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Deze uitgaaf van Vondels Spelen zal geschieden
overeenkomstig onderstaand plan:
DEEL I / C. R. DE KLERK: Kultuurbeschouwende Inleiding tot Vondels Spelen.
I e stuk
Het Pascha.
t Ingeleid en toegelicht
Hierusalem verwoest. 5 door C. R. de K.
Palamedes.
Idem, door C. R. de K.
„
„ L. S.
2e stuk Gijsbrecht van Aemstel
„ C. R. de K.
Maagden.
3e stuk
II
ie stuk

DEEL

2e stuk

3e stuk
III
ie stuk

DEEL

2° stuk

3e stuk

Peter en Pauwels.
Idem door C. R. de K.
Maria Stuart.
De Leeuwendalers.
L. SIMONS: Vondels dramatiek.
Ingeleid en toegelicht
Gebroeders.
door C. R. de K.
Joseph in Dothan.
Joseph in Egypte.
Salomon.
Lucifer.
Salmoneus.
Jeftha.
Samson.
David in Ballingschap.
David hersteld.
Adonias.
Adam in Ballingschap.
Faëton
Batavische Gebroeders
Zungchin
Noach
Algemeen Register.

Idem door C. R. de K.
„
„
„
„

„ L. S.
„ C. R. de K.
„ L. S.
„ C. R. de K.
„ C. R. de K.

^^

^^ L. S.

„

„ C. R. de K.

„
„

„ C. R. de K.
„ L. S.

De beide eerste deelen zijn reeds verschenen. Prijs per stuk:

Ingen. f o.50; Carton f o.65; Geb. f o.8o; Keurband f 1.10.
Elk tooneelspel afzonderlijk: Ingen. f o.2o; Carton f 0.30;
Linnen f 0.40.

SALMONEUS
INGELEID EN TOEGELICHT
DOOR C. R. DE KLERK

Dissite Juslitiam moniti ei non temnere Divos.
(AEN. VI. 6zo.)
(Zie de vertaling aan het slot van het Berecht.)

VOORWOORD

„Wat brommen wij met dezen hemel hier," roept de
titelrol in vs. 797 van SALMONEUS uit; vóór Vondel die
woorden schreef, had hij ze misschien al enkele malen....
gebromd in koor met de heeren van het schouwburgbestuur,
die geen kosten hadden gespaard aan den „troonhemel"
van Lucifer en die, nu het stuk na twee opvoeringen verboden was, zaten met de scha.
Het was een schrander bedenksel en een mooie daad
van den dichter, om, ter gedeeltelijke tegemoetkoming in
dezen geldelijken tegenslag, een mythologisch -Griekschen,
en wel een aardschen „Lucifer," koning Salmoneus, op het
hemeltooneel te brengen. Maar hij zoo min als wij mocht
van de Muze verwachten, dat zij hem daartoe behalve de
meesterlijke vernuft -en- begripselementen óók de zieningen- verbeelding van den echten Lucifer zou leenen.
Van den anderen kant: SALMONEUS geve Vondel slechts
in een deel van zijn kracht, dat deel is volwassen en rijp;
dat deel is een magistraal deel en het is voor weinig geoefende Renaissance- verstaanders niet bijzonder „moeilijk" of „hoog."
Waarom grijpen taalonderwijzers, die opleiden voor
examens, bij voorkeur naar Vondels verhevenste of teederste
drama's ter schoolsch-philologische en uitteraard meestal
onartistieke behandeling, met het gevolg, dat vele leerlingen
er ook later nooit den echten smaak meer in kunnen krijgen

IV
bijsmaken als die drama's blijven naar de les? Zoo de han
ontleedmes bij het litteratuur-onderwijs-teringvah
onvermijdelijk schijnt, waarom kiest men dan voor zijn
vivisectie niet een stuk, waarbij men niet zóó licht een slagader van Vondels diepste wezen wondt; den SALMONEUS
bijvoorbeeld? Men pleegt dit werk alseen Lucifer van lagere
orde ongelezen te laten en men diende het te bestudeeren
als een inleiding en voorbereiding tot den Lucifer. SALMONEUS misse de visionnaire en mystieke schoonheid van Lucifer,
het inzicht en besef daarvan wordt toch wel zelden opgedaan
in leslokalen; het stuk bezit daarentegen zuiver - litterarische
kwaliteiten, die van geen anderen Nederlandschen meester
het eigendom waren dan van Vondel in zijn sterksten tijd.
Die letterkundige hoedanigheden zal ik straks belichten
o. a. met twee te bekantteekenen citaten uit Van Lennep's
„Kritisch Overzicht" van het stuk. Ik veroorloof mij eerst
de vrijheid, ter geheugenopfrissching van den lezer, eene
bladzij aan te halen uit mijne „Kultuurbeschouwende Inleiding," waarin ik de psychologie van het dubbelgeval: LuciferSalmoneus heb beschreven. Zij luidt aldus:
„Als in 1654 de Amsterdamsche regeering zwicht voor
het alarm der predikanten en den Lucifer na twee opvoeringen
verbiedt, dan speelt Vondel een mythologisch virtuozenstuk
klaar. Om het Wees- en Oudemannenhuis zooveel mogelijk
schadeloos te stellen voor de buitengewone uitgaven opzettelijk aan Lucifer's tooneelhemel ten koste gelegd, dicht
hij SALMONEUS, eene dramatiseering der mythe van den
Koning van Elis, die „stond naar de vergodinge." Levendiger dan iemand voelde Vondel tusschen de eene en de
andere stof een afstand als tusschen hemel en aarde. In
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het berecht van zijn Lucifer had hij zelf immers geschreven:
„Niemand die de spraak van de onfeilbare orakelen des
goddelijken Geests (d. i. van den Bijbel) verstaat zal oor
dat wij een „gedichtsel van Salmoneus bijbrengen."-deln,
„Maar zoekt de dichter in dit prozaisch noodgeval een
planken-remplaçant voor den Aartsengel, dan hoeft zijn
klassicistisch vernuft niet lang te zoeken: achter den schriftuurlijken en kerkvaderlijken Hemelgeest ziet hij den heidenschen heros als zijn mythologische schaduw.
„In zijn SALMONEUS- berecht, gedeeltelijk een prozagedicht van kostelijken spot, verklaart hij zich door dolhuisindrukken tot den „dollen Salmoneus" gekomen. Was hij echter
aan het verzenschrijven toe [de lezer overtuige zich hiervan,
nu wij aan de uit ga v e van het stuk toe zijn 1], dan was
hem ook dit drama ernst. Zeker meer plichtmatige dan
gevoelde ernst, maar in elk geval verstond het genie, dat
Lucifer vermocht te s c h e p p e n, het ook nog den SALMONEUS te m a k e n. Welnu, deze maker was op virtuozenhoogte dezelfde als de klassicist-in-den -dop, die 'n kleine
veertig jaar terug zijn eerste Berecht begon en tegelijk zijn
tooneel-dichtersleven inleidde met „d e o u de w ij ze H e idenen."
„Zoo heeft Vondel onbewust met het toevallige dubbelgeval: Lucifer-Salmoneus een juist beeld gegeven van de
verhouding der twee kultuur- elementen, die levenslang in
zijn dramatische kunst samengingen: zijn aangeboren en
van binnen uit ontzaglijk zich verbreedende Christelijke
Renaissance-visie, die zijn onsterfelijke schoonheid is, —
en zijn aangeleerd Latijnsch vernuft, dat uit zich zelve
geniale virtuositeit kan geven, maar waarachtig levend en
warm bloeiend kunstschoon nooit." (Inl. blzn. XVII enXVIII).
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Is het Vondel, in zijn sterksten tijd, ernst met een dicht
dan levert hij toch altijd Vondeliaansch virtuozenwerk,-stuk,
dat telkens bekoort door gevoelig - behandelde gedeelten.
Terecht schrijft Van Lennep in de tweede alinea van zijn
bovengenoemd „Kritisch Overzicht ":
„De wijze, waarop Vondel zijn treurspel aanvangt, is
hoogst gelukkig. Hij heeft daarbij hetzelfde denkbeeld
gehad als in zijn „Salomon," waar een Joodsche wetgeleerde
aan een vreemdeling uit Moorenland, die den luister des
Konings van Israël is komen aanschouwen, verslag geeft
aangaande den veranderden staat van zaken te Jeruzalem.
Evenzoo zijn 't hier inwoners van het nabijgelegen Pize,
die te Elis komen om het luisterrijke schouwspel te zien, dat
in den aanstaanden nacht zal gegeven worden, en aan wie
een kerkdienaar de illuziën ontneemt, welke zij zich gevormd
hadden. Deze expositie is voortreffelijk."
Maar ten onrechte voegt Van Lennep aan het voorgaande
toe: „wij betreuren slechts dat de daarop volgende rei niet
getuigt van de gelukkige inspiratie, die anders Vondel bij dergelijke lierzangen bezielde."
Wij zullen zien met welke algemeene dwaling in zijn oordeel over Lucifer-Salmoneus deze vergissing verband houdt.
Het idée f ixe van een staatkundige allegorie, als hoedanig
Van Lennep den Lucifer wou beschouwd zien 1 ), vervolgt den
recensent óók bij den SALMONEUS. De wettige dienst van
Jupiter moet, volgens dat waandenkbeeld, voorstellen den
Roomsch- katholieken eeredienst; Salmoneus en zijn trawanten verbeelden „typen der Ketters of Protestanten."
't Is kurieus te zien, hoe Van Lennep zijn meening vasthoudt,
1 ) Wat er van is, of liever niet van is, belicht de Heer Simons op
blz. V en VI van zijn voorwoord tot den Lucifer.
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ook waar hij het evidentste innerlijk bewijs van het tegendeel onder zijn vingers heeft. Komt hij namelijk de twistrede
te bespreken tusschen Hierofant en Theofrastus (SALMONEUS
vs. 443-509 vlgg.), fabelkundig- theologisch dispuut, waarbij
de Jupiter- dienst niet weinig wordt gecompromitteerd
naar v. L's meening, dan bedenkt hij niet: dus kan Vondel
zijn dierbaar Geloof niet allegorisch vereenzelvigd willen
hebben met Jupiter's partij, neen, hij vindt den d i c h t e r,
niet z i c h z e 1 v e n, onbegrijpelijk onnoozel en schrijft:
„Men herleze aandachtig de geheele plaats, en dan, geloof
ik, zal 't ieder als mij onbegrijpelijk voorkomen, dat V. —
anders toch met een helder brein begaafd — niet gevoelde,
hoe hij hier juist een andere uitwerking teweeg moest brengen,
dan hij bedoelde. Hij stelt den eerdienst van Jupiter voor

als type der Roomsche Kerk, en laat aan dien eerdienst dingen
ten last leggen, erger dan immer door den grootsten tegenstander der Kerk zijn uitgebracht..... Waarlijk, men zou
bij 't lezen van dit tooneel veeleer denken, dat het uit de pen
van eenbestrijder, dan uit die van een verdediger van 't
pausdom gevloeid was."

0 vaderlandsche dilettant - theologie, wat zijn uw dienaars
ijverig en tendentieus in het speuren en drijven van heimelijke
tendenzen, en hoe oefent gij uw invloed ook in andere litteratuur dan verkiezingslitteratuur!
Eenmaal het spoor bijster door zelfmisleidende vooropzetting, maakt Van Lennep zijn eerste buiteling over den
eersten rei van den SALMONEUS. Die rei is niets minder dan
een van Vondels geniaalste grepen. Hier is aan het woord
de dichter van den Lucifer -rei: „Wie is het die zoo hoog
gezeten 1", de meest majestatische Godsbespiegeling, die
ooit in Nederlandsche verzen geschreven is. Wat is nu hier
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de opgaaf: zal hij het van zich verkrijgen
rhetorica te schrijven van valsche verhevenheden ter eere
van den Zeus-Jupiter der nuchtere mythologie? Geen denken
aan. De wijsgeer Vondel weet ook hier wáár te zijn en zuiver
van toon. De anekdoten van den mythologisch -werkelijken
Jupiter hinderen hem niet, wijl hij er hoog over heen
ziet: hij laat den rei Jupijn aanspreken, als een symbool
van het bovenaardsch wereldbeheer, als de opperste Rede,
en stelt er tegenover de redeloosheid en den hoogmoed van
den mensch in zijn Godswaan, die de voorrechten van zijn
natuur, hem door den Hoogste geschonken, tegen dezen
aanwendt en misbruikt. Zóó heft de dichter Salmoneus'
zelfvergodingsgeval in de sfeer van het algemeen- en eeuwig
waarvan het besef in de vóór- Christelijke-menschlijk,
kultuur vooral bij de Grieken aanwezig was.
Een toon van eenvoudig -schoone ingetogenheid draagt
dien geheelen eersten rei; klaar vloeien, zonder eenige rhetorische vertroebeling, de zangen en tegenzangen naar hun
slotregels, die gevoelige sententies zijn.
voor dien dichter

D'ondankbre staat naar hooger waarde.
De mensch was gaarne een God op d'aarde

eindigt de eerste „zang." De eerste „tegenzang," de harmonie
bespiegelend in het leven der vegetatieve en dierlijke natuur,
besluit:
Natuur verneemt noch klacht, noch bede.
Het mindre als 't meerder rust in vrede.

De tweede „zang" specificeert het geval van het individu
Salmoneus met een slotvers als dit:
Een worrem speelt Gods personaadje.

De tweede „tegenzang" is een uitbreiding van die ge-
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dachte en legt in rein-Vondeliaansche regels aan het eind
deze levenswijsheid vast:
Een Godsdienst, daar men wel bij vaart
Wordt van de menigte aangebeden.
Hier duikt de Waarheid en de Reden.

Deze inleiding tot het eerste bedrijf zal voldoende zijn om
onze lezers zelven den weg te doen vinden in de overige
en tot de erkenning te geraken, dat de impopulariteit van
den SALMONEUS aesthetisch niet is gemotiveerd.

C. R. de K.
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AAN ALLE KUNSTGENOOTEN EN VOORSTANDERS
VAN DEN SCHOUWBURG.
Het nadeel, geleden bij het Wees- en Oudemannenhuis, doorhetsluiten van den kostelijkenl) enkunstigen tooneelhemel, na twee reizen spelens, beweegde mij, nu drie jaren
geleden, Salmoneus' 2 ) treurspel te dichten, om ten minste
toen d'onkosten eenigszins te vergoeden, en dien toestel
te passen op d' overoude fabel des verwaten Konings, van
wien Virgilius in )Eneas' hellevaart aldus zingt:
'K zag er ook Salmoneus, iEols zoon,
Afgrijslijk pijnigen, die, als een allersnoodste,
Gods weêrlicht, donkerkloot en bliksemstraal nabootste.
Dees liet in Griekenland, en midden door de stad
Van Elis, daar hij trotsch op zijnen wagen zat,
Zich met vier paarden door den drang der Grieken voeren,
En, zwaaiende eene torts, braveerde met rumoeren
Den Goden in de lucht, en stak ze naar hun kroon.
Dees' zinnelooze durf de koopren brug, uit hoon,
Oprennen met zijn paard, en weet, met razen, ruischen
En storm, den bliksem en den donder na te kuischen, 3
Dat niemand ooit vermocht; maar Gods almogendheid,
Om fakkel, rookrig licht, noch zulk een onbescheid
Verlegen, schoot met kracht en uit de dikke wolken
Dreef met een dwarrelwind, ten spiegel aller volken,
Hem neder, dat hij plofte.
)

1) kostelijken: kostbaren.
2) Salmoneus: Spreek uit: Salmonuis,
3 ) na te kuischen: na te bootsen.

niet Salmoné-us.

VONDEL

Homeere) noemt Salmoneus den degelijken vader, hetwelk
d'uitlegger Didymus 2 ) verstaat schimpswijze gezegd te zijn;
want Virgilius en alle andere poëten gedenken hem ter
oneere. Ik neme met Eustathius 3 ) gaarne aan, dat hij een
natuurkundige en wiskunstig toesteller van stormgevaarten
was, die (gelijk de bussekruitvinder, zoo men zegt, met verlies
van zijn eigen leven) donder en bliksem nabootsende, stof
beschafte aan dit gedichtsel van het staan naar de vergodinge,
bij de Grieken anOgw stg genoemd; en hierom mocht
men dit lasterstuk wel eene dolheid naar de reden en zeden,
hem den dollen Salmoneus heeten, en het tooneel weigeren;
maar d'overoude Grieken en Latijnen stoffeeren ook hunne
tooneelen zelfs met natuurlijke dollen'), en komen met den
zinneloozen Ajax, Orestes, Pentheus, de Razernijen, de
razende Bacchanten, den dronken Polyfemus, een menscheneter, en den dollen Hercules opdonderen.
De Ridder en Drost Hooft, loflijker gedachtenisse, verhaalde mij, vele jaren geleden, hoe een fluitenist, in het
Dolhuis op zijn Duitsche fluit begon te blazen, waarop terstond elk krankzinnig hoofd eenen bijzonderen toon en grimas
zette, naar den ongelijken tempers) en inbeeldingederontstelde
hersenen; d'een begon te lachen, d' ander te schreien, te
zitten, te klauteren, te springen, te zingen, de handen te
wringen, te kermen, te schermen; — men hoorde en zag den
hanekraai, geblaat van schapen, grepen van apen, gebas van
honden, gehuil van weerwolven, en het loeien van stieren; —
men hoorde aaksters, papegaaien, en kraaien, uilen, zeemeeuwen, en spreeuwen, en wildzangk, een oubollige muziek
van dolle muzikanten, zonder maat, ondereen gemengd, en
zoo menig dolhuis, zoo menigen weêrgalm.
Toen nu mijn leerachtige) treurspel van Lucifer zooveel
1) Homeros in zijn Odyss. XI, 236.
2) Didgmus: een beroemd Romeinsch taalkundige.
3) Eustathius: bisschop van Thessalonica in de tee eeuw, die Homeros
voortreffelijk commentarieerde.
4) natuurlijke dollen: krankzinnigen in den gewonen zin van 't woord.
5) temper: temperament.
6) leerachtig: leerzaam.
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spels maakte, docht mij het verhaal van den Heere Drossaart
hier niet kwalijk op te sluiten, en dat ik mede onder diergelijk
gezelschap vervallen was. Indien wij den tooneeltoon op
Bijbelstof zetten, men schreeuwt, dat Gods naam gelasterd,
het Heiligdom des Heiligen Geests ontheiligd wordt. Spelen
wij Heidensche fabelen en kloeke verzieringen, 1) men beschuldigt ons van ijdelheid en lichtvaardigheid. Brengt men
zinnespelen te voorschijn, om goede zeden te planten, dat
wanen sommigen hun alleen aanbesteed te zijn: — waarom
de gemelde Heer Drost wel mag zeggen:
't Is kwaad, iet aan te slaan met nauwgezette liên.

Een rijmer van den ouden tijd vraagt:
Wie kan 't maken, zeg het mij,
Dat het alle man te passe zij?

Waarop in rijm vanouds geantwoord wordt:
Hij kan 't passen, Die 't koren laat wassen.

Maar de Grieksche poëet Theognis zegt hiertegen, dat
Jupiter zelf een iegelijk niet behaagt, hetzij dat het regene
of de zon schijne. Het is dan geen wonder, dat de zonneschijn
der tooneelen en spelen een iegelijk niet behaagt. In het
berecht voor Lucifers treurspel, waaruit de kunstgenooten
veel lichts kunnen scheppen, wordt breeder aangewezen het
stichtelijk gebruik der heilige spelen, en de goede vruchten,
hieruit gesproten; maar d'ervarendheid leert ons, dat een
zelve zaak naar de luimen des tijds aangenomen of verworpen
wordt.
Mij gedenkt, dat mijn zuster binnen Keulen, bij eenen
schoolmeester van de Geneefsche gezindheid, Mozes' geboorte met hare medescholieren, als Mozes' zuster, holp
spelen; en toen Jochebeds moederlijk hart van droefheid
bezweek, daar zij het rieten kistje, waar in het kind lag,
den stroom en Gods genade zoude bevelen, ontlastte de dochter
haar van dien last, zette het kistje in den nagebootsten Nijl,
sloeg het van verre gade en bestelde, dat haar onnoozele
1 ) kloeke

oerzieringen.

stoute verdichtselen.
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broeder, in den schoot van Faro's dochter geborgen, bij de
rechte moeder ter minne besteed wierd.
Mij heugt ook, dat ik zelf t'Utrecht voor het Stadhuis,
door last der Heeren Burgermeesteren, ten dienst der Latijnsche scholieren, een tooneel gebouwd zag, met eene opgaande brugge hieraan geslagen, waar langs de reus Goliath
met de heirkracht der Filistijnen, tegens Sauls leger aan
kwam opdonderen'), en, van Davids slinger, met eenen kei
in het voorhoofd getroffen, nederplofte, dat de stellaadje
kraakte.
Toen de Wethouders van Haarlem geraden vonden het
Oudemannenhuis met eene loterije te bouwen, beriepen en
noodigden zij de Rederijkerskamers, uit steden en dorpen
door het gansche land, om, op het sierlijkste en onkostelijkste uitgestreken, den grooten Intreê om prijs te vieren;
en men speelde eenige weken voor het stadhuis, in het gezicht
der kerke, zonder belet van de kerke. De Brabantsche Kameristen van Amsterdam traden toen mede ter poorte in,
onder den triomfboog door, met den bermhartigen Samaritaan,
die den gewonden en half naakten mensch geleidde, terwijl
dees, op zijn paard leggende, vast klippertandde, en schier
dood van koude was.
De Joodsche tooneeldichter Ezechiël 2 ) verloste al vanouds,
door zijnen Mozes, de Hebreeën uit de duisternisse van
Egypte.
De Schotsche Buchanan, leermeester van Koning Jakob
Stuart, heeft Jephta en Sint Jan den Dooper ten tooneele
gevoerd; Schoneus 3 ), de Latijnsche schoolvoogd te Haarlem,
ons zijne Bijbelsche historiespelen nagelaten; en naardien
hij de teedere hersens der jonkheid, met het zout der wijsheid
en eerlijke zeden voor bederf zocht te bewaren, zoo werd hem,
1) opdonderen:

met gedruisch opkomen.

2) Ezechiël: een geleerde Jood, voor een der 7o Alexandrijnsche bijbel

gehouden, die een drama op den uittocht der kinderen Israëls uit-vertals
Egypte schreef.
3 ) Schoneus: in 1540 te Gouda geboren en in 2575 te Haarlem rector der
Lat. School, schrijver van vele schooldrama's.
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riet eene gemeine bestemminge der braafste vernuften'), de
titel van Christenschen Terentius vereerd. De groote Cesar
Scaliger, die te Leiden, als een orakel van wijsheid, te prijk
zat, en door den mond van zijnen dapperen leerling Heinsius
uitgeroepen wordt voor een kerk van alle kunsten en wetenschappen, stelde uit Aristoteles en den goddelijken Plato
eene wijze op blijde en droeve spelen, en toestel van schouwburgen, tooneelen en personaadjen. Dezelve Daniël Heinsius,
die welsprekende Professor, een vermaard poëet, ook bij de
Heeren Staten tot hunnen geheimschrijver in het Synode
van Dordrecht gebruikt, ontvouwt geleerdelijk Aristoteles'
onderwijs van het Treurspel, om den schouwburg met de fakkel
van zijn oordeel voor te lichten, en opent het treurtooneel van
Herodes' kindermoord. Hij prijst den tooneelijver en de spelen
der Grieken, zoo hoog bij hen geschat, dat d'onkosten derzelve,
naar zijne getuigenis, niet min dan hunne oorlogen bedroegen.
De doorluchtige Professor der Historiën, Gerardus Vossius,
houdt rijkelijk de hand aan dichtkunst en tooneelpoëzy, den
Heeren Staten der vrije Nederlanden opgedragen, en vereerde mij met dat boek, ook den schouwburg en mijn treurspel
met zijne tegenwoordigheid. Hij getuigt dat God zelf een
groot gedeelte der Heilige Schrift in poëzy vervatte, en de
Doctoren der oude Kerke uit hunne poëzye een groote eer bereikten, en de Kerke vruchten toebrochten. De wijze Hugo
de Groot, de fenix van zijne eeuwe, vertoonde ons, gelijk
voorhene de heilige Oudvader Gregoor Nazianzener, Jezus
Christus, die, op het kruisaltaar, tot eene zoenofferande voor
alle menschen, zijnen geest in de handen van zijnen hemelschen Vader bevelende, den bitteren dood storf; en de godvruchtige rol van zijnen Jozef, voor Koning Jacob Stuarts
dochter hier in den Schouwburg gespeeld, leerde het ongelijk,
door de Broeders hem aangedaan, vergeven en vergeten.
De grootachtbare Raadsheer Van den Honert verheerlijkt
zijnen tooneelstijl met Mozes den tafelbreker, en de schennis

van Thamar .
1)

met eene gemeen bestemminge der braafste vernuften: met alge
stemmen van de schitterendste oeesten.
-men
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Maar wat most ik niet vergeten? De poëet Theodoras
Beza, wiens ijver den Staat en de Kerk van Genève zoo zuiver
bewaarde, als die door Kalvijn hervormd was, heeft zijn
treurspel van Abrahams offerande nagelaten. En Blondell),
namaals Professor der Historiën, kwam met allen den vaderen van dat groote Synode, te Castres in Lanquedocq, in het
schouwperk het spel der Latijnsche scholieren zien en hooren.
Het oordeel en beleid van zoovele grootachtbare Heeren en
hooggeleerde mannen behoorde dan billijk deze onwetende
menschen t'overtuigen; want wat reden is wettig genoeg,
om eerlijke en staatnutte kunsten en oefeningen dus hatelijk
en onbeschaamd door te strijken? De tooneelkunst, den
menschelijken handel, gelijk de schilderkunst en beeldhouwerij de natuur, nabootsende, mengt het eerlijk en het
nut ondereen, gelijk Horatius zegt:
Omne tulit punctum, qui mistuit utile dulci:
Hij heeft op 't rechte wit gemikt,
Die stichtende ook den geest verkwikt.

De tooneelkunst wijst aan wat eerlijk, wat schandelijk
luidt. De treurstijl, die allerhoogst op geluk en ongeluk der
Grooten draaft, arbeidt om de menschen week in den boezem
te maken, schildert de hartstochten naar het leven af, leert
naar voorvallende gelegenheid den toom des Staats vieren
of aanhalen, en elk zich zacht aan een anders ongeluk spiegelen. Zij beeldt levendig de wijsheid uit, die in deftige voorbeelden, uit de historiën getrokken, bestaat; want in de historiën ziet men gedurig het rad van avonture draaien, en hoe
de menschen hier met elkanderen omspringen, — waarom
Plutarchus, die befaamde zedenvormer, uit den mond van
Gorgias, zegt: Het treurspel is éénerhande slag van bedrog, waardoor hij, die een ander bedrogen hadde, en degeen, die bedrogen
was, wijzer kon worden dan een die onbedrogen is; want het
treurspel bedriegt of verkloekt, naardien het een verziersel
1 ) Blondel: David B., geboortig van Chalons s. M., in 1650 tot opvolger
van Vossius aangesteld als hoogleeraar in de geschiedenis te Amsterdam.

BERECHT

verhandelt; maar het bedriegt zoo geestig, dat het verzierde
geheel waarachtig schijnt; doch hij schijnt rechtvaardiger
te handelen, die, de menschen bedriegende of verkloekende,
hun eenig nut aanbrengt; en hij is wijzer, die door gedichte
fabelen leert kennen coat schandelijk of eerlijk luidt. Het vaers,
in het voorhoofd des Schouwburgs uitgehouwen, mag wel
zeggen:
De wereld is een speeltooneel.
Elk speelt zijn rol en krijgt zijn deel.
Hoewel het tooneelspel zulk eene rij van eeuwen in eere
gehouden, gehandhaafd, en ook gehanteerd van Keizeren,
Koningen, Vorsten, Veldoversten, Staten en letterwijzen,
voor geen geweld van eenen hoop dringeren en dommekrachten zwicht, nochtans past het den voorstanderen der tooneelen
niet altijd stomme honden te zijn, maar hunne loflijke kunst
tegens dwersdrijvers en tooneelvlegels') te verdadigen, opdat
het stichtelijk gebruik des Schouwburgs in aanzien en eere
blijve, terwijl Salmoneus allen aanschouweren, gelijk de
verdoemde Flegyas uit den jammerpoel, toeschreeuwt:
Discite justitiam moniti, 4' non temnere Dios.
Dat is:
Leert rechtvaardigheid betrachten,
En geen Godheid te verachten! 2
)

1) tooneelvlefjeis: tooneelgeesels, - afbrekers; nl. de „preciesen".

2) Zie dezelfde aanhaling in de opdracht van Vondels Gebroeders.

Vondels Spelen: Salmoneus. 2

INHOUD

Salmoneus, Koning van Elis, (door de staatzuchtige verwaandheid zijner gemalinne Filotimie aangedreven, om zich boven den top der koninklijke tot de goddelijke Majesteit te verheffen,) en Jupijn, den Koning der
Goden en menschen, gelijk te schijnen, zich offeranden
en tienden toe te eigenen, en een eigen Priesterdom door
Hierofant, zijnen wulpschen hofpriester, op te rechten,
tegens den wettigen godsdienst, door Cekrops vanouds in
Grieken 1 ingevoerd, en in de drie deelen der wereld uitgespreid; — bouwt in de hoofdstad Elis, op den vliet Penejus,
een metalen brug, waarop zijn beeld, in schijn van God
Jupiter, ten toon staat. De verwaande Koning, hiermede niet
genoegd 2 ), laat het rnerktveld, hof, en tempel, en de hofstraat,
tot de brugge toe, van buiten als een lucht en hemel, met
wolken en starren bekleeden en toestellen. Boven dit beveelt
hij zijn marmerbeeld uit het hof in den tempel op het altaar
te voeren, maar wordt van Theofrastus, den aartspriester van
Jupijn, gestuit. Ondertusschen ontvonkt de burgertwist in de
stad, en berst tot oproer uit, dat door Bazilides, den veldheer, die
listig weifelt en op de kroon vlamt, voor een poos geslist
wordt. Theofrastus, aangemaand om liet Koningsbeeld op
het altaar te planten, kant zich met alle het priesterdom
hier heftig tegen; maar de Koning voert het door zijne trouwanten met geweld uit, en, na eenen triomfdans van Goden
en Godinnen, uit den toegestelden hemel nedergedaald,
treedt met eene prachtige hemelstaatsie van Goden en den
hofsleip naar de brug, daar het nieuwe priesterdom gereed
)

1) Grieken: Griekenland.
2) genoegd: tevreden.
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stond om op zijne aankomste een brandoffer van honderd
stieren t'ontsteken. De Koning, gelijk een Jupiter, met den
bliksem in de hand ten toon gevoerd, wordt van d' aangedrongen scharen op het geluid der trompetten aangebeden en
toegejuicht. In dezen schijn draaft hij de brug op, om een
brandende fakkel, als eenen bliksem, onder het volk te
slingeren; maar de lucht berst terstond met donder, bliksem
en weêrlicht uit, waardoor de paarden aan het hollen geraken,
hij dood uit den wagen, de wagen aan stukken gesmeten
wordt, en de paarden verstrooien. De gemeente, hierover
aan 't woeden, wil zich over deze goddeloosheid aan het
doode lijk 1 ) des Konings wreken, en haren moed koelen; maar
Bazilides behindert dit, en verbrandt het lichaam des Konings
op het offerhout tot assche, om het volk te stillen. Filotimië,
op het geluid des donders uit den hove komende, om haren
gemaal met dansen en triomfzangen te verwelkomen, hoort
uit de Pizaners 2 ) de droeve maren, en, na een rouwklachte
aan 't razen geslagen, vliegt naar binnen. Middelerwijl brengt
Bazilides de doodbus met 's Konings asschen aan Theofrastus,
en geeft de doodbus over ter begrafenisse. Hierop bood
Koningin zichzelve uit wanhope-schapendPizro
verhing, het hof van het hofgezin vast uitgeplonderd wordt;
en zij brengen het Rijkssieraad van kroon en scepter en het
koninklijk gewaad, bij hen geborgen 3 ), aan Theofrastus, die,
om het Rijk in orden te houden, Bazilides den alouden godsdienst en de wetten laat bezweren, en Koning van Elis
kroont.
1) lijk: lichaam.
2) Pizaners: inwoners van Piza in Elis.
3 ) bij hen geborgen: door hen in veiligheid gebracht.

SPREKENDE PERSONAADJEN:

PIZANERS. Nageburen van Elis.
DIODOOR. Kerkwachter.
REI VAN PRIESTEREN.
THEOFRASTUS. Aartspriester van Jupijn in Elis.
BAZILIDES. Veldheer, en hoofd der Hofbenden.
HIEROFANT. 's Konings Hofpriester.
SALMONEUS. Koning van Elis.
FILOTIMIE. Koningin van Elis.

Het tooneel is op Godsveld, voor het hof van Elis. De Rei
bestaat uit priesteren. Het treurspel begint na den ondergang
en eindigt na den opgang der zonne.

HET EERSTE BEDRIJF

PIZANERS. DIODOOR.

PIZANERS:
De volle maan komt op, en vollegt d'Avondster.
Wij hebben Pize, daar de mond van Jupiter
Den vrager antwoord geeft, ter goeder tijd verlaten,
Om Elis, en het hof, en kerk, en merkt, en straten
5 t'Aanschouwen op 't gerucht, dit landschap door gespreid,
Dat deze stad, te nacht, al Piza's majesteit
En glans verdooven zal, en Hercles' feest en spelen,
Door toestel van wat groots en hemelsche tooneelen;
En zeker, 't geen wij zien vermindert niet de Faam,
io Die doorgaans is gewoon op eenen hollen naam
Te stoffen, en met klank van ijdele trompetten,
De kleene dingen breed en heerlijk uit te zetten;
Want wat Pizaner ooit verkeerde hier omtrent,
Niet een heeft Elis ooit in dezen schijn gekend.
15 Zelf d'ingezeten dwaalt, en gaapt, als opgetogen.
De Goden schijnen hier in starrelichte bogen
Te drijven, of te treên op wolken door de lucht,
Langs d'aarde in lucht verkeerd. Geen loopende gerucht
Bedroog ons, nu wij hier verbaasd, als ziende blinden,
ao Nog twijflen waar wij staan, en om den weg te vinden,
2 Pize: andere naam voor Olympia, de stad der beroemde Olympische spelen;
een heerlijk dal in Pizatis, het hart van 't Peloponnesische landschap Elis.
Pize of Olympia was de heilige stad van het Grieksche volk. Er was eene
andere stad in Elis, ook Elis geheeten, de residentie van Salmoneus. In
Elis, speciaal in Piza of Olympia, had Jupiter een soort van hemel -op- aarde;
dat verklaart den inval van Salmoneus om Jupiter gelijk te willen zijn.
zo hollen naam: leegen klank.
xi stoffen: roemen, gerucht slaan.
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Een leidsman hoeven, die den nabuur met bescheid
Berechte, en wijze en toone al stads gelegenheid.
Hier komen twee gewijde in witte koorgewaden,
d'Een met een offerkruik, en d'ander overladen
25 Met eikekransen. Wat of dit bedieden wil?
Zij hebben ons in 't oog, en staan nu beide stil.
DIODOOR:
Wat mannen komen hier van buiten opgedonderd
Bij avond naar dit feest? Ai! zie, zij staan verwonderd
Om dees' verandering, en heel verbaasd en stom.
PIZANERS:
30 Hetzij gij priester zijt, of een, die 't priesterdom
De hand reikt, laat u niet verdrieten, noch mishagen,
Dat wij, Pizaners, u een luttel ondervragen
Naar deze nieuwigheên, voorhene nooit gezien.
Wat wil de toestel van dees' staatsie toch bediên?
35 En dat dees' stad, de merkt der omgelegen volken,
Een lucht vol starren schijnt, en met tapijt van wolken
Behangen om en om, waardoor een uitheemsch man,
Of landzaat, nauwlijks kerk en hofstraat kennen kan,
Noch 't hof, hoewel hij hier gewoon is alle jaren
40 Te trekken om gewin, te wisselen zijn waren
Aan munt of koopmanschap? Hoe scherp men haar beziet,
De hoofdstad Elis schijnt noch lijkt zichzelve niet,
Maar lucht en hemel, daar Jupijn de hemelraden
Verdagvaardt door de lucht en starrelichte paden.
45 Zoo dit een schouwburg is, Athene, Pallas' stad,
Heeft zulk een speeltooneel noch glorie nooit gehad.
Ai, staat een poos; gij zult den Goden niet mishagen,
Dat gij verdwaalden dient en antwoordt op hun vragen.
DIODOOR:
Mijn kerkgenoot, ail breng dees' offerkruik der Goon
50 In 't offerkoor; gij weet, ik ben ten hove ontboón,

22 Berechte: te-recht -brenge, wegwijze. (Vgl. vs. 52).
27 opgedonderd: met spoed gekomen; hier van minder krachtige beteekenis
dan op menige andere plaats in dit stuk.
49 Mijn kerkgenoot enz.: Diodoor spreekt hier tot een geestelijk collega.
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En kan, al loopt de tijd, niet laten, ons geburen
Te dienen op hun vraag, en wat te recht te sturen.
Mijn naam is Diodoor, aan d'oostzij van de kerk
Mijn woning, nu vermomd met dit geschilderd zwerk,
55 Daar duizend kunstenaars en geesten over zweetten.
Dees' kerk, recht voor u, wordt nu Donderkerk geheeten,
Dees' ruimte Godsveld, als geheiligd aan Gods zorg;
En ginder rijst het slot, men heet het Godenborg;
Daar houdt Salmoneus hof met onze Koninginne,
6o Filotimië, zijn bekorende Godinne,
Die meer op hem vermag dan Juno bij Jupijn.
PIZANERS:
Wat heeft Salmoneus voor? Hij mikt, in allen schijn,
Op een bijzonder wit; want hoe men 't keere of wende,
Zoo groot een toestel oogt op een doorluchtig ende.
DIODOOR:
65 Hij heeft verandering van Godsdienst in den zin.
PIZANERS:
Een aanslag vol gevaars.
DIODOOR:
Indien de Koningin
Hier zwarigheid in vond, hij zou dees' snaar niet roeren;
Zij poogt den Koning, als een God, in top te voeren,
Gelijk God Jupiter te heffen op 't altaar,
70 Door offerande en tiende en kerkelijk gebaar,
En wierook en triomf en beelden en gezangen,
Als eenen, uit wiens schoot en boezem wij ontvangen
De zegeningen, daar dit Rijk van overvloeit.
Dat d'aarde vruchten draagt, geboomte en akker bloeit;
75 De hemel beemden laaft met dauw en vuchtbren regen;
De zon 't gewas beschijnt, bestraalt met vollen zegen;
Dat lucht en aarde en zee van wildzang tiereliert,
Van visschen krielt, en vee, en tam, en wild gediert,
De man en vrouw, in d'echt gezegend, kinders telen;
Si loopt: verloopt, dringt.
54 vermomd: onkenbaar gemaakt.
6o bekorende: dubbelzinnig: bekoorlijke
64 ende: einddoel.

en verzoekende.
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8o Het gansche Rijk in rust, voor bloedige krakeelen,
Geweld en overlast en sterfte en zwarigheên
Beschut zit, eigent hij zijn wijsheid toe alleen,
Geen anderen Jupijn, noch mindren Godgenooten.
PIZANERS:
d'Aloude Godsdienst wordt te schendig dus verstooten,
85 En in zijn plaats een nieuw gedichtsel aangebeên.
Zich God te noemen is een laster, daar voorheen
Zoo menige eeuwen, noch onze ouders ooit van hoorden.
DIODOOR:
Gebruik bescheidenheid in ijver en in woorden.
PIZANERS:
Wat roept men van zijn beeld en trotsche wagenpraal?
DIODOOR:
90 Zoo gij Penejus' brug gezien hadt, uit metaal
Gegoten, en meteen den goddelijken wagen
Op gouden raders, en vier paarden, hecht beslagen
Met blinkend staal, gereed, langs 't brommende gewelf
Der brugge en over stroom te rennen; gij zoudt zelf
95 Gelooven dat Jupijn dees' toestel best zou passen.
PIZANERS:
De trotschheid kent geen peil, zij wil al hooger wassen;
Zoo wordt door overdaad 's Rijks schatkist uitgeput,
De zenuw van den Staat. Geen burgers trekken nut
Uit lasterlijke pracht, gewoon de lucht te tergen,
Ioo Gelijk weleer de rot der Reuzen, niet dan dwergen
Gerekend bij de macht der Godheid, die het al
Wat zich te trotsch verheft, verwezen heeft ten val,
En elke macht haar peil, van niemand t'overschrijden,
Door noodlot toegekeurd, heel stip, voor alle tijden.
DIODOOR:
Io5 Het is niet veilig, hier te waren dezen nacht,
Omtrent het hof, tenzij men geen gevaren acht;
85 gedichtsel: verzinsel.
86 laster: schanddaad.
99 lasterlijke: misdadige, schandelijke.
100 de rot: het rot.
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Eene oorzaak, dat dees' wijk, nu doodsch en schier verlaten,
Niet grimmelt van een drang, gevloeid uit alle straten,
Nieuwsgierig om te zien, wat onweêr van geschil
iio Hier tusschen Hof en Kerk misschien oprijzen wil.
Men heeft, om min het volk t'ontrusten en te storen,
De nacht en duisternis voor dees' triomf gekoren;
Want wat zich schaamt bij dag, en draait op veel gevaars,
Wordt liever 's nachts gezien, als schooner bij de kaars.
115 De burgerij gedeeld, en al een wijl aan 't mompelen,
Wordt nauwlijks ingetoomd. Men vreest voor overrompelen.
d'Een droomt van nieuwigheên, door eigen baat gestijfd,
En d'ander eert al wat den ouden Godsdienst drijft.
De Hemel blussch' bijtijds dit smeulend vier, dees' vonken;
Ito Zoo niet, wij zien den Staat in asch en puin verzonken.
Wat zegt er Pize toe?
PIZANERS:
Die Godsstad houdt de zij
Van Jupiter, en viert 't Olympisch jaargetij,
Om 't vijfde jaar, heel stip, en zonder t'overtreden.
Pizaners volgen 't oude, en haten nieuwigheden.
125 Gansch Elis loopt gevaar van Staat- en Kerkkrakeel.
Dees' stad gelijkt bijkans een schouwburg en tooneel.
De Goden treden hier te voorschijn met hun rollen.
Zoo raakt Jupijn ten schimp, en zijn gemeente aan 't hollen.
Godslasterlijke vond! De Godsdienst raast en suft,
130 Wanneer ze dient tot spel van menschelijk vernuft.
Men moet de weligheid der hersenen besnoeien,
Het brein verdicht niet goeds. De Staat vergeet te bloeien,
Daar nevels van misbruik en ongetoomde drift
De telgen van de jeugd besmetten, met vergift
135 Van eigenzinnigheid en dertle hoovaardijen.
De Goden hoeden ons voor zulke guichlerijen,
Een ongebondenheid, te Pize lang getemd;
Dat stemt geen spelen, als de Kerk het tegenstemt.
DIODOOR:
Wij willen ons gesprek besparen tegens morgen:
.

113 draait op: heendraait
1i5 gedeeld: verdeeld.

naar.
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140 Ik ben ten Hove ontboón, en ga, niet zonder zorgen,
Naar Bazilides, om te spreken met dien heer,
Te hooren 's Konings wil. Der Goden Koning keer'
d'Oneenigheden van den Staat ten goeden ende;
Want tweedracht is de bron en springaar van ellende.
PIZANERS:
145 De Vader Jupiter bestrale ons met gena,
Dat niet dees' tempelvlam in zijnen tempel sla
Te Pize; want die slag kon Griek en Ongriek treffen,
Indien de Koningen zich tegens God verheffen,
En 't grijze hoofdgezag van 't eeuwig Priesterdom
150 Verdrukken ongestraft. Wij zien d'orakels stom,
En elk den vorsten na de mond zien en gelooven,
Geraakt Salmoneus en het Hof dien hoek te boven.
Hier hangen wierookvat en kroon in ééne schaal.
Maar gaan we naar de brug en trotsche wagenpraal,
155 Bezien, waar 't veiligst is voor oploop ons te bergen.
Men mag 't gevaar wel zien, maar wacht u dat te tergen!

16o

165

REI VAN PRIESTEREN.
ZANG:
Jupijn, die alles naar uw wensch
Beschikt, waarom is toch den mensch
Door 's Hemels wijsheid, in dit leven,
Den nabootseerlust ingegeven,
Naardien hij dezen trek misbruikt,
En niet alleen, al wat er duikt
Beneden u, wil nabootseeren;
Maar hooger vliegen op de veêren
Van zijn vernuft, en al den schat,
Dien d'endlooze eeuwigheid bevat
In haren schoot, in 't licht durf brengen;
Al zou hij ook zijn vleugels zengen
In 't eeuwig vier, dat boven hangt,

53 wierookvat en kroon: kerk en staat, zouden wij zeggen.
i6o Den nabootseerlust (= onderwerp, ie naamval): zucht tot nadoen.
16z trek: ingeboren neiging.
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En 't hof der starren ommevangt.
d'Ondankbre staat naar hooger waarde.
De mensch was gaarne een God op d'aarde.
TEGENZANG:
De redeloosheid zoo genoemd,
Ook 't allerminste dier, verdoemt
Dees' reukeloosheid in het dwalen
En overspringen van haar palen.
De dieren volgen het bestuur
Van hunne leidsvrouw, vrouw Natuur,
Onnoozel, zonder kreuk en rimpel,
Oprecht en slecht, en stil en simpel,
Genoegd aan 't lot, dat op hun viel;
Ook 't onbezielde en met een ziel
Van groeizaamheid alleen gezegend.
Al wat des menschen oog bejegent,
Dat roept hem toe: „Wij zijn verzaad,
Gerust, vernoegd met onzen staat."
Natuur verneemt noch klacht noch bede.
Het mindre als 't meerder rust in vrede.
ZANG:
De Hoogmoed schept voor ons gezicht
Een hemel uit een stad; het licht
Uit duisternisse en nacht en dampen;
Het aardrijk tot een lucht, vol lampen,
Gestarnte, en glans, die 't oog verblindt.
Men durf hier regen, hagel, wind,
En weerlicht, bliksems, vier, en donder,
Ook zelf den God Jupijn, van onder,
Braveeren op zijn hoogen stoel.
Zoo schijnt de kikvorsch, uit een poel

173 e. v.: Versta: de zoogenaamd „redelooze" wereld gedraagt zich redelijker dan de mensch.
181 Genoegd aan: vergenoegd, tevreden met.
182-183 ziel van groeizaamheid: vegetatief leven; bedoeld is de planten-

wereld.
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Vol modder, 's Konings rol te spelen.
De tempel moet voor speeltooneelen
Den vinger leggen op den mond,
Om zulk een goddeloozen vond
Van Mommerije op haar stellaadje.
Een worrem speelt Gods personaadje.
TEGENZANG.
De Hoovaardij houdt streek noch maat.
Men kent ze aan minen en gelaat,
De tong en teekens der gepeinzen;
Al wou ze een poos haar wit ontveinzen,
Vernissen met wat glimps en schijns;
De wijze ziet ze door de grijns.
De priesters spelen nu voor stommen,
En zien dit lofgetuit, dit mommen,
Met hun weemoedige oogen aan.
De huichlaars pogen wel te staan
Ten hove, en oogen slechts op voordeel.
De glimp van staat verblindt het oordeel
Der hovelingen, en dien staart.
Een Godsdienst, daar men wel bij vaart,
Wordt van de menigte aangebeden.
Hier duikt de Waarheid en de Reden.
tempel: de „Tempeliers," de geestelijkheid.

204 Gods personaadje: Gods rol; — voor God.
206 minen: gebaren.
208 wil: doelwit, bedoelingen.
217 en dien staart: minachtend voor: en hun aanhang.
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DIODOOR. THEOFRASTUS. REI VAN PRIESTEREN.
DIODOOR:
Trouwanten) zet dit beeld wat neder op den drempel
Van Donderkerk. Nu toeft een luttel voor den tempel:
d'Aartsprieser Theofrast, met al het Priesterdom
Komt bevende uit het Koor, zoo grijs hij is en krom
225 Gebogen door den last der opgehoopte jaren,
Gesleten op de wacht voor kerken en altaren;
Al is het lichaam zwak, nog flauwt zijn ijver niet.
THEOFRASTUS:
Wat of dit marmerbeeld in 't kerkportaal bediedt?
Dit schijnt Salmoneus zelf, of naar Jupijn te zwemen.
DIODOOR:
23o De Vorst belast u dit in 't heiligdom te nemen,
Te planten op 't altaar, in 't allerhoogste koor,
Met alle plechtigheên.
THEOFRASTUS:
Wat zegt ge, Diodoor?
Aanvaardt ge dezen last?
DIODOOR:
d'Aartspriester hou me onschuldig;
Ik spreek in 's Konings naam.
THEOFRASTUS:
Wie kan dien trots geduldig...
DIODOOR:
235 Getroost d'Aartspriester zich, des Konings ongená
Te laden op den hals, zoo kan men mij de scha,
Den krak des Priesterdoms in eeuwigheid niet wijten.
THEOFRASTUS:
0 Priesters, het is tijd, u voor Jupijn te kwijten.
233 hou me onschuldig: excuseere mij.
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DIODOOR:
Eerwaardste vader, hou gemak. Gij, priesters, houdt
240 Uw handen van dit beeld, mijn zorge toebetrouwd.
De Koning gaf geen last, mij tegens u te kanten
Met openbaar geweld; dus keert, gij, hoftrouwanten,
Ten Hove, en zegt, hoe ik den wil en last van 't Hof
De Kerk hebbe aangediend.
Wat wordt de Kerke al stof
THEOFRASTUS:
245 Gegeven, om met macht hier tegens aan te werken!
0 schennis! o Jupijn! o gruwel voor Gods kerken!
Geeft nu een sterflijk mensch zich uit voor eenen God?
d'Aloude Godsdienst wordt den Ongriek tot een spot
Door zulke vreemdigheên, te godloos en verwaten
250 Tentoongesteld. Hoe nu, godvruchtige onderzaten
Van Elis, kunt ge dit met lijdzame oogen zien?
De Juno van dit hof wil 't Priesterdom gebiên;
Zij heerscht door haren heer, en durf ons wetten stellen.
Nu ziet ge eerst klaar, wat kwaad onze offervinders spellen
255 Uit vezelen van vee en offeringewand.
Hier draait dit nachtfeest op. Dit wordt door Hierofant
Beijverd, om zijn klauw te slaan in al 't gewijde,
En hierom weifelt hij, en trouwt des Konings zijde;
Maar niemand onder u zal zoo lichtvaardig zijn,
26o Dat hij om aardsch genot den Godsdienst van Jupijn
Verzake. Ik zwere bij mijn heilige offerbanden
En hoofd, geen witten stier, geen smookende offeranden
Te wijden aan dit beeld, noch geur noch wierookvat
Te zwaaien voor 't altaar, al zouden hof en stad
265 Met koninkrijk, met al, in vier en bloed verzinken.
REI VAN PRIESTERENT
Eerwaardste vader, zacht.
Ik meen mijn bloed te drinken
THEOFRASTUS:
Om dees' verwatenheên.
REI VAN PRIESTEREN:
Gewis, uw Heiligheid
245, Versta: om krachtig in verzet te komen.
258 trouwt des Konings zijde: houdt het met den Koning.
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Wordt op de proef gesteld door zulk een onbescheid.
Het Hof, dat in de kerk noch spreken mag, noch stemmen,
270 Belaagt de mijterkroon, en waant haar macht te temmen.
Maar 't Priesterdom, dat u tot hoofd heeft ingewijd,
Zal 't heilig tempelrecht, aan eeuwen noch aan tijd
Noch wereldsch hoofdgezag gebonden, kloek verweren,
Al zou de wereld in haar ouden baaierd keeren;
275 Maar aangezien dees' storm, zoo snel en onverwacht,
Dus opsteekt, en het Hof zijn opzet dezen nacht
Voltrekken wil, en zich omhoog noch laag laat hinderen,
Valt dit bedenken: of gij, met wat zeils te minderen,
Niet veiliger door zee zult varen, voor een poos,
28o Dan laten volstaan, en den Godsdienst reukeloos
Bevelen aan 't gevaar van gijpen of van stranden,
In zulk een dwarrelinge en bui van misverstanden.
Men ga met overleg; het hangt aan uw besluit.
THEOFRASTUS:
Hier valt geen middelen; hier heeft de Godsdienst uit,
285 Indien wij weifelen, en 't Hof naar 't aanzicht doeken.
REI VAN PRIESTEREN:
Men kon behendiger de schalkheid dus verkloeken
Om beters wil. De scha gaat somtijds vóór de baat.
THEOFRASTUS:
Ik prijze uw oogmerk, maar 't gevolleg is te kwaad,
Het Hof, doortrapt en loos, verleert niet licht zijn luimen.
290 Begint me om beters wil dien afgod in te ruimen,
Zoo wordt de voet gelegd tot ongebondenheên.
REI VAN PRIESTEREN:
Men ruimt, met eenen voet of twee terug te treên,
Het veld niet, maar verliest wat velds om 't veld te winnen.
270 mijterkroon: anachronistisch, voor kroon des opperpriesters.
278 e. v. Men „mindere` zeil, bij te hevigen wind; „volstaan" is het tegenovergestelde. „Gijpen" is het gevaarlijk plotseling overslaan van het zeil
naar den anderen kant van het vaartuig, wat gebeurt bij onverwachte rukwinden.
284 middelen: bemiddelen, middenweg kiezen, schipperen.
285 doeken: blinddoeken. Versta: 't Hof schijnbaar toegeven.
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THEOFRASTUS:
Zoo wint het Hof op ons. Waartoe den vijand binnen
295 Gelaten, die zoo licht gekeerd wordt voor de poort?
REI VAN PRIESTEREN:
Niet licht, maar met gevaar. Het Hof vaart echter voort.
DIODOOR:

De Vorst heeft bij zijn hoofd en kroon te hoog gezworen.
THEOFRASTUS:
En ik bij Jupiter. Geen afgod zal zijn koren
Ontheiligen; geen macht van Vorsten onze macht
300 Verdrukken; liever hier gestorven op de wacht
Des tempels, dan den toom van 't kerkgezag te missen.
Wie zou dees' lastervlek uit onze altaarkleên wisschen?
REI VAN PRIESTEREN:
Salrnoneus heeft de macht der hofbende op zijn hand.
THEOFRASTUS:
De Kerk onteeren zet een Rijk in lichten brand.
REI VAN PRIESTEREN:
305 Hij acht zich sterk genoeg, dien brand des Rijks teblusschen.
THEOFRASTUS:
Gansch Grieken stemt met ons in Godsdienst.
Ondertusschen
REI VAN PRIESTEREN:
Verliezen wij 't genot des Godsdiensts, en zijn vrucht.
Wij bouwen, zonder 't zwaard, kasteelen in de lucht,
Indien we ons op den arm van 't Priesterdom verlaten.
310 Hij kan de machtigen en hoofden der soldaten
Betalen met uw erf, en zetten ze in 't bezit.
THEOFRASTUS:
Wie hoorde ooit onbescheid wanschapener dan dit,
Der geestelijken erf aan 't wereldsdom te brengen!
REI VAN PRIESTEREN:
Gehengt het Jupiter, wij moeten het gehengen.
THEOFRASTUS:
3 1 5 Ik stel mijn toeverlaat op Bazilides' trouw.
306 Grieken: Griekenland.
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REI VAN PRIESTEREN:
Een hoveling? helaas, een zwak en krank gebouw.

THEOFRASTUS:
Geen hoveling zoo kleen, hij vlamt op hooger Staten.
REI VAN PRIESTEREN:
Gij moogt het hopen, doch de hoop zal luttel baten.
THEOFRASTUS:
Wat brouwt de hoovaardij van eenen Vorst al ramps!
32o Een vrouw, vol ijdelheên, vol spooks, vol rooks, vol damps
Kan zijn verstand zoo wijd misleiden en vervoeren,
Dat hij zich niet ontzie zijn Rijken te beroeren,
Te stellen in gevaar; men late 't beeld hier staan.

DIODOOR:
Gij moet u op dit stuk al dadelijk beraán.
BAZILIDES:
325 Het schijnt, of deze tijd de wereld om wil wroeten,
Die uit haar assen rolt. Hoe raakt ze eens op haar voeten?
Zij twijfelt, of ze dwers of achter gaat of voor,
Zoo zwindelt haar het hoofd; zij houdt noch streek, noch
spoor.
De Koning, zonder zoon en manlijke erfgenamen,
33 0 Wordt van de spil beheerscht, die rokkent werk te zamen,
Rust nimmer nacht noch dag, en spint het werk zoo grof,
Dat zij den Staat verwert en tergt; de Kerk en 't Hof
Als in slagorden zet, door 't broên van vijandschappen,
Verhit om onderling elkanders hart te trappen.
335 Mijn zwaard, aan 's Konings eed gebonden, suft en dut
Wat zij te kiezen sta, het eerlijk, of het nut.
De wereldwijsheid raadt me op eigen nut te letten,
En mij en mijn geslacht en afkomst hoog te zetten,
Bij dees' gelegenheid; want uit den burgertwist
34o En kerkkrakeelen weet de loffelijke list,
In schijn van heelzaamheid, als 't evel is aan 't rijpen,
328 zwindelt: draait, tolt.

33o de spil: de vrouw; denk aan Spilleleen en Zwaardleen.
337 wereldwijsheid: wereldsche, menschelijke wijsheid.
34 1 heelzaamheid: zucht, ijver om genezing te brengen; wel: euvel.
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Met glimp een sluierkroon en purpren rok te grijpen,
Die Bazilides past, des Rijks vertrouweling
En Opperveldheer. Ik verlaat me op deze kling,
345 Daar mijn geluk aan hangt, en wil ze aan weêrszij leenen,
En kunstig weifelen, doch geen partij vereenen.
Zoo stuurt men best 't gezag des Konings naar 't bederf
Te bersten op de rots van tweedracht. Heeft de verf
Van een verniste grijns ooit iemands oog bedrogen,
35 0 Zij dien me nu; zoo wordt een vos in 't net getogen,
En valt de loosheid van den jager tot een buit;
Want gaat de Koningsstam met 's levens uurglas uit,
Dit Koninkrijk is mijn, al had een nader voordeel.
De scepter hangt aan 't zwaard; de stomme spreekt het
oordeel

355 In spijt van Hierofant, hofpriester van mijn heer.
De Koningin misbruikt zijn wulpschheid, om haar eer
Ook boven Juno's troon op spinneweb te bouwen.
Zij zet den aard ten toon en ijdelheid der vrouwen,
Die spieglen 't aanschijn en mistrouwen zelf den schijn,
36o Uit dwaze hoovaardij. Zij willen grooter zijn
Dan haar Vulcanus eerst bootseerde, om stof te sparen.
De deugd is slecht bewaard, daar zij de doos bewaren,
Vol deugd en ondeugd, haar nieuwsgierigheid betrouwd
En opgeblazenheid, die 't Rijk dien nevel brouwt,
365 Waaruit alreê mijn zon en glorie is aan 't rijzen.
Maar zie, hoe Hierofant (ik zal zijn ijver prijzen,
En aanvoên j zich vergramt, met minen en gelaat,
Om 't beeld, dat nog ten schimp voor onze hoofdkerk staat.
HIEROFANT. BAZILIDES.
HIEROFANT:
Daar pronkt het marmerbeeld des Konings, voor den
drempel
353 voordeel: voorrang.
359 schijn: spiegelbeeld.
362 de doos: denk aan „de doos van Pandora".
367 minen: vgl. vs. 206.
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37 0 Van Donderkerk. 0 trots! men weigert het den tempel,
De schaduw van 't gewelf en godgewijde dak.
Mag dit bestaan, zoo heeft het hofgezag een krak;
Zoo legt ons eerste ontwerp van Godsdienst plat it d'
asschen.
Mag dit bestaan, wie zal op 's Vorsten kerkwet passen?
375 Wij moeten hier met macht en ijver in verzien.
BAZILIDES:
Dat staat alleen aan hem, die mag en moet gebiên.
HIEROFANT:
Die last was u betrouwd; wat hadt gij hun geboden?
BAZILIDES:
Zij zouden, in den naam des Konings van de Goden,
Dit heilig beeld in 't koor verheffen op 't altaar,
38o Met priesterlijk geleide en kerkelijk gebaar.
Heeft Diodoor, die flus den last heeft aangenomen,
Dit aangediend, en is 't bevel niet nagekomen,
Zoo loopt de Kerk gevaar van 's Vorsten ongena.
De tijd verloopt, en lijdt geen uitstel.
Ik versta
HIEROFANT:
385 De zaak als gij. Men mag op zulk een stuk niet slapen.
Schoon Theofrastus trotsch en hoog is in zijn wapen,
Hij moet er echter aan, hoe stout men dit belett'.
Een grijs gerimpeld hoofd, als hij, wordt traag verzet.
Het afgesleten kleed verleert niet licht zijn plooien.
0
hooren we onder 't volk al lasteringen strooien!
Wat
39
Hoe wordt het Hof beticht van wetteloozen dwang!
Dit kan niet langer staan, en stilstaan spoedt geen gang.
BAZILIDES:
Hoe 't ga of niet, ik sta bekneld van wederzijden:
De Koning dringt me hier, en daar de Kerkgewijden.
395 Ik volgde 's Vorsten last, zoo ras ik dien ontving;
Nog roept men: dit 's de drift van zijn vertrouweling!
En Bazilides wordt gelasterd voor vermeten,
Voor kerrekschender en loftuiter uitgekreten,
Die 't Hof naar d'oogen ziet, en God noch afgod acht;
40o Doch 't moet er eens op staan. Ik heb het Hof met wacht
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Bijtijds bezorgd; al sloeg de stad en 't volk aan 't muiten,
Men vreeze geen gevaar, van binnen noch van buiten;
En schieten wij te kort in deze razernij,
Zoo schen ik den soldaat op stad en burgerij
405 En d'oude Priesters aan. Zij paaien dan die tanden,
Dat ijzeren gebit met loeiende offeranden.
Ik ken geen Godheid dan den Koning en Mevrouw;
Laat weifélen wie wil, ik blijf de kroon getrouw,
En handhaaf 't hoog bevel.
Zoo spreken al de braven,
HIEROFANT:
410 Die op een zelfden draf en heirbaan henedraven,
Hoe steil zij opwaart rijz'. De deugd is niet gewoon,
Te streven op een bed van rozen naar de kroon,
Maar langs een steilen weg. Zij wil op 's volks behagen
Den prijs niet zoeken, noch den helm en 't harnas dragen
415 Den meesten hoop ten dienst. Zij weegt, waardeert en
schat
De dingen op hun waarde, en toetst voorzichtig wat
Haar voorgesteld wordt; dan besluit ze, en wraakt ten
leste,
En kiest, en voert het uit, en geeft zichzelf ten beste
Voor vaderland en vorst en tempel en altaar.
42o Dus vallen haar, hoe 't loop', geen zwarigheên te zwaar.

BAZILIDES:
Geheiligde, gij spreekt niet wulpsch, maar wel ervaren,
En uw godvruchtigheid en wijsheid zijn uw jaren
Gansch ongelijk, en treên het grijze haar voorbij.
De Koning, zonder u, laag' onder en in lij.
425 d'Aartspriester Theofrast, een onverzetbaar drijver,
Staat stom voor uw vernuft, verschrikt voor uwen ijver
En openbaringen. Gij riekt in kerkgeschil,
Geheimenisse en droom den goddelijken wil,
Als hadt gij mond aan mond de Goden zelf gesproken.

HIEROFANT:
43o Het heeft ons nooit aan moed noch aan den lust ontbroken,
4 0 5 die tanden: van het militair geweld nl.
415 meesten hoop: grooten hoop.
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Om diep te gronden, waar de wijsheid in bestaat,
En wat de Godsdienst eischt te reeglen op zijn maat.
Ik weet de vlekken van de dwaling uit te schuren,
Te vagen van den roest. Ik raag de tempelmuren
435 Van spinnewebbe en rag, en kleed ze in zuiver wit.
Ik kies geen dop of bast voor kerne en voedzaam pit.
Wat overtollig is, besnoei ik van zijn telgen.
Geen Wijze, die mijn wit kan vatten, zal zich belgen
Dat ik den ouden stijl des tempeliers verzet.
BAZILIDES:
440 Zie, Theofrastus schijnt met ijverigen tred
Te naken; spreek hem aan; de tijd is nu geboren.
Wij willen uw gesprek van wederzijden hooren.
THEOFRASTUS. HIEROFANT. BAZILIDES.
THEOFRASTUS:
Wat brengt ons Hierofant alweder uit het Hof?
Is 't vrede en eenigheid, of moeite en twistens stof?
HIEROFANT:
445 Wie met den Koning stemt, bestelt geen stof tot twisten,
Als Theofrasten.
THEOFRASTUS:
Zeg, gelijk de Salmonisten,
De Hierofanten, die het Hof naar d' oogen zien,
En traag beseffen, wat de Goden ons gebiên.
HIEROFANT:
Gij meent de Koningen? Verstaat ge zulke Goden,
450 Ik stel mij onder hen, en eere hun geboden.
THEOFRASTUS:
Gij eert ze, wijliên mee, doch bovenal Jupijn.
HIEROFANT:
Gij eert de Koningin, als 't pas geeft, met een schijn
Van eere, en anderszins onteert ze in hunne wetten;
Wanneer ge, in steê van 't beeld op 't hoog altaar te zetten,
455 Zijn Godheid voor de Kerk en al het volk onteert.
THEOFRASTUS:
De Godsdienst heeft vanouds dit Elis nooit geleerd,
43 6 Vgl. Vondel op Erasmus: „hij kiest geen dop voor kern".

28

VONDEL

Dat d'eens van hand tot hand ontvangen kerkbevelen
Gevolgd heeft, en Jupijn met goddelijke spelen,
Altaren, tempelen, en tempelwoud gevierd.
46o De wijde wereld wordt van Jupiter bestierd.
Hij is de lucht en 't vier. Hij leeft in alle dingen.
Zijn wezen kan alleen door alle wezens dringen.
Zijn Godheid is de geest, die 't al vervult in al,
Wat uit den mengelklomp, niet bij een wild geval,
465 Maar naar heur vast besluit zijn leest en vorm ontleende.
Wie deze Godheid ooit ontheiligde of verkleende,
Ontsloop niet straffeloos zoo reukeloos een daad.
Die Majesteit verschoont veel boosheid, doch geen smaad,
Noch outerschenderij, noch geen godslasteringen.
47o Hij is verwaand, die God den bliksem waant te ontwringen.
HIEROFANT:
Hoe nu? Heeft Krete niet uw Godheid uitgebroed?
De Koribas dat kind met geitemelk gevoed?
Geborgen in een hol voor 's vaders haat en tooren?
Heeft Jupiter dat Rijk, waarin hij was geboren,
Als
Koning, niet beheerscht met zijnen grooten staf?
475
Gewaagt al 't eiland niet nog heden van zijn graf?
Of is 't een bloote naam, waarvan zich elk verwondert?
Aanbidt ge slechts den naam? Ik reken wel driehonderd
Jupijns, de wereld door gediend, gevreesd, geducht.
THEOFRASTUS:
48o Hoort Jupiter dit aan, en straft hij uit de lucht
Die lastermonden niet? Waar ik me wende of draaie,
Men dient dien God in Krete, op Ide en in Achaye.
Pyraeus, Homole, en ons Piza dienen hem.
Gansch Libyë is gewoon, naar zijne orakelstem
485 En raad te luisteren. Wat wil ons hier gebeuren!
HIEROFANT:
Gij mocht u liever om gedroomde faablen steuren,
En dolle poëzy, gespeeld op snaar en lier;
Hoe hij zichzelven kan vermommen, als een stier,
47z Koribas: Koribanten.
476 Men wist op Kreta Jupiters graf aan te wijzen.
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Om schoone Europe, in spijt van Sidons kroon, te schaken;
Hoe hij om Danaë, door hof en koopren daken,
Aan gouden druppels smolt in haren zuivren schoot;
Of Leda's minne in schijn van eene zwaan genoot;
Of Semele in den gloed des bliksemstraals verteerde;
Of Ganimedes met het schenkersdom vereerde,
495 Hem kuste en wederkuste, als hij met eenen lonk
Hem aanloech, en de schaal vol klaren nectar schonk.
Zit deze Godheid nog vooraan, in 's Hemels orden,
Wat deert Salmoneus, dat hij geen Jupijn zou worden?
THEOFRASTUS:
O Salmonist, die God zijn wettige eer ontsteelt!
HIEROFANT:
50o Indien Lykaon lang uw Godheid had gekeeld,
Men mocht, tot 's anders nut, veel zouts en wierook
sparen.
De geur is niet besteed, dien wij voor haar bewaren.
Men had veel offervees verschoond, dat, hemelhoog
En wijd, vergeefs in rook en smook en asch vervloog.
505 De honderdvoudigheid van endlooze offerstieren
Is jammerlijk besteed met zulk een droom te vieren.
THEOFRASTUS:
Zoo smeedt ge, ons hof ten dienst, een nieuwen Dondergod.
HIEROFANT:
Gij stut den ouden, slechts om 't aanzien en genot.
THEOFRASTUS:
Het wettige gebruik, bevestigd door de tijden
510 En alle Rijken, kan ons dekken en bevrijden
Voor zooveel lasterschuts. Zal elk, wat hij verdicht,
Verbloemen met den naam van godsdienst, en zoo licht
Een erfgewoonte, lang gevierd en aangebeden,
Gesterkt met wonderen, vanouds, in alle steden
5 1 5 En koninkrijken, ook zoo wijd men menschen vindt,

49 0

489 Sidons kroon, de kroon van den Phoenicischen Koning Agenor, wiens

dochter Europa was.
Soo Lykaon: wreed dwingeland, door Jupiter in een wolf veranderd.
511 schots: geschut.
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Verandren naar zijn brein, dan dus dan zoo gezind?
Zoo moet de godsdienst fluks ten schimp des volks gedijen,
Gelijk een weêrhaan zich naar 's volleks raze rn ijen
En driften draaien, ja, de wispelturigheid,
520 Aan geen gezag verknocht, noch wet, noch regel, leit
Een voet, en baant den weg tot alle goddeloosheid
En ongebondenheên. Ga hene, en vier de boosheid
Der wereld vrij dien toom, en toon ons eenen man,
Die zonder 't oud gebit de wereld mennen kan.
525 Wat volgt hierop? Wij staan aan God noch Kerk gebonden.
Schept Goden bij de mijl. Elk wierooke aan zijn vonden.
Helaas! ik schrikke en ijs; mijn haren staan te berg.
Indien men dezen poel, vol razernijen, terg',
Ik zie den wereldkloot gedrongen uit zijn assen,
53 0 Een Oceaan van bloed tot aan de starren wassen,
Om zulk een lastersmet, die niemand zuivren kon,
Te wasschen, als in d'eeuw van een Deukalion.
BAZILIDES:
Gij, Heeren, matigt u, en spreekt met koele zinnen.
Men kan met ondergaan elkandre beter winnen.
HIEROFANT:
535 Een schrander vogel schrikt zoo licht niet voor den schijn
En molok van uw Kerk, den slapenden Jupijn,
Misschien in d'armen van zijn boel, met kracht gedwongen,
Daar Juno vast om pruilt. Wat duldt ze al geile sprongen!
En ziet ze omlaag 't gewelf des heldren hemels aan,
54 0 Zij ziet zijn basterdzoons en schoone boelen staan
(Kwansuis een eeuwige eer!) in 't heir der starren prijken,
En in den Hemel zelf God Bacchus hem gelijken,
Gelijk zijn eigen kroost. Zij ziet Alkmenes zoon,
En kropt haar stiefmoêrschap en onverzoenbren hoon.
545 Ik zwijg zijn snoepen en ontelbre zijdegangen,
Van geen Vulcaan betrapt, noch in zijn net gevangen.
526 mijl: duizend; bij de vleet.
532 Deukalion: de mythologische Noach.
534 met ondergaan: met tegemoetkomendheid.
536 molok: vogelverschrikker.
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Dit is uw Jupiter, die zulke rollen speelt;
Dies ijver, dat gij zweet, en keer Salmoneus' beeld;
Ik ga ten hove en wil den Koning zoo belezen,
55o Salmoneus zal er staan, of God noch Koning wezen!
BAZILIDES. THEOFRASTUS.
BAZILIDES:
Aartspriester, kan men dit aanhooren zonder schuld?
Jupijn verschoon me, ik ben ten ende van geduld.
Mijn eed verplicht dit zwaard voor 't hofgezag te bukken;
Maar zonder dat, het hieuw hem 't bekkeneel in stukken,
555 En schonk de stukken van dat godverwaten lid
Den disch van mijnen Heer, die nu ter tafel zit
En banketeert en drinkt den wijn uit nectarschalen
Om in zijn majesteit, gelijk een God, te pralen
Met al den Adeldom, een trotsch vermomden stoet
560 Van Goden. Moet men 't Hof ten dienst staan op dien voet,
Wij waren nutter, och! veel nutter, ongeboren;
Al heeft de hofbende ons, haar Overste, gezworen,
Wij staan gereed dit ambt te weigren, en deze eer.
Behaagt het u, in ernst, daar ligt de degen neer,
565 Om geenen valschen dienst van Godheên te beschutten.
THEOFRASTUS:
Heer Overste, om de Kerk en Godsdienst t'onderstutten,
Bewaar uw ambt, en waak ten minste dezen nacht,
Ten dienst van Jupiter, en 't Priesterlijk geslacht.
BAZILIDES:
Hoe kan ik Jupiter en 's Konings gruwel eeren?
THEOFRASTUS:
57 0 Met dezen dollen slag van onzen hals te keeren.
BAZILIDES:
Twee Godheên dienen, d'een waarachtig, d'andre valsch?
THEOFRASTUS:
Ontziet ge 's Konings vloek te halen op den hals?
BAZILIDES:
Geenszins. Ik sta bereid, voor Gods altaar te sterven.
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THEOFRASTUS:

Volhard: gij zult de gunst van God en ons niet derven.
BAZILIDES:
575 Wie kan een sterflijk mensch verheffen, als een God?
THEOFRASTUS:
Beveel dien last aan ons.
BAZILIDES:
Het koninklijk gebod
Niet uit te voeren, stelt ons voort in ongenade.
THEOFRASTUS:
Wij zwichten niet: wij gaan met Jupiter te rade.
BAZILIDES:
Ook zwicht Salmoneus niet. Het Hof braveert de Kerk.
THEOFRASTUS:
58o Geen wereldlijke macht valt 's Hemels macht te sterk.
BAZILIDES:
De Koning eigent zich het opperste vermogen.
THEOFRASTUS:
Der Goden Koning ziet dit schouwspel uit den hoogen.
BAZILIDES:
Hij ziet het, maar de straf komt overlangzaam bij.
THEOFRASTUS:
De Hemel weet zijn tijd, en ruim zoo wel als wij.
BAZILIDES:
585 De nadruk van de straf leert wetten onderhouden.
THEOFRASTUS:
Door uitstel van den eisch geen schuld wordt kwijt geschouden.
BAZILIDES:
Hoe draagt zich midlerwijl een ambtenaar van 't Hof?
THEOFRASTUS:
Vermomd.
BAZILIDES:
Hoe mag dit deur?
Wij geven u verlof.
THEOFRASTUS:
BAZILIDES:
Terwijl verloopt de kans om dit schandaal te storen.
6
Beveel:
Laat over.
57
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THEOFRASTUS:
390 Zoo dra niet. Toom u in: de tijd is niet geboren.
BAZILIDES:
En stuit gij dit, ik zie uw kerker al bereid.
THEOFRASTUS:
En vangt ge mij, dat dient tot mijn verzekerdheid.
BAZILIDES:
Ik schen mijn handen niet aan 't hoofd der godgewijden.
THEOFRASTUS:
Om beters wil: die wil zal met Jupijn niet strijden.
BAZILIDES:
595 De Koningin verrukt den Koning; is 't geen scha?
THEOFRASTUS:
Der vrouwen hoogmoed sleipt een staart van rampen na.
BAZILIDES:
Der vrouwen hoovaardij heeft menig heer bedorven.
THEOFRASTUS:
Die buiten 't vaderland in ballingschappen storven.
BAZILIDES:
Geen zorgelijker punt, dan dat op Godsdienst slaat.
THEOFRASTUS:
600 De kerktwist baart doorgaans de scheuring in den staat;
BAZILIDES:
En staatbederf, niet licht te beetren, noch te boeten.
THEOFRASTUS:
De rechte Godsdienst stelt een staat op vaste voeten.
BAZILIDES:
De Koningin misbruikt dien wulpschen Hierofant.
THEOFRASTUS:
Die brouwt dees' nieuwigheên, en broeit een pest in 't land.
BAZILIDES:
605 Zijn wulpschheid waant den weg te banen naar de starren.
THEOFRASTUS:
Dat brein Is recht gespitst op Staten te verwarren
595 verrukt: voert van 't goede spoor; schil: jammer.
597 bedorven: in het verderf gestort.
6oi te boeten: te herstellen.
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Door dubbelzinnigheên. Zoo breit de spin haar net.
Zoo weeft ze een spinneweb, daar vindt zich 't aas bezet.
Zoo raakt de simple vlieg, ook eer zij 't merkt, gevangen;
6io Een vogel streeft er door, en zal zich niet verhangen
Aan zulk een strik.

BAZILIDES:
De Vorst blijft evenwel verstrikt.
THEOFRASTUS:
De Vorst is wijzer, maar zijn overdwaalsheid mikt
Op 't onbeschietbaar, van zijn bedgenoot gesteven,
Die weet door Hierofant dien droom een glimp te geven.
BAZILIDES:
615 Zijn aanhang is nog kleen, waarop hij zich betrouwt.
THEOFRASTUS:
Is d'aanhang kleen, hij is wel loos en boos en stout.
BAZILIDES:
Om wat te dorven?
THEOFRASTUS:
Dat heel Grieken door zou donderen;
Den tempel van Jupijn, altaar, en beeld te plonderen;
Het grijze Priesterdom te zetten uit zijn erf,
62o En voort al 't overschot te deelen bij versterf.
BAZILIDES:
Men eischt alleen, dit beeld ten tempel in te voeren.
THEOFRASTUS:
Al 't ander smoort men, om dat hoofdpunt niet te roeren;
Het luidt te hatelijk. Waar' eerst de grond geleid,
Gij zoudt den nadruk zien van deze nieuwigheid.
BAZILIDES:
625 Misschien hoe Hierofant bekleedde uw kerkgestoelte.
THEOFRASTUS:
Met reden, daar geen zon op 't hoofd steekt in de koelte
En schaduw van 't gewelf. Hij vlamt op 't kerkgenot.
Wie zou Sahnoneus' beeld voor dien berookten God
Jupijn niet kiezen, en met offeranden paaien?
63o Het voorspook van dien storm wordt reê gehoord aan 't kraaien
Des weêrhaans van dit Hof, die zijnen trotschen kam
Vast opsteekt tegens ons.
612 overdwaalsheid: ontzindheid.
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BAZILIDES:

Met welk een trotschheid nam
Hij afscheid, en beloofde u weder op te komen!

THEOFRASTUS:
Laat suffers, zonder hart, voor dreigementen schromen,
635 Ik wijk niet éénen voet voor dood, noch dreigement.
BAZILIDES:
Wie twijfelt, die den moed van Theofrastus kent?
Ik ga ten hove, om hun geen achterdocht te geven.
Eerwaardigste, volhard. Mijn staat en eer en leven
Te wagen, is niet veel, indien het u behoê.
640 Ik blijf mijn Vorst getrouw, maar — tot het outer toe.
THEOFRASTUS:
Ga hene: hierop moet gij Jupiter behagen,
Die waardig zijt om 't hoofd een sluierkroon te dragen.
Een weiflaar houdt ten hove alleen zijn heer te vriend
Om 't voordeel, en zoo lang 't geluk den meester dient;
645 Doch Bazilides oogt op Godsdienst meer dan Staten.
Op zulk een kerkheld mag Gods volk zich vast verlaten.
REI VAN PRIESTEREN.

65o

655

66o

ZANG:
Gelukkig is de Heer,
Die wel begrijpt hoe teêr
d'Aloude godsdienst en Gods wetten
Uit hun nature zijn;
Zoodat ze ook zelfs geen schijn,
Geen lucht noch glimpen van verzetten
Verdragen, min verwatenheid
Van laster, dat de majesteit
Des Dondergods geheel verduistert.
De louterheid des godsdiensts luistert
Nog scherper dan de fikste tong
Van Themis' weegschaal, die rechtvaardig,
Terwijl 't geschil in twijfel hong,
H et vonnis velde, en scheidde 't waardig

653 min: laat staan.
658 Themis: godin der rechtvaardigheid.
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En minder waardig, juist en net.
Oprechte godsdienst lijdt geen smet.
TEGENZANG:
Den Priestren is de wacht
Des godsdiensts dag en nacht
Op 't hoogst bevolen te bewaren.
De tempel rust alleen
Op geenen marmersteen
Maar meer op levende pilaren,
Op 't onbeweegbre Priesterdom,
Dat met zijn schouderen alom
De feesten stut en plechtigheden,
Zoo wijd de zon komt aangereden,
Van d' Ooster- naar de Westerkim.
Jupijn, de Koning van de Goden,
Munt uit, als 't licht bij eene schim.
Wij staan getrouw voor zijn geboden.
Wie boven hem een Godheid steil',
Wij houden Jupiters bevel.
SLOTZANG:
Wanneer de tempels en de hoven
Verwarren hun gezag,
Dan gaat het niet als 't plag,
Dan wordt de deugd verschoven,
De schaduw schijnt het licht
Te steuren in zijn plicht.
Een ieder moet zijn beurt bekleeden.
d'Eenstemmigheid van bel
Gaat lieflijk, als een rei
Van zang en dans, op maat van reden.
Zij onderhoudt den Staat,
Als 't zout der burgerijen,
En stelt het volk een maat.
Gelukkig zijn die tijen.

679 de tempels en de hoven: kerk en staat.
68z verschoven: achteruit geschoven.

HET DERDE BEDRIJF

PIZANERS. BAZILIDES. SALMONEUS.
PIZANERS:
Is dit een stad van rechte, of woestheid en geweld?
BAZILIDES:
Wat jaagt u herwaart aan? Hoe hijgt ge dus ontsteld?
695 Hoe dus verbaasd?
PIZANERS:
Jupijn, o vader van de Goden
En menschen, help! och help! Waarhene best gevloden
Waar bergen wij het lijf? Waar vinden wij een wijk?
BAZILIDES:
Daar komt de Koning aan, de toevlucht van dit Rijk
En alle vromen. Zijt goedsmoeds, en wilt niet schromen.
SALMONEUS:
700 Wie zijt ge? Van wat oord?
PIZANERS
Van Pize eerst aangekomen.
In 't vallen van den dag.
SALMONEUS:
Wat deert u dat gij klaagt?
PIZANERS:
Wij zoeken heul ten Hove, en worden voorgejaagd
Van 't opgehitste grauw. Heer Koning, berg ons leven.
Jupijn heeft Koningen op zijnen troon geheven.
705 d'Onsterfelijke macht, die klaar op 't voorhoofd straalt
Der sterfelijken, heeft alle aardsche macht bepaald,
Uit stof in top gebeurd, met last aan zijn vertrouwden,
Dat zij rechtvaardiglijk het Recht handhaven zouden.
Wij, onderzaten van uw leenrijk en gebied
Vo Te Pize, twijfelen aan uw genade niet,
Als aan een zelve wet verbonden en altaren.
't Is Godheên eigen, den ootmoedigen te sparen.
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SALMONEUS:
Wie heul zoekt aan Jupijn, betrouw', hij is niet verr'.
Hier is de majesteit van Koning Jupiter,
715 Tot voorstand van oprechte en onderdane zielen,
Die wierook offren, en voor zijne altaren knielen.
Maar hoe verstaan we dit? Wat gloeit er in uw hand,
Dat als een roode gloed van slingerstralen brandt?
PIZANERS:
De gloênde bliksem, uit de vuist van 't beeld gesmeten,
720 Omtrent de koopren sluis, door 't vinnig grauw, bezeten
Van helschheid, en verhit op beeldestormerij.
Wij bergden dit op straat.
SALMONEUS:
Geef hier, o razernij!
Hoe ving het oproer aan? Verhaalt uw wedervaren.
PIZANERS:
Terwijl we, bij de maan, verwonderd staan en staren
725 Op 't wonderwerk der brugge, uit erts en klaar metaal,
Zoo levendig als ooit Korinthus tot een praal
Aan eenig Koning schonk, en meesterlijk gegoten;
Terwijl we 't heilig beeld, verbaasd en onverdroten,
De Godheid van Jupijn den gouden adelaar
73 0 Beschrijden zien omhoog, en op den boogpilaar
Den bliksem voeren, die de boosheid schijnt te dreigen;
Waarop de burgers uit ontzag hun hoofden neigen,
En buigen voor dien God; zoo wordt er, van de poort,
In 't Noorden, langs den vliet, een mompeling gehoord,
735 Een oproer. Het gerucht, van verre allengs wat nader,
Wint aan, en heldert op, als beek bij beek, te gader,
Naar eenen boezem bruist, en, van de steenrots neer
Gestort, ten leste groeit en aanwast tot een meer.
Zoo groeide ook 't oproer aan, in menigte en geluiden,
740 Eer iemand vatte, wat dit onweer wou beduiden.
Ten leste dondren ze op, een toomeloos gespuis
Van allerhanden slag, omtrent de Godensluis;
Daar schreeuwen ze overluid: „Waar zijt ge, o Salmonisten!
Met uwen Jupiter? Gij, zuivere godisten!
745 Wij brengen wierook aan. 0 ijverige rot!
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Wij brengen wierook aan; bewierook uwen God!
Maar neen, wij zoeken hem. Dees' afgod moet er onder.
Heeft nu zijn bliksem vier, en kan hij met dien donder
Zijn eer verdadigen, het is verwerens tijd!"
75 0 Het hagelt keien. Noch gewijd noch ongewijd
Wordt aangezien; en wie deze onrust ondertusschen
Wil stillen, loopt gevaar; dit vier is niet te blusschen.
De keien klinken vast op 's Konings bruggepraal,
Totdat een straatgerucht, uit schrik, hen altemaal
755 Een wijl terugge drijft. Toen rustten al de steenen.
Een roep ging op: „Vertrekt, het Hof is op de beenen."
Wij naderen, en zien het heilig beeld geschend.
De Hemel schenn' dien schelm, van niemand nog bekend.
Wij vinden dit geweer der Godheid, en vertoonen
76o Dees' schennis sommigen, die bij de Godsbrug wonen.
Het grauw omsingelt ons. Een woest baldadig gast
Vliegt toe in al dien hoop, en schuift zijn schelmstuk vast,
Helaas! op onzen hals. Dit baart een strijd van monden.
Geen onschuld baat, men schreeuwt: „Gij zijt op 't stuk
bevonden,
765 Op 't plonderen betrapt!" In zulk een straatgeschrei
Roept een: „Houdt stil! dit zijn Pizaners allebei.
Houdt stil, verschoont ze toch: het zijn ons' ledematen!"
Zoo worden wij gebergd, en, nauwlijks vrijgelaten,
Ontslippen 's doods gevaar, eer iemand ons verrass';
77o Heer Koning, berg ons lijf!
SALMONEUS:
Voort, Bazilides! pas
Geweld te keeren met een drommel hofsoldaten.
Trek hene; stil dien twist. Men zal u niet verlaten;
Pizaners, volgt hem! Nu zal 't blijken, dat men schent
Een Godheid, die geen aardsch noch bluschbaar element
775 Tot haren scepter voert, maar eenen staf, die reuzen,
Bestormers van de lucht, het bekkeneel kan kneuzen,
Bestulpen, onder klip en steenrots en gebergt,
De radelooze macht, die onzen donder tergt;
758 Let op den è-klank in dit vers: hoe verachtend!
764 op 't stuk bevonden: op heeterdaad betrapt.
Vondels Spelen: Salmoneus. 4

40

VONDEL

Men dient nochtans wel rijp dit opzet t'overwegen.
78o In zware zaken staat den wijsten raad te plegen.
Vertrekt, trouwanten, daar verschijnt de Koningin,
Ons' Juno, met haar sleip. Zij treedt als een Godin.
FILOTIMIE. SALMONEUS.
FILOTIMIE:
Wat onraad hooren wij? Wie wederstreeft ons' wetten?
SALMONEUS:
Men gaat d'oploopenheid van 't grauw wat nederzetten.
FILOTIMIE:
785 Het is geraden, dat zich ieder hou gerust.
SALMONEUS:
De brand van oproer wordt in 't opgaan licht gebluscht,
Maar zwaarlijk als de vlam ten dake is uitgeslagen.
Dat dit geen voorspel zij van ongemak en plagen!
FILOTIMIE:
Hoe nu toe? Zwicht een God, zoo trotsch en groot als gij?
790 Wat vrees ontstelt uw brein? Dit schijnt wel sufferij.
SALMONEUS:
Getrouwe bedgenoot, gij zoudt bedachtzaam spreken,
Indien uw wijsheid lette op dit rampzalig teeken.

FILOTIMIE:
Wat teeken?
SALMONEUS:
Wist men, wie ons beeld heeft aangerand!
Jupijn, mijn brugbeeld, is de bliksem uit de hand
795 Geklonken met een steen. Ons Godheid mist haar wapen.
Daar ziet ge Gods geweer. Hoe is 't met ons geschapen
En 't Rijk? Wat brommen wij met dezen hemel hier!
Mijn donder heeft geen kracht, mijn bliksem vlam noch vier.
FILOTIMIE:
Wij kennen deze nuk. Dit spelen ons die gasten.
800 Dit oproer wordt gestookt van 't schuim der Theofrasten,
Opdat men 't hoogtijd steure, ons opzet overschreeuw'.
Maar laat ze toezien; want zij tergen geenen leeuw,

797 bronenen: pralen, bluffen.
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Noch brullende leeuwin, door 't steuren van haar nesten,
Maar onze almogendheên, die rechte burgerpesten!
805 Zij dienen uitgevaagd, als vloeken van den Staat.

SALMONEUS:
Pizaners raapten bij geval dit op van straat.
Men legt de schuld op hen. Wat zullen wij gelooven?
De schuld wordt dikwijls op onschuldigen geschoven,
In zulk een dwarreling van zinnen en verstand.
FILOTIMIE:
810 Die stout zich tegens d'eer van uwe Godheid kant,
Heeft, zonder twijfel, dit door iemand loos besteken,
Opdat het u aan hart en ijver zou gebreken
Om 't godgeheiligd beeld te voeren op 't altaar,
Uit schrik en angst voor moeite en oploop en gevaar.
815 Wordt dit gestuit, zoo leg den scepter uit de handen,
Meteen den bliksemschicht. Zij wetten vast hun tanden
Op uw lafhartigheid, die bouwt de sterke brug,
Waar langs de Wraak u dreigt. Men lacht u achter rug
Wel schimpig na. Zie om: zij schuifelen, zij schimpen

820 Met dezen Jupiter, om straatgerucht aan 't krimpen.
Een Vorst, die 't spel begint, en 't spel ten halve staakt,
Wat wonder is 't, zoo hij om have en hals geraakt?
SALMONEUS:
In groote zaken draaft een wijs regeerder zachter.
FILOTIMIE:
Zoo raakt men niet den stroom te boven. Hij raakt achter,
825 Die niet zijne armen rept, daar 't water voor den boeg
Geweldig bruist en ruischt. Dan kan men niet genoeg
Zijn krachten spannen, en zich reppen in het roeien.
SALMONEUS:
Liet Theofrastus na, zich met dit stuk te moeien,
Het gansche Priesterdom ging willig aan de hand.
FILOTIMIE:
830 Geloof, dit onweer komt ons op van dezen kant.
Men ziet hem naar den mond alleen, en niemand anders.
Een lastertong ontsteekt zoovele stokebranders.
d'Orakels staan verstomd voor zijne orakelstem.
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SALMONEUS:
Wat raad in dit geschil; hoe wint, hoe stilt men hem?
835 De Tempelier wil noó voor Majesteiten duiken.
FILOTIMIE:
Volhardt dit hoofd, zoo moet gij fluks uw macht gebruiken.
SALMONEUS:
Gebruiken? Dat ziet verre; en zoo het ons mislukt?
Een ingewortelde aard wordt langzaam onderdrukt.

FILOTIMIE:
Hier geldt geen langzaamheid: wij zijn te hoog geloopen.
SALMONEUS:
84o Hier geldt beleid; dat zet de heirbaan voor ons open.
FILOTIMIE:
Indien ge deist uit schrik, zoo wint uw vijand veld.
SALMONEUS:
Men wint door tusschenspraak dat met geen aartsgeweld
En volle krachten wordt gewonnen en verkregen.
FILOTIMIE:
Door tusschenspreken krijgt hij macht op uwen degen.
845 Hij vlamt op uw geweer, de Godheid van uw kroon;
Dat winnende, zoo voert hij uw gezag ten toon,
En speelt met eenen God, gelijk met een gevangen.
SALMONEUS:
Daar zouden wij ons' kroon en 't gansche Rijk aan hangen.
FILOTIMIE:
Wat Rijk? Wat kroon? Dan zijt ge een Koning zonder Rijk.
SALMONEUS:
85o Dan stelt rechtvaardigheid partij in 't ongelijk.
FILOTIMIE:
En zoo rechtvaardigheid voor 't ongelijk moet bukken?
SALMONEUS:
Dan staan de wetten stom; dan springt die draad in stukken.
FILOTIMIE:
En echter blijft de heer vermeesterd van den knecht.
842 lusschenspraak:

bemiddeling; dal: wat.

8 45 geweer: wapenen, zwaard.
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SALMONEUS:
Wat heet dan Recht?

Al wat de Koning wil, is Recht:
FILOTIMIE:
855 Dat lijdt geen tegenspraak, besnoeien, noch bedillen.
Gezag kan met één slag den knoop van hoofdgeschillen
Ontwarren, en zoo legt de wereld. Neem vrij acht
Op 't geen ik zeg: gebruik uwe onbepaalde macht.
Mijn trouw is uit (indien gij 't vat en kunt beseffen),
86o Om u tot zulk een staat van glorie te verheffen,
Daar nooit geen Koning, geen Monarch toe steigren kon,
Terwijl hij leefde, schoon hij al de wereld won.
Wat glans van eere sta te winnen na dit leven,
Dat is van geen belang. Wat lust ons hier te streven
865 Naar een onzekere eer? En wat vernuft verstaat
De zekerheid, hoe 't met de ziel ten leste gaat,
Wanneer ze eens uit de schors des lichaams is gevaren?
Of zij aan lucht verdwijne, of in een dier loop' waren,
Terwijl het lichaam vast in asch verteert, of rot?
870 De Grooten scheppen hier hun Hemel, hunnen God.
Dit 's d'eerste wijsheid; dat 's de hoofddeugd van de Wijzen.
Laat ooren jeuken om hun deugd te hooren prijzen,
Terwijl de doodbus rust, begraven in een naald
Of marmeren gewelf, ten hemel opgehaald;
875 Laat dwazen deze pracht en ijdelheên bevolen,
En volg mijn richtsnoer; dit 's de streek om niet te dolen.
Mistrouwt ge dit, berá u vrij met Hierofant.
Natuur beschonk zijn jeugd met goddelijk verstand.
De Wetenschap is niet in 't grijze haar gelegen;
88o Want ouden suffen, door een stuk te zwaar te wegen.
Spreek 't hoforakel aan, daar komt hij, juist van pas.
HIEROFANT. FILOTIMIE. SALMONEUS.
HIEROFANT:
Ik twijfelde, waar God Jupijn en Juno was,
Om hunne Godheên met gedienstigheên te volgen.
857 zoo legt de wereld: zoo is het ter wereld gelegen.
859 uit: er op uit.
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Een storm van oploop stak zoo heftig en verbolgen
885 Omtrent Penejus op, van waar allengs 't gerucht,
Dan luid. dan flauwer, kwam gebulderd door de lucht, —
Dat d' oude torenwacht, om onheil te beletten,
Geraán vond uit den trans te wapen te trompetten,
Daar hij zijn wacht bewaarde, omhoog in top van 't Hof;
890 Wie brand wil stichten, is beholpen met dees' stof,
Een klein begin, om dus wat grooters uit te werken.
Men kan hieraan den aard van Theofrastus merken,
En zien, naar welk een wit hij dus bij donker schiet.
Heer Koning, het wordt tijd, dat gij hierin verziet.
FILOTIMIE:
895 Hofpriester! zie dien gloed van negen bliksemstralen.
Jupijn, ten spot gesteld, zal moedeloos zijn pralen
Vergeten; mag men zoo in 't beeld de Majesteit
Ontwapenen: daar dient niet langer op gebeid.
HIEROFANT:
De plonderaar zal dit voor geen godschennis nemen,
900 Omdat hij 't gulden beeld ziet naar Salmoneus zwemen.
Wanneer een Godheid wordt dus ongestraft veracht,
Dan valt ze met hare eer. De glorie volgt de macht:
Waar deze blijkt, daar wordt ze ontzien en aangebeden.
SALMONEUS:
Men wint een hoogte allengs, bij trappen en bij treden,
905 En raakt al stil op stoel, terwijl het niemand merkt.
Hoe kan men zeggen, dat hij rust, die doorgaans werkt?
De waterdrop wint traag, nog wint ze op steen en ijzer.
De schaduw gaat haar gang rondom den zonnewijzer;
De starren spoeden weg, en niemand merkt de vaart.
HIEROFANT:
910 Het oog bedriegt, wanneer de torens achterwaart,
En, onder 't varen, berg en oever zich bewegen
En deizen; dan is schijn van reden reden tegen;
Doch een halfziende merkt, wat zich beweegt of niet,
Die gaslaat, welk van beide uit zijne plaats verschiet.
915 Indien de Majesteit, nadat wij dit begonnen,
Door toeven in gezag en aanzien had gewonnen,
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Het most nu blijken, en wij zien het tegendeel.
Uwe eer lijdt afbreuk, en zij blijft niet in 't geheel.
De tempel weigert nog 't geheiligd beeld t' ontvangen.
920 Het brugbeeld staat geschend. De meeste burgers hangen
Aan Theofrastus, en zoovele u gunstig zijn
Zien om naar hun fortuin. Zij spelen met den schijn,
En weifelen, vermomd al stil van wederzijden,
Om naar de beste kans, de Kerk of 't Hof, te glijden.
925 Men dreef dit stuk in 't eerst met kracht en ijver aan.
Nu schijnen wij verbaasd (wat zeg ik: stil te staan ?)
Te deizen. Laat de Vorst zijn scepter dus verguizen,
Zoo wordt het tijd, dat wij verhoven en verhuizen,
En naar een vaster wijk en vrijburg ommezien;
durf men Theofrast niet eens de tanden biên,
0
Want
93
Zijn hoovaardij, gewoon op geene macht te passen,
Zal u met heilig en onheilig haast verbassen,
En zetten uit den troon. Ik breng mijn inzicht in.
Indien mijn oordeel dwaalt, laat vrij de Koningin
Verbeteren,
waarin mij kennis mocht ontbreken.
935
FILOTIMIE:
De Koning antwoorde u, dan is 't mijn beurt te spreken.
SALMONEUS:
Dit stuk, gelijk gij zegt, werd heftig aangevat.
Penejus' koopren brug, en 't brugbeeld, om de stad
En 't Rijk een heerlijkheid en glorie te verleenen,
94 0 Behaagden elk in 't eerste, en al de Priesters schenen
Vernoegd, zoo lang ons wit hun nog verholen bleef.
Maar toen gij kwaamt ten Hove, uw aanzien boven dreef
En Theofrastus' glans in 't licht stond aan ons zijde;
Viel elk aan 't mompelen, gewijde en ongewijde,
945 Nog heftiger, naardien wij, Theofrast ten trots,
Ons zetten wouden in den troon des Dondergods,
Het wierook voor ons beeld, de plechtige offeranden
Ontsteken, die men plag voor Jupiter te branden.
Dit liep gelijk een vier. Wat bleef er ongeroerd!
928 oerhoven: duidelijk door
932 oerbassen: overblaffen.

het volgende „verhuizen."
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95 0 Nu berst het teffens uit, terwijl men dit volvoert
En wil volvoeren, en wij zien de donk're wolken
Ons hangen boven 't hoofd. Wat raad, om alle volken,
Die Jupiter zijn eer ophouden, met geweld
Den mond te stoppen? Wat dees' bliksemstraal ons spelt
955 Of niet, dit voorspook kan gewis geen heil bedieden.
Men vond wel Wijzen, die wat nader zich berieden.
Wie tijd wint, is nog van zijn oogmerk niet verdwaald.
FILOTIMIE:
De Koning heeft ons met deze antwoord niet betaald,
Noch in het minst vernoegd. Wie wijs is en voorzichtig,
960 Heff' geenszins aan een zaak, zoo zwaar en zoo gewichtig,
't En zij hij eerst doorzie en inzie, dan en dan,
Wat tegenspartelen hier over vallen kan.
Het is een klein bescheid te sluiten met gedachten:
Wie zou uit dezen hoek dien zwaren storm verwachten?
965 De Wijze weet op 't nauwst, vóór 't ende en vóór het slot,
Wat op dien terling loopt. 0, licht verblufte God!
HIEROFANT:
De maan rijst hooger uit de kim, gelijk de starren;
Wij dienen nacht en dag niet ondereen te warren
In Bees' verwarringen van raad en daad. De spoed
97 0 Is noodig, zal de Staat op eenen vasten voet
Geraken. Laat de zaak berusten of besluiten.
FILOTIMIE:
Indien dit stuit, het wil op onze borst afstuiten,
En allereerst op u. Wij staan al even schoon,
En deelen in 't gemeen wat vast hangt aan de kroon.
SALMONEUS:
975 Heer Bazilides komt; laat hooren, wat die wachter
Van 't oproer brengt, en of wij voorwaart gaan of achter.
958 betaald: tevreden gesteld (vgl. Fr. payer).
961 dan en dan: allengskens.
963 Versta: het getuigt niet van groot verstand, ten slotte
966 Wat op dien lening loopt: wat hier op het spel staat.
97 2 afstuiten:

neerkomen.

te denken.
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BAZILIDES. SALMONEUS. FILOTIMIE. HIEROFANT.
BAZILIDES:
Geloofd zij Jupiter dat onweer is bedaard.
Gij, hoftrouwanten, trekt nu weder slotewaart,
En past op uw geweer: het is geen tijd te slapen.
98o Een ieder hou zich reede en vaardig in zijn wapen.
SALMONEUS:
Wel, Bazilides, legt de razernij aan band?
BAZILIDES:
Zoo vast niet, of men vreest van eenen andren kant.
De wacht bezet de brug.
SALMONEUS:
Verhaal uw wedervaren.
BAZILIDES:
De gansche stad gewaagt en dreunt van nieuwe maren,
985 Gestrooid tot laster of tot glorie van het Hof.
De logentaal ontbreekt geen voedsel noch geen stof,
Met waarheid ondermengd. Dit oproer was besteken
(Gelooven wij de Faam) door een der woeste leeken,
En wies zoo machtig aan, in stoutheid en getal,
990 Dat, zonder mijn ontzet, het heiligdom lag al
In onzen stroom geplompt. Alreê zat een geklommen
Den boog op bij het beeld. Ontsteken fakkels glommen
Uit alle traliën, en lichtten 't oproer toe,
Als een godsdienstig stuk. Wanneer het volk de roê
995 Der straffe ontwassen schijnt, valt schennis noch godloosheid
Noch geen verwatenheid te snoode voor zijn boosheid.
Mijn bende brocht den schrik in dien verleiden hoop.
De schrik verstrooit ze fluks. De beeldestormer sloop
Behendig door den drang, die naar ons toe kwam dringen.
z000 Dit voorspook dreigt uw vuist den bliksemschicht t'ontwringen;
En blijft dit haperen, ik zweer u bij Jupijn,
Gij zult noch Jupiter, noch t' Elis Koning zijn.
992 ontsteken: ver!. deelw. = brandende,
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FILOTIMIE:
Heer Bazilides heeft de zaak op 't hoofd getroffen.
HIEROFANT:
Hij treft het op een haar: men mag niet langer sloffen.
BAZILIDES:
1005 De hofaltaren staan al vaardig bij de brug,
En honderd stieren, wit als sneeuw, de witte rug
Met eikenloof bekranst. Het goud verguldt den horen.
d'Altaarbijl is gewet, en zout noch offerkoren
Noch offerband ontbreekt uw Priester, die vast wacht
ioio Op d'aankomst van Jupijn, om dadelijk met pracht
Van Goden uit het Hof en reien van Godinnen,
Op uw bevelen dit triomfspel te beginnen,
Zoo ras 't gestarrente uit de kimme ons hoofdpunt raakt.
't Is noodig dat men spoê: de middernacht genaakt.
SALMONEUS:
ioi5 Is d'offerstaatsie in 't geheel nog ongeschonden?
BAZILIDES:
Uwe ambtenaars, die blank gewapend om haar stonden,
Beschermden het gewijde, en weken niet een voet.
Zij zien uw Godheid vast met ijver te gemoet,
En wachten Hierofant, die, tot een heerlijk teeken
io2o Van uwe Godheid zelf den offer aan zal steken,
Zoodra men het geluid des donderwagens hoort.
HIEROFANT:
Wij stonden lang gereed, alleen ontbreekt er 't woord.
FILOTIMIE:
Kan u dees' reden niet, laat u de nood bewegen
Om voort te varen, of de terling loopt ons tegen.
SALMONEUS:
1025 Heer Bazilides, ga, spreek Theofrastus aan,
Terwijl we op 't Hof voor 't lest nog eens te rade gaan.
Hij zal op uw verzoek misschien van zellef strijken.
FILOTIMIE:
't Is hem geraden; want het past ons, niet te wijken.
1013 hoo/dpnnt: zenith.
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THEOFRASTUS. BAZILIDES.
THEOFRASTUS:
Wat brouwt men al ten Hoof? Het Priesterdom verlangt
1030 Naar d'uitkomst van dit pleit, dat in de weegschaal hangt,
Die twijfelt naar wat kant zij nog wil overhellen.
Het schijnt, haar tong bezwijkt, en durf geen vonnis vellen.
Gewislijk d'overslag wil treffen, door 't gewicht
Van zulk een hoofdzaak. Valt de Majesteit te licht,
1035 De Heiligheid zal haar dien hoogen sprong verleeren.
Wij zien den ganschen Staat ten onderst boven keeren.
Bedriegt ons 't oog niet, bij den heldren maneschijn
En schemering, dit zal een van de Grooten zijn,
Die hene en weder hier, met wolken overlommerd,
1040 Om dezen Jupiter zichzelven vast bekommert.
Gewisselijk, het is heer Bazilides zelf.
Het schijnt, hij zoekt me, en treedt eerbiedig naar 't gewelf
Des tempels herwaart aan.
BAZILIDES:
Veel heils, eerwaardste vader,
Gij zijt het, dien ik zocht.
THEOFRASTUS:
Wel zoon, ai, treê wat nader —
1045 Wat port u, hier dus spá te mijmeren voor 't Hof?
BAZILIDES:
0, vader! is dit vreemd? Wat levert men al stof
Aan een godsdienstig hart tot zuchten en tot treuren,
Om deze nieuwigheên! Wat wil er nog gebeuren,
Zoo dit gebeure, daar heel Grieken van gewaagt!
1050 Misschien wordt heel Europe om zulk een stuk geplaagd.
Het Hof te dienen, daar de Godsdienst heeft te lijden,
Valt lastig, hoe men 't stelle en schik', van wederzijden;
Doch, hoe het ga of niet, in Hof- en Kerkgeschil,
Mijn raadslot is gesmeed. Ik draag mijn hart en wil
1055 Geheel den Godsdienst op, die, zonder eind van jaren,
Jupijn bij eere hield, met kerken en altaren.
Nu koom ik hier, door last en wil der Majesteit,
1033 overslag: het dóórslaan van de weegschaal; treffen: treffend zijn.
10 34, 10 35 Majesteit, Heiligheid: Staat en Kerk.

50

VONDEL

Om Theofrastus, die den Vorst zijn eisch ontzeit,
Te troonen, dat hij schikk', den Koning te believen,
io6o En met dien afgod d'eer des Dondergods te grieven;
Maar 'k wensche eer duizendwerf, dat mij de donder sla,
Eer 't grijze Priesterdom de Godheid koom' te na.
Vergeef me, o vader! dat ik uw godvruchtige ooren
Ontheilige, nu zij dees' lasterboodschap hooren
ío65 Uit Bazilides' mond. 0, kerksch andaal l o, smart!
Ik uite 's Konings wil: de vader kent mijn hart.
THEOFRASTUS:
Zoo doen we, zoon. Gij strijdt voor Jupiter standvastig.
Men kent den stijl van 't Hof, dat valt zijn dienaars lastig,
En leert ze weifelen tot zoo vervloekt een stuk.
1070 Jupijn heeft uit bij alle aanbidders van 't Geluk.
Wie hem den nek toekeer', wij zullen niet bezwijken,
Men drijft zoo licht geen God ten troon uit van zijn Rijken,
Dat zal Salmoneus zien, en dit hoovaardig bloed,
Zijn Juno, die verblind een nieuw tooneelspel broedt,
1075 Om op den hoogsten trans langs dezen trap te steigeren.
Al stond Jupijn dit toe, nog durven wij het weigeren.
Dat 's 't antwoord. Eisch niet meer, belief hun, schoon 't
u smart;
Wij zijn gerust, gij draagt de Kerk met al uw hart.
REI VAN PRIESTEREN.
ZANG:

io8o

1085

,071

Waar zullen wij belanden,
Zoo scheuring van de Kerk gedijt
Tot tweedracht in den Staat?
Zoo tweedracht hare handen
In 't bloed der burgrén verft, uit spijt
En onverzoenbren haat?
De braafste stijlen wanken,
En waggelen van wederzij.
De suffers vallen af.
uit: afgedaan.
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1090

1095

Iioo

1105

1110

II15

1120

Wat leggen er al kranken
Op hun verscheiden, als in lij
En op den kant van 't graf!
Hoe barnen ons gepeinzen!
Hoe leert het voordeel veinzen!
TEGENZANG:
Noch heilig noch onheilig
Werd van de Staatzucht ooit ontzien,
En nimmer min dan nu,
Ons Godheid staat niet veilig;
Men durf ze trotsch den rugge biên,
Van wierook wars en schuw.
Haar deugd en weldaán worden
Vergeten, en de gunst van 't Hof
Nu boven God gesteld.
De nood verdeelt onze orden,
En geeft den wuften weiflaar stof.
Godvruchtigheid versmelt;
Schijnheiligheid staat boven;
Gevoelen heet gelooven.
ZANG:
De godsdienst wordt geprezen,
Als d'eerste hoofddeugd, waard bij God.
Zoo lang dees' ambten geeft,
Aanbidt elkeen dat wezen;
Maar geeft het staten noch genot,
Daar 't welig lijf bij leeft,
Vaartwel, godsdienstigheden!
Jupijn moet duiken voor 't Geluk;
Die tempel valt te kleen,
Te nauw in alle steden.
't Geweten viert den toom in druk.
De mensch is staal noch steen.
Wien viert men dan ten leste?
De mildste is d'allerbeste.

SI
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TEGENZANG:

1125

1130

Al valt het Hof ons lastig,
Gods priesters dienen evenwel
Te streven voor 't altaar,
Geduldig en standvastig.
Al valt de Koning God rebel,
Men vreeze geen gevaar.
Jupijn den bliksemstraal t'ontwringen,
Heeft endeloozen arbeid in,
Eischt meer dan reuzenkracht.
Den hemel uit zijn as te dringen,
Te wrikken naar zijn eigen zin,
Bestaat in niemands macht.
De trotsche mensch moet buigen.
Laat d'uitkomst dit getuigen!

HET VIERDE BEDRIJF

HIEROFANT. FILOTIMIE.
HIEROFANT:
Nu Bazilides niets op Theofrastus wint,
Die zijn hardnekkigheid, te krachtig boos en blind,
Verdadigt, staat ons eens het uiterste aan te vatten.
Een werk, zoo zwaar als dit, loopt groot gevaar van spatten,
Indien men 't ondermijne en ramme, slag op slag.
FILOTIMIE:
1140 Wat middel dunkt u dan het uiterste?
HIEROFANT:
Uw gezag
In 't werk te stellen.
FILOTIMIE:
Och! hoe ik den Vorst bejegen,
Hij zwicht van achterdocht, en stemt me telkens tegen.
HIEROFANT:
Gebruik zijn mogendheid. Hij volge u met zijn stem
En scepter éénen nacht.
FILOTIMIE:
Hoe overstem ik hem?
HIEROFANT:
11 45 U past het, hem, die niet wil luisteren, te dwingen.
FILOTIMIE:
Zoo most ik verder dan mijn staat en palen springen.
HIEROFANT:
Ja, sleip hem, wil hij u niet volgen met gemak.
FILOTIMIE:
Dan gaaf' ik zijn gezag en Godheid eerst een krak.
HIEROFANT:
Wat tusschen u en hem gesmoord wordt, blijft verholen.

11 35

1139 ramme: rammeie.
1146 staat en palen: palen (perken) van mijn staat (macht).
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FILOTIMIE:
Hij zal 't beseffen, maar te spade, als 't onheil treft.
FILOTIMIE:
115o De kroon is eerst aan hem, en lest aan mij bevolen.
HIEROFANT:
En of hij suffen blijft, en geen gevaar beseft?
HIEROFANT:
Dat treffen zult gij zwaarst bezuren en gevoelen.
FILOTIMIE:
Rechtschapenheid zal aan een vrouw haar moed niet
koelen.
HIEROFANT:
1155 Gij zijt bij Theofrast te schendig in den haat.
FILOTIMIE:
Die slijt wel, wordt hij slechts gehandhaafd bij zijn Staat.
HIEROFANT:
Hij dreigt het lasterstuk der Godheid fel te wreken.
FILOTIMIE:
Zijn grimmigheid bedaart, indien het werk blijf steken.
HIEROFANT:
Men zoent het Priesterdom met afstand niet zoo licht.
FILOTIMIE:
ii6o Het springt niet verder dan 't bestek van zijnen plicht.
HIEROFANT:
Dees eischt vergoeding van geleden schimp en schade.
FILOTIMIE:
De Priesters drijven op der Koningen genade.
HIEROFANT:
Zij stellen wetten zelfs den Vorsten en hun rijk.
FILOTIMIE:
In 't punt van Godsdienst is de Vorst hun naaste wijk.
HIEROFANT:
ií65 Hierover kraait men, dat het haar te berge rijze.
FILOTIMIE:
De Godsdienst blijft dezelve, al scheelt het in de wijze.
1164 wijk: toevlucht.
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HIEROFANT:
Zag Theofrastus dit, ik zag den Staat gered.
FILOTIMIE:
Geen tong verzet hem, wordt hij door geen macht verzet.
HIEROFANT:
Dat is het eenig punt, waarop deze as moet draaien.
FILOTIMIE:
1170 Ons dreigt een felle storm.
Die zal wel overwaaien;
HIEROFANT:
Men steek' maar rustig af in deze bare zee.
FILOTIMIE:
En waar in 't end beland?
Op een geruste reê.
HIEROFANT.
Ik zie van verr' den mond van een behouden haven.
FILOTIMIE:
Behouden, of te gronde en levendig begraven.
1175 Ik toetste u slechts, getroost al wat mij wedervaart.
Wie omziet en nog vreest, is zulk eene eer niet waard.
Een hemel hier op aarde, een Godheid verre ons leven
Opwegen; maar al wat ik naar mijn oog besteven,
Bezeilt mijn moed, die zwicht voor wederspoed noch last,
ii8o Noch dreigementen van Jupijn, noch Theofrast.
Dees' wereld valt te klein: men sta naar hooger perken.
Nu middelen beraamd, om 't opzet uit te werken.
Salmoneus moet er aan, ook tegens wil en zin:
Hij aangebeên als God, en ik als een Godin.
SALMONEUS. FILOTIMIE.
SALMONEUS:
1185 Men draaft en woelt vergeefs. Geen middel van verdragen,
Nu Theofrast zoo los heeft in den wind geslagen,
Wat Bazilides ried en t'zamenhalen kost;
d'Aartspriester, onverwrikt, als een metalen post,
Door gunst noch ongunst van zijn opzet is te brengen.
zigo Wij moeten voor een poos wat dulden en gehengen,
En stellen 't nachtfeest uit, tot op een zachter luim.
Schoon Bazilides dringt, om al dit tempelschuim
Vondels Spelen: Salmoneus. 5
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Te vagen uit mijn Rijk, en moedig voort te varen.
Een verreziende heer weet zijn gezag te sparen,
1195 Gebruikt het op zijn tijd, en waagt het zonder nood
Zoo licht niet; neen, gewis. Eén tegenstand, één stoot
Helpt al 't gezag in d'asch. De Majesteit is teeder;
Zij lijdt geen schimp. Stort ze eens in d'asch, wie brengt
ze weder
Tot haren ouden glans, zoo luisterschoon als ooit?
1200 Dat kon Athene zelf met al zijn Wijzen nooit.
Het koninklijk gezag wast op, als heilige eiken,
Die hoeven jaren om hun hoogte te bereiken;
Dies laat ons 't zekere om 't onzekere eergenot
Niet wagen zonder kans. Mevrouw, dit is het slot;
52o5 En hierop afgetreên, eer wij dit paard berijden,
Eer 't schichtig wordt en ons de breidel koom' t'ontglijden.
FILOTIMIE:
Een schoone wijsheid: waar heeft die zoo lang geschuild?
Het eene beeld staat hier in 't kerkpoortaal en pruilt;
Het andere op de brug. De paarden voor den wagen
1210 Staan reede, om in triomf uw Godheid om te dragen.
De Priesters, 't offervee, zoo groot een toestel wacht
En rekhalst, van verdriet, om met den middernacht,
Den Melkweg langs (zoo heet die straat met starre en
wolken
Van wederzij bekleed), in 't oog van alle volken,
1215 U endelijk te zien braveeren, en 't besluit
Van al dien toestel komt ten leste op uitstel uit.
Is dat de Majesteit verzeekren en bewaren?
't Gebergte zweet van last, in arbeid om te baren,
En na dien arbeid komt een veldmuis voor den dag.
1220 Dat heet voorzichtigheid en 't Koninklijk gezag
Verzekeren! 't Gaat wel. Waar blijven d'offervieren?
Brengt wierookvaten, fluks! men slachte honderd stieren,
Ter eere van den God, die dus den bliksem voert.
Of liever duizendwerf dees' koorde nooit geroerd,
1225 Dan zi ch en zijnen stam in zooveel smaads gedompeld.
1224 dees' koorde nooit geroerd: deze snaar nooit aangeroerd.
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Indien dit haapren blijf, wij worden overrompeld
Van rampen, zonder ende, en plotsling met een slag
Getroffen, dat men nooit om opstaan denken mag.
SALMONEUS:
Mevrouw, gij kunt hieraan mijn oprecht hart bespeuren,
1230 En hoe ik u in top der Godheid zocht te beuren,
Te heffen aan mijn zijde, indien 't gelukken wou.
Nu 't weiflende geluk der wereld, luttel trouw,
Ons aanziet met den nek, en komt dit spel te hinderen
Door tegenspartlen, raadt ons 't voorspook zeil te minderen,
1235 Te strijken, geenen storm te loopen in den mond.
Dat 's veiliger dan 't schip te jagen in den grond,
En, tegens wind en stroom, door al die blinde rotsen
Het uiterste gevaar te tergen en te trotsen.
Vergeef het uwen heer, dat hij uw leven bergt,
1240 En eer, en staat, en kroon.
FILOTIMIE:
Gij bergt ze niet, maar tergt
Een grondeloozen poel, vol helsche Razernijen,
Brengt teffens mij en u en duizenden in lijen.
SALMONEUS:
Uw oordeel en het mijn staan tegens een gekant.
Wanneer ons' glorie zit, gelijk een schip, gestrand,
1245 Dan zal het blijken wie best oordeelt van ons beide,
Helaas! maar al te spade. Ik waakte, en overleide
Te nacht het heele stuk, terwijl 't gestarrent dook,
Totdat de Slaapgod kwam en bei mijne oogen look.
De Droomen volgden hem, die zijne vleugels spreidde
1250 En om mijn ooren sloot. Ik droomde, en zat en schreide
Op 't achterschip alleen, als 't voorschip, schier te grond
Geslingerd, hulp noch troost aan stuur noch stuurman vond,
Waarna een Noordsche bui met kracht haar vinnen roerde,
De hulk aan lager wal door klip en steenrots voerde;
1255 Toen stiet ze op eene plaat, die stroom en baren stuit.
De golven gingen hol, en 't zag er bijster uit.
FILOTIMIE:
Dit voorspook, hoop ik, zal in ijdelheid verdwijnen.
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SALMONEUS:
Elenden naken eer de zon beginn' te schijnen.
Mijn geest getuigt geen heil: het onheil is nabij.
FILOTIMIE:
126o Laat varen uwen droom!
SALMONEUS:
Wat eischt Mevrouw van mij?
FILOTIMIE:
Dat gij dees' godstriomf uitvoeren wilt met orden.
Beveel de zaak aan ons; laat ons hiermee geworden.
SALMONEUS:
Wat raad om Theofrast te zetten naar uw hand?
Noch Bazilides, noch de kloeke Hierofant,
1265 Noch mijn gezag heeft hem het allerminst bewogen.
FILOTIMIE:
Wie niet gewillig buigt, wordt met geweld gebogen.
SALMONEUS:
En buigt hij niet?
FILOTIMIE:
Zoo gaat de handel echter voort.
Men klamp' dien Amiraal met al ons' macht aan boord.
Laat kraken al wat kan; men zal hem zien verstommen,
1270 Ons' tegenwoordigheid aan uwe zijde brommen.
Bezat de stoutheid ooit des werelds derde deel;
Wij laten zijnen God den hemel niet geheel.
SALMONEUS:
Ik ben het stuk getroost.
Welaan, om tijd te winnen
FILOTIMIE:
Is 't meer dan tijd, dat wij dit heerlijk stuk beginnen,
1275 En 's Rijks geheimraad eerst verspreken in het Hof,
Om met een majesteit op d'aangevangen stof
Te werken, en uw beeld, gestuit voor dezen drempel,
Gewillig of door dwang te voeren in den tempel;
Dan, na een dans van eere op Godsveld, met de pracht
1280 Der Goden voortgetreên, daar d'offerande u wacht.
127o bromenen: schitteren.
1275 verspreken: bepraten, ompraten.
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REI VAN PRIESTEREN. THEOFRASTUS.
REI VAN PRIESTEREN:
Wij treden naar het Hof, en bleven nutter buiten.
THEOFRASTUS:
Gaaf' Jupiter, dat wij dien afgod mochten stuiten!
Het waar' een parel aan de kroon van 't Priesterdom.
REI VAN PRIESTEREN:
De Koningin, te trotsch, te moedig, ziet niet om
1285 Naar God noch Priesterschap, om Juno's rol te spelen.
THEOFRASTUS:
En zou men luisteren naar 't Hof en zijn bevelen;
Zou een verwaande vrouw haar wetten in de kerk
Bekrachtigen; waarom verscheuren wij dit zwerk,
Dees' hemelschilderij en wolken niet aan sleters?
REI VAN PRIESTEREN:
1290 Verschoon het dezen nacht, men hope dan wat beters.
Wat deert ons spinnewebbe en krank tooneeltapijt
Van dezen Jupiter, die met den hemel strijdt,
Zijn Juno te geval? Hoe laat hij zich misleien!
Men mocht zijn dolheid eer beklagen en beschreien
1295 Dan lasteren. Wanneer een vrouw de Kerk regeert,
Dan draait de wereld om, dan staat haar hoofd verkeerd.
THEOFRASTUS:
De vrouwen midlerwijl beschikken groote zaken.
Zij spoken door de lucht, gelijk Medea's draken.
REI VAN PRIESTEREN:
Een heer hou best de hand aan 't roer van zijnen staat.
THEOFRASTUS:
1300 Bijwijlen heeft de heer den naam, mevrouw de daad.
REI VAN PRIESTEREN:
Zoo gaat het hier; zoo raakt het heele Rijk op hollen.
THEOFRASTUS:
Dees' donderkloot mocht hun wel voor de schenen rollen.
1289 sleters: flarden.
1299 Versta: 't is verkieslijk, dat de man de hand hou enz.
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REI VAN PRIESTEREN:
Kan Hierofant dien storm, dat onweer niet voorzien?

THEOFRASTUS:
Bij wisseling van staat, zal hij de Kerk gebiên.
REI VAN PRIESTEREN:
1305 Die wulp de Kerk gebiên? Hij mocht zich billijk schamen.
THEOFRASTUS:
De wulpen weten minst, wat zeden hun betamen.
REI VAN PRIESTEREN:
Zij willen, dat men hen gelijk orakels hoor'.
THEOFRASTUS:
Zij vangen simpelen, en hangen ze op bij 't oor.
REI VAN PRIESTEREN:
Nog vindt men deftigen, die voor die wulpschheid duiken.
THEOFRASTUS:
1310 In schijn. Zij weten loos hun wulpschheid te gebruiken.
REI VAN PRIESTEREN:
Misbruiken, zeit gij liefst, als in een mommerij.
THEOFRASTUS:
Gebruik of misbruik, 't Hof zoekt zijn fortuin hierbij.
REI VAN PRIESTEREN:
Oprechten worden dus aan lager wal geschoven.
THEOFRASTUS:
Wie met dees' grijns niet speelt, raakt kommerlijk te boven.
REI VAN PRIESTEREN:
1315 Het Hof ziet uit, om u te troonen door genot.
THEOFRASTUS:
Wij wislen Gods altaar om geenen aardschen God.
REI VAN PRIESTEREN:
d'Aartspriester sta maar vast, wij zullen niet bezwijken.
THEOFRASTUS:
Voor 't outer van Jupijn, en zonder ommekijken.
REI VAN PRIESTEREN:
Met wat bewijzen zal het Hof dit spel bekleên?
THEOFRASTUS:
1320 Met vo nden zonder grond.
1320

vonden zonder grond: grond missende bedenksels.
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REI VAN PRIESTEREN: Die zakken ginder heen.
THEOFRASTUS:
Een reden, lang erkauwd, bevestigd door de tijden,
Die op elkandre slaan, en die de proef kan lijden,
Behoudt haar waarde, als munt van 't louterste metaal,
Ontziet noch vier, noch toets, noch klank, gewicht, noch
(schaal;
1325 Dat zult gij hooren, nu ik, God Jupijn ter eere,
Dien valschen God ten schimp, ons' zaak voor 't Hof ver (were.
Daar treedt het gansche Hof ons tegen. Houdt u vast
Aan God en zijn altaar; de Godsdienst lijdt geen last,
Al ramden ze met kracht ons' godgewijde muren.
REI VAN PRIESTEREN:
1330 Wij zullen hun geweld door lijden best verduren.
SALMONEUS. THEOFRASTUS. FILOTIMIE.
HIEROFANT. REI.
SALMONEUS:
Eerwaardste vader, hoe? Wat drift, wat onbescheid
Is dit? Zal 't Priesterdom Salmoneus' majesteit
In 't licht staan? Kan men u met reden niet bewegen?
Gij staat alleen geen Vorst, maar God op aarde tegen.
1 335 Een wijze hoedt zich wel, dat hij geen Godheid steurt.
THEOFRASTUS:
Zoo wordt onnoozelheid, die nergens in verbeurt,
Beschuldigd, zonder blijk en merk van schuld te noemen.
FILOTIMIE:
Een onbeschaamde durf zijn schande nog verbloemen.
THEOFRASTUS:
Verbloemen? Niemand wijst ons schande of misdaad aan.
HIEROFANT:
1340 Ziet gij 't geheiligd beeld niet voor den tempel staan?
THEOFRASTUS:
Zoo 't beeld een misdaad heet, ik heb het niet gehouwen.
1321

erkauwd:

doordacht, beleefd.
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SALMONEUS:
Gij keert het uit de kerk.
Men mag geen godsgebouwen
THEOFRASTUS:
Ontwijden door een beeld, dat Jupiter ontwijdt,
Een Godheid, aan wiens eer gij zelf verbonden zijt;
1 345 Dies wacht u zijn altaar en tempel te bestormen.
HIEROFANT:
De minste Koning giet een God in zulke vormen,
Daar zijne zinlijkheên op spelen. Is 't niet waar?
Scheep over naar den Nijl: de schrandre Egyptenaar
Schept Goden, zonder end, uit zijn gedroomde vonden,
1350 Bidt koei en kalvers aan, en krokodil en honden,
Griffoen en gans en haan, ook zelf ajuin en look,
Gediend door offervee, en geur, en offersmook.
Dat leert hem Zonnestad, in zijn befaamde scholen,
Aan Isis' Priesterdom van overouds bevolen.
THEOFRASTUS:
1355 Wij keeren ons geenszins aan Ongriek, nochte Nijl.
Het wijze Grieken volgt en houdt den ouden stijl,
Door Cekrops ingevoerd t'Athene, en streng geboden.
Hij leerde ons eerst Jupijn, den Koning aller Goden
En menschen te gelijk, aanbidden; vee, en stier,
136o Brandoffer, wierookgeur, en zuiver offervier
Opdragen, en dien God in marmerbeelden eeren.
Wie dezen Godsdienst nu in Elis om wil keeren,
En 't beeld van Koningen op 't heilig outer plant;
't Gebruik der ouderen, getrouw van hand tot hand
1365 Hun kindren toegereikt, verandert in de steden; —
Wordt geenszins ingevolgd met d'allergrootste reden.
Wat wijs en wet een Vorst in zijne Rijken zet,
d'Aloudste godsdienst is en blijft de hoogste wet,
En hierom keeren wij dien nieuwen afgod buiten.
FILOTIMIE:
1 37 0 Laat Cekrops' Heiligheên in zijne kerken sluiten,
1 347 Daar zijne zinlijkhe@n op spelen: als hem behaagt.

1356 Grieken: Griekenland.
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En buiten keeren wat hij raadzaam vindt of niet:
Salmoneus is een God en heer in zijn gebied.
De landzaat hou zich stil; men vindt en stelt geen wetten.
Wie dit mishaagt, vertrekk' (men zal 't hem niet beletten),
1 375 Naar Cekrops' stad, en zoeke alleen bij Cekrops prijs.
THEOFRASTUS:
Geweldig heerschen, en met dwang, is geen bewijs
Van wettigheid in 't stuk van godsdienst en Gods kerken,
Bij duizend duizenden gezaaid op 't aardrijk, werken
Van menschenhanden niet, maar Goden opgebouwd.
138o d'Almachtige Jupijn heeft ons zijn dienst betrouwd,
Met dit beding van trouw voor Gods altaar te waken.
Dit wettige beroep verbiedt dien dienst te staken,
Verbiedt een sterflijk mensch t'aanbidden voor een God.

HIEROFANT:
Eert Hercles' Priesterdom dan, tegens 't hoog gebod
1385 Van Jupiter, zijn zoon gewonnen bij Alkmene?
Waar is de wijsheid nu van Cekrops en Athene?
Was Hercules geen mensch met sterflijkheid bekleed,
Toen dat venijnig hemd, zoo schrikkelijk en wreed,
Hem naar het lijkvier dreef, daar hij tot asch verteerde?
1390 Wat plaats leed opspraak, die dien Held met offer eerde?
De zoon van Actor slacht den allereersten stier
Ter eere van dien God. De krans van popelier
Bekranst zijn Priesterdom. Thebaner en Arkader,
Tyrinthe, Tybur, en de Gades dezen vader
1 395 Gezangen zingen. Hem ontbreekt noch kerk, noch feest.
Nu loochen, dat hij is een sterflijk mensch geweest.
Zijn daden dienen u tot onschuld, noch verschooning,
Te min dewijl hij nooit een Rijk beheerschte als Koning.
THEOFRASTUS:
Alcides heeft men eerst geofferd na zijn dood,
1400 En, als een God, gevierd.
HIEROFANT:
Dat onderscheid is groot,
Het scheelt den lesten snik en doodssnik tusschen beiden,
1 375

p rijs: lof.
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Dat kan hier Godendom en menschdom onderscheiden.
THEOFRASTUS:
Ons' Godgeleerdheid leert ons klaar, hoe veel dit scheelt,
Als zij de Godheid in drie ordens heeft gedeeld,
1405 Het hoogste Wezen stelde in d'eerste hemelsche orden,
Het tweede in zielen, die van menschen Goden worden,
Geheiligd om hun deugd, hoedanig Herkles was;
Het derde in Deugd en Eer. Hoe komt nu dit te pas,
Dat wij altaar en kerk en beeld en offer schenken
1410 Aan sterfelijken ('t is een gruwel om te denken),
Al waren 't Koningen? Hier hapert uw bewijs.
Keerom dit speeltooneel: gij haalt noch eer noch prijs
Bij mannen van verstand, bij geenerhande volken,
Met schilderhemelen, gemaalde lucht en wolken,
1415 En starren zonder vier; .... men voer' dit beeld in 't Hof.
Wie glimpig mommen wil, die momme niet zoo grof.
FILOTIMIE:
Werd niemand bij zijn tijd een godheid toegeschreven,
Salmoneus zal dan eerst naar dezen pallem streven.
THEOFRASTUS:
Mevrouw, al waren wij den Koning onderdaan,
1420 Dees' tempelschennis kan niet ongestraft vergaan.
Geen Goden lieten ooit zich ongestraft beschimpen.
Verbloemen baat hier niet, noch verf, noch schijn, noch
glimpen.
Geen grooter schennis dan die God zijn eer ontsteelt,
Hetzij door offersmaad of een onheilig beeld.
1425 Wie zich wil spiegelen, geen spiegels hem ontbreken.
De nacht verloopt te snel, om breed hier af te spreken.
Waar bleef de Reuzerot, die, staande naar den stoel
Des Dondergods, zoo diep in Pluto's jammerpoel
In eeuwigheid verzonk, van boven neergeklonken?
1430 Prometheus, die de zon haar levendige vonken
En stralen steelt, om 't beeld t' ontvonken, strekt helaas!
1404 drie ordens: nl. i 0 de Goden, 2 0 de Half- Goden, 3 0 de Heroën of Helden.
1416 Wie glimpig mommen wil: wie schijnheilig bedriegen wil.
1431 't beeld: 't menschbeeld.
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Geketend aan zijn rots, den arend tot een aas.
Geen Flegias vergeefs Apollo's tempel blaakte.
Geen Pentheus Bacchus' feest vergeefs beschimpte en laakte,
Noch
Glaukus Venus; dees, verbeten en gesleurd
1 435
Van 't paard, en d'ander door zijn moeders hand verscheurd.
De bijl, die Ceres' woud vermeten aan dorst randen,
Zag, hoe haar heer zijn spier most knagen met de tanden,
Uit dollen honger. Och! indien hier raden geldt,
1440 Och, schen uw handen aan geen tempels door geweld.
HIEROFANT:
Zoo wordt een lichte pluim, een rook, een damp verblazen.
Hij poogt den Koning dus met dreigen te verbazen,
Vergeefs: wij troosten ons deze ijdele ongená.
THEOFRASTUS:
Verleider van ons Hof, de felle donder sla
1 445 Uw boosheid, het bederf, de pest der vrome heeren.
HIEROFANT:
De Vloeken zijn gewoon in hunnen hoek te keeren,
Van waar ze kwamen.
THEOFRASTUS:
Wacht, de Vloeken zijn niet wijd.
SALMONEUS:
Krakeelen vordert niet. Men stake dezen strijd.
THEOFRASTUS:
Indien het u behaag', men stell' den strijd ter zijden.
1450 Niet een der Priesteren zal 's Konings beeld ontwijden;
Het ruste dezen nacht alleen voor 's tempels poort.
De Koning vaar' terwijl met dees' triomffeest voort,
Getroost hij zich den slag van boven te verwachten.
Wij zullen midlerwijl ons Godheid offer slachten,
1 455 En wierooken. Zij zal gewis dien hoon en smaad
Haast wreken aan dit hoofd, een stokebrand van 't kwaad!
HIEROFANT:
Aan mij? De donder kan mij hinderen noch deren;
Maar moogt gij in dit beeld des Konings wil onteeren,
En koninklijk gezag, zoo blijkt het al te wis,
1460 Waartoe de mogendheid des Rijks vervallen is.
1442 verbazen: verschrikken, ontzetten.
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FILOTIMIE:
Dan waar' de grond geleid tot wederspannigheden,
THEOFRASTUS:
Ziet toe, gij haalt den vloek van alle Grieksche steden
En alle Ongrieken u te schendig op den hals;
Zoo staan d'orakels stom; de wichlerij is valsch.
1465 Waartoe Jupijn gediend in honderd duizend kerken?
Waartoe zijn beeld, de kroon van zeven wonderwerken,
Zoo heerlijk opperecht? Waartoe 't Olympisch feest
Van Herkies ingevoerd, daar zich vernuft en geest
En pracht van Koningen en Vorsten vinden laten,
1 47 0 Als Pize en Elis, elk om 't vijfde jaar, heur straten
Van toeloop zien gepropt, en woelen naar heur wensch?
Nu wijdt deze eer eens toe een krank, een sterflijk mensch,
En ziet, wat opspraak, wat al laster dit zal dragen.
HIEROFANT:
Zoo dit Salmoneus en zijn Juno kan behagen,
1475 Wij keeren ons aan 's volks oploopendheid, noch haat.
FILOTIMIE:
In 't minste niet.
THEOFRASTUS: Jupijn, hoe wordt uwe eer versmaadt
FILOTIMIE:
Hier geldt geen weigeren. Als 't Hof het volk moet schromen
En naar den mond zien, dan is 't ver genoeg gekomen.
SALMONEUS:
Zoo doet het. Zet dit beeld op 't outer; haast u, voort!
THEOFRASTUS:
148o Gij opent uw bederf in eeuwigheid de poort,
Waardoor Gods plagen vast van alszins innetrekken.
FILOTIMIE:
Trouwanten, bij der hand!
THEOFRASTUS:
Geen water kan de vlekken
Van tempelschenderij afwasschen, geene zee
U zuiveren. Helaas! o wee, o wee, o wee!
1485 Stijg op, o Rei! bezet den godgewijden drempel.
1475 keeren aan: bekommeren om.
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FILOTIMIE:
Trouwanten, rept u! voert dit godsbeeld in den tempel.
THEOFRASTUS:
Om Gods wil, Koningin, hou stil, verbaast u niet,
In tegenwoordigheid van 't oog, dat alles ziet,
Van 't oor, dat alles hoort en zonder aanzien oordeelt.
í490 Ten minste spiegel u bijtijds, aan 't eeuwig voorbeeld
Van Niobe, de trotsche en stoute Koningin,
Die niet ontzag, verwaand en met een dollen zin,
Latona's offerfeest t'ontwijden en te storen,
Op 't spoor van Tantalus, haar vader, die den tooren
1 495 Der Goden had getergd, met hun geheimenis
Te brengen aan den dag, waarom hij eeuwig is
Ter helsche straf f' gedoemd. Latone, aldus ontsteken,
Beweegt Diane en God Apollo met haar smeeken,
Te straffen 's moeders hoon, van Niobe geleên,
15oo Wiens kinders niet zoo haast vergaderen bijeen
Voor Thebe, om in het perk hun paarden te berijden,
Of 't hagelt pijlen uit de lucht, van alle zijden.
De trotsche Niobe, half dood, aanschouwt dees' plaag,
Bezuurd in al haar bloed, een droeve nederlaag.
í5o5 Een dochter wenscht ze alleen, in 't midden van het treuren,
Te bergen in haar schoot, maar 't mag haar niet gebeuren;
En zij, die flus, verwaand, de Godheid tergt zoo trotsch,
Besterft zoo kil als ijs, verandert in een rots,
En leert u wat het is zich tegens God te kanten.
SALMONEUS:
15io Nu, Bazilides, voort; vaart voort, gij, hoftrouwanten!
REI:
Jupijn, aanschouwt ge dit? Aanschouw, wie U onteert.
Geweld, geweld! Gods kerk wordt schendig geschoffeerd.
THEOFRASTUS:
Godvruchte Priesters, rust; treedt binnen, om, in 't midden
Der zwarigheên, te koor, den Dondergod te bidden,
rsi5 Dat hij zijn heiligdom beschutte in dit gevaar.
HIEROFANT:
Het stuk is uitgevoerd, het godsbeeld op 't altaar.
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SALMONEUS:
Nu 't hoogtijd met triomfe en dansen en gezangen,
Ter eere van ons Rijk en Godheid, aangevangen.
Laat volstaan al wat kan. Mijn Ganymedes, fier
1520 Op uw dischschenkersdom, en gij, o kamenier
Van Juno, Iris, brengt ons nu de godsgewaden.
Mij past die mantel, rijk van licht, en overladen
Van starren. Reik Mevrouw den mantel van azuur.
Alreê verandren wij van wezen. De natuur
1525 Der sterflijkheid begint de Godheid aan te nemen,
De leest der menschheid naar d'onsterflijkheid te
zwemen.
Nu heeft de Godheid haar voltooisel en beslag.
Wij zien de wereld aan uit eenen andren dag,
En uit een ander oog. De velden en waranden,
1530 Gebergte en zee en stroom staan reede, om offeranden
t'Ontsteken op 't altaar. Mijn bedgenoote, aanvaard
Dien scepter: u alleen, u past die pauwestaart,
Zoo rijk en dicht bezaaid met Argus' blinkende oogen.
De hemel daalt alreede, en opent zijne bogen.
FILOTIMIE:
1 535 Apollo, die het al verlicht met uwen glans,
Verschijn nu op dit feest; verheerlijk onzen dans
En staatsie. Vader Mars, die bloedige oorelogen
Bestiert, verzelschap ons; daal neder uit den hoogen.
Merkuur, die op de pen van hoed en hielen zweeft,
1540 Met uwe slangeroê verdagvaardt al wat leeft
En niet en leeft, verschijn, en help den dans beginnen.
0 dochter van Jupijn, en moeder van het minnen,
Verschijn op deze feest met uwen vluggen zoon.
0 strijdbre Pallas, daal omlaag uit 's hemels troon,
545
Met helm en beukelaar en spere. Dat Diane
1
Met haren jachtspriet dale in 't schijnen van de
mane.
heersche de grootst mogelijke pracht!
dischschenkersdom: eereambt van tafelschenker.
1542 moeder van het minnen: Venus.
151g Laat volstaan:

1520

SALMSNEUS IV

69

SALMONEUS:
De rei der Goden stijgt uit 's Hemels gouden troon.
Men zweef ze te gemoet. Zij buigen voor ons' kroon,
En eeren ons van verre, als eerste en oppergoden.
1550 0, Godheên! wellekom, die, reede op ons' geboden,
Dit Godsfeest eeren wilt, en elk uit zijnen trans
En onzen hemel daalde, om dezen Godendans
Eendrachtig te bekleên op schuiftrompet, op veêlen,
Schalmeien, en muziek van goddelijke kelen.
1 555 Wij zullen uit den troon van wolken, aan de zij
Van onze gemalin gezeten, beide blij
Bestralen uwen zwier en letten op de zwaaien
Van dezen dans en trant, waarop de starren draaien.
HIEROFANT:
Genoeg gedanst: uw dans vernoegt de Majesteit
156o Van onzen Jupiter! De Priesters staan bereid
Met fakklen, offertuig, en geur van wierookvaten
U door den Mellekweg en starrelichte straten
Op 't statigst voor te treên, te leiden met de pracht
Van Goon en hofsleip naar de brug, daar 't offer wacht
1565 Op d'aankomst van Jupijn.
Mijn Juno! trêe naar binnen,
SALMONEUS:
Verwacht ons in het Hof met deze Feestgodinnen,

Terwijl ons Priesterdom zijn offerschuld betaalt;
Dan met triomfe 't hoofd der Goden ingehaald,
Dan moogt gij en uw sleip ons triomfant ontmoeten.
FILOTIMIE:
1 57 0 Het zal ons lusten, u, zoo groot een God, te groeten.
THEOFRASTUS. REI VAN PRIESTEREN.
THEOFRASTUS:
0 Priesterlijke Rei,
Hef aan een droef geschrei,
En pas de jammerzangen,
1 547 rei der Goden: wel te verstaan, het choor der voor goden en godinnen
figureerende en als zoodanig uitgedoste hovelingen en hofjuffers.
1568 'i hoofd der Goden: Salmoneus-zelf.

Vondels Spelen: Salmoneus. 6
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Rondom den tempel heen,
Op uw bedrukte treên,
En deerlijke ommegangen.
O wee, o druk, o strijd!
Ons outer is ontwijd.
REI VAN PRIESTEREN:
Aartsvader, wou Jupijn u sparen,
En uwe grijze haren,
Om oud en stram te lijen
De tempelschenderijen?
Om deze gruwellasteren
Te hooren, dit verbasteren
't Aanschouwen voor uwe oogen,
Met nevelen betogen,
Terwijl uw beenen beven,
De krachten u begeven?
Wat baten offeranden?
Wat helpt het wierook - branden?
Wat vorderen gebeden?
De tempelplechtigheden
Zijn ijdel en verloren.
Och, liever nooit geboren!
Zoo droegen wij geen kennis
Van dees' gevloekte schennis.
De hemel blijft gesloten.
Hij hoort geen kerkgenooten.
THEOFRASTUS:

1600

1605
1604

O Priesterlijke Rei,
Vervolg dit nachtgeschrei,
Vervolg uw jammerklachten,
En klaag uw droefheid uit,
Op hoop of dit geluid
Den Hemel mocht verzachten.
0 wee, o druk, o strijd,
Ons outer is ontwijd.
verzachten: bewegen, verteederen.
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REI VAN PRIESTEREN:

16io

1615

1620

1625

1630

Aartsvader, och, wat helpt dit kermen,
Daar ons geen Goon beschermen?
Zij vlieden die ze haten.
De tempel treurt, verlaten
Van zijne heiligdommen.
De schennis zit geklommen
In 't hooge koor der koren.
't Orakel heeft geene ooren.
Wij klagen de pilaren,
Gewelf, en doove altaren,
Daar torts, noch eikekransen,
Noch kerkbanket, noch dansen
Den Goden meer behagen.
Men past op donderslagen,
Noch bliksemvier, noch schichten.
Men hoeft geen kerk te stichten
Den opperste ten prijze.
't Is uit met d'oude wijze.
De Hemel blijft gesloten;
Hij hoort geen kerkgenooten.
THEOFRASTUS:
O Priesterlijke Rei,
Hou aan met nachtgeschrei,
Volhard, al stil in 't midden
Van 't binnenkoor met mij,
En zet u zij aan zij.
Bestorm de lucht met bidden.
O wee, o druk, o strijd,
Ons outer is ontwijd.
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FILOTIMIE. PIZANERS.

FILOTIMIE:
1635 Jupijn-Salmoneus nu gekend in zijne waarde
En volle majesteit door d'offerande op aarde,
Zoo past het Juno mede, aan dit Godinnendom
De heerschappijen van haar koninkrijken om
Te deelen naar den eisch. Getrouwe feestgenooten,
1640 Die nu de rijkste kroon der Godheid ziet gesloten
Om mijn alwaardig hoofd, hoe zoude ik, in dien schijn
Van eere zonder gade, u niet gedachtig zijn!
Den grootsten voegt het eerst, gedienstigheên t'erkennen.
Gij, Venus, zult de duif en uwen wagen mennen
1645 In Cyprus, uw gebied, daar elk uw tortsen voelt.
Idalië, Amathunte, en Pafos zal 't gestoelt
Van uwe Godheid zijn; het Priesterdom, met huiven
En rozen om het hoofd, u musch en zwaan en duiven
Toewijden op 't altaar, ook macht van wierookgeur.
1650 Uw Godheid wordt gevierd de gansche wereld deur.
Gij zult geslachten door hunne afkomst onderstutten.
Gij, Pallas, zult de steên met spere en schild beschutten,
Waarin Medusa's hoofd van zwarte slangen krielt.
Athene, door geweld noch vijandschap vernield,
1655 Zal u in kerke en koor met blonde olijven eeren,
En onder uw gezag vele eeuwen triomfeeren.
Diane, ontvang te leen bosschaadje en wildernis,
En berg en dal en 't Wild, dat u geheiligd is.
Men zal het wufte Wild, met pijl of net gevangen
1635 nu gekend: absolute

constructie = nu gekend d. I. erkend zijnde.
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í66o Of windhond, in uw kerk aan 't hoog gewelfslot hangen,
En wijden hart en hinde en zwijn uw Godheid toe.
Maar wie komt ginder, uit zijn adem, mat en moê
Geronnen, en verbaasd, het feest der Goden storen?
PIZANERS:
Och, Elis! Elis, och! nu is uw ramp geboren.
FILOTIMIE:
1665 Het zijn Pizaners. Hoort, wat jaagt u herwaart aan?
PIZANERS:
Och, Elis! Elis, och! hoe wil dit feest vergaan?
Jupijn behoê de stad, en 't Rijk en alle vromen!
De Goden hoeden ons, of 't is hier omgekomen.
FILOTIMIE:
Wie zijt gij, die de vreugd der groote Goden steurt?
PIZANERS:
1670 Wij boodschappen het Hof, dat daadlijk is gebeurd.
FILOTIMIE:
De Godheid triomfeert op haren zegewagen.
PIZANERS:
Salmoneus is, helaas! van God Jupijn verslagen.
De Koning is een lijk. Salmoneus legt er al.
FILOTIMIE:
Wat strooit de Faam niet uit, de boosheid te geval!
PIZANERS:
1675 Wij wachtten bij de sluis of godsbrug met verlangen,
Daar Elis' borgerij, om hunnen Heer t'ontvangen
Gereed stond, en het volk krioelde en t'zamendrong,
d'Een ingetogener, en d'ander los van tong.
Zij duiden vast dit feest ten slimsten, of ten goede,
í68o Daar somtijds muiterij en oproer onder broedde.
Ontzag hield evenwel de menigten in toom.
De midnacht kwam vast aan, en koesterde den schroom
En naarheid; het gestarnte aan 't hoofdpunt stond gestegen,
Wanneer een straatgerucht luidkeels, van alle wegen
í66o gewelfslot: slotgewelf.
1663 verbaasd: ontsteld.
1670 dat daadlijk: wat zooeven.
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1685 En wijken opstak: „Wijkt! ruim baan, de Koning komt,
Hij trekt den Melkweg door!" De meesten staan verstomd
Van angst, en vreezen vast voor onheil onder 't hopen,
Verbaasde wijven voort aan 't schreeuwen, voort aan 't
loopen.
Ten lange leste komt de sleip en staatsie voort.
1690 De hofbende is hier d'eerste, om door de hemelpoort
Te trekken, en zij bralt met haren bliksemstanderd,
Gevolgd van Hierofant; toen 't hooge Hof, veranderd
In Goden. Ieder voert zijn teeken en zijn dracht.
Salmoneus treedt, gelijk Jupijn, na deze pracht,
1695 Verdooft ze in majesteit en eere en glans en luister;
De bliksem is zijn staf, die schooner straalt bij duister.
En Bazilides volgt op 't koninklijke spoor.
De hoftrouwant bestuwt ze, een ieder geeft gehoor,
En luistert in de stilte, om op 't gevolg te letten.
FILOTIMIE:
1700 Wij letten op 't gevolg.
De zilveren trompetten
PIZANERS:
Verhieven een geluid, dat aan den hemel klonk,
Zoodra Salmoneus trotsch te wagen steeg, en blonk
Omhoog, gelijk een God, daar duizenden van zielen,
Bij 't heerlijk sluisgewelf voor hem ter aarde vielen.
1705 De Priesters zwaaiden hem, voor 't outer, wierook toe.
De gansche hofsleip werd geroep noch juichen moê.
De fakkels blonken klaar, en gaven een geflonker
In 't goddelijk gewaad, dat schooner scheen bij donker.
De dertle paarden staan en knabbelen het goud
1710 Van 't knarsende gebit, en brieschen, trotsch en stout
En moedig op dien God, als die zijn godheid kennen.
Zij trappen van verdriet, om eenmaal voort te rennen.
De nieuwe Goon bekleên in orden, van weêrzij,
Salmoneus' wagenpracht.
Dat voegt dien God, en mij.
FILOTIMIE:
169í bralt: schittert.
,699 -1700 't gevolg: hetgeen moet volgen.
1704 sluisgewelf: bruggewelf.
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PIZANERS:
1715 De Koning, bij Jupijn in Majesteit geleken,
Gebiedt ten derdenmaal, de feesttrompet te steken.
Men hoort een stem: „Valt neêr! valt neer! aanbidt Jupijn!"
Een ieder knielt in 't stof, de huichlaar met een schijn
Van rechte eerbiedigheid. Kornetten en schalmeien
1720 Bestemmen 't maatgezang van uitgelezen reien.
De paarden op dien toom aan 't draven op de sluis.
Men hoort een knarsende en een klinkende gedruisch,
De paardehoeven op 't metaal, de gouden raden,
Met dien vermomden God in zijn triomf geladen,
1725 Vermengen hun geknars in al dit ongeluid.
De Godheid van Jupijn ziet hem ten oogen uit.
Hij weet, met zijne vuist en gloeiendige vingeren,
Den bliksem in den drang en 's volks gewoel te slingeren,
Dat al de stad verschrikt en siddert om hem heen....
1730 Maar wat gebeurt er fluks? De Godheid komt beneên
Gedonderd uit een wolk, recht aan op 's Konings wagen,
Die schrikt, in zijn triomf gedoodverfd en verslagen.
Zoodra wij God Jupijn op zijnen Arend zien
Verschijnen, vallen wij op 't aanzicht op ons kniên
1 735 Ter aarde. Daadlijk berst een onvoorziene donder
Vervaarlijk uit de wolke, en treft afgrijslijk onder
De paarden en hun heer, die schiet op zijnen rug
Gezwind ten wagen uit. De paarden, op de brug
Aan 't hollen, rukken voort. De wagen, door dit rukken,
1740 Dit schokken langs de straat, gebroken en in stukken,
Beroofd van wagenaar en toom, vergeet zijn vaart,
Verstrooit zijn ijzren raán. De paarden, trotsch van aard,
Die vier en vlam en gloed nog straks ten bek uitspogen,
En bliksems schoten uit het blikkren van hunne oogen,
1 745 Aan 't sneuvelen, met kracht uit hun gareel gespat.
De Koning geeft den geest, geplet van 't gloeiend rad.
FILOTIMIE:
Och, och! Pizaners, och! waar bleef mijn uitverkoren?
1 745

sneuvelen: neerstorten.
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PIZANERS:
Het volk geraakte voort aan 't hollen, heet van tooren.
Apollo, Mars, Merkuur, het nieuwe Godendom,
1750 De hofsleip, elk verbaasd zag naar zijn hielen om,
Geborgen in dien drang, of hallef doodgedrongen,
Gelasterd en gevloekt, van overal besprongen.
De wraak des oploops randde om strijd den dooden aan.
Had Bazilides niet het lijk den onderdaan
1 755 Ontrukt, de Koning waar, als Hierofant, gereten,
Verscheurd van lid tot lid, en in den stroom gesmeten.
Hij stilde 't oproer met zijn benden, hier gereed,
En wond het warme lijk in 't pluimaluinen kleed,
Dat Etna's gloed verduurt, en liet het, onder 't krijten
1760 Der woelende gemeente, op d'offerstapels smijten.
Toen stak de lijktorts voort den brand in 't hout, gewijd
Voor d'offerstieren; maar de hemel scheurt en splijt,
En schiet den bliksem in de lijkvlamme uit den hoogen.
Wie kent den bliksem niet, wiens gloed, van groot vermogen,
1765 De scheê des zwaards verschoont, door 't leder henedringt,
En 't fijnste lemmer, daar de vlam en vonk uit springt,
Tot stof en gruis verteert? De lang getergde Vader
Verslond geraamte, been en zenuw, vleesch en ader,
Zoodat er van het lijk niet anders overschoot
77o
Dan d'assche, die men ras in eene doodbus sloot.
1
Door zulk een offer raakte al d'oploop aan 't bedaren.
Zoo liep dees' treurrol af. Jupijn wil u bewaren!
FILOTIMIE:
Waar berg ik 't leven nu? Salmoneus, och, mijn Heer,
De hoop is uit met mij; mijn kroon, mijn staat, mijne eer,
1 775 Mijn troost in éénen storm al teffens dus verloren!
Och, beter nooit tot staat en majesteit geboren!
1750 Versta: ging op den loop.
1752 gelasterd: uitgescholden.
1755 als: gelijk, evenals.
1758 pluimaluin: amianth.
1767 Vader: Jupiter.
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Salmoneus, och, ik heb u reukeloos verraán,
Vervoerd, om naar de kroon van Jupiter te staan.
Men wijte mij uw ramp, ik, ik heb u bedorven.
178o Waar nu in ballingschap de wereld door gezworven?
Hier is geen vrijburg, noch geen toevlucht in der nood.
Helaas, waar berg ik mij? Waar vlucht ik voor de dood?
Het grauw genaakt. Helaas! Wie brocht dien vorst om 't
leven?
Want Jupiter heeft hem dat vier niet toegedreven:
1785 Een koningsmoorder, schuim van 't helsch en nijdig volk,
Heeft ergens, uit de schim van een gemaalde wolk,
Hem met een handgranaat op 't bekkeneel geklonken:
Nu schuift men 't op Jupijn. Waar vinden wij spelonken,
Een kuil, een schuilhol, naar en droef genoeg voor mij?
1 79 0 Maar neen, Salmoneus leeft in volle heerschappij,
Hij roept ons (hoort ge niet ?) uit zijnen troon naar boven.
Mijn lief, ik koom, ik koom. Geen wereldlijke hoven
Verkwikken mij omlaag. Mijn heer! ik koom, ik koom.
Waar zijn we? Suffen wij? Is 't waarheid of een droom?
2 795 Wat baat mij nu mijn pracht, de bondel pauwepluimen?
Nu zijt gij Juno niet; gij moet uw Rijken ruimen.
Wat baat mij deze kroon op 't hoofd? Daar legt ze in 't stof.
Men trapp' ze met den voet. 0, Godheid, zonder lof.
Leg af dien mantel, die wil nu geen weduw passen.
1800 De majesteit heeft uit. Zij zijn 't gezag ontwassen.
Men dagvaardt ons ter straffe. 0, onderaardsche Goon,
Waar dwaalt mijn heer; mijn lief, waarhene nu gevloón?
PIZANERS:
Staatjoffers, volgt ze in 't hof; het gaat haar aan de zinnen,
Die hoeven rust. Gaat voor: wij spoeden ook naar binnen.
BAZILIDES. REI VAN PRIESTEREN. THEOFRASTUS.
BAZILIDES:
i8o5 Standvastig Priesterdom, waak op! waar schuilt gij nu?
Waak op, schep moed! Jupijn, de vader, handhaaft u.
1 777 reukeloos: roekeloos.
1786 schim: schaduw; gemaalde: geschilderde.
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Hij heeft ter goeder ure uw ongelijk gewroken,
Zijn oud altaar beschut. Geen macht heeft hem ontbroken.
Een felle kerkstorm is u over 't hoofd gewaaid.
18io Eerwaardste vader, hoe is dit tooneel gedraaid!
Dat leert den Dondergod naar zijne altaarkroon steken,
Wiens bliksemschichten gloed noch vier noch kracht ontbreken.
Ik breng de heillooze asch besloten in dees' bus,
Salmoneus' overschot, Salmoneus, die nog flus
1815 Verwaten henetrok om Jupiter te spelen.
REI VAN PRIESTEREN:
Groot, groot is Jupiter.
Hij handhaaft zijn bevelen,
THEOFRASTUS:
Orakels, offereer, en tempels, hoog gebouwd.
Hij eert het Priesterdom, dat hem in eere houdt;
Hij eert zijn Priesterdom en kerken en altaren.
182o Dat leert het wereldsch hof zijn staat en ambt bewaren.
Nu blijkt het, wat er van dees' Godheid overschiet:
Die God braveerde, is nu een handvol stof, een niet.
BAZILIDES:
Waar nu met deze bus, dit doodvat, best gebleven?
THEOFRASTUS:
Wie God onteert, verdient geen eere na dit leven.
1825 Koom herwaart, Diodoor, aanvaard dien offervloek,
Die godlooze asch, en stop ze in een vergeten hoek
Bij 't Noorder kerkpoortaal, en aan de slinke zijde
Van 't kerkhof. Dat dees' bus den tempel niet ontwijde;
Bestulp ze met een zerk. Wie Jupiter veracht,
1830 Verdient geene eer bij God, noch 't priesterlijk geslacht.
De goddelooze ziel, ten lichame uitgedrongen,
Met ééneh sprongk zoo diep in 's afgronds poel gesprongen,
En voor den rechterstoel van Radamanth gedaagd,
Deist telkens achterwaart, terwijl Megeer haar jaagt
1835 Ter vierschaar met de zweep, om haastig te verschijnen,
Op 't jammerlijk geluid van honderd duizend pijnen,
Geknars en ketenklank. De dolle Reuzerot
Verwacht met smert de komst van dien verdoemden god.
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BAZILIDES:
Wat wil dat hofgeschrei, dat bonzen, en dat kraken?
184o Hoe spreidt die nare galm zich over alle daken!
PIZANERS. THEOFRASTUS. BAZILIDES.
PIZANERS:
Och, Theofrastus, och, om Jupiter, om God,
Och, berg dit Rijkssieraad! Het Hof, het Godenslot
Wordt door het hofgezin van zijnen schat geplonderd.
't Gezag heeft uit: de Vorst, het hoofd, is doodgedonderd,
1845 De Koningin geworgd aan eenen gouden strik.
THEOFRASTUS:
Hoe lang Jupijn vertoeft, een eenige oogenblik
Betaalt de schennissen en tempelschenderijen.
Dat leert den godsdienst en Gods heiligdom ontwijen.
Hoe kwam de Koningin aan dit rampzalig end?
PIZANERS:
185o Zij had den rouw beklaagd, en hare schuld bekend
Voor Jupiter, en sloeg, van druk en schrik, aan 't razen.
Men leit ze in 't hof, of rust en stilte haar genazen
In 't eenzaam kabinet, op eene ledekant,
En vindt ze fluks geworgd, gestikt aan dezen band.
1855 Geen geur, noch artsenij, noch kruid herbaarde 't leven.
Op deze mare schijnt het gansche Hof te beven,
Te dreunen van 't gekerm. Het troostloos Hofgezin
Vliegt, razende en verbaasd, de zalen uit en in,
Niet anders, of de stad en 't Hof, in rouw gedompeld,
186o En van erfvijanden verweldigd, overrompeld,
In brand stond, en de vlam, door alle straten ras
Geslagen, noch van God noch mensch te blusschen was.
Wat kon er tegen staan? Daar was gezag noch orden.
Elk volgde zijnen lust en moedwil, die hem porden.
1865 Een ieder vlamt op roof, en rooft en grijpt en vat.
Kleenoodie, kostlijkheid, juweel, gesteente, en schat
Wordt buit verklaard. Men valt aan 't plonderen, aan 't
stroopen.
1852 genazen: mochten genezen.
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Men ramt de kamers op. De sloten springen open.
Wij bergen nauwlijks nog den scepter en de kroon,
187o En 't koninklijk gewaad.
THEOFRASTUS:
Dat u Jupijn beloon'
Voor dien getrouwen dienst. Men moet hier orden stellen,
Of hof en tempel valt ten roof voor 's rijks rebellen.
Heer Bazilides, neem de kroon aan, en het Rijk.
BAZILIDES:
Genade, Aartspriester, och, verschoon me; met wat blijk
1875 Of glimp van wettigheid kan ik de kroon aanvaarden?
Hoewel de Koningen van hunnen stam veraarden,
Nog mag geen onderdaan zich zetten in dien Staat
Door onderkruipingen of reukeloozen raad;
Men dient den breeden Raad en 't volk hierop te hooren.
1880 Ik heb den Koning en het Rijk mijn trouw gezworen,
Mij, met gestaafden eed, verbonden aan den staf
Van Elis, die dit volk vele eeuwen wetten gaf.
Ik vlam op kroon noch troon, maar wenschte, met mijne
armen,
Gelijk een vrijen Staat, d'Eliders te bescharmen.
1885 Dat voegt een Oppervoogd des volks, en op dien voet
Vernoeg ik allerbest de drift van mijn gemoed.
Men stell' den Staat voortaan aan 't keurrecht, niet aan
erven:
Dewijl de Deugd verhuist, en dikwijl bij 't versterven,
Tot onheil van 't gemeen, veranderingen baart.
1890 Zoo wordt het weesdom van dees' heerschappij bewaard.
THEOFRASTUS:
Gij spreekt godvruchtig; maar wat vordertuw verschooning?
Dees' landsaard eischt een hoofd, een opperhoofd, een Koning.
BAZILIDES:
Een eenig hoofd vervalt te licht tot dwinglandij.
THEOFRASTUS:
Bij 't koningsdom geldt eer.
1887 Versta: men kieze voortaan een staatshoofd, zonder recht van opvolging
voor zijn kinderen.
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Een rechte slavernij.
BAZILIDES:
1895 Het Recht des volks wordt best bewaard bij vele mannen.
THEOFRASTUS:
Als die veraarden, dan gebieden veel tirannen
In plaats van één.
BAZILIDES:
Is d' een of d'ander luttel vroom,
Zoo houdt de menigte den boosten bij den toom.
THEOFRASTUS:
En als de menigte gesplitst zit door krakeelen?
BAZILIDES:
Igoo Dan zit de Staat gescheurd.
THEOFRASTUS:
Wie kan die scheuring heden?
BAZILIDES:
De reden, en de tijd.
Terwijl vervalt de Staat
THEOFRASTUS:
Van kwaad tot erger, en tot een onheelbaar kwaad.
BAZILIDES:
Dan vindt de krankheid zelf eene uitkomst in d'ellende.
THEOFRASTUS:
Dan zieltoogt al de Staat, en d'arts verwacht het ende.
1905 Is dees' een opperhoofd, zoo schaft hij tijdig raad
En middel.
BAZILIDES: Is 't een hoofd, dat zijne kunst verstaat.
Maar dwaalt dit eène hoofd, zoo dwalen al de leden.
Een eenig voorbeeld is 't bederf van tucht en zeden,
Of d'opgang van de deugd. Men vrage ervarendheid:
Iglo Zij geeft van hand tot hand het zekerste bescheid.
THEOFRASTUS:
Dat monarchyën verr' den vrijen Staat verduren.
BAZILIDES:
Men gunne mij wat tijds, ten minste weinig uren.
Eerwaardste vader, kan 't uw heiligheid verstaan,
Ik zal met mijn gemoed hierop te rade gaan.
THEOFRASTUS:
1915 De hoo ge nood eischt spoed, verbiedt dit uit te zetten.
9111

very den vrijen Slaat verduren: het heel

Republieken.

wat langer uithouden dan
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Wanneer 't de nood vereischt, dan zwijgen stijl en wetten.
Zoo gij dit weigert, nu dees' storm van oproer brult,
En 't Rijk verslinden wil, wordt u alleen de schuld
Van 't algemeen bederf met reden toegeschreven.
192o De kerkpilaar zal dees' verkiezing steunsel geven,
En stutten uwen stoel in aanstoot en gevaar.
BAZILIDES:
Eerwaardste vader, och! dit pak valt veel te zwaar
Voor mijnen zwakken hals: nochtans, op uw behagen,
Ontzeg ik niet dien last, tot heil des lands, te dragen.
THEOFRASTUS:
1925 Zoo zweer dan heiliglijk den godsdienst, en Jupijn.
BAZILIDES:
Wij zweren, Gode en u en 't Rijk getrouw te zijn.
THEOFRASTUS:
Godvruchte Held en hoofd der hoffelijke benden,
Trek aan dit rijksgewaad en vlij het om uw lenden.
Het Rijk is zonder oir: het kent geen trouwer vriend.
1930 Gij hebt Jupijn oprecht, Gods volk getrouw gediend.
Nu kniel; aanvaard dien staf, en handhaaf Elis' wetten.
Ontvang dees' kroon op 't hoofd, en wacht u haar te smetten
Door ongodvruchtigheid of wreede dwinglandij.
REI VAN PRIESTEREN:
Leef lang, heer Koning! Heil met uwe heerschappij!
THEOFRASTUS:
1 935 Hoe kan Jupijn den staat der trotschen ommekeeren.
Hij eert ootmoedigen, die zijne Godheid eeren.
Wat is Salmoneus nu? Een bus, een handvol stof,
Filotimië een lijk, een stank van stad en hof.
Heer Bazilides wordt op 's Konings troon geheven.
1 94* De Godsdienst triomfeert, wanneer de boozen sneven.
1929 zonder oir: zonder wettigen troonopvolger.
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De lezer, die in mijn Studies en Lezingen
mijn Jeftha- studie en ook mijn algemeene Inleiding tot
Vondels Dramatiek, waarin dit treurspel mede
in het bizonder behandeld is, doorworsteld heeft, kan een
nadere inleidende toelichting tot dit treurspel alleszins
ontberen. Er valt ook mijnerzijds niets meer bij te voegen. *)
Hoogstens is hier kortelijks te herinneren, wat te voren
uitvoerig is uiteengezet.
De stof tot het treurspel is door Vondel ontleend aan het
boek der Richteren, Hoofdstuk XI, waarin verhaald wordt
*) Een der latere verklaarders van het stuk heeft gemeend, mijn stelling
omtrent de stemming waarin Vondel Jeftha en zijn daad zag, gedeeltelijk
te kunnen omvèrwerpen door meer nadruk te leggen op Ifis' offer, als het
hoofdmoment voor Vondel. Doch juist dit offerspel ontvangt zijn diepere
beteekenis, als wij het zien tegenover Jeftha's starheid. De 4e Rei zet in den
Tegenzang duidelijk de gevallen tegenover elkander: „Wie eigen oordeel kan
onderwerpen aan dat van een ander en zich gerust en stil kan overgeven, is
machtiger dan wie heiren overwint." Jeftha's fout en ongeluk is in V's
oog, dat hij zijn eigen oordeel niet kan verzaken voor dat des Priesters,
terwijl Ifis, in haar onderworpenheid aan haar vader, opstijgt ter martelaressehoogte. Juist die tegenstelling doet de grondgedachte te sterker
uitkomen.
De heer J. Koopmans, dien ik hier bestrijd, heeft m. i. ook geheel ten
onrechte Jeftha's ommekeer psychologisch zwak genoemd. Ze is zielkundig,
in haar hevigheid, voortreffelijk begrepen. Jeftha besluit en voert zijn daad
uit in een verblindende eenzijdigheid en opwinding. Zonder deze extase
van offervaardigheid zijnerzijds zou hij nooit zoover gekomen zijn. En nu
is het kenmerk van de verblindende extase dat zij, na een hevigen tegenschok — hier de daad — plotseling kan omslaan in haar felste tegendeel.
En daar ik ten slotte de Reien zeer bewonder, blijk ik in alle opzichten de
antipode van dezen anderen Inleider tot het stuk.
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van Jeftha's belofte tot den Heere, om indien hij de kinderen
Ammons door Gods bijstand overwinnen mocht, het „uitgaande,
dat bij zijn wederkomste uit de deure zijnes huizes zou uitgaan,
aan den Heer te wijden en het te offeren als brandoffer."
En bij zijn wederkomste is het zijn eenige dochter, die
hem met trommelen en reien tegemoet treedt. Hij, dit ziende,
verscheurt zijne kleeren en, ondervraagd, verklaart haar
zijn belofte. Waarop zij alleen een verlof van twee maanden
wenscht „om haren maagdorn te beweenen" en Jeftha, na
haar terugkeer, „aan haar volbracht zijne belofte, die hij
beloofd hadde" —
„Ende zij en heeft geenen man bekend.
„Voorts werd het eene gewoonheid in Israel,
„dat de dochteren Israels van jaar tot jaar henengingen om de dochter
van Jeftha, den Gileaditer, aan te spreken, vier dagen in het jaar."

Hoe dit slot van het bijbelsch verhaal door zijn voor de
hand liggende onduidelijkheid en heel het geval zelf door
zijn innerlijke tegenstrijdigheid, aanleiding tot eindelooze
uitleggingen gegeven had, al vóór Vondels tijd; hoe deze
door het bestudeeren der stof haar diepere beteekenis, in
verband met zijn nieuw geloof en heel zijn wereldbeschouwing,
had leeren doorgronden; hoe hij bij zijn bewerking afweek
van voorgangers als den Schot B u c h a n a n en den „Brabander" S a m u e l d e K o n i n g h, en tegelijk de Griek
historie van Iphigeneia (waaraan hij den naam Ifis-sche
voor Jeftha's dochter ontleende) als achtergrond van zijn
stof zag; hoe de samenstelling en bouw van zijn treurspel,
zoowel door hetgeen V. er aan toevoegde als door hetgeen
hij wegliet, beheerscht zijn door theologie te eener en klassieke
aesthetica ter anderer zijde, dit alles vindt de belangstellende
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in deze aangeduide uitvoerige studies van mijn hand ruimschoots uiteengezet.
Door Vondel is bepaaldelijk dit treurspel van Jeftha bedoeld
als een model van klassieken bouw en kunstziening, als
de levendige verwezenlijking van al de theorieën der vele
klassieke èn (voor hèm) moderne kunstrechters, waarvan
hij kennis genomen had om zich in zijn treurspelschrijfkunst
te volmaken. Voor heel dezen theoretischen opzet van zijn
kunst in haar verband tot de wezenlijk klassieke, moet de
lezer andermaal verwezen worden naar de uitgebreide behandeling van deze vraag in mijn algemeene inleiding over
V o n d e 1 s d r a m a t i e k. Maar wie eerst, buiten Vondels
eigen Berecht en mijn Inleiding en Studie, van dit treurspel
gaat kennis nemen, na slechts eerst in onze Antigonevertaling zich met een der beroemdste Grieksche treurspelen,
of in Vondels eigen vertaling met andere vertrouwd te hebben
gemaakt, zal onder de inwerking van V.'s dichtkunst toch
ook al aanstonds een diepen indruk van sterke ontroering
ontvangen, die hem stellig te gretiger zal doen grijpen naar
de inwijdende toelichtingen, straks genoemd, om al de
schakeeringen en wendingen van het treurspel te leeren
nàvoelen en doorzien.
Dit gewijd treurspel, met zijn aangrijpende menschelijkheid,
hevige barning tusschen geloofstrouw en vaderliefde; psychologisch doorgronden van de werking eener idée fixe van
gewetensnauwgezetheid; doorleving van de hoogste godsdienstige extase der volle offervaardigheid; schildering van
ongebreideldste moederliefde en wraakzucht; is door Vondel,
bij uitzondering, niet in zijn geliefkoosde Alexandrijnen,
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doch in de korter en heviger bewogen, dus meer dramatische
vijfvoetige jamben, met rijm, geschreven. Hij heeft er zijn
hoogste taalkunst en sterkst uitdrukkingsvermogen aan
besteed; bij wijlen aldus tot wat te schoone woorden en
beelden opsteigerend, om ze nog te doen blijven de onmiddelbare uiting van zielen -in- bewogenheid, en dus meer uit
hemzelf dan uit zijn personen geopenbaard. Doch vaker
zijn de deining van het vers en de levendigheid van het beeld
als onmiddellijk opgeperst uit de hevigheid der lyrisch dramatische sensaties van zijn personen zelf, en hij heeft
in dit treurspel reizangen gegeven die in schoonheid van
klank en rythmus tot het hoogste benaderen, dat hij ooit
bereikt heeft. Zoo blijkt de 72- jarige, die een jaar te voren
door de bescherming van Anna van Hoorn, echtgenoote
van burgemeester Kornelis van Vlooswijk, met een ambt
in de Stadsbank van leening, tegen een jaarwedde van f 650,
begiftigd was, zoo min door vaderlijke ellende als door
maatschappelijken achteruitgang gebroken, en weet hij zijn
beschermvrouw een dankoffer te wijden van zijn kunst,
dat haar en onzen dank op het hoogste verdiend heeft.
Je f tha is van 1659-63 ii malen ten schouwburg te
Amsterdam vertoond; op i7 Nov. 1887 in een besnoeide
bewerking en vertaling van mevr. Lina Schneider, ter herdenking van zijn geboortedag, in zijn geboortestad met veel
wijding gespeeld. Het wacht, in ons eigen land, op Royaards
of Verkade om ook hier in zijn wezenlijk ontroeringsvermogen en aanbiddelijke schoonheid andermaal erkend
te worden.
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In den tekst zijn de enkele verbeteringen der uitgaaf van
i66í overgenomen, doch heb ik mij ten aanzien van de
interpunctie een zekere vrijheid veroorloofd, vooral waar
wat zuiniger viel om te springen met de over het geheel,
voor ons versgevoel, wat rijkelijk uitgestrooide komma's.
In overeenstemming met latere gewoonte is, naar de uitgaaf
van '6i, Jeftha met f en niet met p geschreven.
L. S.

OPDRACHT

AAN MEVROUW

ANNA VAN HOORN,
GEMALIN VAN DEN EDELEN HEERE

CORNELIS VAN VLOOSWIJK,
Heere van Vlooswijk, Diemerbroek en Papekop, Burgemeester
en Raad van Amsterdam.
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Het heiligdom des bijbels is behangen
Met beelden, die Messias, hoog gewijd,
Uitbeelden en gemoeten met verlangen,
Eer hij verschijnt ten offer op zijn tijd.
Zijn offerambt was uitgebeeld door dieren
En menschen. Zoo verbeeldde ons Abels lam,
Verteerd op 't eerste altaar in smook en vieren,
d' Onnoozelheid, die 't kruishout op zich nam.
Aldus verbeeldde ons Izak, offerreede
Op 't bergaltaar, den eerstgeboren Zoon
En éénigen, die 't al verzoende in vrede,
Wat knielen kon voor dien genadetroon.

Het eenig beeld van Izak kon verdooven
Opdracht aan M e v r o u w A. v. H.: De titel „Mevrouw" werd in de rade
eeuw alleen nog gegeven aan zeer hooggeplaatsten, als 'n burgemeestersvrouw. (Zie in van EFFEN'S Nedl. Spectator over de titulatuur, een goede
halve eeuw later) —
r-5 In het heiligdom des Bijbels vinden wij allerlei voorafschaduwingen
van Jezus' offerdood. (Zie over V.'s beschouwing der wereldgeschiedenis
in dit licht mijn algemeene Inleiding tot zijn Dramatiek, pag. 24) —
13-14 IzaSks voorbeeld kon door zijn schittering de offers van alle menschen
en dieren uitdooven.
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Alle offermans en offers van de wet;
Maar deze maagd gaat al de mans te boven,
En geeft een kracht aan dees' tooneeltrompet.
De sterkste zwicht voor d'allerzwakste kunne.
Gewis, zij hoeft blanketsel noch sieraad;
Schoon 't mansbeeld haar den offerpalm misgunne,
Nog staat het stom voor d'uitspraak van haar daad.
Als zij den eed des vaders komt te hooren,
Verschrikt ze niet, maar antwoordt offerreed:
„Heeft vader dit beloofd, en God gezworen:
Voltrek, voltrek uw woord en hoogen eed,
Dewijl u God aan Ammon kwam te wreken.
Bezegel uw belofte; gun me alleen
Dat ik bedrukt mijn maagddom vier paar weken
Met speelgenoots in eenzaamheid beween."
Gehoorzaam komt ze aldus in hooge brozen
Ten heiligen tooneele en outer treên.
Graftjoffers, strooit nu leliën, strooit rozen
Voor 't morgenlicht, daar'tkruislicht op verscheen.
En gij, Mevrouw! die Franschen, Italianen,
Als Neêrduitsch dicht, in hunne spraak verstaat,
En menigmaal tooneelen zaagt in tranen,
Gewaardig toe te luistren naar dees' maat.
Gij zult de zon van zege, hier betogen
Met eene wolk van druk, niet zonder gunst,
Zien schilderen tapijt en regenbogen

s5 deze Maagd: Ifis, Jeftha's dochter.
Als zij den eed des Vaders: Zie V o o r w o o r d.
22 offerreed: gereed om een offer te brengen.
29 hooge brozen: (Zie Lucifer „Berecht" — „hooge laarzen. ")
35 Grajtjof/ers: de Reien, die Ifis bij haar dood bijstaan.
32 De bedoeling is blijkbaar: op de jeugdige Ifis ('t morgenlicht), als voor
Jezus in doodsbereidheid, schijnt aldus reeds af het licht des-gansterv
kruises.
37 39 De zon van zege (door Jeftha's overwinning op Ammon en Efraim)
die over het begin des treurspels schijnt, wordt betrokken door een smartwolk. Die zon schildert tapijt en regenbogen (door de tranen) welke door V.'s
kunst aldus geschikt zijn.
21

-
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Van beeldewerk, te schikken naar de kunst.
Mag deze maagd op uw behagen stappen
Ten offer, tot een spiegel van de jeugd,
De Schouwburg zal in zijne handen klappen:
De rouw des volks verkeert in volle vreugd.

42 lot een spiegel van de jeugd: immers in kinderlijke gehoorzaamheid
en godsdienstzin. Over het geliefkoosde s6e en ie Eeuwsche denkbeeld,
dat dramatische handelingen als s p i e ge l strekken, zie mijn V on del s

Dramatiek.
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DE BEGUNSTELINGEN DER TOONEELKUNSTE.
Ik voere nu Jeftha, den zeeghaftigen held, landvoogd,
rechter en veldheer der Hebreen, ten stichtigen treurtooneele, waarop mijne gedachten al menige jaren geleden
speelden; maar het spel bleef steken, om de twee maanden
uitstels, de dochter toegestaan, middelerwijl zij haren maagdelijken staat op de bergen beschreit: welk uitstel Aristoteles'
tooneelwet in het licht staat: want hij zegt dat het treurspel
allermeest begrijpt den handel van éénen zonneschijn of
luttel min of meer: waartegens Buchanan, in zijn treurspel
van Jeftha, zich [behoudens zijne treffelijke eer in de dicht
te grof vergrepen heeft, ook tegens d'openbare-kunste]
waarheid der Bijbelsche historie; gelijk van wijle den heer
professor Vossius, op de tooneelwetten afgerecht, dit in
Buchanan overlang tegens mij bestrafte. Sedert de geschiedenis van Jeftha ernstiger bij mij nagespoord, hoorde ik, hoe
Serarius, Arias, Saliaan, en andere treffelijke vernuften
gevoelden, dat Jeftha's krijgstocht tegens de wederspannige
Begunstelingen: begunstigers.
stichtig: stichtelijk, gewijd.
maar het spel bleef steken,.... om de twee maanden. Over de tooneelwet der

Eenheid van Tijd, die belette een stuk te geven met een handeling van langer
dan 24 uur, zie mijn V.'s Dramatiek, pag. 72.
Buchanan: Over Buchanan en zijn schooldrama zie mijn Jeftha- Studie in
Studies en Lezingen, 186 -2 33.
Serarius, Arias en Salianus, drie katholieke Godgeleerden uit het eind
der i6e eeuw. Over de betoogen der eerste en derde, en het licht dat deze
werpen op V.'s gansche beschouwing der stof, zie eveneens uitvoerig in die
studie.
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Efraimmers nog uitgevoerd wierd, eer de gemelde twee
maanden uitstels verstreken waren, schoon het boek der
Rechteren en Josefus deze orden niet houden, om het verhaal
van Jeftha en zijne offerande, alreede begonnen, niet te
storen en te deelen, maar vervolgens achtereen te beschrijven.
Dees' hinderpaal hiermede verzet zijnde, [want het is klaar
dat men in het heiligdom des Bijbels niets mag veranderen]
nam ik voor dit werk op te zetten, ook in dier voege, dat
het alle eigenschappen, tot een volkomenheid vereischt, in
zich mocht besluiten, en te gelijk den aankomenden treurdichteren dienen tot een voorbeeldelijk onderwijs van het
toestellen der treurspelen. Aristoteles heeft zijne leerlingen
ingescherpt hoe veel gelegen zij aan eene eenige schikkelijke
stellinge, in de voorbeelden der leeringen en kunsten,
bij overoude wijzen, ten hoogste waargenomen, en in zijn
onderwijs van de dichtkunst bij den gemelden niet overgeslagen. Zoo plachten de doorluchtigste Italiaansche schilders, in hunne historieschilderijen, bijzonder op het welschikken, de kroon van hunne werken, te passen. Het spel
heeft zijne behoorlijke hoegrootheid en leden, met de mate
van evenredenheid gemeten. De gansche handel van Jeftha
is één, en eenig, en de verscheidenheid der bedrijven, en
alle omstandigheden van tijd en plaatse en anderszins worden
hier tot het uitvoeren en voltrekken van dezen eenigen handel
geschikt: dewijl de schikkelijke t'zamenstellinge der bedrijven
de ziel des treurspels genoemd wordt, dat zonder deze niet
rechtmatig kan bestaan, schoon er manhaftige uitspraak,
nochte zeden, nochte spreuken ontbreken. Ons tooneel staat
hier doorgaans onverwrikt en vast, voor het hof te Masfe
in Galaad; eene uitstekende opmerkinge, waarop Euripides
in zijne volwrochte Foenissen zonderling gelet heeft. Het
Over de „schikkelijke stellinge," en de „welschikkingskunst," zie V.'s
Dramatiek, pag. 79.
De gansche handel is een, en eenig: d. w. z. voldoet aan Aristoteles' eisch van
eenheid van handeling (handel) —
Ons tooneel staat onverwrikt: de plaats der handeling verandert niet: eenheid
van plaats.
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spel is niet eenvervig, maar geschakeerd. Zoo heeten wij
het volkomener slag van spel, dat niet altijd eenen zelven
toon van droefheid of blijdschap houdt, maar van staat ver
zij van ongeluk in geluk, of van geluk in ongeluk:-andert,h
gelijk in Filopaie sterk, in Jeftha flauwer gezien wordt. Ook
levert deze geschiedenis den rechtschapen aard van een
treurspel: want de zwarigheid en het haperen valt nietsimpelijk
tusschen gemeene of verre bloedvrienden, maar tusschen
het naaste bloed, vader, moeder, en dochter, een eenige
dochter, en gemaal en gemalin. Jeftha, de hoofdpersonage, uit
den stam van Manasse gesproten, en een doorluchtig veldoverste, verschijnt hier nochte heel vroom, nochte onvroom,
maar tusschen beide: want hij verliest door onwetenden ijver,
ongehoorzaamheid, en het overtreden der wet en zijnen
vaderlijken plicht, den naam van eene volkomen vromigheid
en staat hierom, vóór zijne verzoeninge met God en den aartspriester, [waarna hij eindelijk heiliglijk overlijdt, en namaals
onder de Heiligen, als in triomfe, omgevoerd wordt,] tusschen
vroom en onvroom, eene hoedanigheid, eigenlijk in een
personage van een volkomen treurspel vereischt. De beide
hoofdsieraden, hier bijeen gevoegd, bij de Latijnen peripetia,
en agnitio, of staatveranderinge, en herkennis genoemd,
gaan in arbeid om hunne kracht met eene machtige beweeg
te baren; want d'onmatige blijdschap der moeder [aldus-nise
te voorschijn gebrocht, om hierna het welig hart eenen
zwaarder slag te geven], verandert in d'uiterste droefheid,
gramschap, wraaklust, en zinneloosheid, gelijk 's vaders
reukelooze o fferijver in een schrikkelijk en bijkans mistroostig
Je/tha's vroomheid: braafheid èn godsdienstigheid. Over de eischen aan den

tragischen held te stellen zie V.'s D r a m a t i e k — Over zijn verhouding tot
God en den Aartspriester en zijn heiligverklaring mijn J e ft h a-s t u d i e.
Peripetia en agnitio: Staatveranderinge en herkennis. (Zie V.'s D r a in atiek: pag. 43)•
gaan in arbeid — om te baren: de arbeid der zwangere vrouw, vóór het baren,
wordt door Vondel met zekere voorliefde in zijn beeldspraak benut. Zooals
verder, vs. 800 en in Gijsbrecht:
Het zeepaard, zwanger van gewapenden, Zal gaan in arbeid.
reukelooze offerijver: niets-ontziende ijver, om zijn offer-belofte te volbrengen.

BERECHT

naberouw; en zij komen beiden te spade tot kennis, d'eene
van haar dochters ongeluk, d'ander van zijne blindheid in
aet goddeloos uitvoeren der dwaze offerbelofte. De uit
bij de Latijnen episodia geheeten, worden niet-breidsl,
teens de natuur ingedrongen, nochte te verre gehaald,
maar dienen ter zake en zetten den handel eenen luister
bij. Onder de trapsgewijze en lankzame opsteigeringe wordt
er bijwijlen eenig zaad van het toekomende gezaaid, dat te
zijner tijd opkomt, om opmerkende toehoorders gedurig
t'onderhouden in eene bespiegelinge van het navolgende.
De rede is gezedevormd naar den staat en gesteltenis der
personage, zonder hetwelk goeden en kwaden ondereen
gemengd worden, en de schouwburg, ten nadeele van het
staatgezag, eene school van gebreken, en niet van deugden
strekt, waarin zelfs aloude tooneelmeesters van het rechte
wit afdwaalden. Om dien misslag te schuwen, zochten wij
op de voeglijkheid te letten, en elke personage naar zijn oude,
staat, en gelegenheid uit te beelden, en de zeden en spreuken
naar de leest van elks lijf te passen. Men vindt hier driederhande oude: de jeugd der dochter, de middelbare oude in
vader en moeder, den ouderdom in den hofmeester en eersten
hofraad. De dochter draagt zich godvruchtig, gehoorzaam,
en eerbiedig neffens God, vader, en moeder, en den hofpriester.
bijkans mistroostig naberouw: bijna troosteloos, niet te stelpen, naberouw.
En zij komen beide tot kennis: Hier wordt de „herkentenis" dus genomen in

den zin van Aristoteles: „t o t er v a r i n g k o me n" (van de Moeder)
en „t o t inzicht komen" (van den Vader). Echter is in dit geval ook
het eerste niet Aristoteliaansch, omdat in het Grieksch tooneel met dat
„sieraad der handeling" bedoeld was: het herkennen dat iemand, dien men
leed had toegebracht, ons nastond. Zooals wanneer Jeftha Ifis gedood had
en pas later ervaren, dat zij zijn dochter was.
eenig zaad van het toekomende zaaien; naar de kunst der voorbereiding
den hoorder alvast prepareeren, en hem aldus in spanning brengen.
De rede: d. w. z. de uitingen der personen. V. betoogt dus dat de dichter de
uitspraken, „treffelijke spreuken," welke in een goed treurspel niet mochten
ontbreken (Zie V.'s Drama tick, pag. 154) vooral den juisten personage
in den mond moet leggen.
oude: ouderdom.
neffens God: jegens, tegenover God.
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De moeder wordt, naar den teederen aard der vrouwen,
ingevoerd dertel, moedig, en uitgespat in voorspoed en liefde
tot hare eenige dochter, en endlijk zooveel te dieper in kleen•
moedigheid, over hals en hoofd, gedompeld. Jeftha draagt
zich manhaftig en gestreng in den oorlog, is reukeloos
ijverig in 't beloven, onverzetbaar in 't beloofde te voltrekken,
en wordt ondertusschen in het vaderlijk harte van weemoedigheid geschokt en getroffen, en blijft endlijk, tot naberouw
en herkennis van zijn lasterstuk gekomen, niet wederhoorig
om dit te boeten, en zich met God en den aartspriester, Gods
mond en de levendige stem der wet, te verzoenen. De hofmeester toont zich, naar den eisch van een wereldlijk raadsheer, en zijnen hoogen ouderdom, nadachtig en omzichtig
in beleid en raadgeven. De hofpriester en wetgeleerde ijveren
voor de wet en waarachtigen godsdienst, handhaven het
hoofdgezag des aartspriesters, pogen alle schandalen, naar
hun vermogen, te weren, en ondertusschen den landvoogd
met alle bescheidenheid, den staat en vaderlande ten beste,
in te volgen, zooveel hun heilig ambt en wijdinge eenigszins
lijden kan. De hofpriester laat ten leste Jeftha in zijne verlegenheid niet steken, nochte de misdaad onbestraft; maar
wijst hem naar den aartspriester, om [eene] uitkomste te
vinden, en alle steurnis tegens d'aankomste der bedgenoote
te minderen. Hij bejegent de wederkeerende moeder naar
heure krankheid, zet ze allengs neder, vertroost ze, en voorspelt, door eene heimelijke openbaringe, Jeftha's geluk
onder de geloovige helden en heiligen,-zalighed,nms
ten toon te voeren. De reien der maagden blijven middelerwijl
zedig in het helen der geheimenisse, haar toebetrouwd,
getrouw in het vertroosten en sterken der godvruchtige
dertel, moedig: zeer levendig van gemoedsaard; overmoedig. Dit tegenover
het volgende:
kleenmoedig: diep gedrukt.
Aartspriester, Gods mond en de levendige stem der Wet: Zie over de rol des
Aartspriesters in deze stof mijn Jeflha- studie.
involgen: toegeven
zet ze allengs neder: kalmeert haar geleidelijk.
zedig: ingetogen.
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dochter, begunstigen de billijkheid, keeren het onheil, naar
heur vermogen, en verheffen de gehoorzaamheid. Aldus
woelen, tuimelen, en barnen hier verscheiden hartstochten,
door gedurige veranderingen van den beginne tot het ende.
De slag, voorhene tegens Ammon geslagen, wordt in 't voorbijgaan slechts beknopt en kort aangeroerd; de strijd, sedert
tegens Efraim gestreden, breed verhaald, dewijl dit niet
kon vertoond worden, ook buitentijds was. De maagd sterft
niet voor d'oogen des aanschouwers, gelijk Horatius in
zijne Dichtkunste leert, om ongeloofwaardigheid te schuwen.
Ondertusschen wordt de voorbereidinge ter dood den oogen
niet onttrokken; dewijl het zien meer de harten beweegt
dan het aanhooren en verhaal van het gebeurde; schoon
de toestel des treurhandels zoodanig behoorde te wezen,
dat die, zonder eenige kunstenarij, of hulp der lijdende personage, machtig ware alleen door het aanhooren en lezen der
treurrolle, [zonder wanschapen en gruwzame wreedheden
te vertoonen, en misgeboorten, en wanschepsels, door het
ontstellen van zwangere vrouwen, te baren] meêdoogen en
schrik uit te werken, opdat het treurspel zijn einde en
de strijd — die niet kon vertoond worden: Zie hierover V.'s D r a m a tie k,
pag. 77. Horatius in zijne dichtkunste: ( Noot van Van Lennep) bij aanhaling uit de Ars Poetica vs. 585.
Medea slachte, en dit met eigen handen,
Haar telgjes niet
Voor de oogen van 't geëerd publiek;
Dewijl het zien (a. v. — vs 186; v. Lennep:)
Wat enkel de ooren treft, werkt trager op den geest;
Hetgeen ons oog aanschouwt, gevoelen wij het meest.
Door het ontstellen van zwangere vrouwen: (Noot van Van Lennep). Men
verhaalt, hoe, toen de Eumeniden van Aeschylus voor 't eerst ten tooneele
gevoerd werden, de uitwerking van het tooneel, waarin vijftig Furiën —
uit welk getal toen de „Rei" bestond — eensklaps ontwaakten en
zich over het tooneel verspreidden, zoo ontzettend was, dat onderscheidene
zwangere vrouwen er miskramen van kregen en kinderen 't van schrik
bestierven. Dit had een wet ten gevolge, waarbij, ter voorkoming van dergelijke
noodlottige gevolgen, het koor tot op vijftien, later tot op twaalf personen
verminderd werd.
meedoogen en schrik enz: Over deze elementen van het tragische en wat V.
hier verder volgen laat, zie vooral mijn V.'s Dramatiek IV.
Vondels Spelen: Jeftha. 2
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oogmerk mocht treffen, hetwelk is deze beide hartstochten in het gemoed der menschen matigen, en manieren,
d'aanschouwers van gebreken zuiveren, en leeren de
rampen der wereld zachtzinniger en gelijkmoediger verduren. Wij zochten ook te bereiken de drie deugden des
tooneelstijls: klaarheid, en geloofwaardigheid doorgaans,
en kortheid ter behoorlijke plaatse. Dit treurspel treedt voort
op verzen van tien en elf lettergrepen; naardien de edele heer
Ronsard, de vorst der Fransche dichteren, deze dichtmaat
hoogdravender oordeelt, en beter van zenuwen voorzien,
en gesteven dan d'Alexandrijnsche, van twalef en dertien
lettergrepen, die, zooveel langer, naar zijn oordeel flauwer
vallen, en meer op ongebonden rede trekken; tenzij deze,
uit eenen uitnemenden meesters koker komende, zich verheffen, gelijk uitheffende schilderijen, en, rijk gestoffeerd
en doorwrocht, van gemeenen kout en ommegang verre
afgescheiden zijn; een uitstekendheid bovenal in treurspelen
vereischt, gelijk Ovidius, wiens Medea, helaas, verloren
blijft, in dit vers opzong:
Hoe hoog men drave in stijl en toon,
Het treurspel spant alleen de kroon.

Om in dezen treurhandel nergens het leven, zijn voorbeeld,
te bezwijken, ververschten wij onze geheugenis met overlezen
en herlezen van Aristoteles' en Horatius' Dichtkunst, en
dit treurspel treedt voort: gaat, als gedragen door de maat.
Ronsard: fransch dichter der 16e Eeuw ( 1 5 2 4 - 1 5 8 5).
beter van zenuwen voorzien en gesteven: aardige beeldspraak, voor „vaster

en strakker van bouw."
Alexandrijn — maat waarin Vondel al zijn overige drama's schreef.
meer op ongebonden reden trekken: meer op proza gelijken.
uithef/ende schilderijen, als die van den beroemden de Wit, met zijn op beeld-

houwwerk lijkende reliefschilderingen.
gemeenen kout en ommegang: gewone omgangstaal.
bezwijken: verzaken.
om nergens het leven te bezwijken, ververschten wij onze geheugenis met overlez en en herlezen. Voor V. waren deze uitleggers der dichtkunst dus tevens
de verklaarders van het leven zelf.

BERECHT II

hunne uitleggers over dezelve stof, namelijk Robertellus,
Madius, Lombardus, Scaliger, Heinsius, en de voorrede
van Huig de Groot, op Euripides' vertaalde Foenissen,
Castelvetro, Delrius, en Strada, ook Vossius, en Menardieres,
die beiden, elk om het wakkerste, d'een in Latijn, d'ander in
Fransch, den Schouwburg, het worstelperk der menschelijke
hartstochten, helpen opbouwen.
Maar gelijk den Grieken d'eer van den heerlijken vond
der tooneelspelen, allengs bij trappen in top •gesteigerd, niet
kan geloochend worden, zoo vereischt een gewijd treurspel,
op hunne leest geschoeid, tot het uitvoeren keur van bekwame
personages, en toestel van tooneel, en maatgezang van reien,
geoefend door eenen grooten Orlando, om onder het spelen
d'aanschouwers te laten hooren eene hemelsche gelijkluidendheid van heilige galmen, die alle deelen der goddelijke
zangkunste in hunne volkomenheid zoodanig bereikt, dat
ze de zielen buiten zichzelve, als uit den lichame, verrukt, en
ten volle met eenen voorsmaak van de gelukzaligheid der
engelen vergenoegt.
Wij oordeelden niet ondienstig, dit treurspel en zijne omstandigheden t'ontleden, of het opwassende en leergeerige
Nederduitschen leerde opmerken om zich, als van een tooneelkompas, hiervan op deze holle deiningen, te dienen, alle
klippen en zandplaten van dolinge, en schipbreuk van onwettige schikkinge te mijden, en endlijk, beter gemanierd,
Robertellus etc. Al te maal critici en aesthetici van de ide en 17e eeuw, die
zich weer op het verklaren der classieken en bovenal Aristoteles en Horatius
toelegden. Vondels eigen belezenheid was wezenlijk ongemeen.
Zoo vereischt een gewijd treurspel. Uit deze plaats, zoowel als uit andere aanwijzingen, volgt duidelijk dat Vondel zijn reizangen gezongen wilde hebben.
En niet voorgedragen. Zoo is in 1887 ook gebeurd bij een vertooning van
zijn J o z e f in Do than, op muziek van Anton Auerkamp. Voor Gij sb r e c h t schreven Bernard Zweers en Alphonse Diepenbrock, voor de
L u c if e r de heer Cuypers muziek bij de koren. Bij de uitvoering is het
resultaat echter voor moderne ooren nog twijfelachtig. De Orlando op wien
Vondel doelt, is de beroemde Orlando Lasso (1521- 1591). Men zou uit de
plaats afleiden, dat hij vooral unisono-zang (gelijkluidend) wenscht, en
niet veelstemmigheid.
opwassende: opgroeiende.
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de gewenschte haven van de volkomenheid der tooneelkunste
in te zeilen. Behaagt het hun, laat ze eens lustig en rustig
in de handen klappen, en mij helpen hooge en lage staten met
spel en zang stichten en verheugen.
hooge en lage stalen: hoog-

en laaggestelden.

INHOUD

Jeftha, Galaëds natuurlijke zoon, werd, na zijns
vaders dood, van zijne broederen, als onwettig, uit het
erfdeel gestooten. Hij, van nooddruftigheid aangeperst,
geneerde zich bij Heidensche roof, en gaf treflijke proeven
van dapperheid; dies hem de bloedvrienden en Hebreën,
van d'Ammonners beoorloogd, uit nood ten veldheere, landvoogd, en rechter kozen, om zich t'ontlasten van het afgodische juk der slavernije, achttien jaren lang gedragen.
Hij, hierop te velde trekkende, beloofde Gode, indien het heir
d'overhand behield, op te offeren wat hem eerst uit zijne poorte
zoude bejegenen. Hierna zeeghaftig wedergekeerd, gemoette
hem zijne eenige dochter, die zich gehoorzaam en gewillig
ten offer instelde, behoudens dat ze twee maanden haren
maagdelijken staat op de bergen mocht beschreien, hetwelk
de vader haar toestond. Middelerwijl stonden d'Efraimmers
uit haat en nijd tegens hem op, die hij in eenen veldslag
verdelgde; waarna de dochter van de bergen, de vader uit
den slag wedergekeerd, (hij) haar Gode ten brandoffer
opofferde.
Ht tooneel is voor het hof te Masfa. Het treeurspel begint
voor den opgang en eindigt met den ondergang der zonne.
De stof is genomen uit het boek der Rechteren.
van nooddruftigheid aangeperst: door nooddruft gedreven.
geneerde zich bij Heidensche roof: onderhield zich door roof op de Heidenen.
Hierna zeeghafiig wedergekeerd, gemoette hem zijn eenige dochter. Bedoeld is

dat hij (niet zijn dochter) zeeghaftig wederkeerde.
ten offer instelde: ten offer bood.

SPREKENDE PERSONAGES

HOFMEESTER, eerste raad.
FILOPAIE, Jeftha's gemalin.
SLOTVOOGD.
REI VAN MAAGDEN.
IFIS, Jeftha's dochter.
JEFTHA, de landvoogd, rechter en veldheer.
HOFPRIESTER.
WETGELEERDE.
Filopaie: „die haar kind liefheeft."
If i s: ook Grieksch: „de dappere" gekozen naar Iphigeneia, die haar vader
Agamemnon wilde offeren.

HET EERSTE BEDRIJF

HOFMEESTER. FILOPAIE.
HOFMEESTER:
De tijding, van uw heer vooruitgevlogen,
Jaagt u vóór dag ten bedde uit, en uwe oogen
Gaan op, eer 't licht den hemel open sluit.
Al 't hof krioelt. De blijschap moet er uit.
Men rust zich toe, om zegerijk te pralen
En Jeftha weer met staatsie in te halen.
FILOPAIE:
'k Heb jaren lang geworsteld en gestreên
Met rampen: nooit waaide eene bui alleen
Mij over 't hoofd, of d'andre stond er neffens:
io Maar nu, God lof, komt mijn geluk al teffens
Mij thuis. 'k Verwacht mijn dochter thuis vandaag
Van 't hoog gebergte, en hoor de nederlaag
Van Efraim. God zegende 's lands hoeder.
Hoe welig valt de dochter hare moeder,
15 De brave held zijn blijde bedgenoot
In d'armen, als een dauw in 's aardrijks schoot!
Hoe vroolijk zal ik ze alle bei bejegenen!
Geen vloeken schaán, als God dit hof wil zegenen.
HOFMEESTER:
Toen God dit hof wou zegenen, verdween,
20 Verstoof het heir van Ammon, en al scheen
Ons Efraim verre over 't hoofd gewassen,
i Uw heer: Uw heer gemaal.
3 gaan op: gaan open.
r8 vloeken: vervloekingen;

nl. van al hun tegenstanders.
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Een hooger macht kon hem ontharrenassen.
FILOPAIE:
Indien ooit vrouw van blijdschap sterven kon,
Is 't wonder, dat ik levendig de zon
25 Verwacht: Zoo had de blijschap al de geesten
Van 't hart gezet, toen ik, op d'eer der feesten,
Mijn lief in zijn triomfe, na den slag
En Ammons val, verwellekomde en zag
Hem heerlijk hier te Masfe 't hof opvaren,
30 Door al den drang en toevloed van de scharen.
Ik zeeg, op dat gezicht, ter aarde in 't stof.
De hofstoet droeg mij, als een lijk, op 't hof,
Totdat mijn hart bekwam, natuur zich redde.
Mijn dochter stond bekreten voor het bedde,
35 En steende, en kermde, en zuchtte in zulk een nood.
De vader sprak: „Nu, moeder is niet dood;
Zij krijgt haar verf." Toen kuste ze mijn wangen
En bleeken mond, uit hartelijk verlangen.
Ik kwam, gelijk de zon uit eene wolk,
40 Te voorschijn, toegejuicht van 't hof en 't volk.
Nu wordt die vreugd verdubbeld: want wij hooren
Dat Efraim den veldslag heeft verloren,
Voor Jeftha vlucht naar d'oevers der Jordaan.
Zoo moeten al Gods vijanden vergaan!
HOFMEESTER:
45 Mevrouw 't is kunst de blijdschap in te toomen,
z2 ontharrenassen: van zijn verdedigingsmiddel ontdoen; verslaan.
24 de zon: letterlijk, èn, háar zon: Jeftha.
25 al de geesten van 't hart gezet: al de booze geesten, die haar kwelden,

verdreven.
26 d'eer der feesten: wellicht naar het Hebreeuwsche: Roush Hassona: het
hoofd v. h. jaar; „het hoogste feest."
29 opvaren: oprijden.
33 mijn hart bekwam: mijn hart bij kwam,
36 Nu, moeder: Over dergelijke vertrouwelijk - gemeenzame zegswijzen
bij V. zie mijn V's Dramatiek, pag. i7.
45 Hier begint de Hofmeester „zaad voor het toekomende te zaaien"
door Filopeia voor te bereiden op droevigen ommekeer.
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Zoowel als rouw te matigen. Wij komen
In beide wel te kort. De wereld gaat
Door druk en vreugd bij beurte. Wie de maat
En regel treft is wijs. De kansen keeren.
5o Men spiegle zich aan Jeftha, om te leeren
't Verandren van elks lot, dan droef, dan blij.
De zwaardzij zet hem hoog: de spillezij
Verneêrt hem door d'onwettigheid in 't erven;
Dies hij, geschupt van zijne broêrs, most zwerven,
55 Zich eerst in Tob geneeren op den roof,
Daar hij den vloed van 't Heidensch ongeloof,
Gelijk een dam behinderde in te breken.
Wat heeft zijn deugd ons menigmaal gebleken!
Het heilloos heir van Ammon kwam in 't veld
6o Hereischen al wat Juda met geweld
Zijn Goon ontrukte, als Izaks erfgenamen
Eerst herwaart uit Egypten overkwamen;
Schoon 't Ammon niet, maar 't hoofd der Amorreên
Ontrukt, bij ons drie eeuwen achtereen
65 Bezeten was in peis. Men zat verlegen.
Gansch Galaäd zocht troost aan Jeftha's degen,
Verhief hierom 's lands balling tot 's lands hoofd,
En over 't heir. Op dit verdrag belooft
Hij hun zijn trouw en strijdt, als 's volks verweerder,
70 Wint twintig steên, wordt hier, als triomfeerder,
Te Masfe, na dien zwaren slag, begroet.
FILOPAIE:
Mijn dochter juicht hem vroolijk in 't gemoet,
Groet vader voor de hofpoort, met tamboeren
52 zwaardzij — spillezij 't „Zwaard" vertegenwoordigde in 't leenrecht den
man; „de spil" (Spinnewiel) de vrouw. Naar Vaders zij was Jeftha gerechtigd
tot erven; niet naar moeders zij. Hij was zoon van een bijzit, dus niet erf
-gerchtid.
54 geschupt: geschopt, verstooten.
6r als: toen — nl. toen de afstammelingen van Izaak, uit Egypte getrokken,
den Ammonieten (of liever den Amorreên) het land ontrukt hadden.
7 2- 73 Filopaie, door de herinnering des Hofmeesters meegesleept, zet die,
als in den tegenwoordigen tijd, voort.
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En reien; maar dit scheen zijn hart t'ontroeren.
75 Doch d'oorzaak kon ik nooit uit hem verstaan.
Daar schuilt iet, mij te duister om te raán.
HOFMEESTER:
Niet duister; want het is terstond gebleken,
Hoe Efraim den kam kwam op te steken,
Bij duizenden den zegenrijken held
8o Het voorhoofd biên, en dagen in het veld,
Daar d'Allerhoogste uw wapenrecht verdadigt.
FILOPAIE:
De Hemel heeft ons weder begenadigd.
Zoo schijnt de vorst een God, geen sterflijk mensch.
Wien 't lot niet dient, het rolt naar mijnen wensch.
HOFMEESTER:
85 Een teêre vrouw spat uit, al t'ongelatig,
In weelde en druk: een manshart draagt zich matig
In beide, en kent het weifelende lot;
Dat rolt elk toe naar 't wijs beleid van God.
Niets staat hier stil. Geen blijdschap is volkomen;
go Geen druk mist troost. En tusschen hoop en schromen
Verslijt de tijd des levens. Kwaad en goed,
Elk heeft zijn tijd en beurte, als eb en vloed.
FILOPAIE:
Ons' erfgename en dochter dorst ons vergen,
Of zij een wijl zich eenzaam op de bergen
Verkwikken
mocht met haren trouwen rei.
95
De vader gaf haar vroolijk het gelei;
Zij scheidde, en nu zijn net, naardat ik reken,
Twee maanden, dat mij lastig viel, verstreken.
75-7 6 duidt op de ontmoeting tusschen Jeftha en zijn dochter (zie hiervoor)
waarvan Filopaie de beteekenis verborgen is. De Hofmeester kent den grond
van zijn ontsteltenis en jokt haar voor. Over het waarom daarvan zie mijn
Studie en V.'s Dramatiek.
85 ongelatig: onmatig, zonder zelfbedwang.
93 dorst ons vergen: zag er geen bezwaar in ons dringend te vragen.
96 gaf haar vroolijk het gelei. Dit „vroolijk" natuurlijk op te vatten als in
Filopaie's oog, voor wie Jeftha zich aldus hield.
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HOFMEESTER:
Men zal ze haast ten hove wederzien.
FILOPAIE:
ioo 'k Zal haar met vreugd omhelzen; zoo misschien
Geen ongeval, God keer't, haar stuit in 't keeren.
Een moeder kon misschien haar hart ontberen,
Haar eenig kroost geenszins: een kind, nu rijp
En huwbaar; meer dan menschelijk begrijp
i05 Kan vatten, met vernuft versierd, en gaven.
Men ziet om 't hof de jonge heeren draven,
En vlammen op der maagden bloem, zoo schoon.
Godvruchtigheid spant in het hart de kroon,
Als 't eêlste, daar de Hemel haar mee zegent.
aio Gelukkig, die zoo schoon een roos bejegent.
Gelukkiger, die ze afplukt met zijn hand.
Zoo 't vrijstond zulk een perle, een diamant,
Te hechten aan een kroon, 't zou Memfis passen:
Maar neen, z'is voor geen Heiden opgewassen;
115 Geen koning, die, nog vreemd van Mozes' wet,
Onwaardig is dees' schoone in 't heilloos bed
t'Omhelzen, schoon zijn kroon in top mocht steigeren.
Al eischte haar een koning, 'k zou ze weigeren.
Hofmeester, is 't niet recht, bestraf mijn roem.
HOFMEESTER:
120 Mevrouw, gij noemde uw dochter flus een bloem.
FILOPAIE:
Met reên, is 't vreemd, dat ik haar schoonheid prijze?
Een bloem gelijke?
HOFMEESTER:
Ik straf het geener wijze.
Maar zaagt ge nooit des morgens bloemen staan,
En vondt ze vóór den avondstond vergaan,
104 En huwbaar. Dat Ifis huwbaar is, wordt hier, om de beteekenis van wat
volgt, met opzet vermeld.
113 Mem/is: d. w. z. zij zou wel den Koning van Egypte tot gemalin waard
zijn.
114 opgewassen: opgegroeid. Zij is niet groot geworden ten behoeve van
een ongeloovige.
119 mijn roem: mijn roemen.
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Van brand gezengd, van hagelsteen geslagen
Of afgemaaid? Wat kan een bloem verdragen,
Een buie ter genade in open lucht!
FILOPAIE:
Wat zegt ge? Kwam u eenig droef gerucht
Ter ooren?
HOFMEESTER: Neen, ik heb niets kwaads vernomen,
130 Prijs schoonheid, als een gaaf, van God gekomen;
Maar stelle alleen 't verwelken bij de verf
Der schoonste bloem. God laat ze vaders erf
Bezitten. 'k Wensch, dat gij in haar moogt leven,
En hare vrucht.
FILOPAIE:
Dat wil de Hemel geven,
1 35 Die, onder tien geboón van Mozes' wet,
Wie d'ouders eert in zulk een waarde zet,
Dat hij haar heil belooft en blijde jaren.
Op zulk een wensch wil u de Hemel sparen!
HOFMEESTER:
Dat zij, van 't land, de vader, uit den slag,
140 U, elk om 't blijdste, in d'armen vallen mag,
Is al mijn wensch; het kan niet lang vertrekken.
FILOPAIE:
Ik hoop, mijn heer zal zelf de boo verstrekken.
Daar, dunkt me, hoort men 's lands bazuin in 't veld.
Ai, zie eens uit.
Verwellekom den held.
HOFMEESTER:
145 De slotvoogd komt, bestuwd met krijgsstandaarden.
Men hoort alreê het pruischen van de paarden.
125

SLOTVOOGD. FILOPAIE. HOFMEESTER.
SLOTVOOGD:
Ter goeder tijd vinde ik Mevrouw gezond.
FILOPAIE:
Hoe staat het? Is mijn heer nog ongewond?
ter genade: hoogstens.
het kan niet lang vertrekken: het kan niet lang meer duren.
146 pruischen: Door den klank zeer gelukkige variant van „brieschen."
127

141
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SLOTVOOGD:
Gelijk hij trok om Efraim t'ontmoeten,
15o Wiens heirbanier ik offere aan uw voeten,
Eerbiedig, door 't gebod van uwen heer.
Ontvang dit pand van zege. God zij d'eer.
Ontvang dien stier, uit louter goud gegoten;
Die stootsch was, heeft de horens afgestooten.
FILOPAIE:
155 Wat zien we? 0 vreugd! Geloofd, geloofd zij God!
Men steek' dit voort ter tinne uit van het slot,
Opdat het blijk', hoe wij het veld behielen.
Aldus moet God de vijanden vernielen,
Die Jeftha en zijn hoogheid wederstaan!
SLOTVOOGD:
16o De vijand vlucht aan d'oevers der Jordaan;
Gansch Efraim zwicht voor Manasses degen.
HOFMEESTER:
Dat God voortaan Manasses afkomst zegen'!
FILOPAIE:
Verhaal den strijd: het zekerste bescheid
Weet gij op 't nauwst. Verhaal het wijs beleid.
165 Mijn ijver volgde uw optocht met gebeden
En vasten. God heeft zelf voor ons gestreden.
Een post vooruit verkundschapte ons 't geluk
Des strijds in 't gros; maar 't lust me stuk voor stuk
Te hooren, hoe 't zich toedroeg onder 't strijen.
170 't Verhaal moet Gode alleen ten prijs gedijen.
SLOTVOOGD:
Geweld en haat en nijd zijn uitgebroed
In 't Heidensch nest. Een ander heil en spoed
Misgunnen, en den bondgenoot bespringen,
Zijn wettig recht onwettig hem t'ontwringen,
153 stier van goud: 't krijgsteeken van Efraim.
170 Dat wil zeggen: ik vraag 't niet te onzer verhoovaardiging.
1 7 2-1 77 ,Dat onbesnedenen (niet-Israëlieten) en Filistijnen zoo handelen
is niet meer dan men van hen verwachten kan. Doch Efraïm is al met dezelfde
ondeugd behept."
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Voegt onbesneên en Filistijnschen aard,
Een afgodist, die minst Gods wet bewaart:
Doch Efraim, niet vrij van zulke vlekken,
Ontziet zich niet oproerig op te trekken,
Aan dees' zij der Jordane, en 't vrije veer;
18o Manasse uit trots te dagen voor de speer;
Toen Ammon en zijne ijzren krijgsgeleden
Getrappeld, wij al teffens twintig steden
Verlichtten van het juk der slavernij
Van afgoón, zwart van rook en smokerij;
185 Zoo verre 't land bepaald wordt van vier streken:
De bergen en Jordaan en bel de beken,
Als Arrenon en Jobok, die gelijk
Uitloopen in den stroom van 't heilig rijk.
Wij poogden 't pleit door middelaars te slechten,
190 't Geschil met reên, en geen rappier te rechten,
En hielden 't staan vier weken, eer men vocht.
Elk spant zijn tent van wederzij. Elk brocht
Zijn reden in wat hem ten oorlog porde:
Maar Efraim bleef wrevelig en morde.
1 95 Geen dreigement ontbrak er naar zijn aard:
Het basterdhuis en land met vier en zwaard
Te dempen, stam en tak en al verdelgen.
O Jakob, zie eens op, hoe uwe telgen
Verbasteren. Zoo hebt gij Ezau niet
200 Bejegend, die u dreigende verstiet.
Men hadde hen niet eens als bondgenooten
Gekend, en van den wapenroof verstooten
Op Ammons tocht; een ongegrond beklag:
Want toen men trok, getroost om Ammon slag
1 75

„Toen Ammon vertreden, overwonnen was."
gebied van Ammon wordt begrensd door bergen en drie
rivieren, waarin één de Jordaan; ende Arrenon en Jabok als zijtakken daarvan.
191 En hielden 't staan: wachtten; hielden den aanval terug.
196 Het basterdhuis: d. w. z. het huis en den aanhang van Jeftha.
198 zie eens op: zie eens op; van uit de onderwereld.
201 Men hadde hen niet eens: Het verhaal gaat nu weer voort met 't meededen van Ammons klachten.
181-182

185-188 Het
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Te leveren en aanhield, dat ze ons steven,
Ontzeiden zij 't. Men trok [het gold ons leven
En eer en staat] den vijand in 't gemoet.
Men greep hem aan, en zette voet bij voet.
Nu had men 't Gode, en Jeftha's vuist te danken
210 Dat Ammon zwichtte. Och! geene artsenij kon kranken
Genezen, die des artsens raad versmaan.
Zij wrokten vast, en niemand liet zich raán.
Men rust dan toe om handgemeen te worden.
Men stelt met kracht de standers in slagorden.
215 De morgenzon, die met den heldren dag
Den wapenoogst der wetgebroedren zag,
En hun gereed een nederlaag te baren,
Scheen driemaal, doodsch van schrik, terug te varen.
Uw man, in 't hart der heirkracht, tuigt in 't kort
220 Voor Abrams God, dat hij onschuldig wordt
Tot slaan geperst, daar 't bloed der wetgenooten,
Gelijk een zee, zal werden uitgegoten.
Hij kent zich vrij van wraak en broederslacht,
Waardoor Gods naam ontwijd wordt en veracht;
225 Verblijft het aan Manasse, zijnen broeder,
En Jozefs zoon, van eene zelve moeder
Gebaard als hij; wil trekken éene lijn,
Ook tegens al die Jozefs vijand zijn;
Dat 's verre van met zwaard en spie te deren
23o Die Kanaän voor 't heidendom verweren.

205

205 dat ze ons steven: bijstonden, versterkten. Het vervolg verklaart dan:
hoewel zij niet meewerkten, zijn wij, wijl zooveel op het spel stond, toch
Ammon te lijf gegaan, en danken Gode en Jeftha de overwinning.
206 Men trok, nl. tegen Ammon, hoewel Efraim toen niet mee wilde.
216 wetgebroedren: Immers Efraim en de Gileadieten waren broeders van
éen volk, onder éen wet. Straks ook: wetgenooten; broederslacht (broedermoord) .
225 verblijft het aan Manasse: laat het over aan Manasse. Tusschen Manasse
en Efraim lag Gilead (R i c h t eren rz, 4), en Manasse en Jeftha stamden
beiden van Jozef. (Zie ook ede Reizang, beginnend met: Aartsvader Jozef).
22 7 -230• „Hij wil ook Manasse steunen in den strijd tegen de Heidenen;
geenszins zijn eigen broeders aanvallen, als zij zelve den Heere dienen."
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FILOPAIE:
God, die geen recht om gunst noch afgunst buigt,
Hoort wat mijn man in 't openbaar betuigt.
SLOTVOOGD:
Terwijl ze zich dus schrap in orden zetten,
Ging Efraim den moed der benden wetten,
235 Daar hij alom, vol moeds, in 't midden reed.
„Nu houdt u aan dien eens gestaafden eed,
Die u verbindt dit basterdbloed te keeren,
Hetwelk den leeuw van Juda wil regeeren,
De stammen dwingt, alleen hem naar den mond
240 Te zien, ons part noch deel aan krijgseer gont.
Schoon Ammon legt door 't basterdbloed verslonnen,
Valt rustig aan: wij zien den slag gewonnen."
De krijgsbazuin klinkt op van overal.
Zij stooten toe met schrikkelijk geschal.
245 De bodem dreunt op 't ijselijk ontmoeten
Van zeisenrad, en hoeve, en paardevoeten.
Geschrei, gebriesch, de stofwolk, het gerucht,
't Geklikklak van het harnas, aan de lucht
Gestegen, mengt zich naar in duizend nooden,
250 En jammeren van levenden en dooden.
Men strijdt om strijd. Elk staat, gelijk een held.
Het roode meer schuimt bruisende over 't veld,
En wint er veld door 't openen der aderen,
Die rookende in één boezem hier vergaderen.
255 Men twijfelt ruim een uur wie 't winnen zal.
Men keert zich noch aan dooden, noch getal
Van zielen, die hier sneuvelen; maar echter
Daagt Jeftha God, dat Hij, de hoogste rechter,
't Krakeel beslechte, en geeft zich, daar de strijd
26o Het bangste valt. Hij grijpt den bitsen nijd
In 't hart aan, wordt gevolgd van al de braven.
234 Efraïm: 't hoofd der Efraimmers.
236 Nu houdt u — Aldus spreekt bij zijn krijgers aan.
246 zeisenrad, zeisenwagen. Zie M a a g d e n 882: zeisenwagenburg
252 het roode meer: nl. van het bloed.
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Waar hem de haat opdondren ziet en draven,
Begint de moed te zinken. Hij dringt door.
Wat hem bestuwt, volgt op zijn bloedig spoor.
265 Een hemelsch heir, van toorne en wraak ontsteken,
Scheen vlammende aan de wolken door te breken
Met wapenklank, en luid bazuingeschal,
Dat vee en volk verschrikte, en duin en dal.
De vijand fluks aan 't spatten allerwegen:
270 De ruiters eerst. Het voetvolk stond verslegen,
Werd van den hoef getrappeld en getreên.
Een springvloed, als hij doorbreekt, ziet noch steen
Noch paalwerk aan, acht hoofd, noch dam, noch dijken,
Maar gaat met vee en stal en menschen strijken.
275 Ons bruisend heir vindt nu geen tegenstand.
Uw vorst zit af, dankt God, die d'overhand
Hem gunt. Hij laat het veer des strooms bezetten,
En d'overvlucht der vijanden beletten;
Verbiedt den haat, te kenbaar aan zijn spraak,
28o Te sparen, uit een goddelijke wraak.
Wat zag men na den slag al mannen vellen!
Van duizenden zal 't niemand navertellen.
Daar lag langs 't veld een veertigduizendtal.
Zoo gaat met recht de hoogmoed voor den val.
FILOPAIE:
285 Hoe zijn wij voor die zege aan God gehouden!
Wat wijdt men hem, die alle zijn vertrouwden
Beschut, verdelgt wat Jeftha met zijn hof
En naam en bloed wou trappen in het stof!
SLOTVOOGD:
De veldheer, door belofte aan God verbonden,
z69 aan 't spatten: aan het vluchten.
277-28o kenbaar aan de spraak, nl. de uitspraak van den scherpen sisklank
in Schibboleth, of Sibboleth. De Efraimmers konden niet Sch zeggen, en
daardoor waren zij herkenbaar en werden verslagen. Een „Schibboleth" is
aldus gebleven: merkteeken, leus.
287 zijn vertrouwden, nl. die op God vertrouwden.
289 Over het wegleiden (misleiden) van Filopaie, als dramatisch-tragisch-noodzakelijk, zie mijn V.'s Dramatiek pag. 135. En mijn Studie over Jeitha.
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290 Wil offeren, en heeft mij afgezonden,
Om u terstond te voeren, daar de macht
Van 't dankbaar heir uw blijde komst verwacht.
Belieft het u, zit op; de hakkeneien
En muil staan reê. Wij zullen u geleien.
FILOPAIE:
295 'k Zie Ifis van 't gebergte in Galaêd
Alle oogenblik genaken naar de stad.
Kan ik mijn heer nu volgen en believen?
SLOTVOOGD:
'k Volg meesters last, en vreeze hem te grieven,
Door uw vertrek. Ontschuldig mij, Mevrouw.
300 Gij gaaft aan een soldaat uw hand en trouw.
Een krijgsmans hart kan smaad noch schimp gedoogen.
FILOPAIE:
Ik min hem als den appel van mijne oogen.
Mij trekken man en kind, beide even sterk
Van wederzijde, als in een worstelperk.
305 Zal ik 't ontbod van mijnen heer misachten?
Of met de zon mijn dochter eerst verwachten?
Hier is geen tijd. Hofmeester, geef me raad.
HOFMEESTER:
Volg eerst uw heer en zijn triomffeest. Laat
Mij hier ten hove uwe erfgename ontvangen.
SLOTVOOGD:
310 Zit op, Mevrouw: men wacht u met verlangen.
FILOPAIE:
Hofmeester l zie dat gij, totdat ik keer',
Haar onderhoudt.
HOFMEESTER:
Hoe luttel weet ze, o Heer,
Wat voor een lot haar heden schijnt beschoren.
Daar rijdt ze hene, en noopt den muil met sporen.
315 God geef', dat zij den landsheer, die haar mijdt,
293 hakkeneien: paarden.
299 door uw vertrek. Niet in den zin van „heengaan," want Filopaie mag
juist nièt blijven, maar in dien waarin „oertrekken" gebezigd is in vs. 545:
vertoef, uitstel.
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En herwaart draaft, niet onder d'oogen rijdt.
Het waar' genoeg om dit altaar t' ontdekken,
En 't offer, dat men heden wil voltrekken.
De dochter schijnt, uit eene wolk van stof,
320 Te spoedigen ten berge af naar het hof,
Of 't mist me. Ik wil ter tinne uit zien van boven.
Een dunne mist, voor 't rijzend licht geschoven,
Belet de zon te schijnen op het slot.
Zij rijdt bedekt ter kimme uit. Goede God,
325 Gij zegent ze al, die op Uw goedheid hopen!
Uw hand alleen vermocht den knoop t'ontknoopen,
Toen menschenraad te kleen viel en te kort.
De maagd genaakt, tot zingen aangepord.
De zanglust noopt de trippelende voeten.
330 Men zal ze in 't hof verwachten en gemoeten,
Dan melden, hoe God Efraim verneêrt,
De vader weer in 't harnas triomfeert.
REI VAN MAAGDEN. IFIS.
REI:
I. ZANG.

0 Galaäd,
Die 't voorhoofd kroont met palmen,
En op zegegalmen
335
De maagden voert ten rei
Voor Levi's stad;
Ai, help ons triomfeeren,
Die nu wederkeeren
340Met bommen en schalmei:
Volg de maagdelijke harten,
Die den dood in 't aanzicht tarten.
318 Om dit altaar te ontdekken, nl. het altaar waarop Ifis moet geofferd
worden aan Filopaie te verraden.
320 Ik wil ter tinne uit zien van boven: De hofmeester begeeft zich dus naar
boven, naar de gaanderij. Zie de afb. van het ze Amsterdamsch Tooneel in
V.'s Dramatiek: pag. 85.
333 Galadd: Klankrijk voor „Gilead." als trouwens in V.'s bijbel.
337 Leid's stad: Masfa. Zie vs. 66x.
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Volg Jeftha's spruit.
Zij noodt uw burgers uit.
I. TEGENZANG.
Ammon prat,
Toen
345
Op zijnen zeisenwagen
Trotsch ten toon gedragen,
Woí3 dempen Jeftha's hof,
Zichzelf vermat,
0
Met
bolpees en met slagen
35
't Heilig volk te plagen,
Te trappen in het stof,
Eeuwig, als verwezen slaven,
Naar zijn zweep te leeren draven,
Heeft God alleen
355
Den hoogmoed afgestreên.
II. ZANG.
God heeft de steên
En sloten omgeworpen,
Heuvels, vlekken, dorpen
Van afgoSn schoon geschuimd,
360
En zijn Hebreên,
Gedrukt in slavernije,
d'Eerste heerschappije
Genadig ingeruimd.
Astaroth en Chamos vloden,
365
Idumeesche en Sidons goden.
De Heidens vloón
Met hun berookte goon.
II. TEGENZANG.
Abrahams zaad
37 0Aanbidt nu, vrij van smetten,
Naar d'aloude wetten
35 0 bolpees: geesel.
356 den hoogmoed afgestreen: in den strijd den hoogmoed vernederd.
365 Astaroth en Chamos, afgoden door de Joden en de Edomieten gediend —
Zie Richteren X en XI.
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En Mozes' zuivren stijl,
Den Toeverlaat
Der vromen. Volgt hun zeden
Na in alle steden!
375
Al wat een lange wijl
Was verstrooid van 't heil der vaadren,
Ziet men wederom vergaadren
Met vreugd bijeen,
38o
Ten schimp der onbesneên.
III. ZANG.
Drijmaal in 't jaar
Verschijnen twalef stammen,
Daar men runders, rammen
Te Silo Gode slacht
385
Op 't hoog altaar;
De priesters wierook zwaaien,
En de Godheid paaien,
Gedurig op hun wacht:
Daar de Bondkist, omgedragen,
39 0Antwoordt op 's aartspriesters vragen,
Orakels spreekt,
Wanneer hij bidt en smeekt.

395

III. TEGENZANG.
Nu Ammon vlucht,
Het Heidendom ten schande,
Uit den ganschen lande,
Schroomt Ifis Gode niet,
Uit eedle zucht,
Een willige offerande,

400

Hier ten onderpande
Na al 't geleên verdriet

372 stijl: trant.
384 Silo: plaats waar zich de Bondskist (389) bevond en gansch Israël
moest komen offeren.
387 paaien: tevreden stellen; dienen.
388 gedurig op hun wacht: De priesters zijn daar steeds op hun dienst.
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En den prijs, behaald in 't strijden,
Lustig rustig toe te wijden.
Of Jeftha kwam:
Hier is het offerlam.
IFIS:
De roos van Jericho gaat open,
In 't opgaan van den morgenstond.
Zij heeft den koelen dauw gezopen.
Het marine viel haar in den mond.
En Ifis' hart luikt op van weelde
En blijdschap, nu zij dezen dag
Het offer, dat ze zich verbeeldde,
Naar vaders eisch voltrekken mag,
Den vaderlande en 't volk ten zegen,
Ten prijs van God, den eigenaar
Van al, die door verborgen wegen
Zijn heiligen zoo wonderbaar
En boven hun begrijp, kan leien:
Treên we in, op bommen en schalmeien.

405 De roos van Jericho, een plant die, door droogte samenschrompelend,
als dan het uiterlijk krijgt van de roos; het vocht van den dauw doet haar
weer opleven.
4 0 7 gezopen: ingeslurpt.

HET TWEEDE BEDRIJF

IFIS. HOFMEESTER. REI.
IFIS:
Ik heb dus lang de heuvels op en neder
420 Met dezen rei bewandeld hene en weder,
Mijn maagdestaat en jeugd genoeg beweend.
De berggalm heeft ons' lijkklacht nagesteend;
De zon en maan, bij beurte op haren wagen,
Getuigen, hoe ons al te drukkig klagen
425 De rotsen zelfs beweegde, west en oost.
Nu kwam, nu kwam ik vader thuis, getroost
[De hemel laat' mijn opzet hem behagen]
Dit lichaam Gode en 't outer op te dragen,
Voor vaders zege, op Ammons heir behaald.
heeft me noch aan wil, noch tijd gefaald.
Het
0
43
Hoe treurt het hof dus eenzaam, zonder hoeder?
Het aangezicht van vader en van moeder
Te derven, slaat mij neer in dezen staat.
Gij, stut van 't hof en vaders eerste raad,
435 Weet op wat voet wij stil van vader scheidden:
Ontvouw nu wat geval hier tusschen beiden
Geschoten is, dat vader niet verschijnt.
Dus wordt een hart door uitstel afgepijnd.
HOFMEESTER:
Mevrouw was nog nauw bergewaart vertrokken,
422 de berggalm heeft onze klacht nagesteend: de echo van onze klacht heeft
in de bergen geklonken.
424 al ie drukkig klagen: Ons klagen onder zeer droeven druk.
430 „ik ben willig geweest, en ik heb op den tijd gepast".
439 Mevrouw: Ifis wordt als vorstendochter door den Hofmeester aange-
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44 0 Of Efraim, gewoon vanouds te wrokken,
Borst tegen hem, gelijk een onweer, uit,
Als waar' die stam misdeeld in d'eere en buit,
Op Ammons heir door vaders deugd bevochten.
Dit dreef hem weer, om zulke landgedrochten
445 Te toomen; en, God woud's, het is gelukt.
Dat tuigt die vaan, de stier, den haat ontrukt.
Uw moeder reed, op zijn ontbod, flus derwaart
Naar dees' triomf. Nu spoedt uw vader herwaart.
Ik wacht hem vast, opdat hij heden hier
45 0 Uw hoogtijd, in uw moeders afzijn, vier',
Terwijl ze 't heir in 't veld ziet triomfeeren.
IFIS:
Wist moeder niet, dat ik most wederkeeren
Van 't hoog gebergt, gelijk het was gezeid?
HOFMEESTER:
Zij wist het, maar men heeft haar loos misleid
455 Door vaders last, gelijk het was besteken.
IFIS:
Zoude ik voor 't lest mijn moeder zien noch spreken?
O onbescheid! Mocht vader dit van 't hart?
Ik ben den schrik des doods voorbij. Ik tart
De dood, en zie haar rustig onder d'oogen.
460 'k Heb lang den hals voor vaders, zwaard gebogen;
Maar mij dus streng dien redelijken eisch
Ontzeggen? Eer mijn vaderlijk paleis
Verlaten, en nog eenwerf vier paar weken
Mij, op gebergte en rots, in bosch versteken.
465 Ik sterf niet, eer ik moeder zie en spreek!
sproken. „Mevrouw" voor Prinses. Hij verhaalt alles nu heel kort; de toehoorder heeft het verhaal immers al genoten.
449 Ik wacht hem vast: snel.
450 uw hoogtijd vier': Ifis' offerande wordt met een huwelijk gelijk gesteld.
457 onbescheid: onbehoorlijkheid, van wie 't haar aandoet.
460 „in mijn verbeelding heb ik mij aan het offer, dat mij wacht, gewend."
462 Eer mijn vaderlijk paleis verlaten enz. Dan zou ik eer het paleis
verlaten enz.
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Gij, reien, volgt me: alweder naar de streek
Der heuvelen; vangt weder aan te treuren,
En met misbaar 't gewaad van 't lijf te scheuren,
De vlechten uit te trekken: weer, verstokt
47 0 In rouw, gezucht, gesteend, gekermd, genokt,
Den galm gewekt, die lust schept na te bauwen,
Totdat gehuil en jammerklachten flauwen,
Van rots in rots. Ik paste op mijn getij:
Nu staat met recht het uitstel weer aan mij.
475 Mijn speelnoots, dat's u voor naar d'oude heuvelen:
Of wij op berg en rots of outer sneuvelen,
Dat's evenveel: 't verschilt slechts in de wijs.
Ik offere mijn leven, God ten prijs.
Wat uitstels is niet weigeren te sterven.
480 Zou ik voor 't jongste ook moeders aanspraak derven?
't Is noodig haar te spreken, en een blijk
Van dankbaarheid: want kwaam' zij op mijn lijk
Te zwijmen, 't bloed zou mij vanzelf ontspringen,
Het leste woord gelijk ter kele uitwringen,
485 Tot een bewijs van kinderlijke trouw,
Haar jongste troost, te kleen in grooten rouw.
HOFMEESTER:
Mevrouw, ai blijf: ten minste, hoor mij spreken.

IFIS:
U hooren? Neen, men kent uw boze streken,
Die moeder, vóór mijne aankomst, stiert van kant.
HOFMEESTER:

49 0 Door vaders last, niet wijd, maar bij der hand.
Bedaar een poos: alle oogenblik wordt vader
Ten hoof verwacht; dan spreekt elkandre nader.
Verzoek dat gij van moeder afscheid neemt.
IFIS:
En slaat hij 't af?
47 1 nabauwen: als „nagesteend" (422).
475 dat's u voor: Uitroep van wie andren voorgaat. Als G ij s b r e c h t:
„tsa, mannen, dat's u voorl" —

4 8 9 die slaat op Hofmeester, begrepen in 't voorafgaande uw.
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Zijn hart is niet vervreemd
HOFMEESTER:
liefde.
Hij
bewilgde
u vier paar weken,
495 Van
En stelde 't uit.
IFIS:
Die tijd is nu verstreken.
HOFMEESTER:
Uw vader bindt zich niet zoo stip aan tijd.
IFIS:
Zoo vader acht, dat dit geen uitstel lijdt,
Hoe dan toe?
HOFMEESTER: Hoí1 slechts aan met droevig smeeken.
500 Heeft hij u ooit van uw verzoek versteken?
IFIS:
Verzoek staat vrij, het weigeren aan hem.
Ik hoor zijn spraak, gelijk een engels stem.
Als vader spreekt, wat heeft een kind te zeggen?
'k Wil voor hem op mijn aanzicht nederleggen,
5o5 En schroom geen dood, maar ongehoorzaamheid.
Betuig hem hoe ik nederkwam, bereid
Ten outer, als een willige offerande.
Schoon 't zwaard mij treff', het vier dit lichaam brande
Tot stof en asch; 'k getroost mij zoo 't God voegt,
5xo Als vader en vrouw moeder zijn vernoegd.
'k Gebruik mijn recht, hoef niemand dit te vergen.
Genooten, volgt me alweder naar de bergen.
HOFMEESTER:
Heeft moeder zich van mijnen raad gediend;
Houdt vader mij voor zijnen oudsten vriend,
5=5 En eersten raad van al zijn staatvertrouwden;
Hiet moeder mij u minzaam onderhouden,
Toen zij vertrok, totdat ze wederkwaam;
En is er niets een kind meer aangenaam,
Dan zich geheel naar moeders wil te schikken;
52o Wacht vader, dien wij hier alle oogenblikken
Verwachten en vertrouw wat wij met raad
Vermogen, u ten dienst in dezen staat.
49 6 stelde 't uit; nl. het offer.
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Uw Hoogheid hoeft ons nergens in te sparen.
Dees' stramme leên en grijze zilverharen,
5 2 5 Dit voorhoofd, van den ouderdom geploegd
Vol rimpelen, verzoeken dat ge u voegt.
Belieft het u, treê binnen: hoor ons spreken.
REI:
Mevrouw! ai hoor, en luister naar zijn smeeken.
JEFTHA. HEIRMEESTER (zwijgend).
JEFTHA:
Heirmeester, dat ging wel. Ik dook nauw in
0
Het
eikenbosch, of mijne gemalin
53
Stoof ons voorbij. Gij zaagt hoe, aan haar zijde,
De Slotvoogd 't bosch van Efraim vermijdde.
Al hoorde men tot nog toe geen gewag
Van 't geen er smeult: het moet nu aan den dag —
535 Hier staat het hof ten hemel opgetogen.
Wij zagen 't eer met vreugd en vroolijke oogen;
Maar sedert ons de hoop van onzen stam,
Ter hofpoorte uit, met bommen tegenkwam,
Toen Ammon ons ten roof viel met zijn vanen,
54 0 Aanschouwden wij dees' poort nooit zonder tranen,
En 't hart vol druks. Wat baat het dat een heer
Gezegend, trotsch en heerlijk triomfeer',
De vleugels van den vijand koom' te korten,
Als hij, gekeerd, zijn stamhuis in ziet storten.
545 Een vorst leeft meest tot heil van 't algemeen;
Of deelt hij in 't gemeen, dat is alleen
Voor 't eenige oor, van boven hem gegeven,
529 j e f t h a verschijnt, nadat Ifis en de Rei vertrokken zijn — Over zijn
eerste woorden vs. 5 29-534, zie mijn V.'s D r a m a t i e k, pag, 137. De
„zwijgende" Heirmeester, die met J e ft ha opkomt, verdwijnt na de
eerste zes regels van dezen.
535 Hier staat het Ho/ ten Hemel opgetogen. Immers de gouden stier van
Efraim is ten overwinningsteeken uitgestoken.
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Om na zijn dood in 't eenig oor te leven.
Dees' hoop wordt mij ontweldigd: en ik moet
55 0 God loochenen, of scheiden van mijn bloed,
Onnoozel bloed, dat van 't altaar zal leken.
Wat baat die stier, ter hoftinne uitgesteken,
Tot 's vijands schimp, gesleurd in bloed en stof
Een feller zwaard treft heden Jeftha's hof,
Daar
Efraim en Ammon om zal vieren,
555
Herwinnen al d'ontrukte krijgsbanieren.
Het dwersche lot zet heden ruim betaald
Die trotsche zege, op beide in 't veld behaald.
Trek in den stier! Wat vordert dit braveeren?
560 't Is uit met mij. De kans was lang aan 't keeren,
Toen, in 't gevaar des lands, mijn droeve ziel
Die hooge altaarbelofte uit nood ontviel,
Onkundig dat, tot boete van elks lijden,
Dit woord mij eerst de hartaar af zou snijden,
565 Dan 's dochters hals. Och woord! een zwaard, gesmeed
Van Ammons wraak! 0 onherhaalbare eed!
Hoe sprong mijn hart, toen Ifis wierd geboren!
Dees' overwinste en schat wordt nu verloren
Door schipbreuk van een eenig enkel woord!
Hoe
stom en stil is nu dezelve poort,
0
57
Waaruit zij mij met bommen in kwam halen,
En zegezang, en blijde morgenstralen
Der oogen: als de dageraad der deugd
Mij tegenblonk en oplook met een vreugd,
575 Die snel verdween: gelijk bij zomerdagen
De heldre lucht betrokken wordt met vlagen.
Mij dunkt, ik hoor mijn dochter wederom.
Zij heet me nog met bommen wellekom.
563 tot boete van elks lijden. Ietwat onduidelijk, of het slaat op gansch Israël,
dan op vrouw en dochter. Mij dunkt het eerste.
567 onherhaalbre eed: eed die niet terug te halen is; later (vs. 648) „door
den hals halen;" en „zijn woord herhalen" (649).
569 Door schipbreuk van: Versta, door schipbreuk op.
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IFIS. JEFTHA.
IFIS:
Ter goeder ure omhelze ik vader weder,
580 En schrei van vreugd. Een maagdenhart is teeder,
Zoowel in rouw, als blijschap weer te staan.
Tot tweemaal heeft de wisselbare maan
Haar horens in een ronden kring gebogen,
Na mijn vertrek ten berge uit vaders oogen.
5 8 5 Nu is er niets dat mij vervaren kan.
Indien ik nog de kroon in 't harte span,
Gelijk voorheen, laat mij mijn liefde blusschen:
Heer vader, gun me uw mond nog eens te kussen. —
Wat wordt mijn hart van droefenis verlicht,
590 Nu God mij gunt uw hemelsch aangezicht
t' Aanschouwen! Kon ooit zon, op tin en daken
Van 't hof, mij meer verkwikken, meer vermaken
Dan uw gezicht, genadig mij gegond!
Geloofd zij God, dat vader ongewond
595 En gaaf verschijnt, van daar ontelbre punten,
Geschut en speer het op zijn leven muntten.
Wie had dien storm verwacht van Efraim!
Maar afgunst volgt de krijgseer, als de schim
Het lichaam; doch wat hindert dat benijden,
600 Als 't Gode, die u handhaafde onder 't strijden,
En Zijnen wille alleen op 't hoogst behaagt!
't Is beter zoo benijd, dan droef beklaagd.
JEFTHA:
Och dochter, och, uwe aangename woorden
Zijn pijlen, die mijn hart nog eens vermoorden.
605 Nu leve ik eerst te recht beklagenswaard,
Of sterve, en voel al levende het zwaard,
Het zwaard des doods, door mijnen boezem dringen.
58o-581 „Een maagdenhart bezwijkt snel in rouw of vreugd (vergeef
me dus mijn schreien)."
598 als de schim: als de schaduw.
óor alleen: ten minste, maar.
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Geen vijand durf van buiten mij bespringen:
Hij zit me in 't hart: de strijd gaat aan in mij:
610 Daar kiezen mijn gedachten elk haar zij,
Beginnen 't zwaard om strijd op zij te gorden;
Zij zetten zich gewapend in slagorden....
Het vaders hart is al te nauw een veld
Voor zulk een strijd en gruwelijk geweld.
615 Waar heul gezocht? Waar vinde ik troost en bijstand?
Och, Jeftha heeft zichzelf alleen ten vijand:
Geen Efraim, noch Ammon randt hem aan
In 't hart. Kon een getij ooit sterker gaan,
Wanneer de zee op strand en steenrots barrent,
62o Ter helle daalt, en oprijst aan 't gestarrent!
Mijn eenig oor, o dochter, gij ontroert
Uws vaders bloed. Waar worde ik heengevoerd!

IFIS:
Nu vader, draag uw hartewee geduldig.
Ben ik, och arme, aan uwe ellende schuldig,
625 Aan uw verdriet? Vaar voort, en straf me vrij.
Ontlast uw ziel: ik neem de schuld op mij
En op mijn ziel, dan is de strijd ten ende.
Gij blijft gepaaid; ik vare uit deze ellende.

JEFTHA:
O dochter, hoor mijn rouwklacht met geduld.
630 Ik houde u vrij, uw vader draagt de schuld.
Had hem een lam eerst uit den stal bejegend
Of witte vaars, toen hij, van God gezegend
En zegenrijk, naar 't hof kwam uit den slag,
Men had ze God geofferd, als men plag,
635 Te Silo, daar de Godheid, in het midden
Van 't heiligdom, op 's Hoogenpriesters bidden,
Orakels spreekt, op cherubijnen rust.
6o8 durf: behoeft.
613 Breekt den voorafgaanden zin af, met de tegenwerping dat zijn hart

de kracht niet heeft voor dien strijd.
618-621 Let op de prachtige deining dezer regels!
628 gepaaid: getroost.
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Nu zijt ge mij bejegend, onbewust
Van mijn belofte en reukeloos beloven,
640 Dat mij zoo dier verbindt aan God daar boven.
Het aangaan van dien zwaren slag en tocht
Beroofde 't brein van dieper achterdocht.
Nooit docht ik Gode een offer op te dragen
Van menschenbloed, veel min een van mijn magen,
645 En allerminst mijn dochter, 't eenig kind,
Mijn levens hoop, mijn kroon. Wat straf verblindt
Vervoert me in dit beloven zonder palen,
Een woord, te zwaar om door den hals te halenl
Gelukkig die zijn woord herhalen mocht.
65o Al d'eer verdwijnt, die 't zwaard met God bevocht.
Ik zocht den volke een weg tot heil te banen
Door 's vijands bloed: nu drijft mijn hof in tranen
En zuiver bloed. Dit offer, God gewijd,
Zal eeuwen lang nog smoken na mijn tijd.
IFIS:
655 Uwe onschuld zal bij allerhande staten,
Alle eeuwen zich alomme hooren laten.
Geen kinderhaat verrukt u tot dees' daad.
Gij waart tot nog, naast God, de toeverlaat
Des vaderlands, en hebt door zooveel slagen
66o Den onderdaan als onder 't hart gedragen,
Gods wet beschut, dat Masfa, Levi's stad,
Nooit vromer noch oprechter rechter had.
Het stamhuis volgt geen Heidensche geboden,
Dient Astaroth noch Baal, noch de goden
665 Van Syrië en oud-Sidon, noch voedt smook
Voor Ammons goon en Moabs helsch gespook.
Elk zit gerust in schaduw van zijne eiken
En vette olijf, zoo wijd uw zwaard kan reiken;
64o-642 „Onder dien wachtenden zwaren slag gaf ik mij geen diepe rekenschap van 't geen waartoe die gedane belofte zou kunnen leiden."
647 dit beloven zonder palen: een belofte zonder grenzen; zonder uit te
sluiten wat nu er uit gevolgd is.
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Dies zal uw naam, van stam tot stam, te boek,
67o Beschamen en verduren 's haters vloek.
JEFTHA:
't Godvruchtig kind spreekt loffelijk en eerlijk
Van d'ouderen, maar midlerwijl is 't deerlijk
d'Onschuldige te zien in stervensnood.
IFIS:
Is sterven dan zoo jammerlijk? De dood
675 Klopt aan de deur van allerlei geslachten.
JEFTHA:
Zoo strooit het volk de lijk- en jammerklachten
Al t' ijdel uit op ieders henevaart.
Is sterven rouw noch jaargetijden waard,
Men mocht met recht alle ijdle tranen sparen.
68o Doch 't scheelt nog veel, of iemand op zijn jaren,
Bedaagd en oud en stram, ten grave gaat;
Of een, die jong, in 's levens dageraad
Het sterflijk kleed ontijdig af moet leggen.
IFIS:
Zij hebben beide alle even veel te zeggen,
685 't Zij oud of jongk: de dood schroomt jongk noch oud.
JEFTHA:
Natuurlijk staan wij alle in 's doods gewoud.
Natuurlijk geeft het lemmet vlam noch dampen,
Als d'olie is verbarrend in de lampen;
Maar 't lijdt geweld, als 't licht wordt uitgebluscht.
IFIS:
690 Een schoone dood wordt minnelijk gekust
Voor haren mond en rozeroode kaken.
Ik voel mijn geest naar zulk een afscheid blaken.
Een ander starve en kwijne op 't muffe bed,
Van schreienden en huilenden bezet,
669 te boek: in de geschiedboeken geschreven.
678 jaargetijde: Bij de Israëlieten wordt de sterfdag van jaar tot jaar herdacht.
Dit heet: „jaargetijd houden."
686 natuurlijk: naar de wet der natuur. gewond: geweld, macht.
687 het lemmet: lampepit.
694 Schreienden en huilenden: Mooi van klank- en synonimische onder-
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695 En teer' schoon uit op hongerige koortsen:
Mij lust het, op het licht van offertoortsen,
Op blijden galm van vedel en schalmei,
Gelijk een bruid bekranst, van rei bij rei
Bestuwd, niet zwak, maar moediger en stouter,
700 Mijn groene jeugd de Godheid op het outer
Op t'offeren. Ai vader, treur niet meer;
Uw dochter schijnt geschapen tot deze eer,
Die weinigen ter wereld mag gebeuren.
Ik sta bereid. De tijd is uit van treuren.
705 De Hemel biedt van verre mij de hand
En zijne trouw. Ik kus dat diere pand,
Behoudens nog een minnelijke bede
Nu zijt getroost en stel uw hart tevrede.
Eén bede alleen [verdient uw kind gehoor]
710 Verzoekt het slechts en daarop treedt het voor.
HOFMEESTER:
De wijze sterft vrijwillig, doch voorzichtig,
Zoo 't God behaagt. Het sterven is gewichtig
En van belang. De vader blijft al stil,
Vooreerst vernoegd met 's dochters vrijen wil.
715 De bede, die gij vader legt te voren,
Daar zal hij u of uwen stoet op hooren.
Wat billijk is, wordt niet uw bede ontzeid.
Volhard terwijl in onderdanigheid.
De vader ga de dochter voor naar binnen:
720 Zoo groot een zaak eischt rijp beraad en zinnen.
scheiding; de schreienden zijn de bedroefde familieleden; de huilenden de
klaagvrouwen.
695 hongerige koortsen: uithongerende koortsen, die het lichaam doen uitteren.
707 -710. Ifis' bede kennen wij. Waarom zij hem niet uit, is uiteengezet
op pag. 138 van V.'s Dr a mat ie k, als bewijs van Vondels psychologische
fijngevoeligheid.
7:1-712 „Als 't God behaagt sterft de wijze vrijwillig. Hij doe dat echter
voorzichtig, zonder aanstoot te geven." De Hofmeester treedt hier tusschen
vader en dochter, vóór Ifis zich heeft kunnen uitspreken.
Vondels Spelen: Jeftha. 4
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REI VAN MAAGDEN.

I. ZANG.
Aartsvader Jozef, och,
Zoo gij ten grave uit nog
Eens uw hoofd, lang beroofd van zijn stralen,

Opstaakt in 't staatbedrog: —
Verreest gij van den dood,
En zaagt uw bloed in nood
Met geduld vaders schuld gaan betalen,
En 't ijslijk slagzwaard bloot: —
Hoe zoude u 't grijze haar
73 0Te berge staan zoo naar!
Zoudt ge niet van verdriet weer verzinken,

725

735

Uit schrik voor dit altaar?
Of zoudt ge uit onverdrag
Niet schutten dezen slag,
Eer de hand haar in 't zand kwaam te klinken,
Eer 't hoofd gevallen lag?

I. TEGENZANG.
Ter wereld staat niet stil.
Op 's hemels ronde spil
Draait het rad staat en stad, ongestadig
74 0Door peis en krijgsgeschil.
Het groot beweegt het kleen.
Door duizend moeilijkheên
Rolt de tijd, en verslijt ongenadig,
Verbrijzelt staal en steen.
hoogste Wijsheid, God,
De
745
Heeft geen bestendig lot
Hier beneên in 't gemeen toebeschoren:
In 't purper zit de mot.
De roest verteert het staal
Des lezers aandacht wordt bijzonderlijk gevraagd voor den klank en
't rythmus van dezen schoonen rei.
733 Onaerdrag: onvermogen om te verdragen (Wdbk).
Rei:
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75 0En glans van schoon metaal.
Als een klank van gezangk in d'ooren,
Verdwijnt al 's werelds praal.
II, ZANG.
Asnethe, aartsmoeder, hoe
Was u zoo blij te moê,
Toen gij rijk zat te prijk, na het trouwen,
755
En Jozef juichte toe,
Daar Faro 't bruiloftsfeest
Bekleedde, blij van geest,
Om u bei aan den rei t'onderhouwen,
Als gij den hemel preest.
76o
Hoe luttel kon men toen
Bedenken en vermoên,
Dat een beeld, aangeteeld van u beide,
Zou sterven, 't land ten zoen!
Manasse, uw oudste zoon,
765
Zien vallen zijne kroon
In het stof, daar al 't hof dit beschreide,
Met een bedrukten toon!
II. TEGENZANG.
Manasses naam meldt, dat
77 0De vader schoon vergat
Ongeluk, ramp en druk, eer geleden,
Nu hij naast Faro zat,
Als 's rijks geheimen raad,
Ten steun van hof en staat:
Tot een wijk van al 't rijk, dat verlegen
775
Verhongerd kwam om raad.
753 Asnethe: Jozefs Egyptische vrouw, Asnath, dochter van Potiphera.
755 zat te prijk: zat te pronk.
763 een beeld: V. gebruikt ook 't woord: wijlsbeeld, wei b s b i 1 d voor

persoon, vrouw.
769-771 Genesis XLI, vs. Si: „Ende Joseph noemde den naam des eerstgeborene Manasse; want (zeide hij) God heeft mij doen vergeten al mijn
moeite, en het gansche huis mijns vaders."
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Och, mochten wij ons leed,
Den slag van Jeftha's eed,
Die ons smert in het hart ook vergeten!
Wat grimt dit schouwspel wreed!
Aartsvader, koom in 't licht.
Koom, red d'onnoozle nicht.
Koom ontbind 't lieve kind van dees' keten.
Bewaar een grootvaars plicht!

781 „Aartsvader Jozef, treed te voorschijn."
782 onnoozle nicht: onschuldige bloedverwante, afstammelinge.
784 Bewaar: vervul.

HET DERDE BEDRIJF

JEFTHA. HOFMEESTER.
JEFTHA:
785 Gij onderzocht bijwijl mijn gemalin
Na mijn vertrek?
HOFMEESTER:
Ik toetste meer of min
Hoe 't lag in haar gedachten, doch met schromen:
Een vrouw is teêr. Men dorst niet nader komen,
Om achterdocht te schuwen. Had zij iet
79 0 Geroken van 't genakende verdriet,
En hoe het kind ten berge met haar reien
Vertrok, om daar den maagdom te beschreien,
Wat ging ons aan? Hoe had men haar gered?
Zij waar al dood, of lag van schrik te bed.
795 Nu trok ze u na, tot dankbaarheid gedreven,
Om d'overhand, u weer van God gegeven.
Zij smilt schier van verlangen naar haar kind,
Het eenigste een, dat zij naast God bemint.
JEFTHA:
Ter wereld leeft geen droever man en vader.
800 De rouw gaat nu in arbeid. Hoe dees' nader
Aan 't baren is, hoe mij de last meer smart,
En met dien last ontzinkt me zin en hart.
Een ander meldt zijn rouw, mag zich verluchten,
Maar ik ontzag en vreesde een zucht te zuchten,
8o5 En kropte mijn verdriet in nacht en dag.
785 Gij onderzocht: toetste wat zij vermoedde.
793 wat ging ons aan: wat zou ons overkomen zijn? (Bad e 1 o c h; „Helaas
wat gaat mij aan! ")
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HOFMEESTER:
Zij merkte al dat u iet op 't harte lag.
JEFTHA:
Zij vraagde eerst, wat mijn moedig hart mocht prangen
Na zulk een zege en eer, van God ontvangen;
Toen stelde ik mijn gelaat, gelijk een held,
810 Die triomfeert, en niet als 't was gesteld;
Heel anders dan toen Ammons heir te paarde
Ons opkwam met den schitterenden zwaarde,
Gods stamhuis dreigde alleen in mijnen hals
t'Onthalzen: toen me, in zooveel ongevals,
815 Niets overschoot dan God, in 't voorst' der troepen,
Met een altaarbelofte om hulp te roepen,
Op t' offren wat, ter poorte uit van mijn hof,
Mij eerst gemoette, alleen Gods naam ten lof.
Ik docht niet, dat zij d'eerste mij zou groeten,
820 Uit deze poort met zang en bom gemoeten,
Stof geven aan den vader, in dien staat
Van schrik en rouw, te scheuren zijn gewaad.
Ik docht niet, dat mijn dochter d'offerande
Most strekken, die zichzelf voor 't land te pande
825 Zou stellen en vrijwillig ten altaar
Zich wijden, mij gelijk een zegenaar
Omhelzen, als ik 't jammer kwam te mellen.
„Och," sprak ze, „gun me alleen dit uit te stellen,
Twee maanden op 't gebergt mijn maagdenstaat,
830 Het ondergaan van 's levens dageraad,
Met mijnen rei weemoedig te beweenen.
„Och vader," bad ze, „och vader, rust van stenen.
Hebt gij dit God gezworen met een eed,
Ik offre God mijn leven, ben gereed
807 prangen: drukken.
809 Toen stelde ik mijn gelaat: hield ik mij.
812 ons opkwam: tegen ons optrok.
824 zich te pande stellen: zich als pand stellen.
827 als ik 't jammer kwam te mellen; toen ik
't jammerlijk lot dat haar wachtte.

haar openbaarde (meldde)
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835 Te sterven, 't volk met mijnen dood te zegenen,
Mijn zuiver bloed op 't land te laten regenen,
Te storten, al den stammen tot een zoen."
Dus voer ze heen, gaf moeder geen vermoên:
Dat jammer zou haar tijds genoeg bedroeven.
840 Hoe wordt mijn hart beklemd, gelijk met schroeven!
Wij hadden 't u ter nood geopenbaard.
Och Ammon, rand vrij Jeftha met uw zwaard
En zeisens aan; het staat hem licht te sneven.
'k Vond heil in 't veld, maar thuis noch lust noch leven.
845 Een woord, uit nood gesproken, velt me neer.
Geen Ammon dreigt me nu met zwaard en speer:
Ik heb mij zelf ten vijand, sta benepen:
Mijn eigen zwaard is tegens mij geslepen.
'k Heb al den staat tot tweemaal trotsch gered
85o Uit slavernij, nu strijde ik met mijn bed
En erfgename en ga in haar verloren.
Ter kwader ure is zij, helaas, geboren
Van mij, die mij alleen ten vijand heeft.
Ik heb mijn hoop en zegen overleefd.
HOFMEESTER:
855 Gij hebt voorhene u moediger gedragen
In 't scheiden.
JEFTHA:
Zeg: mijn hartewee met knagen
In 't hart gesmoord. Het uitstel streelt de pijn,
En geeft van ver de rampen andren schijn:
Maar anders is 't van verre, en onder d'oogen
86o Wat anders. Och, de dood grimt voor mijne oogen:
835 „door mijn dood zegen te brengen over mijn volk."
840-841 Deze regels zijn m.i. ten onrechte duister geacht. Jeftha, in het ophalen zijner herinneringen van dat eerste terugkomen, haalt alles, als natuurlijk, dooreen: 't verleden, 't heden, de toekomst. Hij zegt: „Hoe wordt" en
denkt zich levendig in dat eerste oogenblik van zijn beklemming terug,
als tegenwoordig. Dan wendt hij zich in 841 weer tot den Hofmeester, en
zegt: „U had ik toen wel het jammer moeten openbaren." Ter nood beteekent
hier m. i. niet: „ter nauwernood," „nauwelijks," maar „uit noodzaak."
843 Zeisens: zeisenwagens. Zie hiervoor vs. 246.
859 Maar anders: Vgl. ook got.
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Hij tast den stam in d'afkomst aan te stout.
Mijne aders slaan; de leden worden koud
En sidderen. Nooit schroomde ik onder 't horten
Der heiren, daar geheele benden stortten
865 Rondom mijn lijf: nu treft me schrik op schrik.
Geen vader leeft rampzaliger dan ik,
Zoo 't leven heet, alle oogenblik te sterven,
Versteken van zijn hoop en bloed en erven.
Wat 's Jeftha's huis? Een lichaam, zonder hoofd.
870 Dit hadde ik mij van Ifis niet beloofd,
Maar hoopte nog uit grootvaar Jozefs assche
Op stoel te zien de glorie van Manasse;
Een, die [gelijk held Gideon weleer
De koningen, gekroond langs 't Roode meer
875 In Madian, Gods erfdeel leerde ruimen],
Dit zeestrand zou van Filistijnen schuimen.
Nu stort dees' hoop in d'asch van 't offervier
En smoort in bloed. Wat troost, wat raad is hier?
HOFMEESTER:
'k Heb dikwijls bij den landvoogd d'eer genoten,
88o Dat zonder mij niet wichtigs wierd besloten
Noch vastgesteld in 's lands geheimen raad
Tot heil des volks en noodweer voor den staat,
Maar vond nooit stuk, zoo zwaar in 't overwegen
Als dit. Hier wil des hemels vloek, of zegen
885 Op volgen. Eer of schande hangt hieraan.
De schaal van 't brein zal hene en weder slaan,
Haar tong u wijs of onvoorzichtig noemen,
Elk, naar zijn drift, dit kronen of verdoemen.
d'Een schat u vroom in 't houden van Gods eed;
890 Een ander scheldt u goddeloos en wreed.
De Heiden en besneden zal 't waardeeren,
Menschofferen en wreedheid hieruit leeren.
Een Landvoogd, die de stammen zal gebiên
873 Op sloel te zien: op mijn heerscherszetel.
873 Held Gideon: Zie Richteren IV. Ook hij was uit Manasse.
876 Zou schuimen. Zou afschuimen.
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Naar Mozes' stijl, hoeft uit- en om te zien.
JEFTHA:
895 't Was uitziens tijd, eer wij de bogen spanden,
Om Ammons heir gewapend aan te randen,
Eer Gode blind het offer wierd gewijd:
Nu is 't te spade, en uit- noch omziens tijd.
De tijd staat pal. Men mag den eed niet krenken.
HOFMEESTER:
900 't Gevolg van 't werk geeft machtig achterdenken.
Wat anders is 't van achter, en van voor
Wat anders. Wat scherpziende ziet hierdoor?
't Beloven scheen u noodig vóór het strijden;
Nu ziet gij dit van achter, dus in lijden,
905 Met naberouw vast na: nu drukt en smart
U dees' belofte, en valt u op het hart,
Gelijk een steen. God wil uw hart verlichten.
Een zelve zaak heeft menige aangezichten,
Naardat ze wordt gedraaid, gewend, gekeerd
910 Op 's menschen oog. Dit wordt met rouw geleerd
En schande en scha. Zoo leert men al zijn leven.
JEFTHA:
Nog blijven wij op twijfelingen zweven.
HOFMEESTER:
Hier strijden twee noodpunten tegens één.
Kies één van beide, of rust, en kies er geen.
JEFTHA:
915 Die rusten mochti Een dag is haast verstreken.
HOFMEESTER:
Opofferen, of uw belofte breken
Staat hier in uw bedenken. Kies en deel.
JEFTHA:
Vóór 't zweren stond ik nog op mijn geheel.
Toen hadde ik keur te zwijgen of beloven.
HOFMEESTER:
920 Uw vijand legt verslagen: gij staat boven.
918 stond ik nog op mijn geheel; stond ik nog niet op dien tweesprong.
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JEFTHA:
Om jammerlijk te vallen in mijn bloed.
De zege viel mij toe op dezen voet.
HOFMEESTER:
Wat voet? Dat gij uw dochter God zoudt slachten?
Opoffren?
Nooit schoot dit in mijn gedachten.
JEFTHA:
HOFMEESTER:
925 Hoe staat gij dan verbonden aan uw woord?
JEFTHA:
Mijn eed staat vast. De Godheid heeft gehoord
Hem wijden wat mij 't eerste uit mijne poorte
Gemoeten zou.
Geen die in haar geboorte
HOFMEESTER:
U zaligde en den naam van vader gaf,
930 Maar eer een kalf, of wat ten heuvel af
Kwam huppelen, het waar' dan kalf of stieren.
De wet beveelt de Godheid stomme dieren
Op t' offeren.
De naam van dier is mee
JEFTHA:
Den mensch gemeen, zoowel als 't stomme vee:
935 En mensch en vee zijn onderdaan aan 't sterven.
HOFMEESTER:
Men onderscheidt met recht die reden derven
Van dieren, klaar met licht van reên verlicht.
Waar is de wet, die iemand houdt verplicht
Aan 't offeren van redelijke zielen?
94o Dat is geen wet handhaven, maar vernielen.
Doch d'uitspraak en het oordeel van de wet
921 in mijn bloed: Ifis.
933 - 935 Jeftha verwerpt hier als uitvlucht de spitsvondigheid van den Hofmeester. En terecht. Hij heeft in zijn gelofte niet van „dier" gesproken.
De opmerking van den heer Kaakebeen, in zijn toelichting tot de Pantheonuitgaaf, dat bij de Joden 't verbranden van kinderen als uiting van godsdienstig
gevoel niet ongewoon was en dis J.'s argumentatie zwak is, lijkt me (als
ze juist is) precies tot de omgekeerde slotsom te voeren. Als kinderoffers
nog gebracht werden, sloot zijn algemeen belofte ze dus stellig niet buiten
en wijst hij terecht de uitvlucht af.
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Is aan den mond der priesteren gezet,
Bewaarders van de wet en Mozes' boeken:
Ik rade u, bij den priester raad te zoeken,
945 En wetgeleerde, om niet zoo los te gaan.
JEFTHA:
En vinden zij dit offren ongeraán,
Hoe dan toe? Kan ik staan op hun besluiten,
Hen volgen, mijn geweten gaan te buiten?
HOFMEESTER:
Zij zullen niets besluiten zonder reên
950 En klaar bewijs. Zoo leert men onderscheên
De letter en den zin van 's hemels woorden:
Wat offeren verschilt van kindermoorden.
Bestemmen zij dit offer met bescheid
En schijn van reên, hun geloofwaardigheid,
955 Hun aanzien geeft uw daad bij 't volk een luister,
Al dwaalde gij. De priester, om niet duister
Te wandelen, schoon hij de wet verstaat,
Gaat zelf bij God en Zijne hut om raad.
Dus raakt gij best dees zwarigheên te boven.
960 Dus wordt de schuld, van uwen hals, geschoven
Op 's priesters hals, indien er is gefaald.
Hoe heeft Gods volk in 't offren eer gedwaald
Van God, die hun de wet, om niet te missen,
Genadig schonk! In welke duisternissen
965 Vervielen zij, die blind hunne eigen vrucht
Het heilloos spook opdroegen, eene vlucht
Van afgoón! Kon den hemel dit behagen?
JEFTHA:
Geenszins. Zijn vrucht ten afgrond op te dragen,
948 Mijn geweten gaan te buiten? — Hier ligt de kern van Jeftha's geloofs-

zieledrama: de vraag of 't eigen geweten, dan wel 's priesters beslissing
den doorslag moet geven. (Zie J e f t h a-studie).
95 2 Wat: hoezeer.
95 8 en Zijne hut: de tabernakel. Deze raadpleging der Godheid ook in D e
Gebroeders.
964-968 „Hoe verdwaalden zij in 't donker der afgoderij, die in verblinding
hun eigen kinderen aan het afschuwelijk afgodsbeeld (den Moloch) opdroegen."
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Wie zich zoo dwaas in 't offeren verliep;
970 Ik draag mijn vrucht Hem op, die alles schiep,
Den Eigenaar en Heer van alle dingen,
Die mij beschutte en Ammons macht kon dwingen.
Maar aangezien het raadzaam schijnt, Gods mond
Te spreken voor het offren, laat terstond
975 Den priester en den wetgeleerde ontvouwen
Op welk een grond dit outer staat te bouwen.
God sterke ons in de barning van dien nood!
Hier worstelen het leven en de dood,
De schande, en eer, de vloek en zegen t'zamen,
980 Godvruchtigheid en liefde, het betamen
En schriklijkheên. Och hartsstorm al te zwaar!
Hier loopt mijn ziel, of staatheil groot gevaar
Van schipbreuk. Och, wat zijde zal ik kiezen?
Gods zegen of de gunst des volks verliezen
985 Verschilt te veel; doch 't eerste weegt wel meest.
Hoe wankelt hier mijn aangevochten geest!
HOFPRIESTER. WETGELEERDE. JEFTHA.
HOFPRIESTER:
God spaar' de telg van Jozef en Manasse!
WETGELEERDE:
Dat zij gelijk een ceder eeuwig wasse,
Het gansche land beschaduw' met haar kroon!

JEFTHA:
990 De Hemel spare en zegene Axons zoon
En Levi's zoon, leidstarren der geslachten,
Die op den troost van God Messias wachten.
968-97o „Zijn vrucht aan de afgoon op te dragen was een verdwazing
van de offerzucht. Maar ik doe het aan God."
976 De Hofmeester gaat hier af, den Priester waarschuwen. En Jeftha
verzinkt weer in zijn droevigen zielestrijd.
ggo—ggr „Aron zoon en Levi's zoon. P r i e s t e r s in Israël waren alleen
afstammelingen van Aron; doch een W e t g e l e e r d e behoefde geenszins
uit den stam van Levi te zijn, die den Priesters bij den dienst had bij te staan.
992 God Messias. De verwachting omtrent de komst van den Messias, die
de dooden ten (hemelscha leven zou roepen, was bij de Joden levendig.
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HOFPRIESTER:
Wat hooren wij? 0 onverwinbre held,
Wat offer is 't, dat uw gemoed ontstelt?
995 Eischt d'Opperste dankoffer, outervieren,
Een rijke gaaf van honderd witte stieren,
Voor uwe zegen, op Ammons heir behaald?
Trek op, trek op naar Silo; daar betaalt
Elk Gode zijn belofte, en offergaven.
i000 Zoo werde uw leed vergeten en begraven,
Uw ziel ontlast van 't pak, dat heur bezwaart.
JEFTHA:
Gelukkig die aldus zijn bedevaart
Voltrekken mag met redelooze kudden,
En dankbaar al zijn hart voor Gode uitschudden:
1005 Maar ik helaas, ben Gode een offerboet,
Een eenig kind, mijn ziel, mijn hartebloed,
Gehouden op te dragen, droef en drukkig.
WETGELEERDE:
Wie zijn geluk niet kent, leeft ongelukkig
In rijk bezit. Wat baatte al 's aardrijks schat
ioio Den eersten mensch, die 't paradijs bezat,
En onvernoegd nog, tegens 's hemels wetten,
Zijn lippen aan verboden ooft wou zetten;
Waarop Gods vloek hem van dit erf verstak
In ballingschap, verdriet, en ongemak?
1oi5 Zoo gaat het u. God zegende u met fame
En eere en staat en d'eenige erfgename,
Uw hoop en vreugd; en wilt gij, tegens God
En Zijne wet en uitgedrukt verbod,
Haar offeren? Wat plaag verrukt uw zinnen!
1020 Natuur leerde elk zijn kinders trouw beminnen,
Heeft kinderliefde en trouw in rots noch steen,
ioo5 Een offerboel: boetedoening door een offer (Wdbk).

„Waarop Gods vloek hem van dit beroofde door hem in
ballingschap enz. uit te zenden."
zorg wat plaag: Wat verdwazing (door God ingegeven en als kwelling beX013-1014

doeld).
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Maar in het hart der ouderen gesneên,
Gelijk een wet. Zij plantte ze ook in dieren,
Die door de lucht op hunne pennen zwieren,
1025 Of zwemmen in de zee en watervloên,
Of weiden in gebergte en klavergroen.
De pelikaan, bij mangel van den regen
En water, laat de jongen niet verlegen,
Maar opent zelf alle aders in zijn borst,
1030 En tapt het bloed van 't hart, om hunnen dorst
Te lesschen, hen te spijzen met zijn spieren.
Gij hoort den leeuw en beer en tijger tieren
En brullen, zoo de jager 't nest berooft.
Wat mensch is dan zoo dol, die nog gelooft
1035 Den goeden God met bloedige offeranden
Van kinderen te paaien; zoo de landen,
Bevochtigd van Eufraat en vruchtbren Nijl,
Zelfs vreemd zijn van dien wreeden offerstijl)
De Godheid der aartsvaderlijke stammen
1040 Eischt 's menschen hart en zuivere offervlammen,
Gehoorzaamheid en geenszins menschevleisch.
JEFTHA:
Heeft Abraham, op 's Hemels last en eisch,
Zijn eenigen en lieven eerstgeboren,
Waarin hem zulk een zegen was beschoren,
1045 Niet op den berg gevoerd, op 't hout geleid?
Stond Abraham niet willig en bereid,
Om Izak met zijn blank geweer te treffen?
Was 't gruwelijk? Hoe loven en verheffen
Dan engelen en menschen hem zoo hoog?
WETGELEERDE:
1050 De Godheid zag met haar genadig oog
Dit aan, verbood bijtijds den zoon te dooden.
JEFTHA:
God had nochtans dit offer hem geboden.
1047 met zijn blank geweer: geweer is in 't algemeen: „verweermiddel," dus
evengoed: zwaard, dolk, als geweer.
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HOFMEESTER:
Tot eene proef van 's mans gehoorzaamheid,
Geloof en trouw, die, meer dan os en geit
zo55 En stier en ram, den Opperste gevallen;
Want d'Opperste behoeft noch vee, noch stallen:
De Godheid eischt gehoorzaamheid en 't hart.
JEFTHA:
Daar deert het mij. Dat is het dat mij smart.
WETGELEERDE:
Wat smart u?
JEFTHA:
Dat ik God verongelijke,
io6o Zoo 't hart hem niet gehoorzame, en dit blijke
Door 't offer, hem beloofd vóor d'overhand.
Ik steke in schuld: belofte is een verband.
Hier staat mijn ziel geketend en gebonden.
HOFPRIESTER:
Gij hebt, door die belofte, u onderwonden
1065 Hetgeen nooit mensch vermocht.
JEFTHA:
Ben ik geen heer
Van mijne vrucht?
WETGELEERDE:
Zoo verre het tot eer
Der Godheid strekt; nu strekt uw dwaas beloven
Ten laster van Gods naam en eer daarboven.
Indien gij dees' belofte uitwerken zult,
1070 Uw ziel vervalt dan allerdiepst in schuld.
JEFTHA:
Is 't redelijk, zijn dieren eed te breken?
HOFPRIESTER:
Volbrengt gij dien, de Hoogste zal het wreken.
JEFTHA:
De wetbelofte is vast bij God gesteld.
WETGELEERDE:
In billijkheid; geen reukeloosheid geldt,
ro58 Dddr deert hei mij: n1. dat ik God niet ongehoorzaam mag zijn (Zie zo6o).
1062 voor d'ouerhand: v6or de overwinning (Wdbk).
1071 dieren eed: duren eed.
1073 „de wetbelofte is door God vastgesteld."
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1075 Noch kan voor God bestaan, in geene wijze.
JEFTHA:
Het voegt niet, dat een vorst zichzelve prijze;
Maar gij, die licht en duisternissen scheidt,
Alziende God, o aldoordringendheid,
O engelen, in 't eeuwig licht daar boven
io8o Zoo hoog verlicht, gij weet, hoe mijn beloven,
In 't dringendste en in 't nijpen van dien nood,
Uit loutre liefde en gloênden ijver sproot,
Om Gods altaar en erfdeel met deze ermen
Te zuiveren, en geenszins in 't beschermen
1o85 Van Mozes' wet t'ontbreken, na een juk
Van achttien jaar, te jammerlijk in druk
Bij 't volk bezuurd. Hoe kan een rein geweten
Gods weldaán en zichzelf zoo gansch vergeten!
HOFPRIESTER:
Wij volgen u, zoo ver het God gehengt.
WETGELEERDE:
zogo Uw ijveren was loflijk, maar gemengd
Met onverstand.
Uw oogmerk was God eeren;
HOFPRIESTER:
Maar 't middel strijdt recht tegens Gods begeeren.
JEFTHA:
Wat middel kan mij van dien band ontslaan?
WETGELEERDE:
Dankofferen, dat wettig mag bestaan.
JEFTHA:
1og5 Mijn heilige eed is mij een wet geworden.
HOFPRIESTER:
Een gruwelwet. Zij strijdt met Mozes' orden
En Gods verbod, raakt God aan Zijne kroon.
JEFTHA:
Hoe luidt dan dit verbod?
Gij zult niet doón!
WETGELEERDE:
1o85 t' ontbreken: te kort te schieten.
1o89 gehengt: toestaat.
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JEFTHA:
Ik ben hier zelf gewettigd tot 's lands rechter.

HOFPRIESTER:
iioo Opdat gij 't recht handhaven zoudt; en echter
Beneemt ge uw huis het recht, te bijster blind.

WETGELEERDE:
't Is billijk, dat de wet en 't recht begint
Van 't hoofd des rechts. Indien dit kwalijk oordeelt,
Zoo sterkt de mond van 't recht, door zulk een voorbeeld,
1io5 Het onrecht, om met wetteloozen toom
Het ongelijk te volgen, zonder schroom.
God wordt, indien een staatloos man verbastert
Van zijnen plicht, ontheiligd en gelasterd,
Maar allermeest zoo 't hoofd van 't vrij gebied
iiio Hier afdwaalt: want al 't volk, dat op hem ziet,
Wordt schandelijk geërgerd; dat verloopen
Te gulziger, als water, ingezopen.
Dat evel kruipt van 't hoofd door al de leên,
Gelijk de wolf of kanker. Geef dan geen
iii 5 Aanvoedsel tot misbruiken en schandalen.
JEFTHA:

Mocht ik dees' schuld zelf boeten en betalen
Met dezen hals, wat waar' het mij een vreugd!
HOFPRIESTER:
Haar leven hangt aan uwen wil. Gij meugt
Haar sparen.
JEFTHA:
Wie kan mij dees' schuld vergeven?
WETGELEERDE:
1120 Gods priester. Hij ontslaat u: laat ze leven!
JEFTHA:

Ontsloeg me mijn geweten!
HOFPRIESTER:
Wat is dit
Geweten, dat wijd afdwaalt van Gods wit?
r r r 1 --1112 dat voorloopen-ingexopen: die afdwaling wordt te gretiger nagevolgd.
1114 de wolf: invretende tandenziekte.

1115 Aanvoedsel: sterker dan voedsel; aan geeft een zekere stuwing te
kennen. Zie ook bijv. 1181: „aan te spoeden," en in I n houd „aangeperst'.
Vondels Spelen: Jeftha. 5
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Men mag geen kwaad met schijn van goed verbloemen,
Onwetendheid een rein geweten noemen.
1125 Wilt gij naar een gerust geweten staan,
Volg 's hemels wet; want onrust vangt eerst aan,
Zoo ras men wijkt van Gods gezetten regel.
JEFTHA:
Een drift van God inwendig steekt het zegel
Aan 't werk, waarin men zijn genegenheên
1130 Versterft en breekt, ten prijs van God alleen.
WETGELEERDE:
Zeg God ten vloek. Zoo tergt men 's hemels toren.
HOFPRIESTER:
Laat d'uitspraak des aartspriesters hierop hooren!

JEFTHA:
Heel gaarne, indien dit offer uitstel lijdt.
WETGELEERDE:
Men borgt een schuld, nog scheldt men die niet kwijt.
HOFPRIESTER:
1135 Een dag of vijf is haast voorbij gegleden.

JEFTHA:
De tijd is uit: nu gelden geen gebeden.
WETGELEERDE:
d'Aartspriester wordt geraakt in deze daad.

JEFTHA:
God is mijn burg en vaste toeverlaat.
1124 Onwetendheid. Hier niet in den zin van „niet weten," maar blijkbaar
van: „niet will e n weten."
1127 gezetten regel: voorgeschreven wet.
iiz8 Een drift van God inwendig. Die innerlijke aandrift, direct van God,
waarvan J. hier getuigt, is de mystieke openbaring der Godheid aan den
mensch. J. zoowel als Ifis worden ons voorgesteld als mystici. Zie ook zijn:
Mijn hart werd sterk van 's Hemels geest gedreven.
Zijn antwoord wil zeggen: „Onder Gods aandrift laat men zijn menschelijke genegenheén afsterven, om alleen Hem te dienen en te eeren."
1134 Uitstel van betaling eener schuld geven, is niet haar kwijtschelden.
1137 „Deze aangelegenheid treft den Aartspriester, als hoofd van den

Godsdienst."
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HOFPRIESTER:
Zult gij zoo los 's aartspriesters raad versmaden?
JEFTHA:
1140 Ik heb mij nu met God hierop beraden.
HOFPRIESTER:
d'Aartspriester is tot middelaar gezet,
Om, tusschen God en ons, door zijn gebed
En offerande, alle ongelijk te slechten.
Hij is gesteld tot rechter, om te rechten
1145 In 't heiligdom, naar eisch van elke zaak,
Wanneer Gods Boek een tong eischt en een spraak,
De boekstaaf wordt misduid door avrechtsch spellen.
Hij mag geen punt in Mozes' blad herstellen,
Maar houden elks beteekenis in kracht.
1150 Hij zit naast God op stoel, als eerste macht,
Behandvest met het recht van dood en leven.
Vertrouw, hij zal u haast eene uitkomst geven,
U redden in dit hachelijk geval.
Verzuimt gij 't, denk dat dit u rouwen zal.
JEFTHA:
1155 Mijn hart werd sterk van 's hemels geest gedreven,
Toen ik, getroost te sterven of te leven,
Gods volk en God ten dienste, henevoer,
Den Oppersten eene offerande zwoer
Te heiligen. Nu buiten mijn vermoeden
1142 enz. Over deze rol, den Aartspriester hier toegedacht en de verhouding
van de positie des Opperpriesters tot die des Pausen, zie mijn Studie.
1146 „Wanneer Gods wet moet worden uitgelegd." (Dit was zeker bij de
Israelieten minder de taak der Priesters dan der Wetgeleerden. Doch V.
wijkt hier met opzet af van 'tgeen hij stellig ook wel wist).
1152 Hij zit naast God op stoel. De bedoeling is niet, dat hij als Jezus op
den hemeltroon zetelt, doch dat de Opperpriester (Paus) God volgt in gezag.
1157-1158 toen ik henevoer.,... zwoer te heiligen: toen ik zoo ver ging,
me zoover liet vervoeren, tot den eed.
Heel deze clausule resumeert dus nog eens J.'s opvatting: „Mijn eed was
een ingeving Gods; het uitkomen van Ifis een daad van God. Hoe kan de
Aartspriester hier tusschen treden, waar God me bindt?" Men voelt hoe
duidelijk het een geval wordt van de verhouding tusschen God en Mensch.
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ii6o Dit uitvalt, en d'onnoozle maagd moet bloeden,
Vertroost me, dat Gods geest mijn ijver steef.
d'Aartspriester hou zijne eer en waarde, ik leef
Nu raad met God; hier geldt geen tegenreden.
Gij zult met uw Levijten 't feest bekleeden,
1165 En 't offerlam geleiden aan mijn zij.
HOFPRIESTER:
Ontschuldig ons!
JEFTHA:
Ik neem den last op mij.
Laat d'opspraak vrij alleen op Jeftha kleven,
Alle eeuwen vrij hun oordeel hierop geven.
Dit vonnis houdt zijn kracht: het legt geveld.
WETGELEERDE:
1170 Ontschuldig ons genadig, braafste held!
Hoe wil de stad en 't land hierover krijten!
Ontwijdt men dus den vrijburg der Levijten,
De hooge school der wetgeleerdheid! Och,
Bedenk u; staak dit gruwzaam opzet toch!
JEFTHA:
1175 De zon is hoog, het hof verwacht me binnen.
HOFPRIESTER:
Wat gaat ons aan?
WETGELEERDE:
Wat zullen wij beginnen?
HOFPRIESTER:
Mijn Jonathan, trouwhartigste Levijt,
Beschrij terstond den postmuil. Vlieg den tijd
Met kracht voorbij. Ontdek mevrouw dees' treken.
ii8o Zoo zij haar kind wil levend zien en spreken,
't Is tijd, hoog tijd, om herwaart aan te spoên.
117Z Vrijburg der Levijten: hun recht zich te onttrekken, gesymboliseerd
als een vrije burcht.
1175 (Hiermee gaat Jeftha van het tooneel.)
1178 Postmuil: Voor den postdienst worden de snelste beesten gebruikt.
Dus postmuil = snelste muildier.
1179 treken: listen. Hier in den zin: heimelijk beraamde aanslag op haar
dochters leven.
Dit zenden om de moeder geeft hier levendigheid aan de handeling, immers
hoop op redding voor Ifis. Er wordt „zaad voor het toekomende gezaaid."
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Zij juicht in 't heir, en heeft geen kwaad vermoên.
Men triomfeert om d'Efraimsche bosschen.
De moeder kon misschien haar kind verlossen!
HOFPRIESTER. HOFMEESTER.
HOFPRIESTER:
1185 Hofmeester! waar verzeilen wij alreê?
HOFMEESTER:
Hij hoorde u?
HOFPRIESTER:
Ja, gelijk een rots in zee
Naar 't barnen en gebruis der baren luistert.
Bij vlagen wordt de klare zon verduisterd
Van eene wolk; nog breekt ze na of voor
1190 Met eene straal, ter zijde of elders, door;
Maar 't licht van 't brein is hier te dicht besloten.
Nu drijft hij nog dat wij, altaargenooten,
Wij priesters, wij Levieten [uitgelot
Om, onderdaan en zedig, onder God
1195 Alleen te staan en zijne stedehouderen,
d'Aartspriestren,] dit met onzen hals en schouderen
Zelfs stutten, en dien kindermoord bekleên.
Hofmeester! denk, ai denk, waar wil dit heen?
Hij, van een geest der dwalingen gedreven,
1200 Poogt zijne drift een schoonen schijn te geven
Door ons gezag. En worden wij gedaagd
Te Silo: zoo ons Amarias vraagt,
Op welk een voet wij, tegens Mozes' regelen,
1183 om: in de buurt van.
1190—I 191. De zon breekt wel af en toe door de haar verduisterende wolken.
Doch Jeftha's brein is te dicht omneveld door zijn vóóropgevatten waan.
1192 Nu drijft hij nog: dringt hij er op aan.
1194 uitgelot: door het lot uitverkoren.
1197 dien kindermoord bekleen. „Bekleen" is meest bij V. = door tegenwoordigheid luister bijzetten. Hier, nog eigenlijker „door onze tegenwoordig-

heid bemantelen."
1202 Amarias: Blijkbaar de Hoogepriester. Hij wordt in het boek Richteren
niet bepaald genoemd.
1204 Ook zonder 't hoofd te kennen: Zonder hem, als opperpriester, te raadplegen.
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Ook zonder 't hoofd te kennen, dit bezegelen,
Dit sterken met ons' tegenwoordigheid:
Wat middel, om, voor Arons stoel, dit pleit,
Dit bloedig pleit, rechtmatig uit te voeren?
HOFMEESTER:
Ontvalt ge hem, het zal den staat beroeren.
HOFPRIESTER:
Bestemmen wij 't, de godsdienst krijgt gewis
12io Een schandvlek, die niet af te wasschen is.
HOFMEESTER:
Hij draag' de schuld, die niet voor u wil buigen.
HOFPRIESTER:
Wat raad dan?
HOFMEESTER: Laat voor 't hofgerecht betuigen,
Dat gij hiertoe geperst wordt. Scheurt uw kleed,
Tot een bewijs van rouw en harteleed.
HOFPRIESTER:
1215 Hoe durf de vorst Gods volk zoo lastig vallen?
HOFMEESTER:
De vorst draagt eerst den zwaarsten last van allen.
De vader sterft de(n) dood, in 's dochters smart.
Dies trapt hem, schoon gij recht hebt, niet op 't hart.
Hij heeft al 't land, den godsdienst eerst, verdadigd,
1220 Het priesterdom behandvest, begenadigd,
Uwe inkomst noch uw tienden nooit besnoeid
In oorlogslast. Gij zaagt hem nooit vermoeid
In 't ijveren en menigmaal in tranen,
Of blijdelijk de feest en nieuwe manen
12o5

1206-12o7 „om ons voor den rechterstoel van den Opperpriester (Arons
opvolger) behoorlijk schoon te wasschen van ons deelnemen aan die bloeddaad."
1220 behandoest: (Ook Vs. 1151) — met een voorrecht begiftigd (Wdbk).
1223 en menigmaal in tranen. In verband met het volgende en het geheele
betoog is hier blijkbaar bij te denken: „bij sommige godsdienstige plechtigheden," tegenover de andere, waarbij hij zich ten volle overgaf aan de blijdschap. J., wil de Hofmeester doen gevoelen, is een echt godsdienstig man,
wèl waard dat de priesters hem bijstaan in zijn offer, ook al keuren zij
dit af.
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Toejuichen, met de vreugd in 't aangezicht.
'k Verzwijg, hoe hij de wetsschool bouwt en sticht,
En luistert naar den mond der wetgeleerden,
Afkeerig van waanwijzen en verkeerden.
HOFPRIESTER:
Zoo raadt ge ons niet te treên in dit geschil?
HOFMEESTER:
1230 Om 's vaders, of ten minste om 's dochters wil:
Uw bijzijn zal haar troosten in dit lijden,
Uw zegen haar in 't uiterste verblijden,
Om moediger naar 't hofaltaar te treên.

1225

HOFPRIESTER:

Hoe draagt ze zich?
HOFMEESTER:
Groothartig, niet als een,
1235 Die sterven moet, maar rustiger en stouter.
Op 't voorhof staat, helaas! het deerlijk outer
Met rijs gedekt, waarop zij knielen zal.
Dit worstelperk des doods is overal
Met maagdepalm bestrooid, in geen seizoenen
1240 Verwelkbaar; zuil en hofmuur met feestoenen
En hoftapijt behangen in 't vierkant.
Natuur en kunst ontzeggen niet, de hand
Te houden aan den schouwburg, die het leven
Aan menig moord- en treurtooneel zal geven,
1245 Zoo menigmaal godvruchtig dichtvernuft
Den treurtoon, die alle andren toon verbluft,
Op Jeftha zet, in tijd van peis en stilten,
Om 't volk te zien in bloed aan tranen smitten,
Den schouwburg rood geverfd in maagdenbloed:
1242-1249. Deze uitweiding over den Schouwburg doet ons vreemd aan.
Maar in V.'s tijd had men veel minder bezwaar tegen zulke uitweidingen,
waarin de dichter het woord scheen te nemen. En wie even herlezen wil
wat ik op pag. 24-25 van mijn V.'s Dramatiek herinnerde over V.'s
zien van „heel de wereldgeschiedenis als een weidsch tooneel des levens,"
en wie bovendien bedenkt hoe hij bij het schrijven van zijn Jeftha mede
zeer bekommerd was om zijn tooneelkunst ten top te voeren, gaat de uitweiding beter begrijpen. (Zie ook trouwens Gijsbrecht, vs. 1847-1850). En
hier verder: 1684.
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Want schreien is ook aangenaam en zoet;
Zet hartewee, lang aangegroeid bij droppen,
Met kracht van 't hart, na 't langzaam innekroppen.
HOFPRIESTER:
Hoe kleedt ze zich? Ik denk geheel in rouw.
HOFMEESTER:
In bruidsgewaad, als eene, die haar trouw
1255 En blijde hand den bruidegom zal schenken.
Hier komt noch dood noch leven in bedenken.
De leliën van goud, in 't sneeuw gespreid
Van 't onderkleed der maagd, haar zuiverheid,
Onnoozelheid en vast geloof afmalen.
1260 Het opperste gewaad, vol zonnestralen
In purper, en doorgloeid van 't zonnerood,
Sleept achterna, vloeit met zijn rijken schoot
Van vore omlaag. Geen ring, noch halskarkanten
Van perlen, noch onschatbre diamanten
1265 Ontbreken hals en hand. Het blonde haar,
Met geur gepoêrd, vloeit neder, als een baar
Van goud in zee, van achter met zijn glansen,
Waarop de kroon om 't hoofd sluit, met drie transen
In top, gelijk een mijter opgehaald,
1270 Die met gesteente en met karbonklen praalt.
Hier toonen deugd en schoonheid haar vermogen.
Onsterflijkheid ziet haar alreê ten oogen
En aanschijn uit. Wat ziel wordt ingetoomd?
Wie spat niet uit, zoo zij te voorschijn koomt?
1275 Kan Jeftha dat gezicht alleen verdragen,
1250

1250-1252 Deze uitlating zou als bewijs kunnen gelden dat V. niet onbekend was met de opvatting der Aristotelische Katharsis als „ontlading"
inplaats van „loutering." Zie V.'s Dramatiek, pag. 36-40.
1254 enz. Ifis als bruid voor te stellen, die zich, in haar offerande met haren
bruigom gaat vereenigen, was iets wat zich den katholieken Vondel van
zelf opdringen moest. Hij kwam er tegelijk mee in overeenstemming met
zekere opvattingen van het oud -testamentisch verhaal.
Zijn fraaie schildering van haar kleeding wordt daarbij tegelijk symbolisch,
als in den Adam.
1263 halskarkanten: halssnoeren.
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Gewis, hij heeft nooit grooter slag geslagen;
Dies bidde ik, sla hem zijn verzoek niet af.
Hij staat nog, maar met éénen voet in 't graf.
God spare hem, tot heil van bel de staten!
HOFPRIESTER:
128o Nu 't wezen moet, wij stellen ons gelaten.
REI. HOFMEESTER.
REI:
Vergeef het ons, hofmeester, vallen wij
U lastig; want dit schriklijke offertij
Ontraadt de hulk van 't hof niet, zeil te minderen.
Wat uitstels kan het offren niet verhinderen.
1285 Eén beê verzocht d'onnoozle, mocht het zijn:
Verwerf dat zij, in dezen jongsten schijn,
Haar moeder nog eens spreek' voor 't allerleste.
HOFMEESTER:
'k Verzocht dit bij den vader, haar ten beste,
Uit haren naam. Hij weigert het, uit geen
1290 Kwaadwilligheid, maar met gezonde reên.
REI:
Al is hier 't bloên der hartaar niet te stelpen,
Dees' halskwetsuur met geene artsnij te helpen:
Onheelbaar kwaad wordt dikwijls nog verzacht.
Indien men op haar moeders komste wacht,
1295 Die aanspraak zou 't verwezen hart nog sterken,
Hoewel men niet aan haar gelaat kan merken
Dat zij verflauwt. De godgewijde bruid
Staat offerreede en stapt getroost vooruit.
128o wij stellen ons gelaten: wij gedragen ons onderworpen aan J.'s wil.
REI. HOFMEESTER. Dit tooneel herhaalt het motief waarmee zoowel het
ie als het 2e bedrijf besloten zijn, doch met fijngevoelde variatie tusschen
eik dezer. Zie hierover mijn V.'s Dramatiek, pag. 138.
1283 Ontraadt de hulk van 't hof niet, zeil te minderen. Maakt het raadzaam,
met minder vaart te gaan; uitstel te nemen.
1288 haar ten beste: om harentwil.
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HOFMEESTER:
Bedenk het na. Gij wilt het topzeil zwichten
1300 In dezen storm. Is dat de hulk verlichten,
In 't uiterste, in het barnen van dien nood?
Men klampt aldus veel dooden op één dood.
Als een leeuwin of tijgerin opdondert,
Het hongrig nest beroofd vindt en geplonderd
1305 Van 't lieve jong, aan hare speen gevoed,
Geaasd, gelaafd met melk en zuiver bloed,
Haar van het hart gezogen, na de vlagen
Vóór 't worpen, eerst met smerte aan 't hart gedragen;
Hoe vliegt ze voort den roover na l Zij brult;
1310 Woestijn en woud, van ijslijkheên gevuld,
Staan overend. Niet tammer, maar verwoeder
Van ongeduld, zoudt gij de dolle moeder
Haar nagels fel zien zetten in het licht
Der oogen van haar man; hem in 't gezicht
1315 Aangrijpen; niet met handen, maar met klauwen
Gewapend hem aanranden, onder 't flauwen
Der bleeke maagd, die nu, al offerreed,
Den dood getroost, van dood noch sterven weet.
De vader, die, verknocht aan zijn geweten,
1320 Niet wijken wil, mocht nutter aan een keten
Zijn gemalin dan sluiten, eer haar hand
Dit heerlijk hof krankzinnig stake aan brand,
En zij in 't vier uit wanhoop kwam gesprongen.
Wat dunkt u? Waar 't dan nut wat tijds bedongen?
1325 Wat rijp is lijdt geen uitstel: hoe het zij,
Het uitstel brengt dan niet als schade bij.
zzgg het topzeil zwichten; hetzelfde als: „zeil te mindren."
1302 „Deze éene dood zou, aldus, meerdere met zich brengen."
Deze geheele ontboezeming des Hofmeesters geeft afdoende verklaring van
het weglaten van Filopaie uit het spel (door velen berispt) tijdens deze
drie bedrijven, tot na het offer.
1312 -1318 Deze zeker zeer felle schildering van Filopaie's vermoedelijke
uitbarsting mag ons wat erg ruig dunken; de Grieken, nu Vondels
voorbeeld, ontzagen zich geenszins zulk een felle uitbarsting te toonen.
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REI VAN MAAGDEN:

I. ZANG.
Toen d'oude dwingland van den Nijl
Besloot Gods stamhuis plat te treden,
De droeve Jochebed een wijl
1330
Het kraamkind bergde, en door haar leden
Alle oogenblik een grilling ging,
En angstig aan elk haar,
In schrikkelijk gevaar
Een druppel doodzweet hing;
Het minste ruischen van een blad
1 335
De kraamvrouw, al te vroeg,
Met kracht ter neder sloeg,
Belaán met haren schat:
Beval ze, uit hoogen nood, het kind,
1 34 0In eene rieten kist verborgen,
De wufte gunst van stroom en wind,
En 's Hemels vaderlijke zorgen.
God weet, hoe 't moederlijke hart,
In dien bedrukten stand,
Om 't kostelijke pand
1 345
Beklemd was en benard:
Toen zij 't op 't water drijven liet,
De zuster al belaán
Het stil zou gadeslaan,
Gedoken achter 't riet.
1 350

1

355

I. TEGENZANG.
Hoe kon d'ondankbre vorst zoo haast
Dien voedsterheer des volks vergeten,
Al Jozefs weldaá.n! Och, hij raast,
Gelijk een tijger, van zijn keten
Geborsten, om onnoozel bloed,

Rei van Maagden. Deze wonderschoone Reizang herinnert aan het gebod

van Pharao, de eerstgeborenen Israëls te dooden, en Mozes' wonderbare
redding door Pharao's dochter.
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De toevlucht der Hebreên,
Ook zonder recht en reên,
Te plompen in den vloed:
De manlijke afkomst al gelijk,
1360
De telgen uit den stam
Geteeld van Abraham,
Te rooien uit het rijk.
De krokodil, dat moordgedrocht,
Verschoonde 't kind uit mededoogen.
1365
Denk, of zijn moeders achterdocht
Dit hartewee alleen hare oogen,
En Gode klaagde, dat ze zat
Op d'oevers van den vliet.
Wat kermt, wat klaagt ze niet,
1 37 0Van zuchten afgemat!
Hoe kropte zij de jammerklacht
Inwendig, en zag, stom
Van angst en doodsschrik, om,
Beducht voor 's konings wacht!
II. ZANG.
1

375

1380

1385

d'Alziende wachter, die nooit sliep,
En Jakobs afkomst trouw bewaakte,
Zag uit den Hemel neer, zoo diep,
Op 't vlotend kraamkind: dat genaakte
Den oever, daar de koningin,
De dochter, in het groen
Van 't lachende seizoen,
Verkwikte hart en zin.
Het kleentje viel haar in den schoot,
Al schreiende. Zij kust
En welkomt het met lust,
Beschut voor 's waters nood.
Zij koestert het aan 's moeders borst

1365 achterdocht: vrees.
1379-1380 De koningin, de dochter: niet

de koningin zelf, maar haar dochter.
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En trekt het heerlijk op in 't ende,
Voor haren zoon, gelijk een vorst;
Totdat het, na geleên ellende,
Zijn stamhuis rukte uit Faro's macht,
Die voort met zwaard en speer,
In 't midden van het meer,
Het roode meer, versmacht:
Daar Gods genootschap op het strand
Met zang en spel God looft,
En aller stammen hoofd,
Gehandhaafd van Gods hand.
II. TEGENZANG.

1400

1405

1410

1415

Och! of God mede eene uitkomst gaf
Aan Ifis' onbewuste moeder,
Ten beste van haar vrucht, dus straf
Te handelen van haren hoeder
En eigen vader, om een woord,
Een onbeschaafden eed,
Te sterken overwreed
Door 't offer, nooit gehoord:
Zoo mocht haar dochter nog, ten stut
Des lands, een braven held
Gewinnen, die in 't veld,
Als Mozes, 't volk beschut.
Wat zal men eerst beklagen: of
De schoonheid, óf het jonge leven,
Of haar standvastigheid? een stof
Voor dichteren, om op te zweven.
Wat gaat de ontstelde moeder aan,

1388 trekt het op: voedt het op.
1389 Voor haren zoon: als haren zoon.
1400 onbewuste moeder: onkundig van het leed.
1401-1402 dus straf te handelen: die aldus gestreng staat behandeld te

worden.
1404 onbeschaafden eed. ruwe, onmenschelijke eed.
1415 Wat gaat aan: hoe zal zij ontsteld zijn!
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Als zij, verheugd van geest,
Op 't blijde zegefeest,
Dit jammer zal verstaan?
Waarmee verschoonen wij voor haar
Ons stillezwijgendheid
Van 't offer, lang beschreid?
0, schendig moordaltaar!

HET VIERDE BEDRIJF

IFIS. HOFPRIESTER. JEFTHA. HOFMEESTER.
IFIS:
Geen hijgend hart, vervolgd en afgeronnen,
Verlangde ooit meer naar koele waterbronnen,
1425 Als mijne ziel, na zooveel strijds, verlangt
En hijgt naar God, waaraan mijn leven hangt,
Der zielen troost, in 't eeuwig licht t'aanschouwen,
Daar engelen om strijd Zijn lof ontvouwen.
Hoe lust het mij in Gods onsterflijkheid
1430 Te deelen, daar men nimmer zucht noch schreit,
Maar eeuwig rust, bevrijd van zorg en kommer,
In vrede en stilte, in liefelijken lommerl
Hofpriester, gij, gewijde zegenaar
En Godstolk, die u draagt als middelaar,
1 435 Om, tusschen God en menschen, God te paaien,
Het wierookvat den Hoogste toe te zwaaien,
Gelei me, opdat, zoo hoog uit onzen dag,
Mijn offer Gode alleen behagen mag.
HOFPRIESTER:
0, schoone ziel, hoe deelt ge in 's hemels schatten
1440 Alreê zoo diep, die door 't geloof kunt vatten,
Dat weinigen begrijpen, hier beneênl
Gij zijt alreê met God den Schepper één,
Eén hart, één ziel; en uwe ziel, ontslagen
1423 hijgend hart, afgeronnen; 't hijgende hert, door de vervolging ter doods
-moehidvrlpn.
Zie Psalm XLII, vs. 2.
1426 naar God, waaraan mijn leven hangt: met wien mijn leven verknocht is.
5435 God paaien: bevredigen, verzoenen met het geëischte offer.
5437 zoo hoog uit onzen dag. K o o p m a n s verklaart dit: „zoo ver boven
ons licht," dus „in de(n) hemel." De zin zou dan zijn „opdat onder uw geleide
mijn offer althans God in den Hemel moge behagen."
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Van 't sterflijk pak, is boven alle vlagen
445
Van
wereldschheid en jammer, vrij van smet,
1
In staat van rust en zekerheid gezet.
Het alziende oog ziet neer door alle starren
En nevels, hoe wij hier beneden warren
In schaduwen, verbijsterd en verblind
1450 Van aardschheid, daar men troost noch heil bij vindt.
Geene aardschheid kan den rijksten mensch meer geven
Dan aardsch genot, een kort, onzeker leven,
Vol zwarigheên. Men plukt geen roos, of voelt
Den doren, die de hand kwetst. Hoe men woelt
1 455 Om rijkdom, hoe men zweet om eer en staten,
't Genoegen vlucht. Al lagen al de straten
Met kronegoud en schepteren bezaaid
En diamant en perlen; schijngoed paait
Geen gierigaard; geen wellust wulpsche zinnen.
1460 In Gode is 't al, daar buiten niets te winnen.
JEFTHA:
Gij gaat dan heen naar vader Abraham,
En Jozef en Manasse, vaders stam.
De wereld zijt gij moedig doorgestreden; —
Uw vader blijft in tranen hier beneden,
1465 Dus kinderloos en zonder erfgenaam.
Nu kan noch staat, zeeghaftigheid, noch faam,
Noch heerschappij hem troosten en genoegen.
De landman hoopt, na zweet en lastig ploegen
En zaaien, op den zegenrijken oogst,
1470 Die hem in 't end met aren kroont en troost;
En ik, helaas! zie hier, na d'oorlogsvjagen,
Mijn korenbloem gezengd en neergeslagen,
Mijn huwelijkshoop en vreugd teleurgesteld. ...1
IFIS:
Ter wereld is er niets dat Ifis kwelt
't sterflijk pak: het sterflijk lichaam.
mijn huwelijkshoop: mijn hoop op nàkroost uit 's dochters huwelijk.
Zie ook 1465: „zonder erfgenaam." En over de groote beteekenis hieraan
bij de Joden toegekend, mijn Studie.
1 444
1 474
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Dan vaders smert; dies wenscht zij alle rampen
Van vader nog op haren dood te klampen,
Zoo 't mooglijk waar'. Zij wenscht ook na haar dood
Te deelen in der oudren druk en nood.
Wat kan ze meer?
JEFTHA:
Geslagen bloem en lover,
1480 Och, dochter, hebt gij nog voor vader over,
En lijdt gij niet genoeg bij vaders schuld?
IFIS:
Ik bidde God dat Hij u met geduld
Begiftige, om dit rustig uit te harden.
Ai vader, scheur uw kleeders niet aan flarden,
1485 Keer 't aanzicht niet weemoedig van mij af.
Mijn sterven is een zegen, geene straf.
Gehoorzaamheid, vrijwillig voorbereiden
Zijn speelnoots, die mij naar dees' staatsie leiden;
Ik reken 't mij ter eere toe naast God,
0
Uitdeeler
van eens ieders staat en lot.
1 49
Ik durf den dood nu onder d'oogen tergen.
Zoo 't anders lag, men had mij op de bergen
Geborgen, of bijtijds een wisse wijk
En vrijburg opgespoord in 't heidensch rijk.
JEFTHA:
1 495 Hoe kan dees' hand dien blanken hals doorhouwen,
Dat zuiver sneeuw?
IFIS:
Volg Abram, dien getrouwen
Aartsvader, vorst en spiegel van 't geloof,
Dat God behaagt.
JEFTHA:
Waar' Jeftha blind en doof,
Hij zage u niet, noch zou dit woord niet hooren.

1 475

1475-1476 Zij wenscht alle rampen haars vaders in haar dood van hem
af te nemen; ze als aan haar sterven bevestigend. (Zie ook vs. 5302.)
1491 tergen: tarten.
1 493 -1 495 Toespeling op de lezing van het Jeftha-verhaal, dat Ifis niet geofferd zou zijn, doch in de bergen als non zou zijn verbleven (Zie S t u die,
Studies en Lezingen, pag. 197).
Vondels Spelen: Jeftha. 6
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God geve dat, uit 's Hemels negen koren,
Een engel dale, eer Jeftha, doodsch en bleek
Van schrik, u treffe; opdat hij 't slagzwaard steek'
Onbloedig in zijn scheede. 0 overwreede,
Kunt gij dit zwaard wel rukken uit de scheede,
1505 En houwen op dit schoone lichaam toe?
Waar ben ik? Och, wat wordt me bang te moê!
Hofpriester, och, vergeef het mij: aan 't bidden!
Och, bid! God sterk' mijn kloppend hart in 't midden
Der gruwelen en nare afgrijslijkheên.
1510 Wat rust is hier voor mij geschapen? Neen,
Hier is geen rust, geen vreugd voor mij geschapen.
Dit is de held, die onlangs, braaf te wapen,
Twee slagen sloeg, zoo stout en onvermoeid;
Daar zooveel lands, van stroomen bloeds bevloeid,
1515 Verdronken legt, en wit bezaaid met schenkel
En bekkeneel; daar 't krijgsvolk over d'enkel
Door plassen bloeds moet waden. Dit's de held,
Die met één slag drie reuzen teffens velt.
Alle oorlogseer loopt in één slag verloren.
1520 Daar bloost ze, die monarchen zou bekoren,
Assyriën, den Perziaan en Parth.
0 boezem, steekt een tiger in dit hart,
Geen vaders hart? Verschijn uit alle hoeken,
Verschijn en koom den dochterslager vloeken,
1525 Wat vloeken kan: 'k heb God noch mensch ten vriend.
Vloek Jeftha vrij, gelijk dit stuk verdient.
HOFMEESTER:
De Landvoogd ga met mij wat aan een zijde.
15oo

x5oo Negen koren: Negen sferen; negen Engelenreeksen. Zie Inleiding tot
Lucifer.
1507 Hofpriester, och vergeef het mij. Geen duidelijker blijk, hoe Vondel in
zijn Jeftha meeleefde, dan dit trekje. J. is zoo ontdaan van de verschrikkelijke
taak, die hem wacht, dat hij vergeet hoe straks de Hofpriester hem van die
offering wilde afbrengen. Hij ziet nu in zijn eigen wankelen een verzwakken
van zijn plicht jegens God en vraagt voor die verzwakking den man Gods

vergiffenis.
x5xz braaf te wapen: dapper in den strijd.
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JEFTHA:
Hofmeester, och, bedenk eens wat ik lijde!
Mijn haren staan te berge. Een druppel zweet
1530 Hangt aan elk haar. Wat pijnigt mij zoo wreed?
HOFPRIESTER:
Het is geen tijd een veege meer te vergen.
HOFMEESTER:
Gord af dit zwaard; gord af! 'k Zal 't heimlijk bergen,
Bedekken met mijn kleed, opdat ze niet,
Vóór 't ende van inbeelding doodsch verschiet'.
1 535 Wanneer ze knielt op d'oevers van haar leven,
Het hofaltaar, zal ik 't u wedergeven.
JEFTHA:
Daar is het. Och! dat mijn genegenheid
Haar schrik aanjage, in doods verlegenheid,
Is wreedheid, geen genegenheid uitdrukken.
154o De droefheid kan het vaders hart verrukken,
Dat hij verdwaalt, in dit verbaasd beleid,
Van reedlijkheid en van voorzichtigheid.
HOFPRIESTER:
Gij zult haar hart door dit gekerm vertsagen.
JEFTHA:
Hoe kan ik min dan God mijn hart uitklagen?
1 545 Benij me niet, helaas, een luttel tijd.
HOFPRIESTER:
Dees' weeklacht voedt den innerlijken strijd,
Als olie 't vier; als bulderende vlagen
De wateren tot aan de starren jagen.
HOFMEESTER:
Bezwijkt de maagd, een maagdenhart is teêr,
1531 „Dit is geen oogenblik om een die sterven moet op zwaarder proef
te stellen." Nu het oogenblik daar is, heeft Ifis' vrome doodsbereidheid den
priester geheel verwonnen en doet hem fijn bezwaar tegen het offer vergeten.
1 534 van inbeelding doodsch verschiet': „door zich 't offer voor te stellen
doodelijk te ontstellen."
1540 verrukken: vervoeren, tot krankzinnigheid toe. Verder:
1 54 1-1 54 2 „Zoo dat hij in het behandelen van dit ontzettende geval, van
redelijkheid en voorzichtigheid afwijke."
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55 0 Wat gaat ons aan?
IFIS:
Nu kerm, nu klaag niet meer.
Gij waart dus lang mijn vader, mijn behoeder:

Nu ken ik God. Geen vader, geene moeder
Heeft langer deel aan Ifis, als voorheen:
Die naam heeft uit. De Godheid is alleen
1 555 Mijn vader en mijn moeder beide t'zamen.
Nu hoeft gij u dit offer niet te schamen.
Nu is het valsch dat gij uw dochter slacht,
Uw eigen bloed zult storten. Staak dees' klacht,
Dit hartewee: ik ben den hemel eigen.
í56o 't Geloof is nu mijn schild, die op geen dreigen
Noch kerven past van zwaard, of iemands hand.
Op dezen schild van louter diamant
Zal 't snedigste metaal in stukken springen,
Zoo bros als glas. 't Is tijd, God lof te zingen.
1565 Mijn hart gevoelt alreede een nieuwe kracht,
Als Izak, die getroost den slag verwacht,
De wereld vóór zijn sterven afgestorven.
Laat rollen 't hoofd: de ziel blijft onbedorven,
Ontslagen van den hoofdeloozen romp,
1 57 0 Een handvol klei en stof, een aardsche klomp.
Koomt herrewaart, mijn speelgenoots, mijn reien!
Het is een tijd van blijschap, niet van schreien.
Hoort wakker toe, hoe gij u dragen zult.
Betaalt me nog deze allerleste schuld.
Wanneer
ik sta voor 't outer, wilt niet schrikken,
1 575
Maar scheidt mijn haar in vlechten, valt aan 't strikken,
En windt het om mijn hoofd, gelijk een kroon.
Zoo zal mijn hals gansch bloot staan, en ik, schoon
Ten slage, voor den offraar nederknielen.
Wat gaat ons aan: Hoe staan wij er dan voor?
Nu is hei valsch: Nu is het onjuist. — Zij is nu niet langer zijn dochter,
doch Gods kind. (mystiek!)
1563 '1 snedigste: 't scherpst snijdende.
1568 onbedorven: zuiver.
1579 schoon ten stage: geheel bereid voor den slag.
1 55 0

1 557
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1580 Laat maagden, zuivre en onbesmette zielen,
En zusters mij bewaren, best elk mag,
Zorgvuldig om dit lichaam, na den slag,
In 't vallen met mijn kuisch gewaad te dekken.
Zoo zal geen oog mijn zuiverheid bevlekken
1585 Na mijnen dood: en, eer men 't lijk verbrandt,
Dat zij 't in pluimaluin met hare hand
Bewimpelen, geen mans mijne eer verkorten.
Zij zullen d'asch in deze doodbus storten,
Die uwe zorg bevolen blijft. Terstond
1590 Het staatsiebed gespreid, en zet u rond
Om d'offerasch en doodbus, overschenen
Van lampen, om mijn uitvaart onder 't weenen,
Te houden, totdat moeder, nu niet meer
Mijn moeder, uit het leger wederkeer'.
1 595 Nu kust me nog voor 't lestel Ai, feestgenooten,
Ai, schreit niet meer! Al nats genoeg vergoten:
Genoeg geschreid, twee maanden achtereen.
'k Verlaat u en dees' wereld, ga daar geen
Ontsteltenis, geen staatsveranderingen
1600 Opwellen, nooit de starren ondergingen.
En nu, God lof, aanvaarde ik mijne reis.
Vaar eeuwig wel, o vaderlijk paleis,
Daar ik geteeld en opgevoed in weelde,
Mij zooveel staats en ijdelheid verbeeldde.
16o5 Aartsvaders, neemt als een dankofferpand,
Ontvangt mijn ziel, tot heil van 't vaderland.
Zij raakt geen aarde, en zweeft u vroolijk tegen.
HOFPRIESTER:
Nu kniel: ontvang nu Gods en Arons zegen:
Gods aanschijn straal' genadig van omhoog
1610 U toe, en schijn door dezen regenboog
1586 pluimaluin: „amianth, een onbrandbare stof, waarvan de ouden volgens
Plinius lijkkleederen vervaardigden, om de asch van 't lichaam gescheiden
te houden van die van het vuur."
1592 om mijn uitvaart, onder het weenen te houden. Dit treuren om een doode
is meer Joodsch dan het verbranden en bewaren van de asch in een offerbus.
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Van tranen uit den hemel op u neder!
Gij kwaamt van God, Hij wellekomt u weder.
Gij maagden, juicht en triomfeert met palm:
Zij stapt verheugd ten outer op dien galm.
REI VAN MAAGDEN.

1615

1620

1625

1630

1635

I. ZANG.
Laat gehoorzaamheid
Toonen haar vermogen
In dees' maagd, bereid
Zonder traan in d'oogen,
Jammer en misbaar,
In haar lentedagen,
Willig op 't altaar
God zich op te dragen
Tot een offerand,
Voor het vaderland,
Om den vaderlijken eed
En het vast verbond,
God met vrijen mond
Toegezworen, eer men streed,
In zijn kracht te zetten,
Zonder dwang van wetten,
Tot een spiegel voor de jeugd,
Die hieruit zal leeren
God in d'oudren eeren.
0 hoe zeldzaam is dees' deugd!
I. TEGENZANG.
Wie gerust en stil
Zich kan overgeven
Aan een anders wil,
Zonder wederstreven,

16S5 Hier wordt Ifis' bereidwillige onderwerping aan haar vaders wil ge
roemd — als tegenstelling tot Jeftha's hardnekkige eigenzinnigheid, die
alleen met zijn „eigen oordeel" te rade wilde gaan. Het is de zielegesteldheid
van het katholicisme tegenover die van het protestantisme.
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1665

1670

In gelatenheid,
Tegens eigen oordeel,
Dat hiertegens pleit,
Afstaan van zijn voordeel,
Heeft een sterker macht
Onder zich gebracht
Dan die heiren overwint,
Of het woest geweld
Van een boschreus velt,
Of een leeuw, die 't al verslindt.
Keur en zinlijkheden
Met den voet te treden,
God ten prijs, tot 's naasten baat,
Is een strijd gestreden,
Hooger dan de reden
En 't verstand der wijzen gaat.
II. ZANG.
Izak, Abrams zoon,
Volgde zijnen vader,
Hield dien hoogen toon.
Ziet ze bel te gader:
't Outer staat gebouwd:
Izak, 's vaders zegen,
Knielt op 't offerhout.
Abram trekt den degen
Om te slaan, als hem
d'Engel met zijn stem
Uit den hemel tegenhiel,
En beval den ram
t' Offren in de vlam,
Dat den hemel meer beviel
Dan den eerstgeboren
In zijn bloed te smoren,
Met des offraars hart vernoegd,

1649 Keur en Zinlijlcheden: eigen verkiezing en neigingen.
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Gode op Zijn behagen,
Willig opgedragen.
Ziet hoe hier die kroon op voegt!
1675

í68o

1685

1690

II. TEGENZANG.
Izak streek deze eer,
Maar hij moet het geven,
Nu een maagd, dus teêr,
Niet ontziet haar leven
t' Offren onvervaard,
Zonder tegenspreken,
Aan heur vaders zwaard.
0, gehoorzaam teeken!
d'Eeuwen zullen lang,
Met tooneelgezang,
Loven dees' heldinnedaad,
Die het mannehart
In het knielen tart,
Met een ongezwicht gelaat.
Och, dat nu een engel
Dezen strik ontstrengel',
God den wil neem' voor het werk.
Maar zij, voortgedreven,
Kiest den dood voor 't leven.
Yver valt den dood te sterk.

1674 Die kroon, nl der gehoorzaamheid, zoo straks toegekend.
1675-1676 Izak heeft aanspraak op die eer verworven, doch moet haar
opgeven.
1687 tart. tart haar te overtreffen.
x688 on gezwicht: niet weifelend.
1691 voor liet werk: voor de daad.
1694 IJver: in den zin als van „ijveren voor een goede zaak: geestdrift."

HET VIJFDE BEDRIJF

JEFTHA. HOFPRIESTER.
JEFTHA:
1695 0 avondzon, die, steil aan 't overlenen,
Uw stralen, nu vermoeid en afgeschenen,
Zult zinken en in 't westen ondergaan;
Jaag voort, jaag voort! indien ge stil bleeft staan,
Of deisde voor dit outer; ras aan 't zinken!
1700 Haal in 't verzuim, om andren toe te blinken,
Die waardiger verdienen, 't heilig licht,
Den glans van uw gezegend aangezicht,
t'Aanschouwen, dan dees' schelmsche dochterslachter,
Aartsmoordenaar, bloedschender, wetverachter,
1705 Die naar den mond der wetgeleerden noch
Gods priesters niet wou luisteren. Och, och!
Nu gaan te spa, te spa mijne oogen open!
Dit outer heeft godvruchtig bloed gezopen;
Dees' handen zien besmet van 't kuische bloed.
1710 Geen haviksnest verslindt zijn jong gebroed,
Geen wollefshol vernielt zijne eigen jongen:
En ik, die 't woên des Heidens heb gedwongen,
Afgrijslijkheên en tijgers leidde aan band,
1697 zult zinken (in den zin van het duitsche senken, Eng. to sink): doen

zinken.
1699 0f deisde voor dit outer enz. — of terugdeinsde van dit outer, (het zou
dl te vreeselijk zijn) zink dus rast —
1704 Aartsmoordenaar: ergste moordenaar — bloedschender: niet in den
gewonen zin, maar: „die de hand schennend sloeg aan zijn eigen bloed."
1710 -1711 Geen hauiksnest,.. geen wollefshol. Eigenlijk: „geen havik,
geen wolf."
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Bedwong mij niet, noch deze dolle hand,
1715 Dus rood geverfd in 't bloed der zuivre aren.
Ik zie den geest der maagd rondom mij waren:
Daar staat ze: zie, hoe zij nog waart en spookt.
Leg af dit zwaard, dit gruwzaam zwaard: het rookt
Van edel bloed. Och, breng het uit mijne oogen,
1720 Dat driewerf, uit versaagdheid en meêdoogen
En schrik ontzag te treffen, toe te slaan
Op 't marmerbeeld. Helaas, het is gedaan,
Mijn eer, mijn staat, mijn bloed en al verloren.
Wat klaag ik! Och, de Hemel heeft geene ooren!
HOFPRIESTER:
1725 Het naberouw volgt, als een gezellin,
Hardnekkigheid, die haren eigen zin
Bewierookt, meer dan God en Gods bevelen.
Een wonde, die zich niet wil laten heelen,
Roept spade om hulp, als 't heelen, lang verlengd,
1730 Met groot gevaar van 't leven is gemengd.
JEFTHA:

Och, vader, och, ik heb mijzelf verraden,
En voel met recht de nasmert van mijn daden.
'k Heb dwaas beloofd, stond stip op dit besluit,
En voerde mijn belofte godloos uit.
1 735 Ik ken mijn schuld en worp me voor uw voeten,
Bereid, kan 't zijn, dit zwaar vergrijp te boeten.
HOFPRIESTER:
Dat zware stuk eischt rijper overleg
En hooger macht.
JEFTHA:
Verstond ik, langs wat weg
Dit lasterstuk te zoenen stond, geen lijden
1740 Viel mij te zwaar. Ik stelde 't hof ter zijden,
Vergat mijn staat en bedgenoote en al:
Geen steile rots viel mij te steil, geen dal
Te droef, te diep, in op en neer te stijgen,
1714 dolle hand: krankzinnige hand.
1729 lang verlengd: lang uitgesteld.
1738 en vlg. — Zie Studies, pag.

224.
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Door doornehaag, baarvoets, bezweet, te hijgen
Naar mijnen aam. Ik trok een harenkleed
Aan 't lijf, en vastte in asch met harteleed,
In eenzaamheid en wouden en woestijnen.
Bedenk vrij, haal te zamen alle pijnen,
Weedommen en verdrieten en geklag:
1 75 0 Indien ik God alleen vermurwen mag,
Geen strengheid zal mij hinderen noch keeren.
HOFPRIESTER:
Hij dwaalt niet heel, die zich wil laten leeren.
Toen d'aarde lag besmet om 't eerste altaar,
En Abels bloed den broedermoordenaar
1 755 Ter vierschaar daagde en wraak riep, dat, van vreezen
En doodsschrik, al zijn haren teffens rezen,
Gods donderstem hem dreigde, vlood hij heen,
En kreet verbaasd, van wanhoop afgestreên:
„Wat hebbe ik een groot lasterstuk bedreven!
1760 God zelf kan mij dit nimmermeer vergeven!"
Doch gij, die uw vergrijp bekent dus spa,
Vertwijfelt niet, maar hoopt op Gods gená,
Die machtig al Zijn werken gaat te boven,
Geene engletong genoegzaam kan volloven.
1765 Volhard in dit betrouwen. Trek terstond
Naar Silo toe; daar kunt ge u met Gods mond
Verzoenen en vergiffenis verwachten.
d'Aartsofferaar, de toevlucht der geslachten,
Die nacht en dag bespiegelt 's Hemels wet,
1770 Alleen zijn voet in 't allerheiligst zet,
God vraagt om raad, naar Arons stijl en zeden,
Zal offeren en, vierige gebeden
Uitstortende, u door middelen en raad
Herstellen in den allereersten staat.
JEFTHA:
1 775 Zal ik niet eerst mijn bedgenoot verbeien,
Haar ongeduld neerzetten onder 't schreien?
1 745

1750 God alleen: als ik God slechts.
1763 Gods mond: de Opperpriester.
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HOFPRIESTER:
In geener wijze. Uw tegenwoordigheid
Zal 't hartewee verbittren. Geen bescheid,
Geen reden kan dien stroom van droefheid breken.
178o Met hoeft ze eerst bot te geven, zacht te smeeken,
Te handelen omzichtig en met schroom:
Gelijk een arts het krankbedde, in den droom
Der koortsen, als d'ellendige is aan 't woelen,
Den brand, in 't brein geslagen, poogt te koelen,
1785 Het flauwe hart te sterken meer en meer,
En na dien brand te koesteren, om weer
Het lijf allengs zijn eerste kracht te geven.
Laat mij begaan: ik weet met haar te leven.
Het heelen van u beiden eischt groot geduld,
1790 En raad en tijd, zoo gij genezen zult.
HOFMEESTER. JEFTHA. HOFPRIESTER.
HOFMEESTER:
De slotwacht ziet twee muilen herwaart vliegen.
Zoo d'oogen hem in 't uitzien niet bedriegen,
Het is mevrouw, met eenen heer verzeld.
De stofwolk rolt vast steêwaart over 't veld;
1 795 De landvoogd stelle op hare toekomste orden.
JEFTHA:
0 God, wat raad?
HOFPRIESTER:
Laat mij hiermee geworden.
Gij hofstoet, geef u met den landsheer voort
Naar Silo toe. Rij fluks door d'achterpoort
De jachtlaan door, om niet mevrouw t'ontmoeten.
i800 De bodem, op 't getrappel van de voeten
Der muilen, dreunt en davert overwijd.
In Gods naam, spoed: het is geen dralens tijd.
1780 Men hoeft ze eerst bot te geven: Moet haar eerst veroorloven haar smart
bot te vieren.
1 795 toekoriste: aankomst.
1796 geworden: betijen.
x8ox overwijd: in wijden kring.
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JEFTHA:
In dezen schijn van d'echtgenoote scheiden?
HOFPRIESTER:
Het is hoog tijd; gij moogt haar niet verbeiden.
JEFTHA:
18o5 Hofmeester, biê den vader uwe hand,
Opdat ze niet, terwijl de rouw 't verstand
Aan 't hollen helpe, ons' jammer nog verzware.
Wij rijden heen.
HOFPRIESTER:
God zeegne, God beware
U middlerwijl op uwe bedevaart.
18ío Levijten, voort; komt haastig herrewaart!
Mevrouw genaakt: helpt ons haar droefheid stieren,
Intoomen, en bijwijl den breidel vieren.
't Is groote kunst, een mateloozen rouw
Te matigen. De stad, het hofgebouw,
1815 En al de berg zal galmen op dat huilen,
Uit hol gewelf, spelonke, en nare kuilen.
Zij nadert vast. De wind verwaait het stof
Vooruit. Men sluit' de binnepoort van 't hof.
Wat werken kan, dat repp' zich, valle aan 't breken
182o Van 't moordaltaar op 't voorhof. Laat geen teeken
Van 't offer haar bedroeven. Rept u, ras.
Rukt af tapijt, feestoen. Een ander wasch
Het bloed af. Brengt al wat de wraak kan tergen
Uit d'oogen. Och, zij hoopt haar kind te bergen,
1825 En komt te spa! Staatjoffers! haast u, spoedt!
Vliegt snel vooruit, de moeder in 't gemoet!
Betoomt ze, stut d'ontstelde met uwe ermen.
Mij dunkt, ik hoor ze alreê van verre kermen.
Brengt stoelen; brengt hier rozewater, dra,
183o Eer zij bezwijm'. Zoo d'opperste gena
1803 schijn: toestand.
1805-1807 bie den vader uwe hand: „help

zinnigheid te vrijwaren."
1816 nare kuilen: angstige afgronden.

mij, door mijn vrouw voor krank-
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Haar hart niet sterk', het is hier omgekomen.
God spaar' ze lang, ten troost van alle vromen!
HOFPRIESTER. FILOPAIE. HOFMEESTER.
HOFPRIESTER:
Zijt wellekoom, Mevrouw.
Waar is mijn lam,
FILOPAIE:
Mijn hart, mijn ziel, de hoop van onzen stam?
1835 Waar is mijn kind, mijn bloed?
Het is daarbinnen.
HOFMEESTER:
FILOPAIE:
Laat los; laat los, het gaat mij aan de zinnen;
Laat los, laat los, ik wil mijn dochter zien.
HOFPRIESTER:
Mevrouw, bedaar een poos: het zal geschiên.
FILOPAIE:
Belet ge mij, mijn eigen kind te spreken?
1840 Geweld, geweld! Wat's dit? Och, och! ik reken
De maagd om hals. Waar steekt de moordenaar?
Laat los! Laat los! Waar schuilt die booswicht? Waar
Verbergt hij zich, die vloek, die dochterslachter?
Daar ziet men hem: laat los! daar schuilt hij, achter
1845 Den pijler van het hof in 't hofpoortaal.
Wie wapent mij met fakkelen en staal
En vier en zwaard? Brengt wapens! Hofstoet, mannen,
Geweer, geweer, dat ik hem aan mag rannen!
Onthoudt men mij geweer en wapen? Neen,
1850 Nog weet ik raad, om hem met kracht vaneen
Te scheuren, fel te nemen op mijn tanden,
Veranderd in een weerwolf, deze handen
In klauwen. Wee die mij mijn dochter rooft!
Daar ruk ik hem zijne oogen uit het hoofd,
1855 Dat valsche hart ten boezem uit, de darmen
Ten buik uit. Ziet hem spartelen; hoort hem kermen!
Dat is zijn loon. Mijn dochter ziet het aan.
1836 het gaat mij aan de zinnen: of ik zal krank van zinnen worden.
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Zij lacht er om, en laat niet éénen traan:
Met reden: niet te schreien, met geen reden!
í86o Hij luisterde naar tranen noch gebeden,
In 't slachten der onschuldige op 't altaar.
Dit's Abraham! Hij neemt Gods aanspraak waar!
Nu denk dit na: de vader, 's volks behoeder,
Vernielt zijn kind: Met recht. Waarom? De moeder
1865 Had deel noch recht aan 't kind: 't behoorde hem.
De moeder was haar vreemd en had geen stem
In dit gerecht. De vader is 's lands rechter:
Bestraf hem niet. Dit is de vrome vechter,
Die 't volk beschut, zijn eigen hof vernielt,
1870 Zijn eigen oor en erfgename ontzielt:
Is dat niet blij zijn dochter uitbesteden?
Ter bruiloft gaan? Was ooit een onbesneden
Dus onbesneên van zeden en van aard? —
Wat is er, dat een mensch niet wedervaart!
1875 Men stierde mij van kant door boze treken.
Och! liet men mij ten minste haar eens spreken,
Voor 't allerjongst, zoo hadde ik nog mijn hart
Eens uitgeklaagd; nu kropt het deze smart,
Dit wee, en zal 't_ inkroppen al zijn dagen.
i88o Maar 't is te spa! Helaas, hier baat geen klagen:
De dood bekruipt mijn leden, dat ik 't voel.
Mijn hart bezwijkt.
HOFPRIESTER:
Nu zet ze in dezen stoel.
Het hart wordt flauw. Laat rozewater brengen,
Het aangezicht met eenen tak besprengen.
1885 Staatjoffers, helpt; gij ziet hoe zij verflauwt.
Ontrijgt ze, ontrijgt ze om 't hart, ter dood benauwd.
1859 vlg. „Er valt niet te schreien. Tranen zouden Jeftha toch niet vermurwen."
2862 Over de vlijmende ironie dezer ontboezeming zie mijn Vondels Dramatiek.
1872 uitbesteden: uithuwelijken.
x886 Ontrijgt ze. De dichter denkt hier aan het 17e eeuwsch costuum, waarin
men zijn stuk zou aankleeden, en waar de vrouwen dus met ingeregen keurslijf zouden optreden.
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HOFMEESTER:
Het moeders hart, helaas, kan nimmer liegen.
Wat middel om den rouw in slaap te wiegen?
Wat boete is hier voor onherhaalbre scha?
HOFPRIESTER:
1890 Dat onheil sleept een staart van jaren na.
De reden en de tijd moet dit genezen.
Ik zel ze, indien het hart bekomt, belezen
En smeeken en involgen, zacht en zoet,
Ten leste door troostmiddelen 't gemoed
1895 Ophelpen, door beloften 't hart verlichten.
HOFMEESTER:
Gij zult haar heer en 't hof en elk verplichten.
Het schijnt, dat zij verkwikt, zich weder rept,
Het aangezicht weer lucht en adem schept.
Besprengt ze weer met verschen dauw van rozen.
1900 Men ziet ze allengs opluiken, weder blozen.
HOFPRIESTER:
Schep moed, mevrouw, en zoek uw troost aan God.
FILOPAIE:
Mij docht, ik zag mijn dochter, die voor 't slot
Haar moeder zocht, met tranen overgoten;
Maar och! de deur bleef tusschen be? gesloten.
1905 Op dat gezicht verdween ze uit mijn gezicht.
De zoete droom heeft mijn gemoed verlicht.
HOFP$IESTER:
Geloofd zij God, die, in gezicht en droomen,
Zijn Heiligen is dikwijls voorgekomen,
Ook Jozef, toen hij in den kerker lag,
1910 Eene uitkomst gaf, schoon hij geene uitkomst zag.
De Godheid, in 't beoogen van elks zegen,
Houdt onbekende en wonderlijke wegen.
Getroost u met uw toebescheiden lot.
1897 verkwikt: bijkomt.
1904 lusschen bei: tusschen ons beide.
1912 „volgt ons onbekende en wonderbare paden."
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FILOPAIE:
Gebeurde mij mijn dochters overschot
1915 Nog eens te zien, het zou nog troostbaar schijnen.
HOFPRIESTER:
Staatjoffers, ras, schuift op de lijkgordijnen.
Mevrouw, God geev' dat gij den rouw verzet.
Daar ziet ge nog den rei in 't staatsiebed,
In rouw rondom de doodbus neergezeten,
192o De maagden rood en jammerlijk bekreten,
En treurig om het offren van de maagd,
Die God door haar gehoorzaamheid behaagt.
FILOPAIE:
Wat zien we? Och! geeft de doodbus. Laat ons kussen,
Omhelzen, en den rouw met tranen blusschen.
1925 Verzadigen met zuchten, nimmer moê.
HOFMEESTER:
Gij maagden, reikt mevrouw de doodbus toe,
Zoo zal de druk het hart niet overstulpen:
Een treurig hart is met geklag behulpen.
FILOPAIE:
Och, Ifis, och, ik scheidde flus:
Gij trokt ten berge met uw reien,
1930
En komt me thuis in deze bus.
Gij scheidde, om eens voor al te scheien.
Godvruchte lentebloem, gij zijt
Ontijdig, als een damp, verdwenen,
In 't vroolijkste van uwen tijd;
1 935
Uw morgenzon heeft uitgeschenen;
Een wolk benijdde uw schoonen glans.
1915 het, nl. het verdriet.
1923 we? och: Saam te trekken om het rythmus.
5929 enz. Voor klachtzangen als deze gebruikt Vondel steeds gaarne den
rijmenden viervoet. Zie ook de klacht van Ruben over Jozefs rok, in Jozef
in Dothan; de Gebroeders etc. Blijkbaar is V. hier trouwens geinspireerd
geweest door zijn herinnering aan Sophocles' E 1 e k t r a. (Zie St u die,

noot

22).

1929 ƒlus: luchtig; zonder kwaad vermoeden.
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Is dit een eenig kind besteden?
Is dit den blijden bruiloftsdans
1940
Aanheffen, u in purper kleeden,
En kronen op den vorstentroon,
In eenen drang van alle menschen?
Kon uwe heerlijkheid, zoo schoon,
Zoo gansch verwelken en verslensen?
Verwachtte ik dus uit uwen schoot
1945
Kindskinders en nakomelingen?
Mijn hoop en toeverlaat is dood.
0 wereld vol veranderingen!
Wat is het aardsch betrouwen broos!
1 95 0Nu treur ik droef en kinderloos.
HOFMEESTER:
Ontlast mevrouw. Ontvang de doodbus weder.
FILOPAIE:
Staatjoffers, helpt me, en zet me in 't rouwbed neder,
Dat ik te nacht met haar mijn hart uitklaag',
Mij zelve trooste, indien het God behaag'
1955 Mijn kleen geduld door zulk een bitter lijden
Te proeven.
HOFPRIESTER:
Eer en zege volgt na 't strijden.
Op 't zelve spoor zijn d'ouden voorgegaan.
Zij wezen u naar God langs deze baan.
Leer uw verlies geduldig overzetten.
1960 De Hemel kon dien slag des doods beletten,
Indien het Hem beliefde; maar Hij wou,
Dat ieder zich aan Jeftha spieglen zou,
En wachten van dit reukeloos beloven,
Daar Abrams last, gesterkt in 't hof der hoven,
1965 Noch Mozes' wet, gehoord van mond tot mond,
1 954 „Nu het God behaagt, mijn gering geduld door zulk bitter lijden op
de proef te stellen."
1 959 overzetten: verzetten.
196o Zie mijn Je/tha- studie, pag. 192 en 202, Stud i es en Lezing e n.
De hier gegeven reden, waarom J. niet in het dooden belet wordt, is van den
H. Chrysostomos
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Nooit den Hebreeuw noch 't stamhuis aan verbond.
Uw bedgenoot, van naberouw bestreden,
Zoekt raad, en is naar Silo toegereden,
Om zich met God en Amarias' mond
1970 Te zoenen, naar den eisch van 't wetverbond.
Ik zie hem, na verloop van lange dagen,
Voor ieder, op den hoogen zegewagen
Der Heiligen, in 't midden der Hebreên,
Ten toon gevoerd, gevierd en aangebeên.
1 975 'k Hoor midlerwijl de maagdelijke reien
Op 't plechtig feest uw dochters lijk beschreien,
Jaar in, jaar uit, vier dagen lang met druk.
Zoo groot een troost verzachte uw ongeluk!
1 973 Deze heiligverklaring van Jeftha is herkomstig van den apostel Paulus.
Zie Studie, pag. aos.

SAMSON OF HEILIGE WRAAK
INGELEID EN TOEGELICHT
DOOR C. R. DE KLERK

VOORWOORD

Bij journalistieke tooneelbesprekingen pleegt men begrijpelijkerwijze als een eerste norm ter waardebepaling van
een stuk te laten gelden een paar factoren, die eigenlijk niet
eens een abstractie maar een fictie zijn, nl.: „het
levensgevoel van den modernen mensch" en „het dramatisch
kunstinzicht van het hedendaagsch schouwburgpubliek."
Die overwegingen zijn onwezenlijk en daarom misleidend,
ook al kennen haar gebruikers er zèlf slechts betrekkelijke
waarde aan toe en al zijn dezen zich bewust zulke dingen
gemakkelijk te zeggen „bij wijze van spreken."
Er is een meer bijzonder bezwaar dan het algemeene
van de innerlijke verdeeldheid en geestelijke verscheurdheid
der moderne gemeenschap, of liever: samenleving.
En wel dit: dat merkwaardigerwijze juist het schouwburg bezoekende deel onzer uitgaande tijdgenooten doorloopend
het bewijs levert voor de onhoudbaarheid van dergelijke
waardemeters.
Want zijn, algemeen gesproken gelijk hier eisch is, de
zielkundige schoonheidsinzichten van hedendaagsche tooneeltoeschouwers niet méér denkbeeldig dan de staatkundige
begrippen van het gros der hedendaagsche kiezers ?....

Om een recent voorbeeld te noemen. Tolstoi's tragedie
van „Het levende Lijk" beantwoordt evenmin aan thans-

IV
ter -tijd gebruikelijke als aan Aristotelische of andere historische „tooneeleischen;" toch boeit dit meesterstuk de
diepste zielen met waarlijk tragische ontroering, mits natuurlijk goed gespeeld.
En beleefden we niet in één tooneelseizoen — 1912-1913 -twee reeksen van opvoeringen dezer Russische tragedie, die
psychologisch elkanders tegenstellingen waren?. ... Wat
is nu het hedendaagsche schouwburgpubliek, waarop te
roemen of zich te beroepen valt: i °. dat, wat bij deze gelegenheid thuisbleef vanwege den weinig amusement belovenden
„inhoud," samengelezen uit de krant; z°. dat, wat naar
Royaards ging en voor een deel misschien lachte; of 3 0 .
dat, wat naar Bouwmeester ging en voor een deel misschien
huilde?....
Positieve moderne tooneelwinst in onzen bioscooprijken
tijd schijnt alleen het reproduceerend kunstbegrip, dat zoo'n
ongewoon en diep-tragisch gegeven op de planken waardig
wist uit te beelden.
Ook hierover kan men het eens zijn, dat de journalistieke
Vondelbeschouwing evenmin als de academische reëel is,
waar zij de objectief-klinkende maar in werkelijkheid subjectieve en gehaltelooze munt uitgeeft van de al of niet
voldoendheid voor den „modernen tooneelsmaak." Verschil
van meening mag ook uitgesloten heeten hierover, dat het
begrip van Vondels „speelbaarheid" pas aan het begin is
van eene in zijne eindelijke uitkomst onberekenbare evolutie.

Met bovenstaand voorbehoud, is Vondels SAMSON weinig
speelbaar te noemen. Zeker is het, vergelijkenderwijs gesproken, veel minder onmiddellijk opvoerbaar dan de Jeftha.

V
Vraagt men den dichter zelf vooraf naar den „Inhoud"
van dit stuk, dan geeft hij in het kort Samson's lotgevallen
van het begin tot het eind. De gedramatiseerde inhoud
echter van het spel is eigenlijk Samson's laatste levensdag,
het Dagonsfeest der Filistijnen, hoezeer men dan ook de
geheele levensgeschiedenis van den Israëlietischen reusrichter uit het drama kan samenlezen.
De Bijbel beschrijft het verhaal, in den SAMSON gedramatiseerd, in de volgende 9 verzen:
„Toen verzamelden zich de vorsten der Filistijnen om
hunnen god Dagon een groot offer te offeren, en tot vroolijkheid; en zij zeiden: Onze god heeft onzen vijand Samson
in onze hand gegeven.
„Desgelijks als het volk hem zag, loofden zij hunnen
god, want zij zeiden: Onze god heeft onzen vijand in onze
hand gegeven, die ons land verwoestte en die onzer versla
velen maakte.
-gen
„En het geschiedde als hun hart vroolijk was dat zij zeiden:
Roept Samson, dat hij voor ons spele. En zij riepen Samson
uit het gevangenhuis, en hij speelde voor hun aangezicht,
en zij deden hem staan tusschen de pilaren.
„Toen zeide Samson tot den jongen die hem bij de hand
hield: Laat mij gaan, dat ik de pilaren betaste op welke het
huis gevestigd is, dat ik daaraan leune.
„Het huis nu was vol mannen en vrouwen, ook waren daar
alle vorsten der Filistijnen; en op het dak waren omtrent drieduizend mannen en vrouwen, die toezagen als Samson speelde.
„Toen riep Samson tot den Heer en zeide: Heere Heere,
gedenk toch mijner, en sterk mij toch alleenlijk ditmaal,
o God, dat ik mij met ééne wraak voor mijne twee oogen
aan de Filistijnen wreke.

VI
„En Samson vatte de twee middelste pilaren, op welke
het huis was gevestigd en waarop het steunde, den eenen
met zijne rechterhand en den anderen met zijne linkerhand;
„en Samson zeide: Mijne ziel sterve met de Filistijnen;
en hij boog zich met kracht, en het huis viel op de vorsten
en op al het volk dat daarin was: en de dooden die hij in zijn
sterven gedood heeft waren meer dan die hij in zijn leven
gedood had.
„Toen kwamen zijne broeders af, en het gansche huis
zijns vaders, en namen hem op, en brachten hem opwaarts,
en begroeven hem tusschen Saraä en Esthal in het graf van
zijnen vader Manue. Hij nu had Israël gericht twintig jaar."
Wij hebben in dit bijbel-citaat een paar woorden onderstreept, waarmee voor Vondels verbeelding het tragisch
hoofdmoment was gegeven: „Roept Samson, dat hij voor
ons spele." Met den oostersch-wreeden, onmenschelijken
inval van dit „spelen" heeft Vondels spelenskunst haar
tragedisch voordeel gedaan.
Het eerste bedrijf belicht, bij monde van den vijandigen
demon en de meelijdende vrouwen, het ondanks alles hiëratisch en gewijd karakter van den speler, „Gods held," gelijk
de eerste rei besluit:
„Helaas, waartoe verviel Gods held!"

In het tweede bedrijf beklaagt dezelfde rei van Jodinnen
den, zijn verleden met smart berouwenden vorst, die haar
het mysterie voorzegt van zijn straks zich voltrekkende
wraak. Het derde bedrijf brengt den w r o k k e n d e n
Samson, die misschien meer ontroert dan de w r e k e n d e
Samson. Hij „speelt" met de vorstin, die hem ten spel noodigt
in Dagon's tempel:

VII
„Kan ik met spel en zang den vrijen staat herwinnen,
Wij willen, op die hoop, een heilig spel beginnen,
Dat Gaze en al het land wel eeuwig heugen zal."

De vorstin noemt de vrouw, die mèt hem spelen zal, en
Samson gaat in op dezer medewerking en duidt aan te
begrijpen, wat spel men haar met het blinde slachtoffer
van Dalila zal willen doen opvoeren; zij mag „eerzieren"
Een spel van zinnen, dat den wulpschen aard leert stieren"

Het vierde bedrijf brengt Samson's toorn-donderende en
dreigementen-bliksemende alleenspraken, waaraan beantwoorden de onheilspellende profetieën der Filistijnsche
waarzegster. Deze vlucht onverrichterzake weg. De koralen
der Heidenen jubelen:
Haalt uw hart op, gij genooden,
Die ten offermaaltijd zult
Samson zelf op treurtooneelen
Zien zijn eigen treurrol spelen,
Schrikt niet, zoo hij briescht en bruist.

Maar het bedrijf eindigt met een zang van Jodinnen, die
de katastrophe voorspelt:
Zoo Samson Gods getijde raam,
Met een doorluchte daad zijn naam
Bezeegle, en wekke een landgeschreeuw, —
De zon zal gloeien uit den Leeuw.
Dan zal men alle Filisteenen
Zien henesmilten, doodgeschenen:
Dan smilt Gods zon een berg van steen.

Het vijfde bedrijf verhaalt het bovenmenschelijk spel
van den wreker, die gekomen was op de stemmen: „Roept
Samson, dat hij voor ons spelel"
C. R. de K.

SAMSON
OF

HEILIGE WRAAK
TREURSPEL
DEN WELEDELEN EN GESTRENGEN HEERE

CORNELIS VAN OUTSHOREN
Ridder, heere van Outshoren en Gnephoeck, Burgermeester en
Raad van Amsterdam

Hoewel God niet dan louter God en wezen is, nochtans
bespiegelen de Godgeleerden dit eenig wezen in verscheide
eigenschappen, hem toegeëigend. Onder deze eigenschappen
blijken zijne wijsheid, goedheid, en mogenheid, die zich
in Samson levendig openbaren;
want hij is van Gods wijsheid geschikt, om eenen grooten
Verlosser door zijn geboorte, leven en sterven, uit te beelden ?)
Gods goedheid blijkt in hem, als hij, door dien sterken
zijne uitgekoornen van het veertigjarige juk der Heidensche
slavernije verlost, en hen twintig jaren onder zijn rechterschap en wethouderije beschermt;
maar Gods mogenheid ontdekt zich allermeest in de
sterkheid van dezen held, bestaande in zijne haarlokken.
Het haar is niet anders dan een uitworpsel, om het hoofd te
dekken en tot sieraad te dienen, gelijk het loof de boomen
versiert en het ooft beschut. Maar wat is er onsterker dan
het haar? Evenwel werd Gods kracht te meer in deze onsterkheid geopenbaard, toen het hem beliefde, dit tot een
heilzaam ei nd te gebruiken; en wanneer de menschen Gods
1 ) Samson, bevrijder der Hebreeën, is een voorafbeelding van den Goddelijken Verlosser der menschheid.

gaven misbruiken en verwaarloozen, dan ontrukt d'Allerhoogste hun zijne genade, en laat ze onderdrukken, om hen
te leeren, hoe los zij buiten God en zijne invloeiende kracht
staan.
In den dood van Samson blijkt zijne wraakzucht, zich
wrekende, door eene heilige aandrift van Gods geest, aan
de Filistijnen, Gods erfvijanden en afgodisten, over het
uitsteken van zijne oogen. Hij overwint de vijanden door
zijn dood, tot een voorbeeld van den beloofden Verlosser en
Wetgever der menschen, die, door het voorschrift van de
wet der liefde, in het eenige woord bemin begrepen, alle
voorgaande wetgevers en wijsheid der wijzen overtreft, en de
wraakgierigheid, met wortel met al uit de harten zijner
leerlingen rukkende, deze nieuwe en volkomen wet plant,
waar tegens allen, die op zijnen naam ijdel roemen, zich ten
hoogste bevlekken, zoo menigmaal zij hun leed en ongelijk
met gedachten, woorden of werken wreken, en niet liever
door weldadigheid hunne haters overtuigen, om te toonen,
dat zij van den geest der liefde gedreven worden, naar het
onbevlekte Voorbeeld, hun in dien hemelschen Wetgever
voorgesteld.
De held Samson, van den Allerhoogste met zulk eene
onoverwinbare kracht en sterkheid gewapend, werd endelijk
ontwapend door de loosheid en bekoorlijkheid van zijne
boelschapl), om de reukelooze jonkheid te waarschuwen,
zich van de bekoorlijke streken der lichtvaardige schoonheden
te hoeden, waardoor zoovele dappere mannen ten val geraakten.
Ik oordeelde niet ondienstig, Samson in zijne versmaadheid
ten tooneele te voeren, om wulpsche zinnen in te toomen
van alle ongeregeldheid, en hen te leeren de natuurgaven
Gode, den oorsprongk van alle goed, ter eere te gebruiken.

Om dezen grootdadigen held in zijne vernederinge heerlijker te voorschijn te brengen, ontleene ik den glans van
1)

boelschap: vergelijk „heerschap."

uwen Ridderlijken naam en stam, wiens overouden luister
nu al omtrent driehonderd en vijftig jaren geblonken heeft,
in den heere Willem van Outshoren en zijnen broeder Jakob,
tot de hoogheid en eer des bisdoms van Utrecht verheven;
een stam, die sedert eene lange rij van brave mannen uitleverde, waaronder uwe voorouders, grootvader en vader
met lof gesteld worden, naardien zij het vaderland en deze
stad door getrouwe diensten aan hunne nakomelingen
eeuwig verbonden; dat mij te hooger verplicht altijd te
blijven,

Weledele en gestrenge heer,
Uwer weled. en gestr. dienstwillige
T. V. VONDEL.

INHOUD

Manoë, uit den stamme van Dan, en zijne huisvrouw,
woonden te Saraäl), lange kinderloos. Gods engel verscheen
haar eerst in 't bijzonder, daarna hun beiden, en spelde
dat hun een zoon te telen stond, die, van moeders lichaam
aan Gode toegeheiligd, wijn nochte sterken drank zoude
drinken, geene onreine spijs proeven, nochte zijn haar
laten scheren, en de twalef stammen beginnen te verlossen
uit de veertigjarige slavernije der Filistijnen; na welke
openbaringe de hemelsche gezant in de vlamme des altaars
ten hemel voer. Hierna baarde de huisvrouw den beloofden
zoon, noemde hem Samson, dat de zon beteekent. Hij, van
Gods Geest gezalfd en gedreven, zette zich neder tusschen
Saraä en Esthol. Eerst verscheurde hij te Thamnata eenen
jongen brullenden leeuw, en vond in het wederkeeren eenen
bijenzwarm in het leeuwenaas. Hij trouwde door Gods
ingeven eene Filistijnsche vrouw, en gaf op de bruiloft dit
dubbelzinnige raadsel uit:
Een eter spijst. Het sterke jong
Schaft zoetigheid voor mond en tong.

Samsons bruid, van de bruiloftsgasten [die, bij gebrek
van het raadsel te raden, den prijs, daarop gezet, verliezen
zouden], schrikkelijk gedreigd, perste den bruidegom met
vele tranen den zin des raadsels uit, en meldde het den gasten,
die hiermede dertig hemden en vierkleeders 2 ) wonnen, hun
van Samson geleverd, toen hij bij Askalon dertig mannen
1) Sarad: in den Statenbijbel Zora; gelijk we in andere bijbelspelen reeds
herhaaldelijk zagen, luiden bijbelsche eigennamen bij Vondel vaak
anders dan in den Statenbijbel: Samson voor Simson, Salomon voor Salomo.
2) vierlcleeders: kleederen om feest te vi ere n: feestkleederen.
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versloeg, en stroopte. De held ving driehonderd vossen,
koppelde ze staart aan staart, met vierwerk daarin gevlochten,
dreef ze in het korenland der vijanden, en verbrandde hun
koren, wijnbergen en olijfboomen. Hij brak den Filistijnen,
bij menigten, armen en beenen. Toen de stam van Juda,
om der Filistijnen gramschap te stillen, hem gebonden in
hunne handen leverde, rukte hij strikken en banden in
stukken, sloeg duizend mannen met een ezelskinnebakken,
waaruit l), op zijn gebed in nood gestort, eene levendige bron
sprong, die zijnen dorst leschte. Te Gaze, van zijne vijanden
bezet en besloten, rees hij bij midnacht uit den bedde, rukte
stads poorte, met beide de posten, uit hare krammen en
pannen en droeg ze op zijnen hals te Hebron op den berg.
Endelijk verliefde hij bij Sorek op de schoone Dalila, die,
lichtvaardig en geldgierig, van den vijand omgekocht, hem
verscheiden reizen listig ondertastte, waar zijne kracht in
bestond. Driemaal paaide hij haar met beuzelingen. Driemaal
gebonden, rukte de held zijne banden los, en stelde haar
en de vijanden teleur; doch ten vierden male, door het
vleien en schreien van zijne boelschap afgemat, openbaarde
hij heur hoe Gods kracht in zijne haarlokken school. Zij,
nu haar oogmerk bereikende, liet hem, in haren schoot
slapende, de zeven lokken afscheren, waarop de Filistijnen,
haar eerst den beloofden prijs toetellende, den machtelooze
overvielen, d'oogen uitstaken, en, met twee ketenen gebonden, naar Gaze 2 ) voerden, daar hij in gevankenisse most
malen, totdat, zijn haar weder aan 't wassen, de Filistijnsche
vorsten op Dagons feest vergaderden, over hem triomfeerden,
en, onder d'offermaaltijd vroolijk, den gevangen dwongen
voor hun te spelen. De held, tijd en gelegenheid waarnemende,
beval den tuchtknaap, die hem leidde, hem te brengen bij
de twee hoofdpilaren, waarop het gansche gebouw van Dagons
kerk steunde. Toen vatte hij beide de pilaren in zijne armen,
riep God om sterkheid aan, opdat hij zich over zijne blindheid
aan den vija nd mocht wreken, en boog de pilaren met volle
1) waaruit: deze lezing is ook niet volgens den Statenbijbel.
2) Gaze en Gaza wisselen elkaar in het stuk herhaaldelijk af.

kracht te zamen, waarop het gansche kerkgebouw instortte
op de vorsten en eenige duizenden van mannen en vrouwen;
zulks dat Samson in zijnen dood meer vijanden met zich vernielde, dan hij ooit in zijn gansche leven verslagen hadde.
Op dit gerucht kwamen zijne broeders en vaders bloedvrienden,
alreede op weg naar Gaze, in de stad zijne uitvaart bekleeden,
om het lijk in het vaderlijke graf, tusschen Sara. en Esthol,
te begraven, na het twintigste jaar van zijne landvoogdije
en rechterschap.
Het treurspel is getrokken uit het boek der Rechteren,
en Josefus' vijfde boek der Joodsche geschiedenissen. Het
tooneel is te Gaze, op Dagons kerkhof, bij het hof. Het
spel begint vóór den opgangk, en endigt met den ondergangk
der zonne. De Jodinnen bekleeden den rei.

DE TREURSPEELDERS

DAGON. De vorst des afgronds, en allergrootste afgod der
Filistijnen.
DE TUCHTKNAAP VAN SAMSON.
SAMSON. De landvoogd en rechter van Israël.
DE REI VAN JODINNEN.
DE VORST VAN GAZE.
DE VORSTIN VAN GAZE.
DE AARTSPRIESTER DER FILISTIJNEN.
DE WAARZEGGERIN VAN AKKARON.
DE KORALEN.
DE BODE.
SAMSONS BLOEDVRIENDEN.
FADAËL. Samsons geboorten gel.

HET EERSTE BEDRIJF

DAGON:
Ik, die den ijzren staf, van roest half opgegeten,
Beneden zwaaie, en, in den helschen raad gezeten,
Voorstelle en sluite, wat ten dienst van 't zwarte rijk
Wordt goed gekend, koom hier te Gaza, d'oude wijk
5 Der geesten, wien het lustte in open lucht te zwieren
Met vleermuisvleuglen, en dit feest te helpen vieren,
Den grooten ommegangk te volgen met mijn stoet,
Die naar den zwavel stinkt, en morsig, vuil van roet,
Met kromme krauwels kemt mijn pruik en ruige lokken,
io Al giftige adders, boos en afgerecht op wrokken
Gelijk ze 't gloeiend nest, den diepen zwavelpoel,
Ontrukt zijn, mij tot pracht; hetzij ik uit den stoel
Beneden spreke, of hier in 't heilig kerkbeeld ware,
Daar Dagons priesterdom, eerbiedig ten altare
15 Getreên, ter eere van mijn godheid stieren slacht,
Spijsoffers inwijdt, en den grootvorst van den nacht
Met juichen en triomf verwelkomt, en gezangen,
En offerspelen, daar wij, spoken, naar verlangen.
Wat wil 't een vreugd zijn, als voor onze majesteit
20 d'Aartsvijand Samson in triomf wordt omgeleid
Zoo blind gelijk hij is, aan eene dubble keten
Gesloten, en op straat getouwd, en dicht gesmeten
Met eene bolpees, van den tuchtknaap, die hem stiert,
De schakels van den toom, de keten, ruimer viert,
4 gekend. erkend, gekeurd.
9 kemt: kamt.
13 ware: vertoeve.
rg wil: zal.
22 gelouwd: geslagen, gegeeseld; dicht: dik-op; gesmeten: gestriemd.
Vondels Spelen: Samson. 2
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25 Of aanhaalt, dat hij rijst of neerstort van vermoeien,
En 't zweet bij druppels Iangs het aanzicht drupt. Hier
[groeien
Ons dienaars bij, terwijl die landplaag zucht en steent,
De voorhuidlooze Jood, de vloek van mijn gemeent',
Wat heeft ze twintig jaar en langer al geleden
30 Van dezen rechter, daar alom de Joodsche steden
Om vierden, toen hij haar verlichtte van ons juk,
Een juk wel veertig jaar bezuurd met smerte en druk.
Zooveel vermocht de kracht, hem heilloos aangeboren.
Die met de lokken nu zoo glad is afgeschoren.
35 De leeuwentemmer, kort getemd van eene vrouw,
Legt mak, gelijk een lam, gesloten in zijn kouw,
Bestoven van het meel, kan nauwlijks adem halen,
Eet brokken, als een hond. Hij grimbekt onder 't malen,
En knarsetandt van spijt. Wat plaagde hij ons vroeg,
40 Die stout voor Askalon wel dertig mannen sloeg,
Hun kleeders stroopte, en ging met al dien vrijbuit strijken.
Nog slimmer ging 't, toen hij, tot afbreuk van vijf rijken,
Driehonderd vossen ving, hen knoopte staart aan staart,
Met vierwerk, hars, en vlas, en zwavel. Hierop vaart
45 De vlam in 't koren, waar zij voor zijn geesel streven.
De hongerige vlam, in 't voortslaan nog gedreven
Van eenen sterken wind, zet al het korenland,
Veel mijlen wijd en breed, in eene zee van brand,
Zoovele duizenden van Dagons onderdanen,
5o Vijf hoofdsteên, langs de zee, en al 't gebied in tranen.
De wijnberg mist zijn druif, d'olijfboom zijne vrucht,
De korenbloem haar eer. De zeekust kermt en zucht,
Van Gaza tot aan Geth, daar onze tempelheeren
Spijsoffers, inkomste, en kerkschattingen ontberen.
55 Toen een Thamniet dees' plaag verstak van zijne vrouw,
Bezuurde 't gansche land dien smaad met zulk een rouw;
28 voorhuidlooze: besneden.
31 vierden: feestvierden.
35 kort: onlangs.
42 rijken: steden.
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En schoon de Filisteên dit straften, en den vader
Met zijne dochter in een zelve vier te gader
Verbrandden, nog sloeg hij uit wraaklust echter voort,
6o En brak ze hals en been. De Filistijns, gestoord
Met reden, kwamen fel de Joon beoorelogen,
Die zich ontschuldigden, en zelfs, tot recht bewogen,
Den rechter leverden in zijn doodvijands macht;
Toen brak hij koorde en band, als vlas, door zijne kracht,
65 Sloeg duizend helden met een ezelskinnebakken.
Ten leste kwam hij hier in Gaze nederzakken.
Men sloot de poorten toe. De booswicht, loos en valsch,
Rijst 's nachts, en neemt stads poort op zijnen sterken
[hals,
Stapt recht naar Hebron toe, als met een lichte veder,
70 En legt steêpoort en post op berg en steenrots neder.
Men bond hem reis op reis vergeefs met touw en snoer,
Totdat zijn boelschap loos de zeven lokken schoer,
Het broeinest van zijn kracht. Wij, meester door haar
[treken,
Verzuimen niet hem beî d'oogappels uit te steken,
75 Te tuchtigen. Nu zit hij hier te Gaze vast,
Jerusalem ten schimp. De macht van Dagon wast
En groeit geweldig aan. Wij gaan de Joden storen,
Brandschatten, om de scha te boeten van ons koren.
Het hof van Dagon is met reden voor den geest
80 Van onze erfvijanden, het Jodendom, bevreesd,
Dat, met de Godsdracht en zijn kistspel, heet op wreken,
Ons godheid nog eens dreigt met kracht den hals te breken,
Te bonzen van 't altaar, waarom ik, schalk en stil,
Als in slagorde, mij hier tegens kanten wil.
85 Gij allen zult vandaag, vermomd, vernist met glimpen,
En schijn van heiligheid, het Jodendom beschimpen
In Samson, die zoo lang mijn heirkracht onder hiel,
62 onischuldigden: verontschuldigden.

77 storen: verontrusten.
8i Godsdracht en zijn kistspel: omdragen der ark, waar Jehova's heiligheid

boven zweefde.
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Het voorhuidloos gebroed, dat in ons erfdeel viel,
Zooveel geweldenaars, die goon en menschen plagen,
90 En, onder schijn van recht en godsdienst, moorden, jagen,
Beeldstormen, branden, en schoffeeren, zullen zien,
Dat Dagons macht en kracht den sterksten kan gebiên,
Die 't hoofd der vreeselijke en hooggewassen reuzen
Durf met een kakebeen, zijn knods, te mortel kneuzen.
95 Een ieder vaar' daar hij zijn personaadje speelt:
Wij gaan ons zetten in 't helheilig outerbeeld.
TUCHTKNAAP. SAMSON.
TUCHTKNAAP:
Verblinde Jood, ga voort. Nu is 't geen tijd van treuren,
Het is genade, die u heden zal gebeuren,
Dat gij wat adems schept. De vorsten, alle steên
loo Vergaderen op 's lands triomffeest hier bijeen.
Gij zult nu blindeling den ommegang bekleeden,
En voor ons heiligdom geketend henetreden,
Bestoven van het meel. Verdraag het met geduld.
Al schimpt het volk: genoeg, dat gij niet malen zult,
Io5 Dewijl het vierdag is. Komt iemand u belachen,
En wilt ge dansen, 't zal u vrij staan geld te prachen,
Of vleesch, of tarwekorst. Verneemt ge wat geschals,
Gerucht van menschen, klink de bel om uwen hals.
Uit mededoogen kunt gij nog een gaaf genieten,
Iio Tot nooddruft in dien stand, vol onlust en verdrieten.
De tuchtvoogd heeft u dit om 't hoogtijd toegestaan.
SAMSON:
Nu schep ik lucht. Is 't nacht? Of schijnt de halve maan?
TUCHTKNAAP:
De zon schijnt uit de kim in velden en landouwen,
Voor menschen, waardiger het hemelsch licht t'aan[schouwen
95 vaar': ga, begeve zich.
97 verblinde: blinde.
104 genoeg: wees te vreden.
xo5 prachen: bedelen.
107 klink: doe klinken.
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i 15 Dan Samson, die zichzelf verstak van 's levens troost.
SAMSON:
Waar stappe ik bij den tast, ten zuiden of in 't oost?
TUCHTKNAAP:
Op Dagons kerkhof, bij het prinsenhof, daar d'eiken
Den grond beschaduwen, en met hunne armen reiken
Tot boven aan de lucht. Nu volg me bij den tast.
120 Ik sluite u met den ring van uw halsketen vast
Aan dezen hollen eik, een hol om in te schuilen,
Wanneer ge, moê beschimpt, belust wordt uit te pruilen.
Gij moogt hier uit en in, en prachen met de schel;
Terwijl ik in het hof uw tuchtvoogds streng bevel
125 Uitvoere, zoo 't behoort. Gij moet u zedig dragen,
Of deze bolpees zou u met de huid vol slagen
Begroeten; want de straf houdt boozen aard in tucht.
Misbruik de gunst niet van den tuchtvoogd. Zoo gij vlucht,
En niet ontvlucht, gelijk 't onmooglijk is t'ontsluipen,
130 Dat zou u schrikkelijk en fel in d'oogen druipen.
Men zou, na 't geeslen met een taaien bondel roên,
Uw taak en arbeid nog verzwaren, en u voên
Met haverkorsten, of gemalen brij van schorsen.
Gij zoudt na 't malen nog het brandhout moeten torsen,
135 En kloven, tot een boet van uw moedwilligheid.
Ik ga ten hove, daar de tuchtvoogd mij verbeidt.
Gij, tuchtwacht, hoíl u hier om 't kerkhof. Sla hem gade.
De wacht is u betrouwd, op 's vorsten ongenade.
Hij ijzer wordt door goud en list bijwijl gekrenkt.
140 Een arm gevangen vorst bedenkt dat niemand denkt.
REI VAN JODINNEN.
ZANG:
Wij dienen ons wat in te toomen,
Beschroomd aan eene zijde heen,
117

kerkhof: tempelplein.

122 uit te pruilen: uit te huilen.
14o bedenkt dat niemand denkt: Versta:

rekent er op, dat men geen argwaan
jegens hem heeft, en zou daarvan misbruik kunnen maken.
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145

150

155

16o

In schaduw van dees' kerkhofboomen
Te duiken. Vrouwen van Hebreên
Zijn al te kenbaar bij Gazanen.
Wat 's dit een heerelijke kerk!
Hoe krielt de stad van onderdanen
En burgerijen! Wat een werk
Is 't hof, ten hemel opgetogen!
Wat galerijen zien we hier!
De marmerpijlers dragen bogen
Ten trots gewelfd. Wat staat het dier,
Zoo groot een kerk in top te bouwen
Tot aan de starren! Reuzenkracht
Heeft uit de rots arduin gehouwen,
Dit uitgevoerd met volle pracht.
Och, kende God hen voor zijn vrienden!
Och, of ze Belzebub niet dienden,
Noch Dagons beeld, noch Astaroth,
Maar 't eenig wezen, Jakobs God!
TEGENZANG:

165

170

Dat lot is ons ten deel gevallen,
En niet den blinden Filisteên.
Wat baten hoven, sterke wallen,
Geweer en wapens? God alleen,
Bij ons bekend, is erfbeschermer
Van zijn verkoornen. Geen gesticht,
Hoe hoog gebouwd, noch goud, noch marmer,
Behagen Hem, die zijn gezicht
Van afgoón keert, en hunne klanken
En kerkgezangen. Wierookvat,
En geur van afgoón acht hij stanken.
Spijsofferanden, pracht en schat
Van afgodisten, ongetrouwen
Mishagen hem. Wat zal men niet

152 Wat staat het dier:

x66 gesticht: bouw.

wat kost het schatten.
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Al gruwelen vandaag aanschouwen!
Hoe zullen wij, tot ons verdriet,
De priesterdommen en landsheeren
Zien over Samson triomfeeren,
In Dagons ketenen bekneld!
Helaas, waartoe verviel Gods held!

15

HET TWEEDE BEDRIJF

REI. SAMSON.
REI:
Wat schel mag 't wezen, die wij ginder hoorden klinken?
Wie schijnt van verre ons uit dien hollen boom te winken,
Te roepen? Gaan we eens al te zamen derwaart heen.
Wat mensch zit in dien eik dus eenzaam en alleen?
185 Het schijnt, hij bidt ons om een aalmoes, gansch verlegen
Van bittere armoede.
Och, ontferm u toch. God zegen,
SAMSON:
God hoede u allen; wie gij zijt of niet moogt zijn,
Vertroost en help me toch, in dezen droeven schijn,
Een armen blinden man, op zijnen hals gevangen,
190 Geboeid, geketend, met een ruwe pij behangen,
Versuft, en afgeslaafd van arbeid, van het stof
En zweet en boozen stank bekrozen. Dit 's het hof
Van Samson, onlangs nog een landvoogd, vorst, en rechter
Van duizend duizenden, van zooveel lands, en echter,
195 Te jammerlijk, helaas, vervallen van zijn staat.
REI:
God hoede ons allen! Wat verschijnt ons? Och, wat raad?
Och, och! hoe kunnen wij dit schikken; dit verduwen?

SAMSON:
Ai, staat. Gij hoeft u niet te schamen, mij te schuwen,
Misschien uw landsman; want het schijnt aan uwe reên,
20o Dat gij u rekent uit den stamme der Hebreên,
En mogelijk uit Dan gesproten. Treedt wat nader.
Zoo ik aan 't ruischen hoor springt hier omtrent eene ader,
z85 verlegen: berooid (niet: beschaamd).
192 bekrozen: bevuild.
197 dit schikken: hierin

voorzien, eraan doen.
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Een levendige bron. Heeft iemand kroes of schaal,
Zoo bid ik, laaf mijn hart, opdat het adem haal'.
205 'k Heb vele maanden lang, gesloten aan dees' keten,
In 't molentuchthuis hier mijn tijd bedroefd gesleten,
Zoo blind, gelijk ge ziet, geslagen en begrauwd.
REI:
Nu drink eens. Vat de schaal.
SAMSON:
Wat was mijn hart benauwd,
Versmacht van grooten dorst! In duizend ongevallen
210 En pijnen is de dorst het bitterste van allen.
Toen door Gods kracht een bron uit ezelstanden sprongk,
En ik, verhit van slaan, het hart verkoelde en dronk,
Bekwam die wonderbron mij dus in mijne smerte.
De hemel zegene u voor uw meedoogend harte.
REI:
215 Prins Samson, vrome prins, wat is het ons een pijn
U hier te vinden, in dien jammerlijken schijn!
Wij zijn Jodinnen, hier vergaard van west en oosten,
En komen op dit feest u zoeken, u vertroosten,
Naar tijds gelegenheid, maar niet naar onzen wensch.
220 Geen onbeschaamder dier dan een ondankbaar mensch;
Dat weten wij, u dienst, en hulp, en eere schuldig.
Verdadiger des volks, och, draag uw smert geduldig,
Totdat het God voorzie. 0 hartewee! 0 smert!
Al weigert u de zon haar licht, God kan uw hart
225 Verlichten met een glans inwendig, die de stralen
Van duizend zonnen dooft. Wie kan de macht bepalen
Des Alleroppersten? Die u zoo wonderbaar
Begaafde met een kracht, verborgen in uw haar,
Is machtig, als het hem belieft, in u te werken,
230 Ook zonder haarlok u te wapenen, te sterken,
Te rukken uit den klauw des tigers, die u drukt.
zit Vgl. onze noot op blz. 5 van den „Inhoud."
213 dus: Versta: zóó als nu deze dronk uit de schaal.
zrs Prins: vorst; schijn: toestand.
223 verzie: voorzie = erin voorzie.
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Verhaal ons toch: hoe komt gij dus verongelukt,
Verlaten van uw kracht? Wij hoorden 't slechts in 't
[honderd.
Al 't land heeft van uw val gewaagd. Dat heeft gedonderd
235 Van Dan tot Berseba. Wat oude, kunne, en staat
Zat niet in rouwe om u, en uw bederf, en smaad.
SAMSON:

Och, waar' ik schuw geweest van Filistijnsche vrouwen,
Bedrieglijk in den aard! Mij mag de dag wel rouwen,
Dat ik bij Sorek lest verliefde op Dalila,
240 Lichtvaardig, liefdeloos, en gierig. Op gená
En ongenade van een boelschap los te drijven,
Is op een stille zee, in nood van eens te blijven,
Zich reukloos wagen. Zij, die op beloften zag,
Door 's vijands geld bekoord, hiel aan mij nacht en dag
245 Te vergen, het geheim van mijne kracht te melden,
In 't heetste van den gloed der minne; een zielstorm, zelden
Van mannen wederstaan. Had toen, helaas, mijn geest
Zoo sterk van krachten en geweld als 't lijf geweest,
'k Had dicht gebleven, mij behoed dit klaar te zeggen.
250 Nog wist ik 't driewerf haar met eenen schijn t'ontleggen,
Van groene basten; van de zeven zeelen, nooit
Gebezigd; van mijn haar gevlochten en getooid,
De zeven lokken in een snoer, en vast geslagen,
Genageld aan den muur. Gods vijand, uit zijn lagen
255 Gesprongen, schoot driewerf in zijne kracht te kort.
Toen klampte ze mij dus aan boord, als uitgestort:
„Meineedige aard, hoe zoude ik u een hart toedragen,
Die mij uw hart ontveinst, en nimmer op mijn vragen
Waarachtig antwoord geeft? Zijt gij aan God verloofd,
260 Van moeders lichaam; schoer nooit scheermes 't ruige hoofd
232 verongelukt: vervallen tot ongeluk.
242 eens: eindelijk, ten slotte.
243 reukloos: roekeloos.
245 vergen: vragen.
249 behoed: gewacht.
250 ontleggen: het tegenovergestelde van u it 1 e g g e n.
254 lagen: hinderlagen; verdekt -opgesteldheid.
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En lokken; spaant ge uw lust van wijn en dronkenschappen;
Zijt gij besneên, en volgt ge uw grootvaars op hun stappen,
En uwe strenge wet, die 't jonge kind besnijdt;
Ontziet ge onreine spijs te proeven: 'k schel 't u kwijt;
265 Ik vorder niet, dat gij veraardt van Mozes' zeden.
Volhard bij die gewoonte, en offer uw gebeden
Aan uwe godheid, die, alleen in uwe hut
Besloten, op een kist haar priesterdom beschut;
Maar toon me waar uw wet leert liegen en bedriegen,
270 Een schoonheid, die u mint en eert, in slaap te wiegen
Met woorden, zonder kracht en nadruk. Is dat trouw
Bewijzen aan uw bruid, en d'allerschoonste vrouw
Van Palestijne, zelf geweigerd aan de grooten?
Wat hebt ge al weelde, wat al vriendschap korts genoten
275 Bij mijnen ommegangk! Hoe plukte gij met vreugd
De bloem van mijnen tijd, de rozen van mijn jeugd
En levens dageraad! Hoe offerde ik mijn leden,
Dit zuiver marmerbeeld, van boven tot beneden,
Dit lichaam [waardiger geheiligd aan het bed
280 Der groote koningen van Askalon of Geth,
Azothus, Akkaron, of Gaze] aan uw behagen!
Elk roept: zij heeft een Jode, ons landplaag, aangeslagen,
Haar jeugd verijdeltuit aan eenen Joodschen hond.
Hoe schoon staat nu mijn zaak! 0, weiflaar, zonder grond,
285 En dubbelhartig, zal men dus de liefste onthalen,
Een rijk beloven, al beloven, nooit betalen?
Gij, die 's lands rechter zijt, 's volks ongelijk beslecht,
Ga nu ter vierschare in u zelven. Is dit recht?
Verongelijkt ge dus uw allerliefste, uw trouwe?
290 Hoe zoudt ge een vreemde dan bejegenen, een vrouwe,
Wiens schoonheid bij de mijne een schaduwe is en schim?
Waar vondt ge ooit mijns gelijke in Dan of Efraïm?
Ben ik het waardig, dat de keurigste om mij hengel,
Zoo hou me in waarde. Durft gij roemen, dat een engel
dronkenschappen: drinkgelagen.
z68 kist: ark.
291 Wiens: wier.
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295 Uw oudren spelde van een godgewijden zoon,
Die hun te telen stond; zoo laat uw mond de kroon
Van heiligheid, u vroeg tot een sieraad gegeven,
Niet schenden. Wordt ge van een hoogen geest gedreven,
Tot voorstand van uw volk, leg af dien valschen schijn.
30o Laat rechter Samsons woord gelijk een zegel zijn!"
REI:
Die vleister zou een hart, zoo hard als steen, bewegen.
SAMSON:
Nog stond ik nacht en dag die stormen moedig tegen,
En week noch zwichtte nooit. Toen borst ze in tranen uit,
Gelijk een krokodil, en sloeg een loos geluid.
305 Zij zag me 's morgens vroeg van gloênde minne blaken,
Verzwoer me haar gená, de tranen op de kaken;
Dat gaf het blozen van de wang een eedler gloed,
Gelijk de lenteroos, verdronken in een vloed,
Ons aangloeit met een kracht, geen bloemen ingeschapen.
310 Het schreien van een vrouwe, een schoone, is 't reedste
[wapen,
Wanneer ze wanhoopt van het oogmerk, daar ze op mikt.
Zij dreigt zichzelve met een korten dood, verschrikt
Mijn hart, om haar in last. Zij houdt niet op van kermen.
„Ga henen, wreedaard, val een liever bruid in d'armen,
315 Naardien mijn wellust niet zooveel op u vermag,
Dat gij uwe ooren naar mijn zuchten en beklag
Eens neigen zoudt, uw hart mij rustig openbaren.
Gezworen vijand van ons goden, en altaren,
En kerken, rep me niet. Voortaan zal geen Hebreeuw
320 Dit poezelig albast, dit blauw dooraderd sneeuw,
Dees' bloemen op mijn wang, dees' bloedroos, versch ont[loken
Voor Filistijnschen dauw, meer reppen ongewroken,
Indien ik 't niet besterf. Keer elders uw gezicht.
Gij zijt niet waardig, dat dit diamanten licht
325 Der oogen u beschijn'. Vergeefs hebt gij de vonken
302 stond.... legen: bood tegenstand.
311 van: aan.
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Van mij, niet meer uw lief, zo gulzig ingedronken,
U telkens veinzende van mijne min verrukt,
Als gij de rozen op mijn wangen kreukt' en drukt',
33 0 Mijn borst en lippen kuste, en ik u wederkuste,
U streelde, nippelde, en uw dolle vlammen bluschte.
Dat hebt ge weg, gij zijt des waardig ofte niet.
Vertrek uit mijn gezicht, o jofferenverdriet."
REI:

Och, hadt ge — nog was 't tijd — u van haar minne ontSAMSON: [trokken!
Mijn hart was blind van liefde, en dat gedurig nokken
335 Bedroefde mij ter dood. Haar jammerklacht in top
Vermurwde 't hart, als was. Zoo wint de waterdrop
Op eenen harden steen. Ik laat me in 't end bewegen,
Ontvouwe, hoe mijn kracht, door 's Allerhoogsten zegen,
In 't nooit geschoren haar bestaat. Zij zweert vooral
34 0 Bij Dagon, dat de mond dit niemand melden zal;
En echter regent er in haren schoot een regen
Van 's vijands zilvren munt, die, scherper dan een degen,
Door 's boelschaps boezem dringt, en 't gierig hart bekoort.
De wraakzucht, bij der hand, verlaat zich op haar woord.
345 Toen gunde ze ons volop van wellust, liet me ronken
In haar verzaden schoot, naar lijf en ziel verdronken
Van minne. Midlerwijl [dat God de schenster straff'l]
Scheert mij het scheermes stil de zeven lokken af.
'k Ontwaak, maar och, te spa. De vijand, heet van tooren,
35o Berst in, ontziet zich niet mijne oogen uit te boren.
Hij ketent mij, en sleept me in Gaza, daar ik krimp,
Gedoemd ten arbeid in het tuchthuis, elk ten schimp.
REI:
O prins van Israël, handhaver van de vromen,
Hoe is uw staat verkeerd! Waar zijt ge toe gekomen!
355 Wat eischt ge in dezen schijn van ons? Wij staan hier reê
330 nippelde: frequentatief van nibben =
synoniem van „trekkebekken."

35o Bersf in: valt woest binnen.

dikwijls nibben (van „neb ")
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U nog te dienen. Och, ontdek uw hartewee.
SAMSON:
De tuchtknaap keert terstond. Hij zal geen tijd verzuimen.
Mijn lokken groeien weer. Ik legge op mijne luimen
Om mij te wreken aan dit Heidensche geslacht,
36o En vroeger dan men waant. De Geest wees mij te nacht
Een middel, om mijn ziel te slaken van dees' banden.
Getroost u. Schreit niet meer; mijn afscheid is voorhanden.
Een triomfante dood, daar 't aardrijk van gewaagt,
Hangt Samson over 't hoofd. Hij zal niet lang geplaagd,
365 Beschimpt van alle kunne en oude, koren malen.
Zij zullen met den hals dien arbeid dier betalen.
Dit bidde ik, dat men mij na mijnen sterrefdag
Eene uitvaart gunn', begrave in 't vaderlijke graf.
Belooft me, elk met uw hand, dit heilig uit te werken.
REI:
37o Bedroefde prins, helaas, de hemel wil u sterken.
Wij hopen immers niet, noch durven het vermoên,
Dat gij u zelven zoudt met uwe hand verdoen.
SAMSON:
Ik zweer, mijn handen aan dit lichaam niet te schenden,
Maar wil, gelijk Gods held, mijn leven heerlijk enden,
375 Dat teffens aarde en zee hiervan gewagen zal.
Verschrikt niet, hoort gij, hoe de vijand kwam ten val.
REI :
Indien ge heerlijk sterft, ten spiegel van de braven,
Wij zullen uw gebeent' bij Manoë begraven,
En vaders asschen nog verheugen met uw lijk,
38o Is 't anders in ons macht. Ontvang, tot eene blijk
En zegel van ons trouw, de hand van al de vrouwen.
De hemel straf ze, wie ontbreekt haar woord te houwen.
Ontvang, o prins des lands, dees' zilverlingen toch,
Om u te dienen in uwe armoede, och, och, och!
365 oude: leeftijd.
369 heilig uit te werken: vromelijk te volbrengen.
37 0 wil: moge.
382 ontbreekt: in gebreke blijft.
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SAMSON:
3 8 5 Behoudt die gaaf voor u. 'k Verwachte blijder uren.
Al ben ik arm, wil 't God, het zal niet lange duren.
REI :
Gebiê ons vrij: wij staan tot uwen dienst alleen.
SAMSON:
Draagt zorge, waar gij komt en gaat, dat geen Hebreên
Zich heden in de kerk van Dagon vinden laten.
39 0 Zij zullen u misschien gemoeten langs de straten
Of merkten, op de maar van dit afgodisch feest,
Geschikt tot een triomf, om, trotsch en blij van geest,
Gevangen Samson uit te lachen met hun reien,
En in den ommegangk, hun godsdracht, om te leien.
REI :
395 Uw landsliên zijn belust nog eens den prins te zien,
In dezen droeven schijn.
SAMSON:
Zeer wel. Dat kan geschiêh
Door eene tralie, uit een venster, of van daken.
Het voegt den stammen niet, die zuiver offer blaken
En branden, God ten prijs, zich in afgodendom
400 Te mengen, daar men danst op hun geloei en bom,
Voor Dagons zwart altaar, en, onder 't banketteeren,
Hem geile spelen wijdt. Gij moet dien laster keeren.
Gebiedt uit onzen naam, wij ijvren voor de wet,
Dat niemand zijnen voet op Dagons drempel zett'.
405 Of God zich openbaarde, als eertijds, door een wonder,
En klonk 't gevloekt gebouw de kruin in met den donder.
Ik zeg het nu niet al, wat mijn geboortegeest
En wachter mij te nacht voorspelde van dit feest.
TUCHTKNAAP. REI.
TUCHTKNAAP:
Jodinnen, hebt gij hier zoo vroeg den prins gevonden?
REI:
410 Een prins om zijnen hals met ketenen gebonden,
402 laster: gruwel.
405 klonk.... in: klinken = met geweld slaan.
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Van zijn gezicht beroofd, gedoemd ten arrebeid
In 't molentuchthuis. Och, wat's dit een onbescheid,
Een overwonnen held te ketenen, te treden,
Te laten malen! Gij volgt billijkheid noch reden.
TUCHTKNAAP:
415 Wij slachten Samson, die met kakebeenen sloeg,
De vossen, staart aan staart geknoopt, in 't koren joeg;
Zoo schoone landen, als de zon ooit mocht beschijnen,
Misschepte in wildernisse en heiden en woestijnen.
Uw vaders zonken zelfs hun broeder in den put,
420 Verkochten hem voor slaaf, beroofden van zijn stut
Den ouden vader, die zoo lang te deerlijk treurde,
Door 't overdenken, dat een ondier hem verscheurde.
REI:
Het diende Jozef tot eene opkomst, na een wijl
Gekoren tot een vorst en rijksvoogd aan den Nijl.
TUCHTKNAAP:
425 Dat 's waar, het diende hem tot eer, zoo hoog gezeten,
Maar dit behoefde hij zijn broêrs geen dank te weten.
REI:
In welk een jammer heeft de boelschap hem gebrocht,
In zijnen diepen slaap verraden en verkocht!
Hij is niet voor de vuist getemd en overwonnen.
TUCHTKNAAP:
43 0 Zoo varen ze met recht, die zich niet spanen konnen
Van schoone boelen, valsch en trouweloos van aard.
Nu wordt het tijd te gaan, eer 't volk op straat vergaart.
Gij kunt zijn droefheid niet verminderen met schreien.
Het hof belast hem nog in hechtenis te leien,
435 Tot nader overleg. Ik bond op 's meesters last
Den blinden aan dien boom met zijne keten vast:
Nu worde ik wederom met hem naar huis gezonden.
Zoo staat mijn wacht aan hem, hij aan mijn wacht ge[bonden.
418 Misschepte: misschiep.
419 zonken: deden zinken.
421 te deerlijk: allerdeerlijkst.
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Wat is de hofdienst ook een jammerlijk bedwangk!
44o Daar hapert altijd iet. Dan valt het snoer te langk,
En dan te kort: zoo draait de weerhaan van de zinnen.
Ik brocht hem daadlijk uit, nu drijft men ons naar binnen.
REI:
Wij bidden u, verschoon den armen blinden man.
TUCHTKNAAP:
Wat eischt ge dit van mij? Daar komt de vorst, die kan,
445 Behaagt het hem, dit juk verlichten of bezwaren.
Ik volg mijn last: mij wordt bevolen voort te varen.
Gaat henen, spreekt den vorst: misschien wat gij verwerft.
REI:
0 prins, God sterke uw hart, eer gij van droefheid sterft.
DE VORST. REI.
VORST:
De groote toevloed der rondomgelegen volken
45 0 In deze hoofdstad zag de zon, met droeve wolken
Behangen, opgaan uit den oosten; dies men vreest,
Of eenig onweêr en stortregen Dagons feest
Mocht storen op zijn schoonste, en blusschen d'outervieren,
t'Ontsteken met triomf voor honderd witte stieren,
455 Zijn godheid toegewijd, tot eene dankbre pracht,
Dewijl de landplaag van gansch Palestijne ons macht
In ketenen gevoelt; doch 't weder kan verkeeren,
De lucht opklaren. Wie komt hier het hoogtijd eeren?
Dit schijnen altemaal Jodinnen, niet te blij.
46o Zij zien versuft en blob. Het hoofd hangt op een zij.
De moed is haar vergaan, ontzonken. 't Is geen wonder.
Wij kregen endelijk den grooten vijand onder
De klauwen. Hoe of heur die maar' in d'ooren klinkt,
En nu de ketenklank, daar hij vergaat, verstinkt
465 In zijn gevangkenis! Zij komen herwaart treden.
REI:
Genadigste, gedoog, dat wij u met gebeden
44 8 misschien wat gij: mogelijk, dat gij iets.
464 verstinki: vergaat van stank.
Vondels Spelen: Samson. 3

26

VONDEL

Genaken, en vergeef ons dees' vrijmoedigheid.
VORST:
Hebreeuwsche joffers, wat is d'oorzaak, dat gij schreit?
Verkortte u iemand? Hier is 't hof, dat elk verdadigt
47 0 En handhaaft bij zijn recht, weldoenders begenadigt,
De boozen straft. Dit hof ziet geen personen aan.
REI:
Genadigste, dat's recht. Zoo kan een rijk bestaan.
Maar evenwel waardeert een vorst geleden schade
Zoo dier niet, of hij mengt gestrengheid en genade
475 In eenen, die naar recht verdient de hoogste straf.
Wij kwamen op den roep van dit triomffeest af
Naar Gaze, met die hoop, of wij de strenge machten
Van Palestijne nog met onze jammerklachten
Bewegen mochten, acht te nemen op den staat
480 Van onzen prins, te droef vervallen in dien haat,
Helaas, bij hoog en laag, en geenszins zonder reden.
De schade, alom geleên bij Filistijnsche steden,
Is onvergoêbaar, kwetst vijf hoofdsteên in haar ziel.
Maar 't ongenadig lot, dat hem ten deele viel,
485 Het licht t'ontberen, in een nacht van duisternissen,
Wat is dit anders dan het halve leven missen?
Hij leed een halven dood, toen hem, van kracht beroofd,
De vijand boorde bel zijne oogen uit het hoofd,
Geketend, door 't gejuich der straten henenvoerde,
490 Dat zelfs de harten der beleedigden beroerde
Tot mededoogen. Meng ten minste [al is het spa,
Nu wij u smeeken] nog een druppel van gená
Met uw rechtvaardigheid. Laat uwe wraak bedaren,
Zoo volgt u d'eer, dat gij uw vijand nog kunt sparen.
VORST:
495 Gelijk uw hoofdstam, die den leeuw voert in zijn vaan,
Zoodra niet overtrekt de kil van ons' Jordaan,
En Adonibezek, den koning, 't veld leert ruimen,
Of houwt hem, in de vlucht gegrepen, fluks de duimen
469 Verkortte: deed onrecht.
475 In eenen: ten opzichte van iemand.
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Van hand en voeten af. Toen most hij, als een hond,
500 De kruimen, van den disch gevallen, met den mond
Van d'aarde zamelen, op handen en op voeten
Gekropen, in het stof zich wentelen en wroeten,
En, naar Jerusalem vervoerd met veel geschals,
In banden sterven, en het boeten met den hals.
REI:
505 Zoo hij geen zeventig erfkoningen moorddadig
Mishandelde op die wijs, men had dus ongenadig
Hem zijne tirannij niet weer betaald gezet.
Men streek het vonnis naar zijn ingestelde wet.
VORST:
Zoo kan dan Samson met geen reden zich beklagen.
510 Wie andren plagen wil, verdient dezelve plagen.
REI:
Is Samson losbaar, stel hem op een hoogen prijs.
VORST:
Men koopt hier 't recht niet om, dat strijdt met onze wijs.
Men geeft geen vijand macht en vrijheid zich te wreken.
REI:
De prins zit blind, van licht en zijn gezicht versteken.
515 Een blinde is machteloos, en droomt van geene wraak.
VORST:
Hij slijte dus den tijd, den boozen tot een baak.
REI:
Het missen van 't gezicht dient andren tot een voorbeeld.
VORST:
Men heeft hem eeuwig ter gevangkenis veroordeeld.
REI:
En beter eeuwig dan voor een gezetten tijd.
52o Een zelve macht verwijst: een zelve scheldt hem kwijt.
VORST:
Een vonnis krenken, nog niet lang geleên gestreken?
REI:
Het vonnis blijver geef hem lucht om uit te breken.
506 Mishandelde: had mishandeld; dus: zóó.
514 oersteken: verstoken.
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VORST:
Uitbreken? Hoe kan dit, behoudens recht, geschiên?
REI:
Men kan, ontveinzende, wel door de vingers zien.
VORST:
525 De menschen zijn te loos, en loozen zouden 't merken;
En waartoe dient het, als om booze' in 't kwaad te sterken,
Den ouden gangk te gaan, geburen tot verdriet.
REI:
Zoo Samson dit bekwam, gelust het niemand niet.
VORST:
Gij zult den nadruk eerst gevoelen van ons kusten,
Wij
laten 't bij de straf van Samson niet berusten.
0
53
Het is besloten, dat men 't gansche Jodenland
Zal overtrekken, en tot aan den waterkant
Der stroomende Jordaan brandschatten alle stammen,
Of zetten voor de vuist al 't land in bloed en vlammen.
535 Wij willen boven dat hereischen achterstel
Van schattingen, ons hof door Samsons trotsch bevel
En sterkheid, twintig jaar, te wrevelig onthouwen.
REI:
Zoo wreed bejegenen Gods erfdeel en getrouwen?
VORST:
Wat erfdeel?
REI:
Kanaän is lang van Abraham,
54o Achthonderd jaar geleên, bezeten; dit's de stam
Van God gezegend, in Egypten aangewassen.
VORST:
Gij, onbeschaamden, wilt met roemen elk verbassen.
Gij putte Egypten uit, beroofde 't van zijn schat.
Een akker lands was 't al, dat een Chaldeeuw bezat
545 Te Mamre, daar hij vreemd van 't zuiden kwam getogen.
528 Versta: Wie daarmee gevaren is zooals Samson, heeft daar geen lust
meer toe.
535 boven dat: bovendien.
53 6 -537 achterstel van schattingen: achterstallige belastingen.
54 2 verbassen: overblaffen, overbluffen.
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REI:
Aartsvader Abraham heeft dappere oorelogen
Met koningen gevoerd, zijn broeder Loth ontzet,
De neef van Abraham Egyptenland gered,
Gespijsd uit zijnen schoot. Zij danken 't vreemdelingen,
55o Dat ze al van hongersnood niet storven en vergingen.
De God der vaadren schonk ons 't vruchtbre Kanagn.
VORST:
Hij schonk het u? Aan wien? Een heilloos moordgespan,
Erfvijanden van Goon, en kerken, en altaren,
Beeldstormers, die noch koor noch heiligdommen sparen.
555 Gij kwaamt van buiten in, verhongerd en verwoed,
En stiet gewettigden, erfvorsten, uit hun goed
En overoud bezit, en, van dien geest bezeten,
Voert nieuwe wetten in, en pijnigt het geweten.
Men loop' niet wijd: uw prins, voor wien gij spreekt en
[pleit,
56o Heeft gruwzamer dan ooit al 't land in d'asch geleid.
REI:
Vergeef het naar uw macht. Ons past geen tegenspreken.
Wij kwamen hier, om slechts te bidden en te smeeken.
VORST:
Dit smeeken is vergeefsch; vergeefs gená gevergd.
Zoo wordt geen straf verzacht, maar 't vonnis eer getergd.
565 Men kan, naar billijkheid, niet tweemaal vonnis strijken.
REI:
Ten minste, laat een straal van uw genade blijken
In deze strengheid, en behou uw recht geheel.
VORST:
Kan 't voegelijk geschiên, betoont ons in wat deel.
REI:
Dees' ongelukkige, verkloekt, verrast, gegrepen,
57 0 Beroofd van 't hemelsch licht, met ketenen genepen,
Gedoemd ten arbeid, op 's aanklagers straffen eisch,
Gevoelt, in luttel tijds, de krachten en het vleisch
568 in wat deel: in welk opzicht.
569 uerkloekt: overmand.
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Zoo weggesmolten, dat hij wankelt op zijn beenen,
Allengs aan 't kwijnen slaat, den tijd verslijt met stenen
575 En zuchten. Dus geperst door 't nijpen van den nood,
Verwacht dees' onlangs sterke een onverwachten dood.
Dat 's d'eenige uitkomste en zijn uiterste verlangen.
Mocht hij tot zijnen troost de blijde maar' ontvangen,
Dat hem vergund wordt, na deze uitgestane straf,
580 Te rusten in den schoot van 't vaderlijke graf,
d'Elendige zou dit de hoogste weldaad achten.
Dat 's buiten landgevaar 's gevangens smert verzachten.
Het toestaan van een graf en uitvaart is het al
Waarop hij hoopt. Helaas, verwerven wij 't, het zal
585 U tot onsterflijke eer en eenen naam gedijen
Bij alle staten, zelfs die uwe kroon benijen.
Genadigste, och, vergun dat vrouwen, luttel kloek,
En bloode en schaamrood, in haar mondeling verzoek,
Zooveel genade hier ten hove in u gemoeten.
0
Wij
worpen met dees' hope, aan 't outer van uw voeten,
59
Ons met eerbiedigheid in 't stof ter aarde neêr.
De titel van genade ontsta u nimmermeer.
VORST:
Hebreeuwsche joffers, rijst; schept moed, houdt op van
[treuren.
Wischt af uw tranen. Wat gij bidt, zal u gebeuren.
595 Ik zweer bij Dagon, bij mijn hoofd, en 't hoog altaar:
Zoo Samson sterft, men zal de vorstelijke baar,
De rosbaar van het hof, zijn lichaam niet ontzeggen.
Vervoert het. Laat het lijk in vaders grafsteê leggen.
Is ergens sterker God, waarbij men zweren mag,
60o Hij rukke 't kerkgewelf van Dagon dezen dag,
In 't midden van de vreugd, op 't hoofd der Filistijnen,
Begrave en overstulpe al die te feest verschijnen;
En kunt gij 't vinden bij uw vaderlijke wet,
Vergast te middag ons op Dagons kerkbanket.
58i d'Elendige: in den dubbelen zin van „balling" en „ellendige."
590 worpen: werpen.
doo vlgg. Nadere bezwering.
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REI VAN JODINNEN.
ZANG:
6o5

610

617

Bestaan hier alle dingen
In 't groot heelal bij trek
En tegenheid, en houdt Gods macht
Het al in zijn bestek
Door eenigheid en tegendringen,
Als een gewelf met kracht
Gebonden hangt te gader; —
Wat wonder is 't, dat bloed naar bloed
Getrokken wordt met zulk een gloed,
Als eigen aan ééne ader!
Na 't overlijden zoekt het kind
De moeder, vroolijk als 't haar vindt.
De zoon zoekt rust bij vader.
I. TEGENZANG:

62o

625

630

Zoo schijnt het hier gelegen
Met Samson in zijn smert:
In zulk een jammerlijken staat
Trekt nog zijn treurig hart
Naar vaders asch, als naar een zegen
En troost in zooveel smaad:
Alsof hij dan wofi klagen
Het onheil, dat hem wedervoer:
Hoe 't scheermes al de kracht afschoer;
d'Erfvijand uit zijn lagen
Den wereloozen overviel,
En pijnigde een bedroefde ziel.
Wat baart de min al plagen!
II. ZANG:
d'Aartsvaders, door die reden
Bewogen in 't gemoed,

6o6, 6o7: trek en tegenheid: aantrekking en afstooting.
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635

640

645

650

655

Zoo menige eeuw geleên,
Gaan op dien zelven voet
Begraven elk zijn overleden
Te Hebron al bijeen,
Op eene zelve stede,
Hiertoe gewijd van Abraham.
Daar raakt de telg bij haren stam.
't Gebeent' van Josef mede
Wordt derwaart, naar der stammen stijl,
Gevoerd van Memfis en den Nijl.
Zoo rusten ze alle' in vrede.
II. TEGENZANG:
De vorst heeft hoog gezworen
Dij Dagon met een eed.
Best, dat we naar den kerker gaan
En in zijn harteleed
Den droeven prins, bij God verkoren,
Dit melden, om het hart t'ontslaan
Van zijn bekommeringen
Voor graf en uitvaart, of hij snel
Ons kwaam t'ontvallen, door gekwel
En druk, die hem omringen,
Daar d'arme blinde in duisternis
Van menschentroost versteken is.
Hij zal van blijschap springen.

655 versteken: verstoken.

HET DERDE BEDRIJF

VORSTIN. VORST.
VORSTIN:
De triomfeerende vijf hoven, hier bijeen,
En elk op 't prachtigste, vergaard uit alle steên
Om 't heilig offerfeest, waarop gij hun liet nooden,
66o Te vieren, tot eene eer der Filistijnsche Goden,
Begeeren ernstig, dat gevangen Samson speel',
Het Godsbanket verheuge, en op een kerktooneel
Zijn kunst vertoone, voor 's lands vorsten en vorstinnen.
Zoo kunt ge Dagons gunst en 't hart der heeren winnen.
665 Al 't joffrentimmer dringt eendrachtig hier op aan
Van alle kanten. Kan de vorst dit zoo verstaan,
Hij toone heden wat we op zijn gená vermogen.
VORST:
Tooneelspel heeft voorhene' ons meer dan eens bedrogen
Met schijn van waarheid, en niet ongelukkig, want
670 Zoo wordt de deugd met vreugd den vorsten ingeplant,
Al 't wereldlijk beloop naar 't leven afgeschilderd,
Door sprekende schildrij. Men ziet een hof verwilderd,
Verward en overend, geverfd met prinsenmoord.
Daar wordt van schennisse en wraakgierigheid gehoord.
675 Men rukt gekroonden en gezalfden van hun stoelen.
Hartstochten, onderlinge aan 't barrenen, aan 't woelen,
Ontvouwen zich, gelijk de verwen, met de naald
Of schietspoel net gelegd, en daar geen meester dwaalt
Van wel te schikken, zijn tapijtwerk geestig teekent,
68o Dat wie 't bespiegelt dit een overeenkomst rekent
Van hemelsch oogmuziek. Hier geeft de bloem van spreuk
En hemelval een geur, een liefelijken reuk,

VONDEL

34

Die meer dan wierookgeur, den Goden opgedragen
Met gouden wierookvat en schalen, hun behagen.
685 Tooneelspel sticht een staat, verschoont geen lastervlek
En smet in heilig noch onheilig. Elks gebrek

Wordt, zonder iemands naam te kwetsen, aangewezen.
Tooneelspel wordt alleen van dommekracht misprezen,
Die recht noch reden volgt. Tooneelspel leent een schat
690 Van wijsheid bij de naald van Memfis, Zonnestad,
De hooge rijksschool der befaamde Egyptenaren,
Die op de wolken treên en kost no6h arbeid sparen,
Om vrouw natuur, van lid tot lid, geheel t'ontleên.
Zoo zamelden zij al wat kenbaar is bijeen,
695 Een schat van wijsheid, opgestapeld van vele eeuwen.
Het snaterbekken van alle aaksteren en spreeuwen
Verbluft geen speeltooneel. Is eenig vorst belust
Op spel, wie meer dan wij? Dit 's u, mevrouw, bewust.

VORSTIN:
Zoo stemt de vorst met ons, en hun, die dit begeeren?
VORST:
loo Betrouw ons toe, de kunst zou heden triomfeeren,
Indien men vroeger op dien voorslag had gelet.
Nu schiet ons tijd te kort. Het kerkelijk banket
Wordt reede al toegesteld.
VORSTIN:
Wilt ge ons die blijschap gunnen,
Dan wil het blijken, wat wij nog uitwerken kunnen.
705 De rol van Samson zal afloopen, als een draad.
VORST:
Hier valt een zwarigheid. Het priesterdom verstaat
Niet licht tot nieuwigheid en steunt op oude zeden.
VORSTIN:
In alle hoven wordt tooneelspel wel geleden.
VORST:
Tooneelspel in een kerke, en van een blinden Jood?
685 sticht een staat: werkt opbouwend in het staatsleven.
689, 690 leent.... bij: ontleent aan.
706, 707 oerstaat.... tot: verstaat zich.... met.

708 geleden: geduld.
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VORSTIN:
710 Of Dagonist, of Jode, is dit geschil zoo groot,
Wie speelt, of waar men speelt?
Men mag geen kerk ontwijden.
VORST:
Geloof, het priesterdom van Dagon zal 't niet lijden,
En minst van een Hebreeuw, die, door zijn nieuwe wet
Den ouden godsdienst van den Filistijn besmet.
715 Doch lust den vorsten spel, dit hof staat voor hun open.
VORSTIN:
Van d'offermaaltijd uit de kerk in 't hof te loopen,
Zou luttel voegen, maar al zittende aan den disch
Der Goden, bij den wijn, terwijl men vroolijk is,
De kelken ommegaan, te zien op een stellaadje
720 Den onlangs sterken, hoe hij zijne personaadje,
Het feest ter eere, speelt, dat waar de tafelvreugd
Verdubbelen. Indien godvruchtigheid een deugd,
Ook d'allerhoogste deugd geschat wordt, kan men laken
Altaargenooten, die van grooten ijver blaken
725 Om God te danken, dus t'onthalen op een dag,
Tot blijschap ingesteld; naardien men, zonder slag
En stortinge van bloed, geraakte aan eenen zegen,
In twintig jaren nooit met wapenen gekregen?
VORST:
Ik love uw oogmerk, maar de wijs is ongeraán.
VORSTIN:
73 0 Verstaat de vorst dit, al de wereld zal 't verstaan.
VORST:
De menschen zijn gedeeld in aard en zinlijkheden.
VORSTIN:
Hoe kan een reedlijk dier zich kanten tegens reden?
VORST:
Wat 's reden bij het volk?
VORSTIN:
Dat redemnatig is.
VORST:
Nu stel de maat van reên eens zeker en gewis.
VORSTIN:
735 Dat bij de wijzen mag de maat van reden heeten.
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VORST:

Der wijzen reden zelf valt ongelijk in 't meten.
VORSTIN:
Hoe kan dit zijn?
Dees schiet te verre, en die te kort.
VORST:
VORSTIN:
Is reden niet den mensch natuurlijk ingestort?
VORST:
Z' is elk naturelijk, doch ongelijk gegeven.
VORSTIN:

74o Hoe waar' 't dan mogelijk op éénen voet te leven?
VORST:
Dat is onmogelijk. Dit houdt het volk gedeeld,
Het volk, dat, hoofd voor hoofd, in 't oordeel wijd ver VORSTIN:
[scheelt.
Om dan gelijk te gaan, werd macht vereischt in 't stieren

Van menschen.
Een geslacht van heele en halve dieren.
VORST:
745 Deze ongelijkheid heeft de machten ingezet.
De wereldwijsheid smeedde uit nood een wijze wet,
Om al wat afdwaalt van de middenlijn te toomen.
Nog kon ze tot haar wit en oogmerk geenszins komen,
Door hoop van loon en vrees voor straffe van het kwaad;
0
Daar
werd nog iet vereischt, dat vrij wat verder gaat:
75
Want wereldsche overheid kon slechts de leên regeeren,
Zoo wijd haar macht reikt, maar de harten niet grondeeren:
Dies kwam de vreeze voor de goon [een hooger macht,
Die elks gedachten kent, en, als een zwaard, met kracht
755 Door 's menschen boezem dringt, ontrust het valsch ge[weten,
Het vrome rust bestelt, en uit en in kan meten
Wat elk verdient], ten steun der overheên, den staat,
Door 't innevoeren van den Godsdienst, nog te baat.
74 1 gedeeld: verdeeld.
74 2 verscheelt: verschilt.
743 stieren: besturen.
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Zoo dienen dan, om 't volk geschikt en recht te leiden,
76o Het outerboek en 't zwaard in geener wijs gescheiden.
De tweederhande macht is noodig, en 't gemeen
Leeft zalig, stemmen deze eenstemmig overeen,
Als snaren op een luit. Men schuw' dan valsche klanken
Van tonen, op dit feest; wij zullen 't ons bedanken.
765 Het hoofd van Dagons kerk, wien d'eer van 't godendom
Bevolen blijft en uit zijn hoogen stoel alom,
Van Gaze tot aan Dor, de wacht houdt over tempels,
Bewaart de handvest van 't gebiên. Men mag Gods drempels
Niet bezigen, tenzij de kerkstoel wordt gekend.
770 Kan hij 't verstaan: 't is tijd, dat gij een bode zendt,
En eerst verneemt, of hem uw voorslag zou behagen.
Wij vragen 't niet, zoo wordt het ons niet afgeslagen,
En gaan ten hove, daar een drang van heeren beidt.
VORSTIN:
Hofmeester, 'k wenschte, dat 's aartspriesters heiligheid
775 Zichzelf gewaardigde ons verzoek terstond te hooren.
Ga henen. 'k Zou hem noode in bezigheden storen.
De plechtigheden van den godsdienst geven hem
Gedurig werk. Hij hoeft zijn wettigheid en stem
Alom te leenen, tot een blijk en heilig zegel.
780 Zoo dwaalt geen ambtenaar van zijn gewoonte en regel.
Daar komt d'aartspriester juist ter kerke uit naar ons toe.
AARTSPRIESTER. VORSTIN.
AARTSPRIESTER:
Genadigste vorstin! dat Dagon u behoê!
VORSTIN:
Eerwaardste vader, die, ter eere van de Goden,
Gedurig waakt, en met den toom van uw geboden
785 Zoovele volken stiert langs 't Palestijnsche strand;
De Goden leverden dien vijand in ons' hand,
764 wij zullen 't ons bedanken: wij zullen later blij zijn (dit in acht te hebben
genomen).
766 en: Versta „en die."
769 de kerkstoel wordt gekend: het priesterlijk gezag worde erkend.
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Door kracht van uw gebeên. Nu wenschten al de heeren
Dat Samson, onder dit zeeghaftig banketteeren,
Die vijand, onlangs nog onoverwinbaar sterk,
790 Op een triomftooneel, mocht spelen in de kerk,
Ten prijs van Dagon, en tot blijschap van hun allen.
Gevalt die voorslag u, wij laten 't ons gevallen.
AARTSPRIESTER:
Tooneelspel was vanouds verdienstig bij de Goon.
Zoo wordt hun naam geëerd, een hooger draf en toon
795 Gezet op stoffen, die, met wetenschap te schikken,
Toehoorders wonderlijk verrukken en verkwikken:
Want als de personaadje in 't ende binnenstapt,
Dan hoort men hoe al 't volk in zijne handen klapt,
Den Goden toejuicht, lacht, en, met een luid geschater
80o Den schouwburg uitberst, dat het, over wal en water
En merkt en hoftin klinkt, en weêrgalmt langs de kust.
Zijn nu de vorsten en vorstinnen met een lust
Van spelen aangedaan; men volge wijze en wetten.
Laat Samson inkleên. Laat den schouwburg open zetten.
805 Wij zegenen het spel, God Dagons naam ten lof.
VORSTIN:
De vorst van Gaze biedt tot Samson spel zijn hof
Te leenen; maar men wenscht dit in de kerk t'aanschouwen.
AARTSPRIESTER:
Daar staat geen speeltooneel.
Wij zullen 't daadlijk bouwen.
VORSTIN:
Het hof heeft bouwers en gereedschap bij der hand.
8ro De bouwheer van het hof ontbreekt geen snel verstand,
Om zonder kerkgerucht, het houtwerk, als gewassen
Tot een tooneel, terstond met kunst ineen te passen.
De kerkkapel, die zooveel heiligdoms bewaart,
En, tot der Goden dienst, gewaad noch speeltuig spaart,
815 Maar garen uitreikt, zal, tot een godvruchtig teiken,
Niet weigren, Samson op uw last de hand te reiken.
AARTSPRIESTER:
Is blinde Samson dus op spelen afgerecht?
815 garen: gaarne.
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VORSTIN:
Wat speelde Samson niet! Hij worstelt, schermt en vecht,
En plag den harnasdans te dansen, eer 't vermogen
820 Hem door de schoone werd al vleiende uitgetogen.
De godshut van de Joon stond stom, zoo menigmaal
Hij voor de godskist diende, als zanger en koraal,
Met eene harpe of fluite alle ooren wist te streelen.
Wij zullen in de kerke een spel van zinnen spelen:
825 Hoe Wellust Sterkheid legt al slapende aan een band
Van rozen, en den held ontwapent, met haar hand
Ten toon voert, makker dan een lam, hem, blind van minne,
Leert luistren naar den mond der vleiende boelinne,
Die in zijn blindheid zich godvruchtig aan hem wreekt,
83o Ten dienst van haren God.
AARTSPRIESTER:
Hoe gaat dit toe?
VORSTIN:
Zij steekt
Het gouden wierookvat, eer 't wierook wordt geroken,
Hem in de hand, en zwaait, en helpt den blinden smoken
Voor Dagons outerbeeld. Zoo geeft hij Dagon d'eer.
Dan zal, op 't schateren des volks, het Doode Meer,
835 De stroomende Jordaan verbaasd teruggevaren,
En Silo, doodsch van schrik en boosheid, al de haren
Te berge zetten, als de vorst van 't Joodsche land
De godskist schandvlekt met deze onafwischbre schand'.
De blinde midlerwijl zal, onder al de deelen
840 Van 't stichtig zinnespel, met dansen, zingen, spelen,
Uw priesters, hand aan hand, omvoeren op dien toon.
Wat Godheid heet, zal uit de wolken, haren troon,
Van boven neêrzien, en, gelijk uit schouwburgstoelen,
Met duizenden omlaag 't genoegen zelf gevoelen.
845 De godsdienst des Hebreeuws, wien 't nooit aan roem
[gebrak,
Krijgt dus door Samsons spel een vreeselijken krak.
AARTSPRIESTER:
Wij wenschten, dat het alle ons priesters eerst verstonden.
82o uitgetogen: uitgetrokken, afhandig gemaakt.
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De nauwgezetten staan, als aan een stroo, gebonden.
VORSTIN:
Men zal 't afkundigen, eer iemand zich ontstell';
85o Eer Samson wordt gehaald uit uwe kerkkapel,
Om, vorstelijk gekleed, te treén ter kerkstellaadje.
AARTSPRIESTER:
Dat 's wel, maar noem mij nu ook d'ander personaadje.
VORSTIN:
Noëma heet ze, in wie de Wellust hare rol
Zal spelen.
AARTSPRIESTER:
Is zij loos?
Een, die den rijksten pol
VORSTIN:
855 Van Palestijne zoo betooverde en beroofde
Van zinnen, onder 't spel, dat hij zijn trouw beloofde
Aan die lichtvaardige bekoorster, zonder trouw.
AARTSPRIESTER:
Dat 's een naar Samsons lijf, indien hij spelen zou;
Want naar uw voorstel schijnt de kunst hem aangeboren.
VORSTIN:
86o Hij werd 's lands rechter vóór zijn twintig jaar gekoren;
Want toen de sterkheid nog bij zijne wijsheid kwam,
Gaf dit hem zulk een glans.
En eerie vleister nam
AARTSPRIESTER:
Dien held de wijsheid en de kracht, toen min hem griefde?
VORSTIN:
Zoo een in dwaling valt, uit kracht van vrouwenliefde,
865 Dat is verschoonbaar, en in prinsen allermeest.
AARTSPRIESTER:
Hoewel ik schuw ben van Hebreên, nog wordt mijn geest
Door uwe rede ontvonkt. Wij stemmen uw begeeren,
Naardien gij met dit spel God Dagon wilt vereeren.
VORSTIN:
Gij zult de vorsten en dees' vorstelijke poort
870 Verplichten door dit spel.
848 De nauwgezellen: „de preciesen," gelijk ze in de theologische twisten
heetten van Vondels tijd.
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Wij stemmen 't. Vaar vrij voort.
AARTSPRIESTER:
Kerkmeester, rep u, laat den blinden hier verschijnen.
Bestel het kerktooneel te bouwen. Leen gordijnen,
Tapijten, speeltuig en gewaad in Gods kapel,
En al wat dienen kan tot dit godvruchtig spel.
VORSTIN:
875 Ons zal verlangen, hoe dit Samson wil behagen.
Men dient hem door belofte en allerhande lagen
Een hart te steken in den boezem, opdat hij
Gewilliger den hove en ons te wille zij.
Zijn last verlichten dient om hem in slaap te wiegen.
88o Daar komt hij. Kon men slechts dien Jood met hoop be[driegen!
SAMSON. TUCHTKNAAP. VORSTIN.
SAMSON:
Waarhenen leidt men mij?
TUCHTKNAAP:
Gij staat voor 's lands vorstin.
SAMSON:
Zeg liever voor mijn grootste en wreedste vijandin.
TUCHTKNAAP:
Wie overheerd is, leer' bij tijds het juk verdragen.
SAMSON:
Och, bitter leeren, uitgehongerd, blauw geslagen,
885 Van malen afgemat, beroofd van 't hemelsch licht,
Ontbloot van hulp en troost.
TUCHTKNAAP:
Zoo moet het gaan. Zoo sticht
Een Jood geen korenbrand met opgevangen vossen.
VORSTIN:
Schep moed, gevangen vorst. Gij kunt u zelf verlossen,
Of uwen zwaren last verlichten. Laat u raán.
890 Men wint genade en gunst met aan de hand te gaan.
SAMSON:
Geen mensch, geen vorst kan mij mijne oogen wedergeven.
Ik mis mijne oogen, och, dat 's meer dan 't halve leven.
8 75 verlangen: benieuwen; wil: zal.
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De dag ging onder eens voor eeuwig. Ik verwacht
Den opgang nimmermeer. Het is hier eeuwig nacht:
895 Nog mogen in der nacht alle andre dieren slapen
En rusten: Samson ziet geen rust voor hem geschapen.
VORSTIN:
Gij ziet zoo deerlijk, dat mij zelve uw droefheid deert.
SAMSON:
Bezie dit kranke lijf. Hoe is mijn vleesch verteerd!
De beenen wankelen en waggelen alreede.
900 'k Verandere in een schim. Tot nog heeft mijne bede
Den tuchtvoogd nooit verzacht. Hij valt ons even straf,
Hoewel de kracht bezwijkt. Men roept: „Uw werk moet af.
Het hof hoeft meel. Voort, voort, te molen; voort te molen!
Het hof beschuldigt mij. De wacht staat mij bevolen."
905 Men rijdt een ezel zoo den hals af. Is er dan
Geen mededoogen? Och, de kunst van menschen kan
Een harden diamant vermurwen en verzachten:
Al zweet ik bloed voor zweet, geen tranen, geene klachten
Vermurwen 's vijands hart: dat is en blijft verstokt.
qio Verzaadt u 't meel niet, dat ik male: hakt me, en brokt
Dit mager lichaam, vel en beenders, in uw potten;
Aan 't vleesch is geen belang: het stinkt, en moet verrotten.
Verrot het in uw mage, en smaakt het uwen mond,
't Gedije u tot een spijs. Tast aan; tast aan: zoo kondt
915 Gij roemen overal hoe Samson, dood van slaven,
En opgegeten, in uw mage legt begraven,
Min vreeselijker dan of tiger of griffoen
Mij opvrat voor een aas. 't Is toch om mij te doen:
Om Samson juicht dit feest. Gij moogt hem vrij beschimpen:
920 Zijn levensspil loopt af: het lijf begint te krimpen;
De geest is 't lijf te groot, en zoekt een ruimer lucht.
Een snikske, dan niet meer. Een zucht, de leste zucht.
VORSTIN:
Bedaar wat, brave held, bedaar wat. Al dit kwellen,
903 hoeft: behoeft. (Vgl. V.'s Roskam, vs.
gis slaven: w.w. = zwoegen.
923 brave: koene.

127

vlgg.).

SAMSON III

43

Dit jammeren kan u maar kwetsen en ontstellen.
925 Wij wenschten, [woudt gij 't van uw vijandin verstaan,
Zoo heet gij ons] u nog in uw verdriet te raán,
Verlossen wij u niet, ten minste uw last te minderen:
En, och, of gij 't beproefde: een proef kan u niet hinderen.
SAMSON:
Is nog mevrouw belust, dus schots, op Dagons dag,
93 0 Te schimpen met een slaaf, een dien zij overmag,
Een armen blinden man, op zijnen hals gevangen,
En meer dan op den hals. Mijn zuchten, mijn verlangen,
Mijn roepen, nacht en dag, is om een korte dood,
Voor duizend doón. 0 God, Gij ziet, en kent mijn nood.
VORSTIN:
935 Zoo gij 't betrouwen kunt, wij komen u ten beste.
SAMSON:
Zoo gij 't gelooven kunt, het loopt met mij op 't leste.
VORSTIN:
Neen, neen, men sterft zoo niet; al is uw staat belast,
Een al te taaie band houdt ziel en lichaam vast.
De draad van 's levens webbe is al te sterk gesponnen.
94 0 Men ziet zieltogenden, en wat ze al lijden konnen,
Eer 't web wordt afgeknipt. Schoon 't leven endlijk stuit,
Dees vaart er lichter, die bezwarelijker uit.
SAMSON:
Wat middel ziet ge tot verlichting van ons' kwale?
Durf Samson hopen, heet, dat hij niet langer male.
945 Betoon, dat ge eenen vorst van slaven onderscheidt.
VORSTIN:
Daar is mijn hand.
SAMSON:
0 hand, wat hebt ge lang gebeid!
VORSTIN:
Gij zult na dezen dag niet meer den molen trekken.
SAMSON:
Wat is er nu, dat mij genade kan verwekken,
Verwerven bij den vorst?
929 schots: verkeerd, onwijs.
944 Dur/ Samson hopen, heet: Indien Samson zal durven hopen, beveel.
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VORSTIN:
Dit plechtig offerfeest
95 Vereischt wat zonderlings. Wij weten, hoe uw geest
Begaafd is met de kunst van worstelen en springen
En schermen. Samson weet van dansen, spelen, zingen,
Ook van tooneelspel; want de wijsheid van den Nijl
Had Mozes opgekweekt, die zijn Hebreên dien stijl
955 Hiet volgen. Kunt gij nu uw hoogheid eens verneêren,
En met een stichtig spel van zinnen triomfeeren,
In Dagons kerk, wanneer de vorsten zijn vergaard, —
Wij zien het juk verlicht, dat uwen hals bezwaart.
SAMSON:
Kan ik met spel en zang den vrijen staat herwinnen,
96o Wij willen, op die hoop, een heilig spel beginnen,
Dat Gaze en al het land wel eeuwig heugen zal.
VORSTIN:
Gij kunt in Dagons kerk veel duizend in getal
Verheugen op het feest.
SAMSON:
Zoo zij 't gehengen konnen.
VORSTIN:
Wij hebben lastig zelf 's aartspriesters hart gewonnen.
965 Hij heeft het toegestemd. Men zocht een, die op 't feest
Mocht spelen tegens u: Noëma, rijk van geest,
En wonderlijk begaafd.
SAMSON:
Laat haar de stof verzieren;
Een spel van zinnen, dat den wulpschen aard leert stieren,
Zal teffens stichten en verkwikken; en ik rijk
970 Met zingen, dansen, en een hemelsche muzijk,
Het speelgerecht, als met een edel sap, begieten,
Dat dit d'aanschouwers na dien dag niet zal verdrieten.
Hoewel ik luttel danks bij Silo kan begaan,
'k Zoeke uitkomste in mijn ramp. Wat reên zou dit ontraán?
VORSTIN:
975 Ga rustig henen. Laat u heerlijk innekleeden.
0

95o zonderlings: bijzonders.
955 Hiet = heette: leerde.
964 lastig: met moeite.
967 de stof verzieren: het onderwerp der voorstelling bedenken.
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Alleen getroost u, in den ommegangk te treden
Voor 't heiligdom. Dan wacht in onze kerkkapel.
Men zal u nooden, om het stichtelijke spel
Te spelen naar den eisch, als gij geraán zult vinden.
SAMSON:
98o Het rechte middel om mij van dees' boei t'ontbinden.
VORSTIN:
Gelei den landsvorst ter kapelle. Hou u reed.
Verkleê hem naar zijn staat; verander mede uw kleed.
Hoe snel veranderde de Jood, zoo ras hij hoorde
Van zijne ontlastinge, en de vrijheid hem bekoorde.
985 Dees' heerlijke ommegang, en kerktriomf, en faam
Van Samsons wierook en tooneelspel zal den naam
Der Filistijnsche Goon tot aan de lucht verheffen,
d'Aanpalende Hebreên vernederen en treffen,
Dat hun gezantschap, hier te Gaze, in ons paleis,
ggo Met kracht aanhouden zal om rust en vasten peis.
REI VAN JODINNEN.
I. ZANG:

995

1000

Wordt 's lichaams blindheid onvermogen
En arremoê gerekend, wat
Is 't missen der inwendige oogen
Een grooter armoê: — zoo men schat
De ziel en 't lichaam naar heur waarde.
Het lichaam is slechts asch en aarde,
De ziel al geest en niet dan geest,
Het lichaam in der tijd bederflijk;
De ziel leeft eeuwig en onsterflijk.
Zij schoeit op eene hooger leest,
En zoekt den oorsprongk aller vromen,
Dat 's God, van wien ze is afgekomen.
I. TEGENZANG:
Gevangen Samson, nu aan 't kwijnen,
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Voelt blind deze armoede in den druk:
Nog armer staan de Filistijnen,
In 't midden van hun staatgeluk.

Zij missen hun gezicht inwendig,
Gevoelen niet, dat zij t'elendig
Versteken zijn van 't hoogste goed,
1 oio Dat 's God te kennen en aanschouwen,
Hem aan te hangen met betrouwen,
Ontvonkt van 's hemels Geest en gloed.
Den reênlooze is 't gezicht gegeven,
De rede leert ons hooger zweven.
II. ZANG:
iois

1020

1025

Zoo d'onbesneden Dagonisten
Hun blindheid kenden, zouden zij,
Misleid door 's afgronds boze listen,
Den afgod op zijn jaargetij
Met offerande en omgangk eeren,
Op d'offermaaltijd banketteeren,
Verzaken God, der dingen bron,
Waaruit zij lijf en ziel ontvangen?
Nu houdt hen Dagons nacht gevangen:
Dat 's meer te missen dan de zon,
Het eenig en onendig wezen,
0 licht der Godheid, nooit volprezen!
II. TEGENZANG:

1030

Gelukkiger staan wij, Hebreeuwen,
Wien God die glansen openbaart,
Eerst vader Abram voor vele eeuwen,
Daarna aan Mozes zich verklaart,
In zijne wetten en bevelen.
Een eenig wezen, God, te deelen,

ioo8, rong t'elendig versteken: allerjammerlijkst verstoken.
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1035

1036 getreën:

Is af te gaan van 't eenig een,
Een gruwelijke afgoderije.
0 God, bewaar in slavernije
Held Samson, nu beschimpt, getreên
Van Dagons razende offerknapen.
Gij zijt alleen zijn sterkte en wapen.
vertrapt.
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TUCHTKNAAP. SAMSON.
TUCHTKNAAP:
De Joodsche rechter, bij 't Gazaansch gerecht verwezen,
1040 Gedoemd ten schimp en smaad, begint alreê te vreezen,
Nu hij voor 't heiligdom, in Dagons ommegang,
Zal worden omgeleid, door aller volken drang
En toevloed; nu hij moet, getreên ter kerkstellaadje,
Bekleên op 't offerfeest zijn eigen personaadje:
1045 De Sterkheid, in den strik der Wellust, van haar kracht
En scherp gezicht beroofd, in eenen langen nacht
Geketend, als een slaaf, van arrebeid gebroken,
Om vrijheid prachen en voor Dagons outer smoken.
Dat legt hem op de leên. Nu ziedt het bloed, van spijt
zo5o En wraak, doch al vergeefs. De lokken is hij kwijt,
Het broeinest van zijn kracht, en kan zich nauwlijks reppen.
Ga, haal hem. Ziet, hij komt en zoekt wat luchts te scheppen,
En schijnt te twijflen aan den vrijdom, hem beloofd.
Hij schuimbekt, knarstandt, brult. D'oogwinkels in zijn
[hoofd
1055 Broên wraak en gruwelen. De wraak begint t'ontsteken.
Hij schudt het hoofd. Hij trapt, en stampt, en kan niet
[spreken.
De leeuwentemmer, een landstroopende Hebreeuw,
Gelijkt zichzelven niet, durf nu geen jongen leeuw
Aanranden, scheuren, van den muil en bel zijne ooren
zo6o Tot achter aan den staart; geen land noch lieden storen
1044 zijn eigen personaadje: de rol van zijn eigen geschiedenis.
1054 oogwinkels = ooghoeken: oogholten.
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Met vossekoppelen, en zetten 't korenland,
Zoo wijd men af kan zien, in eenen lichten brand;
Daar arme bouwliên, van den oogst, hun hoop, versteken,
Ten hemel schreien, dat een steenen hart moet breken;
1065 Hij, koel op eenen berg gezeten, dit belacht,
En groeit in 's volks verdriet. 0 stokebrand! — maar
[zacht:

Best zwijge ik, eer hij 't hoor': best luistre ik aan een zijde,
Waar hem de wraak vervoert. Hij klaagt, maar al t'ontijde.
SAMSON:
1070

1075

zo8o

1085

logo

Zie eenmaal neêr, o groote God
Van Abraham, zie eenmaal neder.
Herstel mijn eerste sterkheid weder.
Wat lijdt uw naam al schimp en spot,
Bij deze blinde Filistijnen,
Afgodendienaars, die uw wet
Ontheiligen met Dagons smet!
Dat smert mij meer dan alle pijnen.
'k Heb mijne blindheid, mijn verdriet
Verwonnen. Wilt ge, sla mij stijver.
Nu blaakt mijn hart alleen van ijver.
Het hart zoekt God en anders niet.
Uwe eer, o vader in den hoogen,
Was 't eenig oogmerk van den stam,

Den onverwinbren Abraham.
Uwe eer ga boven bel mijne oogen.
Zij voeren vrij mijne oogen om,
Geregen aan de zeven lokken.
Zij slaan dit lichaam blauw met stokken,
Voor Dagons beeld, op pijp en bom;
Zij mogen schimpen en braveeren
Met Samson, armen blindeman,
Zoo lang hij zich niet weren kan;
Laat Palestijne triomfeeren,

1063 versteken:

verstoken.
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Als, midden onder 't zegefeest
Der Heidenen, nog wordt bevonden
Dat d'almacht geenszins staat gebonden
Aan 't haar, een vuilnis, lang gevreesd.
Mijn engel Fadaël kwam heden
Mij nog vertroosten, daar ik zat,
En op de kniên om sterkheid bad.
Toen steef een nieuwe kracht mijn leden.
Gods Geest, die mij, van kindsbeen af,
Tot hooge daden heeft gedreven,
Gebiedt me rustig door te streven.
Bereidt me een heerlijk vorstengraf;
Een lijkgraf, daar geen Memfis' naalden,
Zoo hoog gesteigerd door de lucht,
Zoo wijd en zijd alom berucht,
Noch vóór noch na mij, prijs bij haalden.
Als God mij sterkt, zal kakebeen,
De reuzeneêrlaag, korenvelden
In asch, noch Gaza's poort niet gelden,
Noch wat Gods vijand schriklijk scheen.

TUCHTKNAAP:
Doorluchte prins, ik hoor uw jammerklagen.
'k Heb mij, door last van ons' vorstin, gedragen
1115 Beneffens u, gelijk uw hooge staat
Vereischt. Men heeft u 't vorstelijk gewaad,
Den staatsierok eerbiedig aangetogen,
Uw hoofd, opdat gij praalt voor ieders oogen,
Beschaduwd met een rijken tulleband,
1120 Daar een pluimaadje, aan eenen diamant
Gehecht, om zwaait. Waartoe u zelven langer
Getergd, en dus, gelijk van wraakzucht zwanger,
Die n vloek gebaard, dit schandelijk verwijt?
rustig: moedig.
berucht: vermaard.
1110 reuzeneêrlaag: het neerleggen, verslaan van velen.
l x x x niet gelden: niets zijn (bij hetgeen nu gaat gebeuren, als God mij strekt).
1115 Beneffens: jegens.
1103

1107
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Gij zijt, 't is waar, 'k beklaag 't, uwe oogen kwijt.
Geen heer, geen vorst, geen koning in dit leven
Is machtig u uwe oogen weêr te geven,
Als Dagon, daar dees' hoofdstad in gelooft,
Bij zweert en teert. Ai, landvoogd, schud uw hoofd
Van belgzucht niet: ik spreek naar onze zede
1130 En landgebruik. De godsdienst brengt dit mede
In ons gebied, en kondt gij 't zoo verstaan,
Om naar 't gebruik aan 's priesters hand te gaan;
Gij zoudt eene eer inleggen bij Gazanen,
En, aangebeên van volk en onderdanen,
1135 Den rechterstoel des Filistijns bekleên,
Met grooter eer dan ooit in Jacobs steên.
SAMSON:
Laat Samson zich braveeren van een jongen!
Dat leed hij van geen jongen leeuw, die, dol
Van hongersnood, al brullende, uit zijn hol,
1140 Met open muil hem kwam op 't lijf gesprongen.
Wat vrage ik na een knods of kakebeen!
De strandreus moet zich met geweer beschermen;
Held Samson hoeft geen wapens. Bel deze armen
Zijn sterker dan metaal, en staal, en steen.
1145 Dit 's nog de man: dit zijn dezelve klauwen,
Van reuzeland, en zeestrand, en gebergt,
Nooit, zonder wraak te voelen, aangetergd.
Geen tuchtknaap zal, wil 't God, mij lang begrauwen.
Mijn kracht, die, nu geknakt, het koren maalt,
1150 Indien ze nog haar kracht eens mag herhalen,
Zal harsenpan, gebeente, en schenkels malen.
Zoo zet ze rijk haar achterstel betaald.
Dees' voeten staan nog vaster dan pilaren
In Dagons kerk, van donderslag geschokt.
1155 Mijn wraak, wat rust ge? Al lang genoeg gewrokt.
Berst uit, berst uit. 't Is tijd u t' openbaren.
Hoe ziedt mijn bloed, opeengepakt, verrot!
1125

1145 dezelve: dezelfde.
1150 herhalen: herkrijgen, hernemen.
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De zwarte gal loopt in alle aders over.
Hereisch, hereisch uwe oogen van dien roover.
xi 6o Verdraag, verdraag niet langer schimp en spot.
Gelijk een gloed, aan 't broên, en lang besloten,
Ten leste berst uit eene zwangre wolk,
Vertsaagdheid baart en schrik in 't doodsche volk,
Van donderkloot en bliksemstraal beschoten; —
1165 Dan zwicht het al, wat met een trotsche kruin
De godheid dreigde en tergde met zijn horen:
De donderslag en bliksem zien geen toren
Noch transen aan, noch kerk, noch rots, noch duin; —
Zóó zal mijn wraak, getrotst, getrapt, in 't ende,
I 170 Al schijnt ze nu te slapen in een graf,
Verrijzen, tot der Dagonisten straf,
Dat land en strand Gode aanschreie uit d' elende.
Mijn haar, gewoon te zwaaien om den nek,
Gelijk een kroon van goud om 't hoofd te krullen,
1175 Kan ik niet meer opschudden, onder 't brullen.
Nog houdt mijn kracht zich binnen haar bestek.
Dan steke ik eerst mijn duimen in dees' holen
Van d'oogen, uit haar winkelen geboord,
En wek de wraak vóór 't aangaan van dien moord.
zz8o Wat wraak? Gods wraak, mij van Gods Geest bevolen.
Dan roepe ik God, mijn God, om sterkheid aan:
Mijn God, mijn God! zie neêr van 's hemels bogen.
„Wat eischt ge?" Ik eisch den Filistijn mijne oogen:
Dan kraakt het, of de wereld wou vergaan.
1185 Al 't aardrijk beeft en davert, als getroffen
Van zulk een krak, gevolgd van zulk een slag.
Maar machtelooze en blinde man, wat mag,
Die niets vermag, op zijne sterkheid stoffen!
TUCHTKNAAP:
Ik wenschte, dat gij Dagon glorie gaaft,
1190 Een godheid, die zoo sterk veel hooger draaft.
rr65—rr68 uitweidend -versierende tusschenzin, gebruikelijk in klassieke
vergelijkingen.
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SAMSON:
Zwijg, jongen, zwijg. Hou op van God te lasteren.
Wij willen niet veraarden, noch verbasteren
Van Mozes' stijl, al raast gij nog zoo fel.
Gelei me naar uw afgods kerkkapel.
1195 Wij zullen, vroeg verloofd, Gods macht betuigen,
Wanneer de kerk van Dagon spat aan duigen.
TUCHTKNAAP:
Spat Dagons kerk aan duigen dezen dag,
Gewis, uw hoofd zal draaien van dien slag.
AARTSPRIESTER. KOORWAARZEGGERIN.
AARTSPRIESTER:
De koorwaarzeggerin van Akkaron, gedragen
1200 Op hare rosbaar, daar de straten van gewagen,
Geeft groot bedenken, dat den Dagonisten stof
Van opspraak wordt bereid. Laat Dagons kerrekhof
Bezetten. Voort, staffiers! 'k Heb honderd offerstieren
Al ingewijd. Men slacht, ontsteekt alle outervieren.
1205 Geen priesters rusten. Elk bewaart zijn ambt en beurt.
Zoo deze ontzagbre non den grooten omgangk steurt,
Wat raad? Wat gaat ons aan? Dit raakt ons in 't gebeente,
Verdord van ouderdom. De wacht voor dees' gemeente
En alle zeesteên staat onze opzicht toebetrouwd.
1210 Dat hier het Jodendom geen oproer onder brouwt,
Om alle altaren door een rotterij te splissen.
Help, Dagon, wat zoudt gij al eer en offer missen!
Hoe zou de nieuwe rot aanwinnen, en dit strand,
Met Mozes' boek in d'eene en 't zwaard in d'andre hand,
1215 Afloopen regelrecht, en tegens recht en reden.
Daar komt die grijze non ten kerkhove opgetreden.
Twee joffers schorten haar eerbiedig van weêrszij.
Hoogwaardste vrouw, verschijnt gij mede op 't jaargetij?
Zijt welkom met uw sleep gewijde en zuivre nonnen.
oe rloo/d: aan God verloofd.
Godgewijde vrouw, zeer te ontzien.
1211 rotterij: samenrotting.
1195

12o6 ontzagbre non:
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KOORWAARZEGGERIN:
Wij komen inderijl van Akkaron geronnen.
Eerwaardste vader, 'k zou u zoeken in de kerk,
En vinden wij u hier? Dat God uw ijver sterk'.
AARTSPRIESTER:
Wat ijver, moeder, drijft u herwaart aan, en heden
Op dit gezegend feest? Gewis, dit steunt op reden.
KOORWAARZEGGERIN:
1225 Wel degelijk. Geloof, wij zouden niet zoo licht
U komen steuren, in het midden van uw plicht,
En plechtigheden, die God Dagons eer bewaren.
0 heiligdom, o kerk, o koren, o altaren,
0 offerijveraars, o zielen, zonder tal,
1230 Op dezen Godstriomf vergaard van overal,
Wat donkre wolken zien wij boven Gaza hangen!
AARTSPRIESTER:
Laat hooren, wat gij ziet. Wij luistren met verlangen.
KOORWAARZEGGERIN:
De vorst van Akkaron reed nauw met zijn vorstin
Te wagen herwaart aan, bestuwd van hofgezin
1235 En adel, of men ging het offer toebereiden,
Met wenschen en gebeên hun godevaart geleiden;
Maar al wat in den dienst der goden ons gemoet
Loopt op kwaad voorspook uit. d'Altaarvlam, rood als
[bloed,
Ontzegt te rijzen. 't Vee heeft mangel. d'Ingewanden
1240 Zien blauw, vol sprenklen bloeds. Het ongel wil niet
[branden.
De lever is verrot. Alle offervinders staan
Verbaasd, zien merk bij merk met schreiende oogen aan.
De kerk is vol gespooks. Men hoort geschrei van vrouwen,
En man, en kinderen, instorten van gebouwen.
1245 De kerkpilaren staan en schudden. 's Avonds spa
Wordt eene stem gehoord. De kerkgalm bauwt het na,
122o

1220 geronnen: gebogen.
1239 Ontzegt: weigert.
1242

merk bij merk: teeken

bij teeken.
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En antwoordt zevenmaal uit heiligdom en koren.
Hij scheen te roepen: „Och, nu gaat het al verloren."
De kerkwacht tuigt het zelf. De koopren kerkdeur kraakt,
1250 En slaat een schor geluid, van niemands hand geraakt.
De dierenwichlaars zien een veldslang den vrijbuiter
Aanranden op den weg, zoo ras het paard den ruiter
Bezwijkt, daar zij den hiel gevat houdt met den tand.
De starrenkijkers, zoo verheven van verstand,
1255 Zien 's hemels Reus omhoog een leger overrompelen.
Al 't priesterdom verbaasd, nu dees' geruchten mompelen
En morren, drijven ons ten heiligdomme om raad.
Ik schiete op hun gebeên 't gewijde koorgewaad
Godvruchtig aan, bekrans het hoofd, als Gods gewijde,
1260 Met lauwer, dek het met sneeuwwitte sluierzijde,
Valle in de koorkapel op 't aanzicht driemaal neêr,
En roepe ons' godheid aan: „O God! indien we d'eer
Van offren en gebeên u naar den eisch opdragen,
En gij uw antwoord niet onwaardigt die u vragen,
1265 Gewaardig heden ons, in een verlegen staat,
T' ontvouwen op wat ramp dit heilloos voorspook slaat,
Wat nakende ongeval zoovele teekens spellen.
Och! handhaaf uw kapel, alleen uit veel kapellen
Behandvest: vóór den tijd te melden van wat vrucht
1270 De tijd in arbeid gaat." Op dat gebed verzucht
En steent het koor; gelijk een zwanger', die verlegen
In barens nood zit. Ik verwacht, en leg verstegen
Op 't aanzicht, luistre, wat op 't zuchten volgen zal.
Ten leste berst dees' stem ten kore uit met geschal,
1275 Dat alle priesters in de kerk het hooren meugen:
„Het Joodsche treurspel zal gansch Palestijne heugen."
Wij roepen: „God bewaar' den vorst en zijn vorstin!"
Zoo roept de gansche kerk, verbaasd van hart en zin.
den ruiter bezwijkt: onder den ruiter neerstort.
1264 En gij u wel gewaardigt te antwoorden.
1268-1270 Versta: handhaaf uw kapel, onder vele andere
1252, 1253

voorrecht met het profeteeren der toekomst.
1275 meugen:

kunnen.

kapellen be-
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128o

De priesters drijven ons naar Gaze, en onderwegen
Loopt ons een landgeschrei van alle kanten tegen:
Dat Samson in de kerk van Dagon spelen zal.

AARTSPRIESTER:
Is dit uw zwarigheid? Dit spelt geen ongeval.
KOORWAARZEGGERIN:

Waar' hier geen zwarigheid voor 't gansche land geschapen,
Geloof, het Akkaronsche orakel liet ons slapen.
AARTSPRIESTER:
1285 Wij eeren heilig Gods orakels en Gods tolk.
KOORWAARZEGGERIN:
Wanneer ze u dienen, zijt ge een wachter over 't volk.

AARTSPRIESTER:
Indien gij 't ons betrouwt, men sloft hier niet te waken.
KOORWAARZEGGERIN:
Betoon het dan, dat Gods waarschuwingen u raken.

AARTSPRIESTER:
Hoe waarschuwt God, dat wij elkandren recht verstaan?
KOORWAARZEGGERIN:

Hij waarschuwt, dat dit spel u kwalijk zal vergaan.
AARTSPRIESTER:
Verhaal 't orakel, dat wij 't klaarder kennen meugen.

1290

KOORWAARZEGGERIN:
„Het Joodsche treurspel zal gansch Palestijne heugen!"

AARTSPRIESTER:
Wat 's dit gezegd? Hij dreigt ons met geen ongeval.
KOORWAARZEGGERIN:
Hij spelt, dat ons dit spel tot ramp gedijen zal.

AARTSPRIESTER:
Hij spelt, dat ons dit spel tot blijschap zal gedijen.

1295

KOORWAARZEGGERIN:
Zijt gij Gods tolk alleen, zoo valt er niet te strijen.

AARTSPRIESTER:
Wij meten reukloos ons uw wettigheid niet aan.
íz86 Wanneer ze u dienen: Wanneer gij er u van bedient, er aan gehoor-

zaamt.
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KOORWAARZEGGERIN:
Zoo luister naar Gods mond, daar moogt ge vast op staan.
AARTSPRIESTER:
Een dubbelzinnigheid geeft vrijen keur in 't kiezen.
KOORWAARZEGGERIN:
1300 En keur baart hoop en angst van winnen of verliezen.
Het veiligste is, dat gij de koornon dit betrouwt,
Gedreven van een geest, die haar Gods zin ontvouwt.
AARTSPRIESTER:
Belieft het u, laat ons met reên ter zake komen.
KOORWAARZEGGERIN:

Welaan. Wij hoeven voor de reden niet te schromen.
AARTSPRIESTER:
1305 Wat misdaad steekt ons in eene onverzoenbre schuld?
KOORWAARZEGGERIN:
Dat gij door 't Joodsche spel een kerk ontwijden zult.
AARTSPRIESTER:
De kerk ontwijden? Neen, dit spel zal Dagon eeren.
KOORWAARZEGGERIN:
Dit Joodsche treurspel zal Gods kerk en God schoffeeren.
AARTSPRIESTER:
De vorsten drijven 't zelfs, tot zinrijk spel gezind.
KOORWAARZEGGERIN:
1310 De wereldwijzen zijn in 't heilig stekeblind.
AARTSPRIESTER:
Getrouw aan Astaroth en zuivre Dagonisten.
KOORWAARZEGGERIN:
Verzaakt gij onzen God en rokkent tempeltwisten?
AARTSPRIESTER:
Wij zonden menigmaal naar Akkaron om raad.
KOORWAARZEGGERIN:
Nu antwoordt u Gods mond, en d'antwoord wordt versmaad.
AARTSPRIESTER:
1315 Men moet wel dagelijks verkeeren met de Joden.
KOORWAARZEGGERIN:
In 't heilige wordt hun gemeenschap ons verboden.
13o9 drijven 't zelfs: dringen er zelven op aan.

Vondels Spelen: Samson. 5
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AARTSPRIESTER:
Om een tooneelspel drijft gij dit zoo stip en straf.
KOORWAARZEGGERIN:
Zij roeien kerken uit. Zij houwen 't kerkwoud af.
Zij branden beelden en de Goon, die 't land beschermen,
132o En durven juichende zich bij de kolen wermen.
AARTSPRIESTER:
Indien hun rechter voor God Dagons outer speelt,
En 't gouden wierookvat hem toezwaait en zijn beeld,
Het zal in 't heiligdom voor Silo's Godskist schreeuwen,
En overtuigen al de nijdige Hebreeuwen.
KOORWAARZEGGERIN:
1325 Gij zoekt uw drift een verf te geven en een glans.
Vaar echter voort. Men zal uit geenen torentrans
Al 't onheil overzien, uit zulk een spel te spruiten.
AARTSPRIESTER:
Wat raad? ' Wat zullen wij vaststellen? Wat besluiten?
Dit spel is toegestemd met onzen vrijen wil.
1 33 0 Men heeft ons' raad gevraagd; en nu een kerkgeschil
Verwekken? D'ongená der vorsten en vorstinnen
Ons halen op den hals? Geen tijd kan dit herwinnen.
't Aartspriesterlijk gezag te krenken om een woord,
Dat twijfelachtig luidt?
KOORWAARZEGGERIN:
Gij hebt gelijk: vaar voort,
1 335 Behaagt het u: vaar voort; wij hebben ons gekweten.
Wat zijt ge met den geest van 't Jodendom bezeten!
Die groote stokebrand zal op een kerktooneel
Beschimpen in zijn hart den godsdisch. Een bordeel
Behaagde hem doorgaans veel meer dan Dagons tempels.
1 34 0 Hij zette nooit een voet op ons' gewijde drempels;
En, trouwen, 't is een aard van dit besneên geslacht,
Dat, onbesneên van geest, noch God noch godsdienst acht,
Dan dien een vondeling van Faro heeft gevonden,
Alle oude wetten door zijn nieuwe wet geschonden,
1 343

vondeling van Faro: Mozes; gevonden: uitgevonden.
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De vorsten uit hun erf met vier en zwaard gezet.
Waar' Samson omgebrocht, toen hij in 't geile bed
En in den gloênden schoot van zijn boelinne ontslapen,
Gesmoord lag in dien droom; het stond hier niet geschapen
Al 't Filistijnsch gebied te geven eenen krak,
135o Die eeuwig heugen zal.
AARTSPRIESTER:
Een blindeman, zoo mak
Gelijk een jarig lam? 0, hoorde gij zijn schinkelen,
Zijn mergeloos gebeent', van malen dor, eens rinkelen
En rammelen, gij zoudt niet reppen, zonder grond,
Dat ons een landbederf van hem te wachten stond.
KOORWAARZEGGERIN:
1 355 Van hem, of anders, wil men onzen God betrouwen.
De dubbelzinnigheid staat ons met recht t' ontvouwen
Het gansche priesterdom te luistren, hoe het luidt.
AARTSPRIESTER:
Zijt gij onfaalbaar in uw oordeel en besluit?
KOORWAARZEGGERIN:
Wilt gij d'orakels nu afschaffen, of bedillen?
AARTSPRIESTER:
136o In geenerhande wijs. Wie kan dit onweêr stillen?
Mevrouw gaf al te spa zich herwaart aan op weg.
Wanneer men tijdig spreekt, met raad en overleg
Van een vergaderinge uit alle priesterdommen,
Dan kan men tegenspraak door kerkgezag verstommen,
1365 En rijp besluiten, wat men volgen moet, of niet.
KOORWAARZEGGERIN:
Wij kwamen op zijn tijd, gelijk Gods inspraak ried.
Laat gij u door zooveel voorspoken niet bewegen,
Alle elementen, Goon en menschen staan u tegen.
AARTSPRIESTER:
Dees landstriomf moet voort, al hoorde men gewag
0
Van
voorspook.
1 37

1 345

ontslapen: ingeslapen.
1348 het stond hier niet geschapen: men maakte nu geen aanstalte; er werd
nu niet gedreigd.
1 35 1 jarig: éénjarig.
1 347
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KOORWAARZEGGERIN: Staak het spel.
AARTSPRIESTER:
Dat krenkt het hoofdgezag,
Te hoog ons toebetrouwd. Om stem, gespook, noch maren,
Om offervinders, noch om vogelwichelaren,
Om starrenkijkers, noch om handbekijkers droom
En drift is 't niet geraán den kerkelijken toom
1 375 Te laten glijden. 'k Zou mij anders voor u buigen.
KOORWAARZEGGERIN:
Wij zullen t'Akkaron voor al de kerk betuigen
Hoe wij ons kweten, om dit dreigende ongeval
Te schutten, daar men reed' zoo verre een landgeschal,
Een landgedruisch van hoort. 0, droeve aanstaande tijden!
138o Geldt Gods orakel niet, en durft men dat bestrijden,
Zoo heeft die Godsdienst uit; zoo hoeft de kerk geen tolk;
Zoo zit ons Godheid stom. Het ijverende volk,
Dat raad wil vragen, zal veranderen, met hoopen,
Bij menigten van hier om raad naar Silo loopen.
1385 Zoo wordt de Godskist van de Joden aangebeên.
AARTSPRIESTER:
Hier wordt nu Akkarons orakel niet bestreên,
Maar zachter uitgeleid. Wij strijden in 't verklaren.
KOORWAARZEGGERIN:
Span in de rosbaar: 't is hoog tijd, dat wij vervaren.
AARTSPRIESTER:
Belieft het u, bekleê den grooten ommegang.
KOORWAARZEGGERIN:
1390 Span in de rosbaar. Voort, wij blijven hier te lang.
Gehoorzame aard plag fluks te volgen op ons winken:
Hier geldt geen wijze raad. De schouwburg moet verzinken,
Met Dagons kerke en al wat, aan dien gruwel vast,
Op koorwaarzeggerij, noch ons waarschuwing past.

1387 Versta: Maar kalm ter zijde gesteld. Onze duidingen zijn tegenstrijdi g.
1388 vervaren: vertrekken.
1 394 passen op: zich bekommeren om.
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AARTSPRIESTER:
Ontschuldig ons, mevrouw: wij hoeven tijd te winnen.
De priesters wachten vast: het hoogtijd roept ons binnen,
En Samson ingekleed, staat vaardig en bereid
Te volgen in triomf den tuchtknaap, die hem leidt.

1 395

1400

1405

1410

1415

1420

AARTSPRIESTER. KORALEN.
AARTSPRIESTER:
Nu den grooten ommegangk
Eens gevierd met spel en zangk,
En in Dagons naam begonnen,
Die den vijand heeft verwonnen.
Laat de schutterij vooruit
Henetreên op bom en fluit,
Feestbazuinen en trompetten.
Laat zich Gods gewijden zetten
In hunne orde, paar en paar,
Met een statig kerkgebaar,
En, gekranst met eikebláren,
D'eer van 't hooge feest bewaren.
Laat koralen hunne keel
Mengen met schalmeie en veêl.
Samson trede op hun gezangen,
Met een braven stoet behangen,
Dan de torts, dan 't wierookvat.
Dagon, 't heiligdom der stad,
Volge, op eenen stoel gedragen.
Wij, gereed op zijn behagen,
Volgen hem, en op dien trant
Al de vorsten van het land
En vorstinnen en de grooten,
Met den stoet van 't hof gesloten.
Gij, koralen, zingt ons voor
Op dit zegenrijke spoor.

1 395 Ontschuldig: Verontschuldig; hoeven tijd te winnen: hebben onzen tijd
van noode.
=414 behangen: gevolgd (door een sleep).
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KORALEN:
1425

1430

1435

1440

1445

Groot is Dagon, 't hoofd der Goden,
Die Gods vijand onverwacht
Heeft geleverd in ons' macht,
Voor wiens kracht de reuzen vloden;
Die alleen zoo veel vermocht,
Zonder zwaard op zij te gorden,
Als een heirkracht in slagorden,
Op een vorstelijken tocht.
Groot is Dagon, 't hoofd der Goden,
Die Gods vijand le?de aan band,
En hem leverde in ons' hand,
Tot een schimp der blinde Joden.
Ziet, hoe is hij nu verneêrd,
Tegens wien nooit Filisteenen
Ongekwetst in 't veld verschenen.
Ziet, hoe Gaza triomfeert.
Groot is Dagon, 't hoofd der Goden,
Die Gods vijand, overal
Zoo ontzaglijk, brocht ten val.
Haalt uw hart op, gij, genooden,
Die ten offermaaltijd zult
Samson zelf op treurtooneelen
Zien zijne eigen treurrol spelen.
Schrikt niet, zoo hij briescht en brult.
REI VAN JODINNEN.
ZANG:

1450

Wanneer de zon, aan 't nedervaren
En dalen, uit den Leeuw met kracht
Haar stralen schiet op 't aardsch geslacht,
De Leeuw zijn kracht begint te baren,
Dan valt haar gloed te sterk:
Gelijk in 't dierenperk

SAMSON VI
1

455

1460

1465

1470

1

475
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De koning van de dieren,
Van zenuwen en spieren,
Gebit en klauw voorzien,
Verslindt wat weer wil biên.
De zon wint kracht in 't leeuwenbloed,
Dan zwicht het al voor haren gloed..
TEGENZANG:
Zoo mocht het hier den Filistijnen
Wel gaan, in 't end van 't landgeschil,
Als God held Samson sterken wil,
Die, nu aan 't afgaan, schijnt te kwijnen.
Men schoer hem, tot zijn straf,
De lange haarlok af;
Maar God, te geene stonden,
Staat aan een haar gebonden,
Noch vuilnis, als hij werkt,
En zijne helden sterkt.
Al slaapt Gods kracht voor eene poos,
Zij slaapt niet eeuwig en altoos.
TOEZANG:
Zoo Samson Gods getijde raam',
Met een doorluchte daad zijn naam
Bezeegle, en wekke een landgeschreeuw:
De zon zal gloeien uit den Leeuw.
Dan zal men alle Filisteenen
Zien henesmilten, doodgeschenen:
Dan smilt Gods zon een berg van sneeuw.

1458 weer: tegenweer.
1461, 1462 mocht.... wel gaan:

zou het wel kunnen vergaan.

HET VIJFDE BEDRIJF

REI. BODE.
REI:
148o Genade, o God, genade. 0, help ons, help ons heden.
Vertroost ons in dien nood. Wij schreien van beneden
Naar uwen hoogen troon. Wat 's dit een overval!
Waar zijn, waar staan we? Dit afgrijselijk geschal
Verdooft onze ooren. Al dit stof verblindt onze oogen.
1485 Wij stikken. Wij vergaan van stof. Het puin gevlogen,
Gestoven door de stad, vervult de ruime lucht.
De stad is vol geschreis, vol jammers. Het gerucht,
Het huilen, het gekerm verspreidt zich door de straten.
De stad zit overstulpt van droefheid, zit verlaten.
1490 Elk zoekt zijn dooden, en nog weet men niet hoe 't left.
Wij durven, en 't is best, niet uitzien naar bescheid.
Wij duiken stil een wijl in deze kerkhofhagen.
Hier komt er een, verbaasd, verbijsterd, en verslagen.
Laat ons vernemen hoe het staat, hoe 't is vergaan.
1 495 Al, hoveling, belieft het u, ai, blijf wat staan.
Verhaal ons toch hoe 't legt geschapen en geschoren.
BODE:
Hebreeuwsche joffers, och, heel Gaze is nu verloren;
Al 't Filistijnsche land in zijnen hoogsten nood.
REI :
Hoe ging 't met Samson, is hij levendig of dood?
BODE:
zoo Al dood en koud. Och, waar' hij tijdig dood gesmeten,
In steê van blindeling, gebonden aan een keten,
Mishandeld, omgevoerd, verbitterd en verstokt.
Nu heeft hij in zijn wraak zichzelven ingebrokt.
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REI:
Zoo missen wij, Hebreên, voor eeuwig onzen rechter
í5o5 En landbeschermer. Och, dit 's jammerlijk. Maar echter
Verhaal ons, stuk voor stuk, al wat gij hoorde en zaagt.
BODE:
Ik zag een wraak, daar al de wereld van gewaagt.
De koorwaarzeggerin wist dit zoo klaar te spellen,
Als zag ze Dagons kerk bouwvallig overhellen.
15io Dat komt van spelen en tooneelspel in Gods kerk,
Ontwijd om eenen Jode, alleen al 't land te sterk.
Wij zagen Samson eerst den ommegangk geleien,
Voor Dagons heiligdom ten toon treên op schalmeien,
Op snaar en zegezang en vroolijk feestgeluid.
1515 Hij stond den schimp en smaad des volks geduldig uit,
En mak, gelijk een lam, en hiel zich ingetrokken,
Maar kauwde midlerwijl de heimelijke wrokken.
Zoo raakte d'ommegangk van Dagon aan zijn end.
Het offermaal begon, gelijk men is gewend,
1520 Doch heerlijker dan ooit, uit blijschap dat de landen
Den grootsten vijand, nu gevangen in hun handen,
Vast ringeloorden, in zijn blindheid en verdriet.
Men gaf xhemhonigraat te proeven: of ze niet
Zoo lekker was, gelijk de honig en de raten
1525 Der bijen, die in 't aas van zijnen leeuwsromp zaten,
Van hem voorheen verscheurd, toen, in zijn volle kracht,
Hij nooit om 't kerkbanket van Gaza had gedacht.
Men noodde hem: hij zou zich toeven en verzaden.
Men vraagde of hier nu niet een raadsel viel te raden,
1 53 0 Dat dubbelzinnig was: wie hem de sterkste scheen:
Of nu een leger volks niet sterker was dan een.
De priesters kroonden hem het hoofd met eikekransen,
En noodden hunnen gast, en porden hem te dansen
Voor Dagons hoog altaar. Hij zweeg, als doof en stom.
1 535 Terwijl ging op 't banket de berkemeier om,
Op Samsons rechterschap. Men dronk met groote togen.
i516
1528

ingetrokken: ingetogen.
zich toeven: zich vergasten.
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Zij wenschten hem geluk, en twee paar andere oogen.
Dat schimpen nam geen end. Ten leste kwam een vrouw,
Noëma, voor den dag, die 't maal besluiten zou
1540 Met geen onstichtig spel, een zedig spel van zinnen.
Zij klommen ten tooneele, en zouden 't werk beginnen.
Hij speelde eerst op een harp, zong vroolijk onder 't spel.
De toon ging middelbaar, dan langkzaam, dan weêr snel.
De kerkgenootschap juicht. Zij lachen, dat ze schateren.
1 545 De kerkgalm bauwt hen na. Men hoort de galmen klateren,
Die groeien bij den wijn. De groote kelk ging om,
Op d'eer van Dagon, en het gansche Godendom.
Men zou, tot slot van 't feest, ten spele zich bereiden.
De blinde Samson zegt: „Ai, tuchtknaap, wil me leiden
1550 Daar dit tooneel aan bei de hoofdpilaren leunt,
En 't schrikkelijk gevaart' van al de kerk op steunt,
Opdat we, moê van spel en dans, wat rusten mogen,
En dan met volle kracht aanheffen voor elks oogen.
Verpoozen sterkt den geest met eenen nieuwen lust."
1 555 Hij, van zijn opzet en wraakgierigheid bewust,
Die afgetergd in 't licht zou komen uitgeborsten,
Ten ondergangk van al de Filistijnsche vorsten,
Betast van wederzij de hoofdpilaren vast,
Die Dagons kerkgebouw, van duizenden vermant,
1560 En zulk een werkstuk van de reuzen onderschragen;
Terwijl d'aanschouwers door het dak van boven zagen,
Behalve duizenden om galerijen heen,
Drie hoog gebouwd, en een ontelbaarheid beneên
In 't koor, en in den buik der kerke, en ommegangen,
1565 Die opgespannen al naar Samsons spel verlangen.
Het schijnt, hij rook het, hoe Noëma, luttel trouw,
Hem door het wierookvat in 't spel verschalken wou,
Wanneer ze, hand aan hand, den blinden om zou draaien,
En hij den wierookgeur met haar den God toezwaaien,
1570 Ten schimp van Arons dienst, waarop de macht van 't land
De feest besluiten door het klappen in de hand:
1 559 oermast:

overladen, overvuld. Vgl. vs. 1594•
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Maar anders ging het, en dat blijspel voor de grooten
Werd met hun treurspel al t' afgrijselijk besloten.
REI:
Wij schrikken voor het end des treurspels, nu 't genaakt.
BODE:
1 575 Hij staat in 't midden der pilaren, brandt en blaakt
Van eenen hoogen geest, een godheid, een vermogen,
Een grooter sterkte dan hem korts was uitgetogen.
De blinde vorst vertrekt zijn winkbrauw, knarsetandt,
Schijnt zelf een fiere leeuw, die, eene wijl aan band,
í58o En ongenezen van zijn korts ontvangen wonden,
Het hoofd schudt, losrukt wat hem tergde, en hiel gebonden,
En zoo vervaarlijk brult, dat al, wat daaromtrent
Zich houdt, zijn doodverf zet, en 't haar zet overend.
Het haar om Samsons hoofd scheen haastig aan te wassen;
1585 Hij hief zijn hoofd heel trotsch omhoog naar 's hemels assen,
En riep: „Mijn God, mijn God, vaar neder; ruk beneên.
Nu handhaaf uwen naam. Hereisch den Filisteên
Onze oogen. Nu is 't tijd, uw kracht in ons te baren."
Zoo rukt hij kruisgewijs de beide hoofdpilaren
1 59 0 Met bei zijne armen, dat ze buigen overeen.
Hij roept: „Mijn ziel, nu sterf met al de Filisteên!"
Zoo ras houvasten, balk, en dak, en galerijen
Hun steunsel wordt ontrukt, ontzet van alle zijen,
Verkiezen zwaarte en last van menschen en gesticht
1 595 Het middelpunt omlaag. De zon schijnt met haar licht
Terug te varen. Dat geschrei van doode volken
En hallef levenden vaart op in dikke wolken
Van stof, en assche, en puin. De grond der aarde loeit
En davert van dien smak. 't Gerucht slaat voort, en groeit
1600 Door dal en duinen aan. Gansch Gaze raakt aan 't hollen.
De reuzen in 't gebergt zien uit, en wat gezwollen
Van hoovaardije op dees' triomffeest roemt en stoft,
Ontzinkt de moed, zoo laag als Dagon nederploft,
Begraven onder puin met bekkeneel en schedel.
16o5 Een zelve graf bestulpt hier edel en onedel.
De staat des Filistijns, die 't hoofd ten hemel stak,
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Kreeg nu door Samsons val zoo schrikkelijk een krak
En nederlaag, als nooit voorhene in al zijn leven.
Het is er teffens al met éénen slag gebleven.
16io De wreker, afgemat van 't jammer, dat hij leê,
Nam al de vijanden op zijne tanden meê.
REI:
Gij zijt gelukkig, die ontglipt dit moogt vertellen.
BODE:
Ik hing aan een pilaar, alreede aan 't overhellen,
En zag van boven al dit deerlijk schouwspel aan,
1615 Bescheidenlijker toen het stuiven was vergaan;
Geplet, en half geplet, en hals en been gebroken,
Het bloed en puin gemengd, de bleeke geesten spoken
En waren om den romp, Of dood, Of hallef dood.
Dees rept den arm nog, die vertrekt zijn been in nood;
1620 Een ander zieltoogt vast; een ander onder 't kermen
Komt onder uit het puin opdondren. Schenkels, darmen,
En hoofd, en ingewand, een misselijk beslag,
Dooreen gemengd, en vleesch, en been, en brein den dag
Bezwalken met een lucht, die haast een pest zal baren.
1625 Het volk, van overal toeschietende op dees' maren,
Geraakt in oorlog, elk om zijn verwant en bloed.
Het bloedig puin wordt om en wederom gewroet.
De doón begruisd, gekneusd, zijn nauwlijks t' onderscheien.
Dat handenwringen, dat gekerm, dat deerlijk schreien
1630 Is onverdragelijk. Zij kennen ze aan 't gewaad,
Zoo 't aanzicht is geschend, of heel, of half. Men slaat
Litteekens gade, of let op ieders kunne, of jaren.
REI:
En weet noch zaagt ge niet hoe Samson is gevaren?
BODE:
Het schijnt, een zware steen heeft hem het hart geplet,
1635 En van verdriet verlost. Men heeft het lijk gezet
In eene rosbaar, uit ontzag voor uw Hebreeuwen:
1615 Beschcidenlijker: duidelijker.
1619 nood: stervensnood.
1622 misselijk: walgelijk.
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Want om een dooden leeuw zoo menig duizend leeuwen
Te tergen, vindt de stad, in rouw, nu ongeraán.
Men weet, de vorst had u zijne uitvaart toegestaan.
1640 Men zal de rosbaar nu hier brengen, zonder beiden.
Gij moogt, belieft het u, het doode lijk geleiden
Ter hofpoort achter uit, om zoo d'ontstelde straat
Te mijden, en 't gerucht des volks, verkropt van haat.
BLOEDVRIENDEN. REI. FADAËL.
BLOEDVRIENDEN:
Wij wenschten nog voor 't lest den dooden held t'aanschou[wen.
1645 Maarzienweginderniet een schaar Hebreeuwsche vrouwen?
REI:
Ter goeder ure komt gij hier met ons bijeen,
Om d'uitvaart van uw bloed met uwen rouw te kleên.
Daar komt de rosbaar. Zet ze een wijl op 't kerkhof neder,
Bij deze hage. Och, och! hoe keert de landvoogd weder,
1650 Heel anders dan hij korts te velde ging, om roof
Te halen voor de vuist op 't Heidensch ongeloof!
Wij trokken herwaart aan, of wij hem spreken mochten,
En hoorende, hoe vroom hij zich had vrij gevochten,
Door zulk een schoone wraak, zoo komen wij in steê
1655 Ter uitvaart van zijn lijk. Nu laat ons eene beê
Uitstorten, opdat God het lijk en ons beware,
Terwijl al 't volk zich geeft naar Gaze op deze mare.
FADAËL:
Gij zoons en dochters van aartsvader Abraham,
Verschrikt niet: 't is om u, dat ik van boven kwam.
166o Gij ziet hier Fadaël, gedaald uit 's hemels poorte.
'k Heb Samsons ouderen gespeld van zijn geboorte,
En hoe d'onvruchtbre nog zou baren eenen zoon,
Van moeders lichaam af verloofd aan 's hemels kroon;
1640 zonder beiden: zonder talmen.
1647 kleén = bekleên: bij te wonen.
1651 voor de vuist: zonder strijdtoerusting.
1657 zich geeft: zich begeeft.
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Hoe nimmer scheermes zou zijn hoofd en haar ontwijden,
1665 Geen wijn zijn tong; hij sterk al 't stamhuis trouw bevrijden
Voor 't Filistijnsch geweld. Nu heeft de held Gods wraak
Standvastig uitgevoerd, uit ijver voor Gods zaak.
Zijn dood bedroeve u niet. De geest, bevrijd van kommer
En 's lichaams blindheid, waart gerust in koele lommer,
1670 Bij d'oude helden, hem grootdadig vóórgetreên.
Na twalefhonderd jaar, door alle starren heen
Omhoog gevoerd, zal hij zijn faam, hier op den wagen
Gezeten, onder al Gods Heiligen zien dragen,
Omvoeren in triomf, wanneer men klaar verstaat,
1675 Hoe 't voorbeeld van zijn dood en leven doorgaans slaat
Op een Verlosser, van Gods Geest, als hij gedreven,
Die stervende den Dood den doodssteek nog zal geven,
En door een zachter wet elks hart van wrake ontlast,
Een wet van liefde, daar de hoogste kroon op past.
í68o Gij zult bij 's vaders lijk zijn grafsteê heerlijk bouwen,
En op den zerk des zoons dit grafschrift laten houwen:
„Hier rust held Samson, die Gods volk beschutten kon.
Wat held! die stervende den Filistijn verwon."
Staat op, en volgt mijn spoor terstond met deze bare.
1685 Ik dekke u met een wolk, dat niemand u bezware.
De muilen aan de poort staan reede en bij der hand.
Voort, voort. 't Is tijd dat gij hen in de lijkbaar spant.
REI :
Och! gave God, dat een Verlosser mocht verschijnen,
Die grooter vijanden dan alle Filistijnen
1690 Verdelgde door de macht en nadruk van zijn dood.
Wij brengen op dien wensch dit lijk in 's vaders schoot.
1675 doorgaans. doorloopend.
1691 nadruk: doorwerkende beteekenis.

