tibi nec mihi sit tunc hoc fecisse pudori.
Ipsa manu ducam recta te matris in aedes,
tuque mihi fias vitae morumque magister.
Tunc ego odorati fundam tibi pocula Bacchi
et quod pressa novum nectar dant Punica mala.
Subde meo laevam capiti dextramque papillis.
Vos precor, o niveae, proles Solymaea, puellae,
ne quocunque meos strepitu turbetis amores,
neve prius dulci solvatis vincta sopore
lumina, quam velit ipsa suosque attollat ocellos.
Sponsus: Quae procul e saltu secreto prodit amanti
leniter innitens mollique innexa lacerto?
Hic ego te patulae stratam sub tegmine mali,
sub qua te peperit quondam pulcerrima mater,
difficili somno solvi (fuit ille veternus).
Tu me grata tuo signum velut imprime cordi,
et velut in digito signum gere nobile tecum.
Acrior hic morte est amor, haud secluserit ipse
hunc tumulus, praeque hoc torpet vis fulminis igni.
Non mare cum lacubus quotque in mare flumina currunt,
non Styx ipsa suis illum restinxerit undis.
Non mihi si quisquam censum nunc offerat omnem,
non opibus princeps illum ferat omnibus orbis.
Sponsa: En, nobis soror est, cui nondum nubilis aetas
et nondum crudae circum tumuere papillae;
quid, precor, hac fiet, cum sermo venerit huius?
Sponsus: Argento e solido super hanc fundabimus arcem,
et placet e cedro celata tollere portas.
Sponsa: En, ego iam, mea lux, arx sum meaque ubera turres,
et tibi propterea placuit mea forma videnti.
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Sponsus: Pulcra (nec invideo) Solomoni vinea regi est,
quam rex mille locat nummis in quemque colonum.
At propria colitur cura mihi vinea nostra,
et mihi magna satis; capias a quoque colono
tu licet, o Solomon rex, nummum mille quotannis
et capiat nummos bis centum quisque colonus.
O, quae purpureis halantes floribus hortos
incolis, o, cuius pendent a voce sodales,
pars aliqua illius nostras labatur ad aures.
Sponsa: Adsis, o mea lux, saliens velut hinnulus acer
capreolique leves, qui per iuga turea ludunt.

Vertaling van Ecloga I.
Bruid:

Bruidegom:

Bruid:

Laat mijn Licht mij slechts zijn geurige lippen reiken om mij, zijn lief, voor het
laatst (een groot geschenk voor iemand die verliefd is) zachtjes te kussen. Jouw
omhelzing is mij zoeter, mijn lief, dan <een tros> rijpe druiven; wat ruikt je hele lijf
heerlijk! (5) Er gaan als vanzelf net zulke druppels door je schone leden als de
balsembomen laten vallen; ook je naam is even zoet, of misschien nog wel zoeter.
Kom nu, neem mij met je mee, de hele vriendenschare zal met ons mee gaan, en
wanneer je, mijn schone koning, mij naar je geurige bed (10) hebt gevoerd, zal die
je bij de drempel een gelukkig huwelijk toewensen en met zware wijn klinken op je
liefde. Hier zal dan ook je verheven ernst genoemd worden en het feit, dat iedereen
die rechtvaardig en eerlijk is, om je geeft. Mijn vriendinnen, sterren uit Jeruzalem
en zo blank als sneeuw, (15) ik ben wel donker van huid, maar niet lelijk, en ook
zwarten hebben hun bekoring: de tenten van de Arabieren zijn ook donker van
kleur en de koning zelf heeft het geheime vertrek van zijn tent met donkere tapijten
afgeschoten. Kijkt toch niet op mij neer, mijn lotgenoten; ik ben het niet, die die
kleur heeft aangebracht, maar de snelle zon; daarmee doordrenkt de zon onze
gezichten. (20) Omdat mijn zusters als echte kinderen van hun moeder met mij in
onmin leven, ben ik verzorgster van de wijngaard geworden, maar zolang ik de
zorg heb voor de wijngaard van een ander, staat die van mij vol dichte doornstruiken. Zeg mij alsjeblieft, mijn leven, waar ga jij weiden en waar berg jij je vee
in de zoete schaduw zolang de zon te fel schijnt? (25) Want ik wil niet al dwalend
op de weiden van je vrienden belanden en jou, mijn lief, te schande maken.
De kudde zal het je wijzen, jij mooiste van alle vrouwen; je hebt, als je de weg niet
weet, slechts op de sporen van de schapen te letten en je geitjes dicht bij de
schaapskooi te laten rondlopen. (30) Luister, ik vergelijk je met het tweespan van
de farao van Egypte, naar mijn mening de mooiste dieren van al zijn kudden. Wat
staan je die haarspelden lief, mijn mooie meisje, zo tegen je wangen aan! Wat
hangen die kettingen mooi langs je hals! Zeg, je zult gauw een mooi nieuw sieraad
voor in je haar krijgen; het wordt van geel goud dat versierd is met zilveren stipjes.
Toen mijn koning aan tafel zat, blies mijn nardus hem een zoetere geur (je denkt
hem haast te ruiken) dan gewoonlijk toe. Mijn lief is mij als een bundeltje
welriekende mirre dat hangt te geuren tussen mijn twee roze borstjes en als een tros
druiven, die geplukt is van de edele wijnstok van Engaddi.

Bijlagen

Bruidegom:
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Alles aan jou is mooi, mijn liefste. Je mond ademt liefde uit en je duivenogen geuren onder je vrolijke voorhoofd.
Alles aan jou is mooi en beminnelijk, mijn liefste. Ons bed bestaat uit bladeren en
altijd groene kruiden, ons huis wordt gestut door levende ceders en cypressen.

Het Hooglied bestaat uit acht hoofdstukken; door Foreestius worden deze 'eclogae' genoemd: hij
beschouwt ze als een soort herdersgedichten (zie ook hierboven, zijn korte inleiding in proza
vóór MP 130: ≤rvikoboukolikÒw.)
Ook anderen hebben zich aan een 'vertaling' gewaagd; zo is er van Jacobus Revius Het Hoghe
Liedt Salomons uit 1621 (zie bijv. Revius I,97-126).
Als voorbeeld van Foreestius' werkwijze behandel ik nu Ecloga I. Voor het vergelijken van het
werk met de Nederlandse Bijbel is de Statenvertaling volgens de Nationale Synode van
Dordrecht (1618-19) gebruikt. Deze statenvertaling gaat terug op de Vulgata; Hiëronymus
raadpleegde voor zijn vertaling naast de Septuagint ook de oorspronkelijke Hebreeuwse tekst.
1- 4

parafrase van vs 2 van het Hooglied; 'magnum est hoc munus amanti' dient als
versvulling.
1. mea lux: bijv. Prop. 2,14,29 (nunc a te, mea lux, veniet mea litore navis).
2. munus amanti: Verg., Aen. 4,429 (quo ruit? extremum hoc miserae det munus amanti).
3. oscula delibet: Verg., Aen. 12,434 (summaque per galeam delibans oscula fatur); matura
dulcior uva: Ovid., Met. 13,795 (over de schone Galatea: lucidior glacie, matura dulcior
uva).
5-7 parafrase van vs 3. sudo: (uit)zweten.
'flagrantia unguentis optimis oleum effusum nomen tuum' wordt door Foreestius
uitgebreid; hij geeft het de vorm van een vergelijking; 'ideo adulescentulae dilexerunt te'
heeft hij niet overgenomen .
5-6 pulcros it gutta per artus/ sponte sua: vgl. Ovid., Amor. 3,14,38 (perque meos artus
frigida gutta fluit), Verg., Aen. 9,433-4 (…pulchrosque per artus/ it cruor) en Verg., Aen.
6,82 (sponte sua vatisque ferunt responsa per auras).
6.
sudantia balsama: Verg., Georg. 2,118-9 (Quid tibi odorato referam sudantia ligno /
balsamaque et bacas semper frondentis acanthi?)
8-13 parafrase van vs 4. Vs 8, 'Eia age, tu trahe me...sequetur': hier wordt de Vulgata: 'trahe
me post te curremus' (Ned. vert.: 'trek mij, wij zullen u naloopen') gevolgd. Vs 9:
'odoratum' wordt hier in de Bijbel niet als epitheton gebruikt. Vss 9-11: Foreestius
gebruikt 'cubile' in plaats van 'cellaria' en verandert zo de betekenis. In vs 13 gebruikt
hij, evenals de Nederlandse bijbelvertaling, die 'uitnemende liefde' heeft, 'ubera' uit de
Vulgata niet; 'gravitas augusta' en 'justitiae et veri cultor' dienen als vervanging.
8. eia age: Verg., Aen. 4,569 (eia age, rumpe moras….); Sil., Pun. 8,214 (omnis
Agenoridis rediit fauor. eia, age, segnis).
9. rex formose: Hor., Serm. 1,3,125 (formosus et est rex).
10. connubia laeta: Catull. 64,141 (sed conubia laeta, sed optatos hymenaeos).
11. pingui vino: Cels., Med. 2,18,11; Hieron., Comm. In Ezech. 8,27,18.
12. gravitas augusta: Ovid., Met. 6,73 (…augusta gravitate sedent).
13. iustitiae…cultor: Luc., Phars. 2,389 (iustitiae cultor, rigidi servator honesti).
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14-22 parafrase van vs 5. De donkere huidskleur ('fuscus': bruin, donker) wordt vergeleken met
de ‘Arabum tentoria fusca’ en met de ‘fuscis tapetis’ van de koning; de Vulgata gebruikt
‘tabernacula Cedar’ en ‘pelles Salomonis’.
densis mea sentibus horret (staat de mijne ruig met dichte doornstruiken): ‘vertaling’
van ‘vineam meam non custodivi’.
16. Arabum…tentoria: Vulg., Isa. 13,20.
19. rapidi solis: bijv. Catull. 66,3; sol imbuit ora: Claudian., Hon. Aug. 4,389 (quidquid sol
imbuit ortu) en Stat., Silv. 5,3,122-3 (…et ora / imbuit…).
22. densis mea sentibus horret: Verg., Georg. 2,410vv. (…Bis vitibus ingruit umbra / bis
segetem densis obducunt sentibus herbae: / durus uterque labor.); Verg., Georg. 2,142
(nec galeis densisque virum seges horruit hastis).
23-26 parafrase van vs 6. Vs 26: van ‘pudor’ is in de Vulgata geen sprake.
23. dic, precor, o: Mart., Epigr. 6,10,9 (Dic, precor, o nostri dic conscia virgo Tonantis,);
mea vita: Catull. 109,1 (Iocundum, mea vita, mihi proponis amorem).
26. neu sim…pudori: Ovid., Trist. 3,1,3 (neve reformida, ne sim tibi forte pudori).
27-29 parafrase van vs 7.
28. vestigia serva: Ovid., Met. 9,265 (…Iovis vestigia servat); Juvenc., Evang. Libri 2,383;
4,1.
30-31 parafrase van vs 8.
31. Niliaci…tyranni: omschrijving van ‘Pharao’; Luc., Phars. 8,281 (aetas Niliaci nobis
suspecta tyranni est).
32-33 parafrase van vs 9. Foreestius neemt het mooie beeld van de Vulgata ('pulchrae sunt
genae tuae sicut turturis' (turtur:tortelduif)) niet over, 'monilia (vs 33) wèl.
32. mea bella: Claudianus (C. spur. 14,3): ‘mea bella Cythere’.
33. collo demissa monilia pendent: Ovid., Met. 10,112-3 (over een hert: cornua fulgebant
auro demissaque in armos/ pendebant tereti gemmata monilia collo) en Verg., Aen.
7,278 (over paarden: aurea pectoribus demissa monilia pendent).
34-35 parafrase van vs 10. Foreestius geeft het meisje een nieuw sieraad voor elke wang, een
zilveren sieraad, overdekt met gouden stipjes; de Vulgata heeft: wij zullen gouden visjes
voor je maken met een zilveren zig-zagmotiefje. LS: murenula: I a small murena (late
Lat.); II Transf., a small necklace resembling a murena: aurum colli sui, quod quidem
murenulam vulgus vocat (Hiëron., Ep. 24,3 en In Isa. 2,3,19/21).
35. flavo frondente metallo: Mart., Epigr. 8,50,5 (flavo radiant electra metallo) en Verg.,
Aen. 6,143-4 (…primo avulso non deficit alter / aureus, et simili frondescit virga
metallo).
36-37 parafrase van vs 11; de Vulgata is gevolgd.
36. sensisse putares: Ovid., Her. 11,85 (Vagitus dedit ille miser - sensisse putares).
37. halavit…nardus: Lucr. 2,848 (et nardi florem, nectar qui naribus halat).
38-39 Het parallelisme van de oorspronkelijke tekst, dat in de Septuagint en de Vulgata
behouden is, heeft Foreestius niet gehandhaafd.
38. beneolentis: e-o lezen met synizese.
39. 'papillas' doet het m.i. veel aardiger dan 'ubera' (Vulgata); roseas…papillas: Catull.
55,12.
40. parafrase van vs 13; 'uva' in plaats van 'botrus cypri'.
Engad(d)i: Pauly 5,2, kol.2562: stad en bron in Juda, aan het zuidelijke einde van de
Dode Zee.
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41-42 parafrase van vs 14. Foreestius gebruikt in vs 41 en 43 een herhaling, evenals de
Vulgata (vs 14: ecce tu pulchra es amica mea; vs 15: ecce tu pulcher es dilecte mi). Het
bondige 'oculi tui columbarum' spreekt mij meer aan dan 'oculi fragrant laeta sub fronte
columbae.'
41. spirat amores: Hor., Carm. 4,13,19 ( quae spirabat amores).
42. laeta sub fronte: Verg., Aen. 11,238 (et primus sceptris haud laeta fronte Latinus).
43-44 parafrase van vs 15.
44. virentibus herbis: Ovid., Met. 4,300-1: …stagni tamen ultima vivo / caespite cinguntur
semperque virentibus herbis.
45. parafrase van vs 16; vivaque cupresso: Mart., Epigr. 6,49,4 (viva generata de cupressu).

In psalm 78 wordt stilgestaan bij het wel en wee van de Israëlieten vanaf de Egyptische slavernij tot aan koning David. Soms strafte God Zijn volk wegens ongeloof, maar uiteindelijk heeft
Hij het gered. Hieraan gedachtig moeten de Nederlanden nu, na het bestand, de strijd weer opvatten; zij zijn net als de Israëlieten Gods uitverkorenen!
Applicent sibi Belgae hunc PSALMUS 78.

5.

10.

15.

20.

25.

Ore favete omnes animosque advertite vestros,
Isacidae: pando non intellecta profanis
et quae longa dies alta caligine mersit.
Aeterna serie, patribus quae grandior aetas,
quae nobis retulere patres, me vate nepotes
narrabunt Domini miranda nepotibus acta,
nullaque progenies illum ventura silebit.
Namque ut cum proavis Pater inviolabile foedus
sanxerat, hanc ipsis legem generique ferebat
intemerata patres natis ut scita manumque
invictam memorent natique ex ordine natis.
Scilicet ut teneris inolescat sensibus ipsa
tantarum series rerum, soloque Jehova
ponere spem proles primis assuescat ab annis
molliaque incisa signentur pectora lege,
neve patres, genus indomitum semperque rebelle
ambiguumque animique vagi pro lege sequatur.
Ergo fugae soboles Ephraemi nescia quondam,
Ephraemi soboles, aciem munire sagittis
quae solet ut vallum tristemque accendere pugnam,
non tulit aspectumque hostis sonitumque tubarum;
foederis has rupti poenas legisque repulsae
spretorumque operum tantorum perfida pendit.
Irrita (quis credat?) venti iam signa ferebant,
plurima quae Pharijs dederat Pater optimus arvis,
ominibus firmans incredula corda parentum.
Horribili pelagus vastum discessit hiatu
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aërijque instar curvatum montes utrinque
praebuit insuetum trepidis iter. Humida luce
nocte vias longe signabat Pyramis ardens.
Aspera dissiluit secreto vulnere cautes
et subitis ferijt scatebris arentia circum
ora virum, tantumque agmen prorupit aquarum
ceu gravidas lymphis laxasset terra cavernas;
nec modo iam siccae superabant pocula turbae;
ipsa sitim posuit regio, multusque cucurrit
rivus, ubi exustis illusit ventus arenis.
Non tamen abstinuit solitis gens dura querelis
munificumque ausi rursus tentare Tonantem.
Iam spes cum dapibus defecerat: haud domus ulla,
haud pecus apparet, nemora undique et undique rupes,
cum sic aggreditur sanctum manus impia Numen.
Anne Deus mensam sylvis nunc instruet istis?
En, percussa silex perfudit flumine castra;
iamne laboratam Cererem pinguemque ferinam
vel quascunque epulas nobis apponere possit?
Talia iactantes coelo Deus audijt alto
terribilesque animus patiens exarsit in iras,
quod sua gens adeo gestaret ferrea corda
nec sibi tam claris didicisset fidere signis.
Continuo reserat portas sublimis Oympi
accumulatque omni glomeratas aëre nubes
aetheriae donis mensae, tantisque canistris
ingluviem sedare parat. Quae pondere victae
expediunt alto productas aethere fruges
atque epulas superum promunt mortalibus aegris.
Ecce aliud monstrum! Cadit Eurus et humidus Auster
surgit agens hyemem volucrum pro nubibus atris
involvitque diem pennis, ut inhorruit ingens
castra super nimbus, subito se scindit et imbrem
alituum tenuis demittit pulveris instar,
inque viros, inque arma virum et tentoria densae
praecipitant, mactatque sequens illapsa priorem.
Iamque nova tellus pluvia demersa latebat
et vix tanta famem superarat mensa nefandam,
cum Deus indomitum non ultra corde furorem
continet et tandem laxis immittit habenis
in saturos, sed adhuc oculisque animisque vorantes.
Ille ruit totum miseranda strage per agmen:
corpora lecta cadunt subitoque requiritur omnis
flos iuvenum. Sed nec meritis nec clade movetur
ferrea progenies. Ergo Pater acrius instat
supplicijs caraeque aut orbat munere lucis
aut trahere invisam subigit per mille labores.
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Ast ubi iam sat erat duris exercita rebus
atque relicta sibi sola est nec qua vaga flectat
lumina, sese aperit quidquam nisi mortis imago:
quaerere neglectum coepit tum denique Numen
et blandas adhibere preces finemque malorum
poscere supplicibus votis; sed fundit inanes
lingua sonos et quos mens non sua suggerit illi;
ipsa stupet legemque nihil nec foedera curat.
At Pater indignos quamvis miseratus ab alto est
et scelerum veniam dedit atque coërcuit iras,
non precibus fictis patrio sed victus amore.
Namque subit quod sint tantum levis halitus illi,
qui redit alternis in sese atque exit in auras,
dum semel et non iam rediturus in aëra tendat.
O, quoties saltus dum gens ingrata per altos
desertosque siti tractus et inhospita saxa
carpit iter, Dominum probris incessit amaris!
O, quoties tenuis si quae penuria rerum
urgeret, non posse sibi dare credidit illa
quae genuit, nec qui nutrit quodcunque movetur
exiguam nutrire manum dirique tyranni
relliquias! Ferus ille animis veterumque laborum
exciderat facies et tot miracula rerum,
queis tremefacta solo est ingens Aegyptus, et amnis
attonitus retro septenis oribus ivit.
Vertit in obscaenum se nobilis illa cruorem
lympha diesque aliquot sitijt tuus accola, Nile.
Quid varias referam pestes demissaque coelo
agmina! Nunc saevis strepit omnis regia muscis
vipereisque horret circum mucronibus aër,
nunc malus insedit ranarum exercitus arva
invaditque domos nec diris ipsa querelis
aula vacat; modo bruchus iners spem praecipit anni
horreaque eludunt depasta messe locustae,
aut lapidum vites arbustaque verberat imber
autumnumque ruit totum; pretiosa racemis
vina fluunt ruptis passim morisque cruentis
sparsa rubet tellus; virides armenta per herbas
grandine procumbunt veluti percussa bipenni,
et si quid pecoris superest absumitur igni.
Mox terrae coelique malis se monstra profundi
agglomerant Erebi dirisque ab sedibus adsunt
armatae facibus furiae torvisque colubris
infernisque agitant stimulis mortalia corda.
Terribilis super ira Dei morsque horrida saevit
per pecudumque hominumque genus nec funera vulgo
edere contenta est: carissima corpora quaeque
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corripit et luctum duplicat pereuntis amore.
At Pater intactos e tanto turbine rerum
transtulit Isacidas regni fatalis in arva.
Non iter hoc tellus armis obsepta, nec ipsum
impedijt pelagus; quin late gurgite scisso
obtulit hospitium migrantibus, utque recepit
purpureo fessos gremio, se vertit in hostem
armaque equosque rotasque virosque ipsumque tyrannum
obruit horrisono revolutus murmure vortex.
Utque propinquavit promissis finibus agmen,
ante pedes, quocunque ibat, Dux abstulit hostes
et vacuas pandit sedes desertaque regna.
Hic quoque non veriti priscis incendere Numen
opprobrijs et foeda sequi vestigia patrum,
non secus ac fallax iunctis prope cornibus arcus
solvitur et iactu dextram frustratur in ipso.
Sic studio recti modo gens intenta resultat
in veterem formam cunctisque in collibus aras
erigit adque aras variorum signa Deorum.
At non quae feriunt frustra, queis concipit, aures
vota Deum fallunt: ingens dolor aestuat imo
pectore, iamque odio gens est sua sanctaque Silo,
Numinis aeterni sedes; iam displicet illi
quidquid dulce fuit. Monimentum foederis, Arcam
et sua sacra dedit manibus scelerare nefandis.
Argentumque aurumque vetus pretiosaque vestis
diripitur; pubes gaza praestantior omni
aut ferro cadit aut flammis; connubia cessant
et ventura sua fraudantur saecula prole;
ipse suo, pecudum quas sparserat ante, sacerdos
sanguine respergit contempti Numinis aras.
Neu miserum possit coniux deflere maritum,
occidit auditam ad caedem sequiturque peremptum,
morsque aliena sua est et vulnere sternitur huius,
ut satis exhaustum poenae est atque ira resedit.
Ceu domitus vino miles clangore tubarum
excutitur somno iamque hosti caede furenti
oblitoque sui raptis volat obvius armis,
sic Deus exurgens hostes invasit ovantes
vulneraque ingeminans subita formidine versis
signa fugae turpis tergo, dum vita maneret,
dedecus aeternum genti, portare coëgit.
Non Ephraime tamen, quamvis acerrimus esses
Abramidum, rursus sacrum tibi credere pignus
foederis aut regni surgentis sceptra placebat.
Lecta domus Iudae bis sex e fratribus una est,
quae fieret regum genitrix custosque sacrorum.
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Namque sibi propriam sedem mansuraque templa
condidit omnipotens in fundamenta Sionem
substernens operi, natumque agrestis Iessae
eductum pecudes inter pecudumque magistrum
misit in imperium generosam pascere gentem
pro grege lanigero, pastoralisque supellex
protinus in tanti versa est insignia regni.
Ille pari cura populum fovet, atque solebat
vel iam depulsos vel adhuc sub matribus agnos.
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Bijlage XIII. Lijst van opmerkelijke woorden / woordvormen.
1. Grieks.
Foreestius heeft in zijn Griekse dichtwerk vele alfa's door èta's vervangen om het Ionisch te
laten klinken. Zo bijvoorbeeld katå krhtÚw en é°ll˙w (IH 4,94). Ook gebruikt hij vele malen
werkwoordsvormen met -sk-. De comparativus wordt enige malen met -≈terow in plaats van
met -Òterow gevormd (metri causa); bijv. leuk≈terow (IH 10,2). Al deze gevallen heb ik hier
niet vermeld.
égrÒmenow (IH 6,53)
ék°ein: het activum wordt in plaats van ék°omai gebruikt (IH 1,45).
énap¤lnamai (IH 14,65)
én¤merow (IH 19,9)
én≈numnow (IH 2,18)
éphvre›to: werkwoordsvorm, die afgeleid moet zijn van éph≈riow of épÆvrow (IH
14,21).
galhniÒv (IH 12,53)
dorÊkthtow (IH 1,61)
§mmãttv: alleen §mmãttomai komt in de klassieke literatuur voor (IH 6,3).
§pinÆnoyen (IH 7,44)
yhrÆteira (IH 13,50) als accusativus van het Ionische yhrhtÆr.
yhr≈dhw (IH 10,92)
yhtÆ (IH 13,6)
kunãw, kunãtow (IH 10,68)
labragoreÊein (IH 9,13)
maim≈vn (IH 10,8)
nukt¤menow (IH 8,33)
Ùmotref°vn (IH 9,15)
Ùr°gv: het activum wordt met mediale betekenis gebruikt (IH 5,79).
perÆn#e (IH 6,79)
peritrvpãv (IH 20,5)
potid°xnuto (IH 15,17)
poti°ldomai of pros°ldomai (IH 11,55)
sãroyron (IH 6,93)
tax¤vw (IH 6,116)
Íperopl¤ssaske: in de klassieke tijd werd het activum niet gebruikt (IH 14,14).
Ípol¤zvn (IH 8,14)
ÍcirefÆw (IH 10,39)
»num¤h (IH 14,10)

Bijlagen

2. Latijn.
Blemmyades (VG 70,12)
immorigerus (commentaar bij VG 10,8)
iconomachia (HR 20)
Isacides (HR 55,2)
Mauritianus (HR 68,6)
papicola (MP 20,10)
stropalacorda (MP 65)
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Summary
This dissertation consists of an edition of Jan van Foreest’s Greek poems and the greater part
of those written in Latin, provided with translations and a succinct commentary in Dutch. A
number of the Latin poems appears in print for the first time ever.
Jan van Foreest (‘Foreestius’), a descendant of the noble house of Van Foreest, lived from
1586 until 1651. He was a pupil of the Latin school at Hoorn until he enrolled – in 1600, at
the age of thirteen – in the faculty of arts of Leiden University. Its literary climate, animated
by such scholars as Janus Dousa, Josephus Justus Scaliger, Justus Lipsius and Bonaventura
Vulcanius, proved a stimulus for Foreestius, who gave evidence of an interest in poetry from
a tender age. In Leiden he also took up the study of law, which prepared him for the several
civic duties he was to perform throughout his life. He first became a member of the town
council of Hoorn, then secretary of the Gecommitteerde Raden (deputy councils) of WestFriesland and the Noorderkwartier and mayor of Hoorn. In 1638 he was appointed member of
the Hoge Raad (supreme council) of Holland and Zeeland. Apart from these offices, he was
chief landholder of the Heerhugowaard and Schermer polders and held a position on the board
of the Dutch West India Company (chamber of Hoorn).
In 1635 Louis XIII, king of France, elevated him to 'Chevalier de l'Accolade' (order of St.
Michael).
Foreestius was married to Josina van Segwaart. They had five children.
The production of poetry was confined to the few hours of leasure which Foreestius’ busy life
afforded him. In 1605, he published his first work: Idylla sive Heroës et alia poëmata
quaedam, a collection of short epic poems in Greek. All his later poetry was to be written in
Latin.
Foreestius was a member of the Reformed Church, a keen patriot and an ardent supporter of
the house of Orange, as becomes manifestly clear from his poetical works. These mainly
consist of comments on what happened just before and during the Eighty Years’ War with
Spain (Merita Principis Auraicae in Belgas [1620]; Hispanus Redux [1622], which appeared
together with Ad Magnum Britanniarum Regem and Exuviae Silvae Ducis). His devotion to
the house of Orange also comes to the fore in Hymen Auriacus (1641), written on the
occasion of the marriage of the stadholder Frederic Henry's son Willem to the English
princess Mary Henrietta Stuart. Religious zeal stamps his rhymed version of a number of
psalms, issued in Merita Principis Auraicae in Belgas. His twilight years yielded a
supplement to the Aeneid, published by P.G. Schmidt (Acta conventus neo-Latini Lovaniensis:
proceedings of the first international congress of Neo-Latin studies, ed. J. IJsewijn en E.
Kessler, 517-555) in 1973 and,.with a German translation, by H.L. Oertel (Die
Aeneissupplemente des Jan van Foreest und des C. Simonet de Villeneuve) in 2001. The city of
Alkmaar’s municipal archives, finally, preserve a large quantity of poems that have never
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been put into print; a number of these appear in the dissertation at hand. They also possess the
poet’s correspondence with contemporary scholars, such as – to name but a few of many – his
friend and kinsman Daniel Heinsius and his son Nicolaas; Janus Dousa; Cornelis van der
Mijlen; Caspar Barlaeus; Anna Maria van Schurman and Hugo de Groot. Some of these
letters were published by H. Bots (‘Descartes 'le bon Français'’, in XVIIe siècle 92 (1971) 133141, and ‘Jan van Foreest en Christina van Zweden’, in Holland 8 (1976) 207-215).
Foreestius was proficient in the composition of both Greek and Latin hexameter poetry. His
verse is metrically sound, which makes for smooth reading. He does not shrink from
enjambment; on the other hand, he frequently uses stopgaps to fill out a verse. The poems
abound with allusions to the classical poets; his Greek poems resound with Homer, those in
Latin with Vergil and Ovid. Both types are ornamented with multifarious figures and tropes;
they are not, however, quite without grammatical flaws. Sometimes, for example, we find
unannounced changes of a sentence’s subject. On the whole, Foreestius feels more
comfortable with Latin than with Greek.
Judging by the letters Foreestius received from his contemporaries, his poetry was highly
appreciated at the time. But it was not long before he passed into an oblivion so drastic that he
is not even mentioned in P. Hofman Peerlkamp in his De vita, doctrina et facultate poëtica
Nederlandorum qui carmina latina posuerunt (Haarlem 1838). In 1902 Nicolaas Beets,
married to a Van Foreest, devoted an article to the poet in order to rescue him from obscurity,
but it took the publication of several letters and the supplement to the Aeneid, some seventy
years later, to rekindle a more general interest in Jan van Foreest.
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