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Aantekeningen lessen van Jan Klein over Vondel 1e gedeelte 
Frits Winter 

 

Overzicht van Vondels oeuvre met kort commentaar van Jan Klein SDB 

 

1610-1632 Brabantse tijd 

De Pascha 1612 

Monoloog van Mozes tot zijn schapen: de expositie, zeer goed gevonden en zeer 

acceptabel 

Uittocht van de Joden uit Egypte. Visie in het voor- en nawoord uiteengezet: 

1 Uittocht van de Joden uit Egypte 

2 Uittocht van de Joden niet uit het aardse leven 

3 Uittocht van het Nederlandse volk uit Spanje 

De tweede versie komt niet zozeer tot uiting waarschijnlijk om zijn geloofsgenoten 

rustig te houden. 

De tragiek moest hij er zelf inleggen. De hoofdrolspeler blijft Mozes, de held wordt de 

farao, die in opstand komt tegen God en ten gronde gaat. 

Het is het jeugdwerk van een grootmeester, in vergelijking met later wat zwakker. Toch 

kan het naast de beste stukken van Hoofd en Bredero staan. Hij bewijst hiermee 

toneelschrijver te zijn. De lenteachtige sappigheid van zijn jeugd: ‘rijpe woorden zalig’ 

keert later nooit meer terug. De karaktertekening is prima. 

1613 Den Gulden Winckel Der Kostlievende Nederlanders. 

Een tekst bij een plaat, gedwongen in weinig woorden veel te zeggen. 

1615 De Helden Godes. Helden uit het oude verbond 

1617 De Vorstelijke waranda der dieren 

1618 Op de jongste hollandse transformatie 

1620 de heerlijkheid van Salomon.  

Vertaling van Du Bara een prachtoefening om zijn gedachten in goed Nederlands uit te 

drukken 

1620 Hierusalem verwoest.  

Tweede tragedie, Seneca als basis. Het heeft als inhoud volgens Vondel zelf:’ Gods 

strengheid over hen die gevallen zijn. Het wordt beschouwd als minder dan de Pascha. 

Vondels eerste schildering van de passie van Christus en tevens van het laatste oordeel. 

Het is opgedragen aan P.C. Hoofd, voor het eerst aan een niet Brabander. Een 

waarschuwing voor Nederland. 

1621 Gebedt over mijn geduerige quynende siekckte.  

Vondel maakt rond 1620 een crisis door, lichamelijk en geestelijk. Hij bedankt als 

diaken van de doopsgezinden. 
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1623-1632 Palamedes periode 

De lof der Zeevaart, perfecte techniek, speelse alexandrijnen. Babylons gevangenschap, 

Ps 136 (135) 

1625 Palamedes oft vermoorde Onnozelheid. 

Door de lof der zeevaart was Vondel in heel Amsterdam bekend geworden. Door 

Palamedes wordt hij in het hele land bekend. Vondel neemt de handschoen op voor 

Oldenbarneveld. Hij ontziet niets of niemand en krijgt dus binnen de korste keren 

problemen. Het is een satire op de terechtstelling van Oldenbarneveld, amper bedekt 

met Griekse namen. De regering was geheel pro- Maurits. Het is een levensdrama en dit 

was de bedoeling van Vondel. Palamedes wordt onschuldig veroordeeld door 

Agamemnon. Naast de lijst van de Griekse namen, maakt hij een lijst van de 

Nederlandse namen (sleuteldrama). Ook de predikanten krijgen een tik mee. Als 

hoogtepunt het proces in het derde bedrijf, geen grote tragedie, omdat Vondel te 

partijdig is. Het scheelde niet veel of hij was dezelfde weg gegaan als Johan van O. 

Adriaan Pauw eiste de uitlevering van Vondel. Dit weigert Amsterdam. Een schepen 

Burg had hem tot dit werk aangezet en betaald 200 fl boete. Vondel moet toch 

onderduiken. De regering verbiedt het boek met als gevolg dat iedereen het wil hebben. 

Al heel snel wordt het 6 of 7 maal herdrukt. Aldus beroemd geworden zwijgt Vondel 

niet meer. De Palamedes is de overgang naar zijn hekel periode. 

1625 Geuze Vesper of Sieckentroost voor de Vierentwintigh 

1625 Rommelpot op ’t Hanekot Satire op Pauw 

1625 Princelied 

1626 Geboorteklok van Willem van Nassau 

1627 Bruilofslied ter ere van P.C. Hoofd, die hertrouwt. Na zijn bekering treed er een 

verkoeling op. Hoofd kan de bekeringsijver van Vondel niet zetten. Vondel begreep dit 

niet. Zijn Brabantse stijl is geheel verdwenen. Techniek is volmaakt, alexandrijnen zijn 

prima. Het kunstige van Vondel is dat hij nooit tegen de syntaxis ingaat. 

‘Vechtzang’,  Bucksang aan’, ‘Catherina’, ‘Op het verongelukken van dokter Rossius 

(deze ging met vrouw en baby naar A’dam over het ijs’. 

Gesprek op het graf van Oldenbarneveld met een vreemdeling 

1629 Rijnstroom 

1630 Roskam, de corruptie onder de regenten gehekeld 

1630 Harpoen De tegenstelling tussen goede en slechte predikanten 

1631 Decretum Horribile Aanval op de predestinatie leer 

1631 Een otter in het bolwerk. Schipdicht tegen predikant Otto Bradius (predikant 

tegen de academie) die de dochter wilde trouwen van zijn collega v Bogaert. Koster 
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1632-1638 Louterings-periode 

1632 Konstantijntje 

1633 Saartje, kwaad op de onredelijke dood 

1633 Vossius Vertroostingen van Gerard Vossius 

1635 Maaike de Wolf 

1635  Josef of Sofompaneas .  

Vertalingen van Huigh de Groot uit het Latijn. Dit wordt later aanleiding voor de 

triologie 

Lyckdicht op Isabelle 

 

1637-’38 De Kruisbergh.  

Opgedragen aan Magdalena Baeck. Prachtig gedicht op de Eucharistie. Offerdaad en 

offervoedsel wil hij in een gevoel combineren. 

1637 Gijsbrecht van Amstel.  

Geschreven voor de opening v.d. schouwburg (hereniging van de twee kamers). Hij 

verlaat de weg van seneca en vergilius (monoloog- reijen-verschijningen) en kiest een 

eigen richting. Nu is Vondel de katholieke Vondel. Zijn bijzondere eigenschappen: 

1. Eerlijk – spontaan 

2. Normaal – gezond 

3. Rustig – Vurig katholiek 

4. Onblusbare levenskunst 

 

1639 Maegden  

Bekeringsspel. Vondels eerste dankgebed voor zijn bekering. In Keulen werd het 

eeuwfeest gevierd van de heilige Ursula. Ursula vertoefd met haar 10.000 gezellen in 

Keulen. Ook  Atilla is daar, hij bezet de stad. Atilla wordt verliefd op Ursula en Ursula 

ook min of meer op Atilla. Atilla wil Ursula Adriane maken en Ursula Atilla Christen. 

Ursula wil niet en Atilla wordt krankzinnig en vermoord haar en haar gezelinnen. De 

moordenaars worden wanhopig, razend, waanzinnig. Atilla verlaat de stad en zo wordt 

de stad  door maagdenbloed bevrijdt. Het dramatische effect is dat beide twijfelen. 

Personen:  

• Atilla – Renaissance Vorst – Barbaar  

• Aartsbisschop Aquitin Herder  Mens 

• Burgemeester 

• Juliaan Veldmaarschalk van Atilla 

• Ursula verlangend naar het martelaarschap 

• Beeremonde – Wichelaar Geslepen geval 
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1640 Gebroeders  

Palestina 3 jaar geteisterd door droogte. David vraagt de oorzaak aan het orakel. 

Antwoord: de Gabaonners moeten worden tevreden gesteld: Saul nakomelingen dienen 

te worden opgehangen. 

Zijn eerste stuk volgens Griekse opzet. Als David iets zegt spreekt hij meestal in 

Psalmen!!!!! Vondel leert om die reden de Psalmen van buiten! 

Hetgeen Goddelijk zijt,    Noodzakelijk 

Hetgeen het Goddelijke niet zijt,   Spaarzaam 

Hetgeen in tegenspraak:   Geenzins 

Personen: 

• David een groot mens 

• Gabaonners, dol op wraak, fel op hun doel 

• Gebroeders, echte aristocraten (komen pas in het 4e bedrijf op) 

• Rispe, vecht voor haar kinderen tot het bittere eind 

• Michol een echte vrouw met redeneringen die kant nog wal raken. 

Een koning moet als een God handelen. 

Saul gaat hieraan totaal ten gronde: misbruik 

Davids ziek gaat totaal ten gronde: goed doen 

1640 Josef in Dothan 

Aanleiding: de klassieke trits, na een vertaling van Huig de Groot’s Sofompaneas, die hij 

vertaalde. Hij bewerkte deze als Joseph aan het Hof, de andere is Joseph in Egypte, die 

hij het laatste schrijft. Het was direct een succes en werd tijdens zijn leven 7 maal 

herdrukt. Sfeer is landelijk-huiselijk, het is Vondels passiespel. 

Motto: Contra spem in spem. Joseph schijnt ten onder te gaan, maar de Rei wijst erop 

dat zijn leven een schakel is in de heilgeschiedenis, dankzij de Voorzienigheid. God trekt 

uit het kwade het goede. De vraag is: ‘Wat is het goede, wat is het kwade?’ 

Intrige: 

1. Morgenstemming 

2. Naderend onweer 

3. Orkaan 

4. Gods hand 

5. Puin 

 

Naar de Griekse opvatting speelt de rei mee n.l. die van Gods voorzienigheid. 

Actiestukken van het Goed 

• Joseph in zijn onschuld, in zijn voorbestemming, in zijn dichterlijkheid 

openhartig 
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• Jacob (treed niet op in het drama) in zijn begrip voor Joseph, door de broers 

uitgelegd als voortrekkerij – rok) 

• Ruben heeft twee kanten: 1 Broederliefde 2 Vaderliefde. Inactiviteit, 

lafhartigheid, ontstaan uit Ambitie? 

• Judas, de goede eigenschappen blijken slecht te zijn. Hij wil rust en vrede, maar 

gaat bij het sussen over lijken. Diplomaat 

• Simeon. Een echte herder, liefde voor zijn dieren, waardoor zijn haar voor Joseph 

nog sterker uitkomt 

• Levi, Ambitieus, hij wil de eerste zijn! Ruben en Joseph staan in de weg. Vol nijt 

Het zijn de zonen van Jacob, die de droom van de ladder had. 

• Ruben de dagdromer! Een pracht vonst! 

• Levi droomt ook 

• Joseph de super dromer 

• Simeon, de super nuchtere. Hij valt buiten de familie wat betreft dat gedroom en 

is daarom fel tegen: VONST! 

• De vrachtmeester. Een echte zakenman. Hij koopt wat en dat is het enige 

belangrijke voor hem. Hier hekelt Vondel ook het feit dat Europa twist, terwijl de 

Turken haar aanvallen. De huiselijke twist, de burger oorlogen en de twisten 

tussen Christenen onderling. 

Joseph in Egypte 

Kern de hartstocht van Jempsa. Zij wil hem naar haar wensen buigen. Valse 

beschuldiging en gevangenschap zijn de gevolgen. Joseph wederom onschuldig is de 

dupe van de ondeugden van anderen. Eerst ten gevalge van jaloezie nu van onkuisheid! 

1641 ‘Petrus en Pauwels’ 

Dit is het tweede stedenspel n.l. over Rome. De tragiek: herders worden door wolven en 

schapen bedreigd. Niemand, zeker Nero niet, kan zich verzetten tegen het geloof. Dit 

komt omdat de herders boven het toneel verheven worden. Om herder te zijn moeten 

zij zich hoeden voor hun schapen, zich niet laten verwennen, maar laten verscheuren. 

Petrus en Pauwels zijn getekend door hun brieven. Het geheel zit vol doubletten. 

1 Petrus – Helle vijand, Christen vader – Onstuimig – bezadigd (leeftijd) 

2 Paulus - Zeer subtiel, sterker en machtiger dan Petrus 

1 Simon – Geest, gooide hij de kerk uit 

2 Elimas – Subtieler 

1 Plantil – dochter van Petrus, onstuimig 

2 Petronella – bekeerlinge van Paulus – bedachtzaam en subtiel 

1 Cornelia – moederoverste v.d. Vestelinen, ijverig ronduit 

2 Aarstsofferwichelaar – geslepen, vleier 

1 Agrippa – evenwichtig, gezond, realistisch, Romeins magistraat 

2 Nero – ziekelijk verwaand 

Linus bode, de tweede paus van Rome. 

Wie moet men meer gehoorzamen: God of de mensen? Je kunt het bijna voor lezen, een 

spel om het geloof. 
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1642 Brieven de heiligen Maagden 

Vondel had Ovidius heldinnen brieven gelezen en vertaald in proza. Hij laat nu twaalf 

maagden voor hun terechtstelling, terwijl ze de eerste martelingen reeds ondergaan 

hebben, een brief schrijven. 

Hij moet er voor zorgen: 

1. Dat hij de geschiedenis van de marteldood verhaalt 

2. Dat hij het karakter en de geschiedenis laat uitkomen 

3. Dat ze niet hetzelfde worden 

Deze moeilijkheden overwon Vondel glansrijk. Hij maakte van ieder stuk een kunststuk 

op zich. Zij zijn samengebonden door de opdracht aan de heilige Maagd in de z.g. 

dierenriem ‘Maagdensterrengordel’. De opdracht staat in verzen en is het mooiste 

loflied op Maria, dat de Nederlandse litteratuur bzit. Dante kan er met zijn loflied door 

Bernardus bijna naast staan. 

De vrije behandeling van  het leven van de heilige maagd geeft hem steeds nieuwe noten 

op zijn zang om haar schoonheid en grootheid te bezingen. Inhoud – kort leven van 

Maria tot Tenhemel opneming. Monologen: 

 1 Agatha – zacht – ironisch 

 2 Barbara – helder – eenvoudig sterk 

 3 Agnes – stralend – glorieus bijan 

 4 Cecilia – met hemelse ondertoon, orgel 

 5 Eulalia – onstuimig, bijna wild 

 6 Apolonia – Hekelend 

 7 Lucia – gelaten, met verfijnde taktiek 

 8 Catharina – wijsgerig 

 9 Theodora – diepzinnig 

 10 Magdalena – levendig 

 11 Tecla – onnozel – kinderlijk 

 12 Pelagia – naief 

1645 Altaar geheimenissen 

Hier heeft Vondel drie jaar aan gewerkt. Bij gelegenheid van het derde eeuwfeest van 

het mirakel van Amsterdam. 

Het bestaat uit 3 delen 

1. Offerspijs – communie 

2. Offerere – Processie 

3. Offerande – H. Mis 

In ieder van die boeken laat hij een persoon optreden om de leer te bewijzen en te 

verdedigen. 

a) St Jan de Evangelist – Tegen de ketterse vertaling vaan het ‘ O sacrum convivium’ 

b) Aarts engel Godvruchtigheid – sacramentsprocessie te Rome, korte Passie 

c) Paulus, die bewijst dat het H. Misoffer het hernieuwde kruisoffer is. 

Geen alexandrijnen 
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O Kerstenhart! Wat traagheid let u dan. 

1646 Maria Stuart 

Officieel werd Maria Stuart in nederland als rebellie gezien. Het goedkeuren van haar 

gedrag was majesteitsschennis (Engeland was een bevriende natie) vondel doet dit al 

weet hij  het. Hij maakt van Maria een soort heilige een martelares. 

Inhoud: Terechtstelling en laatste dag van Maria Stuart 

Tragiek: op volkomen onrechtvaardige wijze word de koningin voor het geloof gedood. 

Een hekelwerk op Elisabeth (boevrouw) en de Engelsen. 

• Biechtvader, spreekt graag in spreuken, staat in zijn recht 

• Maria, nobel, gelovig, hooghartig 

• Elisabeth (treed niet op) huichelachtig, hebzuchtig, angstig) 

Joachien Audeam schrijft precies het omgekeerde in zijn Johanna Grey 

Abraham de Wees betaalt de boete die Vondel zich op de hals haalt. 

1647 Leeuwendalers 

Hervatting van de Davidcyclus na Gebroeders. Het spel van de koningszonde. Het 

probleem zonde staat centraal. Als je begrijot wat zinde is, weet je wat lijden is. Verlies 

je het zonde besef dan kom je in opstand. 

Inhoud: Eide. Salomons grootheid, getrouwd met 100 vrouwen en als eerste Sidonia. Zij 

haalt hem over om de afgoden te offeren en hij doet het. 

Tragiek: de koningszonde trekt in haar consequenties het volk mee in het ongeluk. 

Personen: 

• Sadok – een herder die zijn leven wil geven om ook de zwarte schapen bij de 

kudde te houden. 

• Wetgeleerde – preeekt en doet niets 

• Sanhedrin – bezorgde vaders. Vertolken de stem van het volk 

• Ithobal – wuftig heerschap. Hofpriester van sidonia 

• Sidonia – behaagzieke verleidster 

• Jabud – hoveling, kortzichtig, laf 

• Benaias – hoofd van de wacht diplomatiek 

• Salomon – verblind, uiteengescheurd door 

1. Eerbied voor God 

2. Vrees voor het volk 

3. Liefde voor Sidonia 

• Nathan – profeet, de straffende hand van God, doet dit ongaarne doch dapper 

1650 Aanbidinghe der Nederlandse dichtkunst 

Raadgevingen, meer Seneca dan Cicero, bovenal eigenstijl 

1654 Lucifer Spel om de godheid 

Vanaf 1648 heeft aan dit stuk gewerkt met onderbrekingen. Het is even katholiek als 

altaargeheimnissen. Het is 2x opgevoerd 2 en 5 januari 1654. De predikanten waren 
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tegen. ‘God werd ten tonel opgevoerd’ (anti-papisme) Vondel reageerde vrij kalm en 

schreef  

1. Salmoneus  

2. Uitvaart van Orfeus 

3. Samsom 

In hetzelfde jaar is het 5x herdrukt. Vondel is nu volkomen gerijpt. Opstand der gevallen 

engelen is de top van Staatszucht. Hij laat de kunst zien van het beheersen der massa’s. 

Tragiek: Lucifer beweegt de massa der gevallen engelen en kan niet meer terug. 

Visie, kern: Staatszucht breekt zijn eigen troon. 

De karakters: 

• Lucifer – de gekrenkte trots, een edelman, die een gemeen tintje heeft en weifelt 

• Apollion – type de boulevard, zinnelijk verdorven, charmant, wil graag keet, de 

boel op zijn kop 

• Belial – koel, nuchter, alles voor de gek houden 

• Gabriël – het recht, de gulden middenweg, het juiste, goed ambassadeur omdat 

hij zich zo goed in het standpunt van zijn Opdrachtgever kan indenken 

• Rafael – pure barmhartigheid, Lucifers engelbewaarder 

• Uriel – Bode, schildknaap van Michael 

• Michael – Strafrecht, generaal, simpel 

De vindplaats voor de hendiadys 

1654 Salmoneus 

Geschreven op de spullen van de Lucifer. Het doet modern aan, omdat het zweeft, 

Inhoud: Salmoneus, koning van Elis wordt door zijn vrouw aangezet om de oude Jupiter 

godsdienst af te schaffen en een nieuwe in te voeren ter ere van hemzelf. Hij laat een 

brug bouwen met er midden op een beeld vanzich zelf met allerlei attributen van Jupiter 

– het hel toneel wordt hemel. Als de koning zijn beeld naar de tempel wil hebben, 

ontstaat er oproer. Hij wordt door Jupiter’s bliksem getroffen. 

• Salmoneus - de weifelaar 

• Filotemie – geëmancipeerde jonkvrouw – waanzinscène 

• Hierofant – vleier. Verkondigt heel nieuwe dingen. Als hun standpunt wint zijn ze 

gevierd 

• Theofrastus – dom conservatief 

• Basilides – de man met het Janushoofd. Hij draait met alle winden mee en wordt 

op het eind koning! 

 

1657 Koning David Harpzangen 

Een steeds verschillend strofenschema. Hij stort zich uit in de psalmen 

 

1659 Jeptha 

Vondel vindt dit zijn meest geslaagde tragedie. De tragiek van het individualistisch 

reformatorisch denken. Eigen geweten geeft de doorslag. Het is in 5 voetige jambe 

geschreven. Grote beknoptheid, want hij blijft in één regel evenveel zeggen. 
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Zijn dochter Ifis mag niets tegen haar moeder vertellen van hetgeen er is voorgevallen. 

Van haar liefste wens: van haar moeder afscheid te nemen doet ze afstand. Op één dag 

verwacht de moeder Jeptha , haar man terugkomend uit de strijd en haar dochter uit de 

bergen, waar zij haar maagdelijkheid beweent had. De moeder is dus zeer blij maar de 

anderen weten dat dit de dag van het offer is. 

 

• Jeptha vraagt raad, maar drijft toch door, eigen geweten volgen. Zelfverwijten, 

• Ifis spreekt haar vader tot het laatste moment moed in (religieuze voor de 

eeuwige gelofte) 

• Philopeia – overdreven moeder liefde 

• Hofmeester tracht alles diplomatiek te schikken. Er wordt echter (wat hij wel 

weet) over hem heengelopen. 

 

Inwijding van ’t stadhuis te Amsterdam Jacob van Campen 

Hij bezingt de grootheid van amsterdam en noemt bijna alle details 

 

1660 Koning David 

In ballingschap en hersteld 

Voltooing van de David cyclus. Het accent valt nu meer op het toneel – levendige 

handeling. Een goede vonst is dat hij psalmwoorden in de mond van David legt, want hij 

kent de psalmen heel goed door zijn vertaling. 

 

• Absolon – wraakgierig, trots 

• David – zoals in de gebroeders, we zien het karakter zich ontwikkelen. 

 

1660 Samsom of de heilige wraak 

Samsom is al blind, godslijder, godstrijder. 

 

1661 Adonias of Rampzalige kroonzucht 

Aonias Davids oudste zoon, die hem hoopt op te volgen door huwelijk met Abyzag. Dit 

wordt echte liefde. Salomon was echter de door God gekozen opvolger. 

 

1662 Bespiegelingen van God en Godsdienst 

Laatste grote leerdicht.  

 

1663 Heerlijkheid der Kerke 

Zeer beknopte kerkgeschiedenis 

 

• Ingang: Oude testament 

• Opgang: vanaf pinksteren 

• Voortgang: kerkgeschiedenis 

 

1669 Batavische Gebroeders 

Claudius Civillis – Nicolaas Burgerhart. Er bestaat een bondgenootschap met Rome, 

bestaande uit een schatting. De dienstplicht was vrij. Nicolaas en Julius in Rome 

verdacht van verraad door Nero (Tigerlijn, Johannes Capito). Fontius Capito aan het 

bewind als een Seijs Inquart. Het weghalen van jonge mannen veroorzaakt opstand. De 

schuld krijgen Claudius en Julius. De zaak wordt onderzocht: Julius gedood en Claudius 

naar Rome. Een lofrede op de vrijheid. In Xanten gespeeld 

 

• Fronto een authentieke SS er, intrigant 
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• Krijgsraad, de militaire auditeur, adviseur 

• Rei van Bataafse vrouwen: Walburgis en Haldewijn 

• Vechter, zoontje van Haldewijn 

 

1664 Fhaëton, zoon van Foebus 

Het hof van de Zonnekoning lijkt veel op het Franse hof. 

 

• Chimene – zij is uit op lof voor haar kind 

• Rei der uren, kosmische beeldspraak 

• Foebus, groot vorst en tevens bedroefde vader 

• Fhaeton is de rebel, die door Jupiter wordt vernietigd 

 

1664 Adam in ballingschap 

Aller treurspelen treurspel, spel om de aarde. Wie zal koning zijn over het aardrijk? 

Eerst Adam, dan Lucifer. De ondergangsgedachte van Vondel in de ondergang van het 

rijk van Adam 

 

• Lucifer – beetje naief, het kwaad, het titanisch. Af en toe de duivel als in Mariek 

van Nimwegen 

• Adam – Heerser Schepping. Als symbool voor de geest van de mens 

• Eva – Aarde, het lichamelijke Banden en contrast van ziel en lichaam: Man en 

vrouw: Beeld van twee eenheid. 

• Asmode – Besebub uit de Lucifer 

 

1667 Noach 

Ondergang van de eerst mensehied. Apocaliptische opvatting 

 

• Apollion – niet zo zwierig als in de Lucifer 

• Noach – een groot profeet, maar men kan niet luisteren 

• Bouwmeester – kalfsnuchter 

• Urania: Sidonia en Filotemie in een persoon 

• Hofmeester – slaafse knecht 

• Sen – Cham (knorrepot) en Japhet. Zwanenzang leven 

Tunchin, missiespel. 

Brieven van Adam Chal, jeugdvriend. Ondergang van het Chinese rijk, chaos, zwak 

gebouwd, dus modern, het zweeft 

1677 Metamorfoses 

Vertaling van Ovidius 

1679 5 februari 

Hier ligt Vondel zonder rouw, 

Hij is gestorven van de kou. 

 
 

 


