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BOEKDRUKKERIJ VAN./ B WOLTERS.

INLEIDING.

Lover onze kennis reikt, is er door Vondel geen treurspel
geschreven in vloeiender taal, met meesterliker dictie en uitbeelding van hartstochten, dan zijn Jeptha. Maar ,00k geen stuk van
hem heeft tevens zelfbehaagliker „Voorbericht". In dit „Berecht"
laat hij ons weten, wat hij al niet heeft moeten schikken en
plooien, soms gedwongen, meestal met vlijt en lust, om een
welgeslaagd treurspel te krijgen, dat het hart en het verstand
van de liefhebbers en kenners kon bevredigen, en tevens de
toets van oude en schoolse regels zou kunnen doorstaan. Hij,
die met het schoongedachte en schoongeschreven spel kennis
maakt, merkt van die reuke der olie niets; maar wie met het
stuk het „Voorbericht" nagaat, ziet weldra in, dat voor de
samenstelling van een goed en genotvol geheel, heel wat overleggingen zijn nodig geweest.
Het spel moest voor alles zijn een Offerspel. Al wat offer
was, trok Vondel bovenmatig aan. Alle offers wezen op H e t
Of f e r, op C h r i s t u s. Christus was het middelpunt van
Vondels wereldbeschouwing. Op Golgotha ontmoetten elkaar
de Oude en de Nieuwe Wereld. Met Christus' zoendood
waren alle vorige offers vervuld; en de toekomende dienden
slechts om dit ene levendig te houden. Zo werd de ganse
wereldgeschiedenis een grote spiegel : alle feiten kaatsten terug
in het elle grote Feit. Wie slechts de Oudheid doorzocht, en
voor alles de duidelike zin van Israels offerdienst naging, las
in de opgedragen ioffergaven de zinrijke verbloemingen, die
door de waarheid aan 't Kruishout zo duidelik waren geopenbaard. Door Christus werd zo klaar als de dag, de gewillige
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overgave van I z a a k, Abrahams zoon. De dierenoffers waren
geen vrijwillige offers geweest; maar Izadk, de lang-beloofde,
de Lang-verwachte, de eniggeborene, die betekenisvolde Messias
vocrspelde, had gelaten het altaarhout op zijn schouders getorst,
en, als een offerlam gesnoerd, zich lijdelik aan 't slachtmes
onderworpen. Maar God had, toen Abrahams gehoorzaamheid
beproefd was, het offer verhinderd, en 't uitverkoren zaad
voor nog verderstrekkende bedoelingen bewaard. Hoger nog
dan Izadk stond dan look Jeptha's dochter, en Manassa's
nakroost, door Vondel Ifis genoemd. 1 ) Waar Izadk de overgave
van de eniggeborene, uit enkel kinderlike gehoorzaamheid,
verbeeldde, kon Ifis zich bewust zijn, ten zoen te moete:n
strekken voor de redding van Israels y olk, en 't pand te zijn
dat gelost moest worden tot de ontbinding van een gelofte,
in de uiterste nood aan Jehovah gedaan. Is Izaak onderworpen,
Ifis, die van een universeler strekking, met haar dood een grove
gemeenschap bevrijdt, streeft naar de proportieen van een
heldin. Vondel is niet in gebreke gebleven, deze gelukkige
gegevens te aanvaarden, en, boven de sobere, kroniekmatige
inhoud van het Boek der Richteren uit, heeft hij Jeptha's
dochter, na door de schildering van haar jeugdige levenskracht
en schoonheid ons hare gehechtheid aan het leven te laten bevroeden, gestaald met een stervensmoed, die in staat is de
weifelende wader standvastigheid in te spreken, en die haar zelve
stralend en opgetogen de dood tegemoet doet treden. Hier zou,
noch mocht, een Engel des Heren tnssenbeide komen; de
ter dood gewijde klimt zelf de treden van 't altaar op. Zo wordt
Ifis voor Israel, wat Christus werd voor het mensdom; Ifis
vult een bladzij in 't M a r te l a a r s b o e k. Want hij Vondel,
wij kunnen het nooit genoeg zeggen, is het voor-Christelik en
't Christelik martelaarschap ea. 2 ) Het een als het ander is
1 ) Blijkbaar, ofschoon Ifis als de „dappere" wordt verklaard, gevormd naar 1 phigenia. Immers, ook in de Heiden-wereld konden,
hoewel door de tijdgenoten onbegrepen, schaduwen worden aangetoond van 't Ware Offer. Zo was dan ook Agamemnon's dochter
een Ifis-tiepe, een uit het „genos". 2 ) Zie noot 1 en vs. 1-16 van de
opdracht.
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een aanwijzing. Of het een St. Ursula dan wel ieen Ifis is, die,
afstand doende van de wereld de hemel voor zich ziet opengaan,
in Vondels voorstelling zijn beide maagden, die haar liefde
niet hier beneden plaatsen; haar Bruigom in hoger sferen
zoeken; haar maagdelikheid aan een heilige bestemming wijden;
en ter bruiloft gaan met eerr staatsie van Bruidjoffers, die,
even kuis en even devoot, een stoet vormen passend bij de
gewijde stemming in 't gezicht van de poorten der Eeuwigheid.
Het treurspel van His is dus een Martelaarspel. Maar terwijl
't spel van St. Ursula niet meer is dan een gedramatiseerde
hagiografie, en in Peter en Pauwels evenmin iets anders te
vinden is dan de zelfverlochenende dood van de beide Apostelen,
is in 't spel van Ifis meer gebracht dan lietgeen uitsluitend op
haar bestemming als offer betrekking beef t.
Immers, dit treurspel zou niet alleen een heiligenleven worden.
En dit kon ook niet. St. Ursula was, wat haar eenmaal opgevatte
levensdoel aarigaat, van meet of een aan God gewijde; een
heilige jonkvrouw, een kloosterabdis, die op zocht te gaan in
de heiligheid van haar bestaan. Eveneens was dit het geval met
Petrus en Paulus; zij volgden de wegen van hun Heer, en wisten,
dat dit lijdenspad het vrijwillig verzaken van het aardse leven
tot voorwaarde had. Maar Ifis' offerdood, hoe vaardig zij .00k
het martelaarshout beklimt, ligt niet noodwendig in de lijn van
haar bestemming. Ifis wordt een iofferande door het blinde „Lot".
Hierdoor reeds wordt het spel naar het terrein van de Antieke
Idee getrokken. Haar „heilig voorbeeld" is dus niets meer dan
een gril van de geschiedenis. Haar vader zegt in 't nijpen van
't gevaar, Jehovah toe, om hem ter ere, het eerste wat hem.
huiswaarts kerende, tegemoet komt treden, als een offer toe te
wijden; en 't toeval wil, dat 't eerste levend wezen, dat hem
begroeten komt, zijn eigen dochter is. Ziedaar de onnozele
aanleiding, Welke Ifis als een stuk slachtvee op 't altaar brengt.
Doch voor het zover komt, werpt Vondel, om een dramaties
konflikt in 't spel te brengen, een gewetensvraag op. Is, voert
hij aan, een mensenoffer God aangenaam? En zou, zo dit het
geval ware, Jeptha tot het brengen van het offer gerechtigd zijin?

VIII

Het ene antwoord is. God veil de letterlike nakoming van de
gedane belofte, en wijst elke op te werpen bedenking terug.
Het andere antwoord is: God sluff t, bij een aan hem opgedragen offergelofte, bij zich en zijn vereerders, elke gedachte
aan een mensenoffer uit, en duldt de letter alleen voor zover
ze met de geest van de Wet is overeen te brengen. Aan Jeptha
wordt de eerste zienswijze toegewezen. Niet, dat Jeptha van
huis uit een barbaar zou zijn; verre van daar. Maar 't is
Jeptha's vasthoudendheid aan wat hem als zijn plicht tegenover
zijn God voorkomt, Welke het offer eerst mogelik kan maken.
Zijn eigenzinnigheid behoeft dan ook maar van een tijdelike
aard te zijn. Na het offer gebracht te hebben, mag hij een
andere en zelfs tegenovergestelde zienswijze delen. Bovendien,
behoeft, ook voor bet offeruur, zijn verstoktheid evenmin
onvoorwaardelik te zijn. In genen dele. Immers de strijd der
meningen speelt zich niet alleen of tussen Jeptha enerzijds,
en de priesters en wetgeleerden anderzijds, ook de veldheer
zelf voelt het gewicht van de aangevoerde tegenbedenkingen,
en huivert als 't ware terug voor wat de Wetverklaarders
hem, als strijdig met Gods voorschrif ten trachten voor te
'louden. Neen, Jeptha is niet het onbewogen zelfvertrouwen.
Bang wordt hem in 't uiterste ogenblik, in zijn binnenste,
de kamp tussen 't geloof aan zijn plicht en de twijfel aan zijn
recht. Eerst in zijn vertwijfeling, wanneer de slingeringen van
zijn geest zijn oordeel hebben verblind, en zijn keuze, ook zo
ze de tegennatuurlike weg mocht kiezen, zielkundig verklaarbaar wordt, laat de dichter Jeptha doortasten, en zijn maatregelen voor 't offerfeest nemen, nadat de veldheer, met loze
uitvluchten, de moeder van de ter dood verwezen maagd,
het hof deed ruimen. Op deze wijze heeft Vondel aan de
historiese noodwendigheid der te nemen beslissing, een psychologiese verklaring gegeven. Het Martelaafsspel leed er geen
schade bij; integendeel, in plaats van bloot de uitvoering
van een vonnis van een ter dood gewijde Heilige te zijn,
won het stuk, en door Jeptha's zielestrijd en door het weifelen
van het over Ifis hangende lot, aan tragiese diepte en aan
dramatiese kracht.
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In deze tijdelike afval van Jeptha van de kerkelike opvattingen
en in zijn eigen vasthoudendheid aan een bepaalde mening — in
verband met zijn latere boetedoening bij dezelfde hierarchiese
autoriteit, die hij aanvankelik meende te moeten miskennen —
hebben velen in dit treurspel een bepaalde strekking willen
zien. Zij meenden in Jeptha te herkennen de Protestant, of wel
het Protestantisme, dat in zijn eigengerechtigheid zich strafbaar had gemaakt tegenover God. Om, na de bewust-wording
van zijn eigen letterknechterij, dit afvallig Protestantisme te
tieperen, en zo mogelik tot gehoorzaamheid aan de Paus terug
te brengen, zou Vondel zijn stof gezocht hebben in de
Bijbelse historie, en ze gevonden hebben in het Bock der
Richteren, in de geschiedenis van Jeptha. En zo zou de
vraag, die hij in dit verhaal op eigen gezag te berde had
gebracht, n.l. of Ifis al dan niet geofferd mocht worden, met
de genomen beslissing, en het ganse verdere verloop van
"t treurspel, in dienst hebben gestaan van de vooropgezette
bedoeling van de dichter, om in Jeptha te willen zien de
afvallige, die na het eigenzinnig volgen van zijn „conscientie",
bij plotseling verkregen inzicht, berouwvol tot de gehoorzaamheid aan de Kerk terugkeert.
Nu is er nets wat voor die opvatting pleit. Vooreerst heet het
stuk „ Jeptha", en niet „Ifis". Vondel moet dus, mogen we
aannemen, in de eerste plaats aan de evolutie in het gemoed
van de vader hebben gedacht. Ook zegt aan 't slot van 't stuk
de Hofpriester, dat de hemel heeft gewild, hoe ieder zich
aan 't lot van Jeptha spiegelen zou. Al weder, mogen we
stellen, is het in Jeptha's, zo al niet onvoorzichtige gelofte,
dan toch in zijn eigendunkelikheid, dat ions een waarschuwend
voorbeeld voor ogen wordt gehouden, en lag het in Vondels
bedoeling, al noemde hij het Protestantisme niet, om het blindelings volgen van eigen ,overtuiging tegen de wil der priesteren
in, in Jeptha's rampzalig lot aan de kaak te stellen. Doch deze
opvatting is niet zonder bedenking. Dat het stuk naar „ Jeptha"
is genoemd, kan tot reden hebben, dat in het kort verhaal
van Richteren IX geen andere naam te vinden is, die door
een schriftuurlike band aan een Bijbels drama is vast te
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knopen. 1 ) Maar ook dit daargelaten, dan nog is de ommekeer
van Jeptha's overtuiging, een uur na het gebrachte offer, en de
daarop vallende onmiddellike boetetocht naar Silo, in verband
met de zo sterk gemotiveerde (en twee maanden lang gehandhaafde) opvatting voor de iofferdaad, psychologies van een
te zwakke ,natuur, om ze Vondel als de vooropgezette hoofdgedachte van zijn spel aan te wrijven. Ons komt die zwakheid
in de psychologiese behandeling van dit moment, en in 't algemeen, de zielkundig niet verklaarde onmachtsvertoning van
de eensklaps willoos geworden veldheer alleen begrijpelik voor,
wanneer Wij veronderstellen, dat voor Vondel, die ommekeer
slechts iets bijkomstigs was, de blote opheffing van een verhardheid, die voor en Om het offer opzettelik gehandhaafd
moest blijven, en die als 't ware voor de dichter een halfgekunstelde gedachtesirkel was geworden, alleen duldbaar, omdat ze de Christus-tiepiek in 't offer van Ifis mogelik kon
maken. Want ten slotte stond het spel in 't Ifis-offer het hoogst.
Duidelik lezen we het: dat de betekenis van Abrahams
offerande terugwijkt voor het maagdenoffer, Code in Jeptha's
spruit gegeven, en dat de eetiwen de gehoorzaamheid en de
toewijding van dit zelfopofferende vrouwenhart zullen gedenken.
(vs. 1683—'88). Wij menen, dat naar Vondels overtuiging,
de betekenis van dit offer, door Ifis' geloofstrouw gebracht,
te gewichtig is, om hiertegen de, hoe leerzaam overigens ook,
strafbare onvoorzichtigheid of eigenzinnigheid van de vader,
te laten opwegen. Meer dan in de negatieve les, ions door de
hemel in Jeptha gegeven, moet ,ons het voorbeeld van Ifis
sterken, die met haar heilige devotie het Kruisoffer tiepeerde.
,,Graftjoffers", zegt Vondel dan ook in zijn O p d r a c h t,
Graftjoffers, stroit nu lelien, stroit rozen
Voor 't morgenlicht, daer 't kruislicht op verscheen.
Qehoorzaem komtze aldus in hooge brozen
Ten heiligen tooneele en outer treen.

Waarlik, Ifis' offer werd een welverzorgd mysterie - spel.
1)

Immers de naam 1/is is geconstrueerd. Zie blz. VI, noot 1.
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Vondel bewerkte „Jeptha" in 1659. Volgens zijn Berecht
had hij er al jaren over gedacht. Maar hij zat met de Bijbelse
gegevens. Het spel zou moeten voldoen aan de eisen van
eenheid in tijd en plaats. En dit kon niet, wanneer hij Jeptha's
thuiskomst na zijn overwinning op Ammon (in welke ontmoeting hij zijn gelofte gedaan had) de openbaring van haar
lot aan Ifis, het vertrek van Ifis naar de bergen, iom er twee
maanden lang haar afsterven als maagd te beschreien, de
terugkomst en de dood van Ifis, binnen een etmaal zou willen
concentreeren. Vooral de „twee maanden" stonden hem in de
weg. Wat deed hij nu? Hij weet zich tot de voorgesohreven
ene dag te bepalen, door Ifis van de bergen te laten komen
(2e bedrijf); en de hoorders, in het le bedrijf, op de hoogte
te brengen van de slagen tegen de Ammonieten, van twee
maanden her; van de slag tegen de EfraImieten, waarvan de
gelukkige uitslag zo pas het hof heeft bereikt; en van de
aankondiging van Ifis' terugkomst. Van de belofte (in de
slag tegen Ammon gedaan) en het doel van Ifis' afzondering
en de op til zijnde thuiskomst, vernemen we nog niets. De
reden hiervan is, dat Filopaie, Jeptha's echtgenoot en de
moeder van Ifis, die in 't le bedrijf nog aanwezig is, en.
buiten het geheim wordt gehouden, eerst verwijderd moet
worden. Zodra zij naar 't overwinnend leger geloodst is, komt
Jeptha zelf op (2e bedrijf), die de vertrokken echtgenoote
gemeden heeft, en de nu teruggekeerde Ifis ontmoet. Deze
ontmoeting van vader en dochter is een schoon moment in
't stuk; en 't spel wordt tragieser, als de heldennatuur van Ifis'
de aan zijn woord gebonden vader in zijn plichtsbetrachting
zelfverlochenend tegemoet komt. Het 3e bedrijf houdt het
allerbelangrijkst debat in tussen Jeptha enerzijds, en de Wetgeleerde en Hofpriester anderzijds, nadat eerst de Hofmeester,
een oude vertrouwde, de veldheer van zijn voornemen heeft
trachten of te brengen, en in een gesprek daarna, de Hofmeester altans uitstel zoekt te winnen. In 't 4e bedrijf, van
hoge ernst en verhevenheid, bereidt Ifis zich voor tot de dood.
In 't 5e bedrijf, nadat de plechtigheid, ongezien voor de toeschouwers heeft plaats gehad, verschijnt Jeptha als boeteling,
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om, op de raad van de Hofpriester, ter verzoening met God,
naar Silo te trekken; ten slotte komt ook de in 't le bedrijf
misleide Filopaie, als buiten haar zinnen, terug, en wordt
door haar priesterlike vertrouwde tot berusting vermaand.
Op die wijze heeft Vondel de vijf bedrijven binnen een etmaal
laten afspelen: het eerste bij 't gloren van de dag; de laatste
tegen de avend. Ook handhaafde hij de eenheid van plaats:
de handeling speelt n.l. of aan Jeptha's hof te Masfa (Mizpa)
in Gilead.
Behalve met de eenheid van plaats en die van tijd, viel er
voor Vondel nog rekening te houden met de derde Aristoteliaanse
tooneeleis: die van de peripetia en de agnitio, door Vondel
,,staetveranderinge" en „herkennis"' genoemd, namen die ons in
hun juiste betekenis eerst duidelik worden, wanneer wij kennis
zoeken te nemen van de oud-Griekse tragedies, waarin Aristoteles
bepaalde lijnen had ontdekt, welke te volgen de beoefenaren
der kunst tot het inzicht konden brengen, op welke wijze een
schoon dramaties geheel kon ontstaan. Men moet zich echter
er voor wachten aan te nemen, als zou Aristoteles met het
aanwijzen van die kunstregels, voorschriften hebben willen
geven voor alle latere treurspeldichters, op welke wijze zij
een drama hadden op te bouwen : immers elk oorspronkelik
kunstenaar schept zich zelf in zijn kunst een aan die kunst
geeigende vorm. Vondel echter, en hij niet alleen, meende echter
zich trouw aan de Aristoteliaanse regelen te moeten houden;
de kunstrichting van die dagen verlangde het; en ook in
„ Jeptha" stelde hij er prijs op, aanwijzingen te kunnen geven,
dat -hij de eisen der oude kunst, ook in dit toneelwerk, geenszins had miskend. Doch de peripetia en de agnitio, zoals we
die in • een volmaakt Noodlotsspel, als b.v. Sophocles' „Koning
Oedipus" herkennen, kunnen we bezwaarlik in die vorm in
Vondels „ Jeptha" terugvinden. In 't Grieksche treurspel —
waarin Oedipus, om de uitspraak van 't Orakel te ontwijken,
juist de vervulling van de Godsspraak tegemoet loopt, opdat
het Noodlot, hoe de mens zich moge wenden of keren, zich
onontkoombaar aan hem vervulle — is in 't begin van de,
in een moment, geconcentreerde handeling, Oedipus al, zonder
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dat hij 't zich bewust is, ja, zonder dat hij er de mogelikheid
van zou kunnen inzien, het schepsel, aan wie het Noodlot
zich reeds heeft vervuld; en na de langzame ontwikkeling van
't spel, waarin bewijs op bewijs zich voor zijn ontstelde hersenen opstapelt, herkent hij zich, eerst weifelend, daarna overtuigd, als de door 't Lot getroffene, die zich de door de Goden
geeiste straf oplegt. Evenzo, en terzelfder ure, herkent zich
Jokaste als de door 't onafwendbaar Noodlot verraste deerniswaardige, moeder. De langzame, maar onvermijdelike ontdekking van hun eigen toestand (agnitio) ien het daardoor
bereikte keerpunt voor de rand van de gapende afgrond
(peripetia) tekenen zich in Oedipus' drama even duidelik als
noodwendig af. Dat ondertussen deze momenten in „Jeptha"
te bereiken waren, zal wel niemand beweren. Jeptha b.v.
weet, in 't begin van 't spel, heel goed hoe hij als vader en
als echtgenoot staat tegenover Ifis en Filopaie. In die verhouding verandert niets. Zeker, is er bij hem een ommekeer,
en ,dit kan vertaald met peripetia. Maar dan is deze peripetia
niets anders, dan het beeindigen van een tijdelike verblinding
ten opzichte van zijn plicht tegenover de Wet, een verblinding,
die — men lette wel — tot aan het offeruur psychologies
(zo al niet histories) te handhaven viel, en geenszins, zoals
in de „Oedipus", door een noodwendige samenloop van gegevens, tot een „ommekeer" in Jeptha's Leven brengt. Ook de
antieke gedachte van de ,agnitio' vindt in Vondels stuk een
slechts zwakke weerklank. De vernederde Jeptha in 't 5e bedrijf,
die zich in zijn naberouw als schuldig aan eigengerechtigheid
kent, komt tot een heel andere „erkenning" van eigen gebreken,
dan Oedipus' en Jokaste's bewustwording van door 't Noodlot
geslagen rampzaligen te zijn; en ook Filopaies „ontdekking",
na Ifis' offerdood, van door Jeptha misleid en plotseling
kinderloos te zijn, verschilt hemelsbreed van de passiviteit,
die 't Noodlotsidee zijn kreaturen juist handelend, maar blindelings, naar 't punt, dat zij te ontwijken zoeken, heendrijft.
Trouwens, ook de zuivere antieke idee zelf kon Vondel moeilik
aanvaarden. Waar is het, dat Jeptha's offerdaad, histories, vast
zit aan de loop van 't blinde Lot, dat hem in plaats van een
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dier, zijn eigen kind tot de zoendood verwijst; dock Vondel
kon niet nalaten, boven dit redeloze Lot de bestiering te stellen
van een levende God, die geen Jeptha laat strekken tot speelbal
van zijn willekeur, maar hem, na diens misduiden van 's Hemels
wil, tot inkeer en boete beweegt. Daarom alleen reeds kon
Vondel geen volgeling van die Griekse tragediedichters zijn.
Intussen beroemt Vondel ,er zich in zijn Berecht op, .dat
hij de Aristoteliaanse regels met zorg op zijn situaties heeft
toegepagt. De beide hoofdsieraden in een treurspel, beweert
hij, zijn in de „Jeptha" aangebracht. De „staetveranderinge"'
vinden we er tweemaal; de moeder, eerst verblijd, dat ze haar
dochter zal ontmoeten (in 't le bedrijf) wordt de door toorn
en misleading schier waanzinnige furie in 't 5e bedrijf; de
geloofsijverige vader van vOOr de offerdaad, wordt de mistroostige zwakkeling na zijn overijlde beslissing. Evenzo, gaat
Vondel moor, is het met de „herkenning". De moeder komt
tot de „kennis" van haar dochters ongeluk; de vader komt tot
de ,,erkenning", dat zijn ijver verblind was en zijn dwaze
belofte goddeloos. — Zo dit alles was, wat de dichter had te
verklaren, dan zou het Berecht vrij onbelangrijk zijn geworden. Doch er waren andere dingen te zeggen, waarover
Vondel beter gerechtigd was, zijn voldoening uit te spreken.
Deze punten raken, en met reden, het oordeel en de vlijt,
die hij aan 't stuk had besteed, en die hem aanleiding geven,
zich in zijn arbeid biezonder geslaagd te gevoelen. En deze
vlijt is niet zozeer, als we reeds opmerkten, welbesteed geweest
aan de bouw van het ,,treurspel" als zodanig, als wel aan de
„dialektiek", de „geleidelike afwikkeling" van de tonelen, de
„gelukkige schier onmerkbare" overgangen in de gedachtenloop en de situaties, de „vastheid" van karaktertekening, en de
„juistheid" in de kenschetsing der verschillende personen in
hun betrekkingen door middel van hun taal; de „keur van
wijze spreuken", hier menigvuldiger dan in elk ander van zijn
drama's, en die in eenvoudige woorden een rijpe levenservaring
besluiten; en dit in vloeiende, klankvolle, en wat uitbeelding
aangaat, sobere en helder gehouden verzen. Zo in een stuk,
dan voelt men in Vondels „Jeptha", zijn meesterschap over zijn
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taal. Nergens als bier vloeien de klanken voort als een spel
van zon en goud, van parelen en edelstenen. Maar ook andere
eigenschappen van deze onovertroffen lyricus komen er tot zijn
recht. De beschrijving van de slag tegen die van Efrahn, in
't le, bedrijf, de meesterlike dialogen tussen de Wetverklaarders
en Jeptha in 't 3e bedrijf, en ten slotte in 't 4e, de steeds verheffender en roerender toewijding van Ifis, die zich van de
aardse banden ontslaakt heeft, geven zoveel malen de schitterende zijden van Vondels hoge dramatiese aanleg weer. Zeer
veel voortreffeliks in dit toneelwerk, van eigen kracht en
eigen vinding, doet tons zijn plichtpleging aan de, voor hem
bovendien nog belemmerende, Aristoteliaanse traditie, over
't hoofd zien. Wij kunnen 't begrijpelik vinden, dat Vondel
zelf zich de verdiensten van zijn werk bewust is geweest, en
hij dit welgeslaagd werk, als een voorbeeld van „uitbuiting",
„schikking" en „verwerking" der stof, een oefenschool voor
't dialekties talent, en een toevlucht, voor dichtkundigen, in
kracht, zuiverheid en eenvoud van dictie heeft gezien.
Alleen de reien, hoe zeer ,00k in de maat en de kleur van
de treurtoon gedicht, vallen voor het ware genot er van, te
breed en te zwaar. Ze zijn als lyriek bedoeld, maar laten zich,
als in vele andere Bijbelse spelen van Vondel, al te zeer kennen
als geparafraseerde historieschetsen. 't Is dan ook, moeten we
aannemen, aan Vondels zin voor Bijbelse paralellen, tegenstellingen, Joodse tiepiek en Profetiese beloften, daargelaten
nog zijn gehoorzaamheid aan de traditie der Ouden, toe te
schrijven, dat deze beurtzangen, als een al te zeer aangelengde
stemmingslyriek, steeds bij hem voortgaan, de dramatiese zin
van zijn vereerders, op een zware proef te stellen. Ook in
Jeptha's „reien" dreigt het wicht der Bijbelstof de stemmingsdiepte te verstoren; inzonderheid is .dit het geval in 't 2e bedrijf.
VOOr Vondel, hadden A-13 raham de Koning (in 1615) en.
de Schot Buchanan (± 1550), deze laatste in 't Latijn, „ Jeptha"
tot onderwerp van een treurspel gekozen. Het eerste spel heeft
Vondel met een klinkdicht vereerd; van 't laatste trok hij nu
en dan partij. Buchanan en Vondel zijn uitvoerig vergeleken in
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J. Macquet's Proeven van Dichtkundige Letterodeningen, II
(1783). Verder schreven over de „Jeptha": Van L e n n e p
(Vondel, VIII) Jo nckbl oe t (Gesch. Lett. IV), Moltzer
(Studien en Schetsen). Beets (Verscheidenheden), L. Sim ons
(Het Tooneel XVII en „Studies en Lezingen", blz. 186 vlg.),
Dr. Kalff (Gesch. der Ned. Lett. IV), Gerard Br oxn
(Vondels Bekering) en J. te Winke 1, Ontwikkelingsgang
der Ned. Lett 2 IV, 201 vlg. Zeer lezenswaard blijft na dit
alles nog Dr. J. te W i n k e 1, Bladzijden au de Gesehiedenis
der Ned. Lederkunde, II. Bij hem vonden we een opvatting
van Vondels toneelwerk ontwikkeld, die onze ,eigen, hier en
elders aangegeven zienswijze, het meest nabij kwam.
In 1919 werd de belangstelling in dit dramatics spel van
Vondel, dezer ,dagen verlevendigd door de opvoeringen van het
spel door het Rotterdamsch T o o n e e 1, met muziek van
Henri Zagwijn.
In deze uitgaaf werd de oorspronkelike tekst (van 1659)
gevolgd. Naar deze tekst werd ook de door Terwey veranderde
interpunctie weer in zijn oude vorm hersteld.
1910.

J. K.

BIJ DE VIJFDE DRUK.
Nu de gezondheidstoestand van mijn vriend Koopmans hem
niet toeliet, deze herdruk te bezorgen, nam m ik gaarne zijn taak
over. Een nauwkeurige herziening van de tekst bleek niet overbodig, temeer omdat de druk van 1659 die Koopmans raadpleegde, niet de beste is. Ik collationneerde de gehele tekst met
een exemplaar in mijn bezit, dat waarschiinlik geheel overeenkomt met de eerst-beschrevene in Unger's bibliografie (No. 594).
Ook de interpunctie, waanaan Vondel veel zorg besteedde,
nam ik nauwkeurig over. Over enige afwijkingen in de drukken
van 1659 zie men blz. 96 hierachter.
In de Aantekeningen bracht ik hier en daar enige aanvullingen en verbeteringen aan. De Inleiding liet ik geheel
ongewijzigd.
C. D. V.
Febr. 1926.

AEN MEVROUW

ANNA VAN HOOREN
GEMAELIN VAN DEN EDELEN HEERE

CORNELIS VAN VLOOSWYCK,
HEERE VAN VLOOSWYCK, DIEMERBROECK EN PAEPEKOOP,
BURGERMEESTER EN RAET VAN AMSTERDAM. 1)

1 Het heilighdom des bybels 2 ) is behangen 3 )
Met beelden, 4 ) die Messias, hoogh gewijt,
Uitbeelden, en gemoeten 5 ) met verlangen,
Eer by verschijnt ten offer op zijn tijt. 6)
5 - Zijn offerampt 7 ) was uitgebeelt door dieren,
1) De Burgemeester, , die door toedoen van zijn vrouw, Vondel een
postje aan de „Bank van Lening" bezorgde.
2) Het Heilighdom des bybels; appositionele genitief als school
des levens; d. i. het ,,levee'' genomen als „school". Zo is ook hier de
,,bybel", het heilige boek, genomen als „heiligdom" of ,,heilig huis".
De ,,bybel" met zijn „voorbeelden" . wordt nu een „temper met
„beelden".
2 ) behangen = ,,gestoffeerd".
4) beelden; in de eig. zin „voorbeelden", Welke, als aan de
Christus voorafgaande, zijn komst en zijn taak voorspellen. Bij Vondel
waren dit de ,,heiligen", van 't O. T. Hij heeft ze als zodanig beschreven in zijn Heiden Gode s. Zie zijn voorafgaande Klinckert
en Aen den Leser.
5) gemoelen = „te gemoet gaan", met de bijbedoeling van „inwachten".
6) op zijn lift; n.l. op de door God daarvoor bestemde tijd. Dit,
tegenover het „met verlangen verbeiden".
7) offerampt (van Christus) ; eig. „offertaak". Die taak was, zichzelf
voor de Mensheid op te offeren. Naar die taak verwezen zowel de te
offeren dieren, als de tot offer bereide mensen. Als voorbeeld van
't eerste noemt hij Abels lam, als voorbeeld van 't tweede Isac, en zo
straks, Ills.
II
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En menschen . zoo verbeelde 1 ) ons Abels lam,
Verteert op 't eerste altaer in smoock, en vieren, 2)
d'Onnozelheit, 3 ) die 't kruishout op zich nam.
Aldus verbeelde ons Isack, offerreede 4)
10 Op 't berghaltaer, den eerstgeboren zoon,
En eenigen, 5 ) die 't al verzoende in vrede
Wat knielen kon voor dien genadetroon. 6)
Het eenigh beelt van Isack kon verdoven
Al le offermans, en offers van de wet:7)
15 Maer deze maeght 8 ) gaet al de mans te boven,
En geeft een kracht aen dees tooneeltrompet. 9)
De sterckste zwicht voor d'allerzwackste kunne. 10)
Gewis zy hoeft blancketsel noch cieraet.
Schoon 't mansbeelt 11 ) haer den offerpalm misgunne,
20 Noch staet het stom voor d'uitspraeck van haer daet.
Als zy den eedt des vaders komt te hooren,

12)

1 ) verbeelde; wij zouden schrijven verbeeldde. Deze spelling is in
Vondel's tijd, evenals in de M. E., zeer gewoon. 2 ) vieren = „vuut".
3) d'Onnozelheit = ,,de onschuld"; n.l. Christus. Vandaar mede de
uitdrukking ,,Lam Gods" voor Jezus.
.
4) offerreede = ,,bereid zich op te offeren".
5) eenigen, eveneens behorende bij zoon. Van zelf wordt hier weer
de Heiland bedoeld.
6 ) die.... genadetroon; d. i. die (door de kruisdood) alle boetvaardigen met God verzoende; knielen kon == „die zich in staat voelde
boete te doen"; de genadetroon (voor de „genadestaat", van waaruit
de Verlosser zijn genade uitdeelt) wordt hier gefigureerd door 't berghaltaer, als plaats voor de „zelfverlochening".
7) Het eenigh beelt.... enz. d. i. Izaak alleen tiepeerde, meer dan
alle andere offers, de Christus; verdoven = ;,doen zwijgen"; oilermans = „mannen die ten offer strekten".
8) deze maegbt, n.l. Ifis.
9) dees tooneeltrompet = „dit treurspel". De zin is: De betekenis
van Ifis' opoffering geeft de juiste waarde aan dit spel.
i s ) kunne = „sekse".
11) mansbeelt = „de man tiepebeeld". Immers, Izaak tiepeert de
„Zoon" ; kan zich dus als de meest zinvolle afschaduwing latengelden,
terwij1 Ifis wel „kind", maar dan toch „dochter" is.
12) staet het stom enz. Immers, Izadks dood werd opgeschort; Ifis'
offer had metterdaad plaats; uitspraeck = „geopenbaarde zin".
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Verschricktze niet, maer antwoort offerreedt : 1)
Heeft vader dit belooft, en Godt gezworen :
Voltreck, voltreck uw woort, en hoogen 2 ) eedt,
25 Dewiji u Godt aen Ammon quam te wreecken.
Bezegel uw belofte : gunme alleen
Dat ick bedruckt mijn' maeghdom vier paer weeckeii
Met speelgenoots in eenzaemheit beween. 3)
Gehoorzaem komtze aldus in hooge brozen 4)
30 Ten heiligen tooneele, en outer 5 ) treen.
Graftjoffers,
stroit nu lelien, stroit rozen 7)
Voor 't morgenlicht, 8 ) daer 't kruislicht op verscheen :
En gy, Mevrouw, die Franschen, Italjaenen,
Als neerduitsch dicht, in hunne spraeck verstaet, 9)
35 En menighmael tooneelen zaeght in traenen, 10)
Gewaerdigh 11 ) toe te luistren naer dees maet.
Gy zult de zon van zege, hier betogen
Met eene wolck van druck, niet zonder gunst,
Zien schilderen tapijt, en regenbogen
40 Van beeldewerck, te schicken naer de kunst. 12)
1 ) ofierreedt; zie vs. 9. 2 ) hoogen
,,heilige".
3 ) mijn' maegdom.... beween. Ifis moest niet alleen jong, mar
ook ongehuwd en ook kinderloos sterven : een bij de IsraMeten nog
droeviger dood. En dus, — een zo veel te groter offer.
4 .) in hooge brozen, eig. ,,in hogetoneellIaarzen w„plechtig, „statig".
5 ) outer; di taltaar stond werkelik op het toneel. Zie B e re ch t blz. XXVI 1.
Graftjoffers; waarschijnlik de Amsterdamse kunstlievende jonge
dames, wonende op de „Grachten".
7) lelien.... rozen; de symbolen van de martelaressen en maagden.
8) morgenlicht; Ifis is n.l. de „dageraad", die Christus voorspelt.
zo goed in lion taal
9) Als neerduitsch dicht.... verstael; d.
verstaat, als ge de Nederlandse poezie te lezen verstaat.
10) tooneelen.... in traenen — „tot tranen geroerd weal door een
treurspel". Mevrouw van VI ooswyck was dus een dame van
beschaving en een voorstandster van kunst. Vandaar het beroep van
Vondels familie op Naar steno voor de beroemde poet.
„verwaardigen" ; maet — „lied".
11) Gewaerdigh
14 ) De zon van zege (d. i. de „zege" die als de „zon" is ; vgl. vs. 1)
„ Jeptha's krijgsgeluk ; de woick van druck (zie vs. 1) - „de droevige
dood van Ifis" ; ,,zonnelicht" betogen „betrokken" )door „wolcken",
geeft effekten als „lichtplekken" en „schaduwfiguren" ; schildert dos

XX

Magh deze maeght op uw behaegen stappen
Ten offer, tot een' spiegel van de jeught, 1)
De Schouburgh zal in zijne handen klappen :
De rouw des wicks verkeert in voile vreught. 2)
„banen" en „gestalten" van lichte naast donkere tinten ; dit zijn Vondels
tapyt, en regenbogen van beeldewerck. Overgedragen op het toneel,
betekent de zin : „de voorspoed, getemperd door tegenspoed, geven u
Kier afwisselende taferelen van verrukking en verslagenheid". —
gunst = „welgevallen".
1) spiegel van de jeught „voorbeeld (in gehoorzaamheid n.l. ) voor
de jeugd".
2) Dit beroep op het applaus van het publiek herinnert aan de M.E.
openbare voorstellingen.

BER ECM'
AEN DE

BEGUNSTELING EN 1 ) DER TONEELKUNSTE.

Ick voere nu Jeptha, den zeeghaftigen helt, lantvooght, rechter.
en veitheer der Hebreen, ten stichtigen 2 ) treurtooneele, waer
op mijne gedachten al menige jaeren geleden speelden : 3 ) maer
het spel bleef steecken, om de twee maenden uitstels, de dochter
toegestaen, middelerwijl zy haeren maeghdelijcken staet op de
bergen beschreit : weick uitstel Aristoteles tooneelwet in het
licht 4 ) staet : want by zeght dat het treurspel allermeest begrijpt 5 ) den handel van eenen zonneschijn, 6 ) of luttel min, of
meer : waer tegens Buchanan, 7 ) in zijn treurspel van Jeptha,
zich [behoudens zijne treffelijcke 8 ) eer in de dichtkunste,] to
grof vergreepen heeft, oock tegens d'openbaere 9 ) waerheit der
bybelsche historie : gelijck van wijien 10 ) de heer professor
Vossius, op de tooneelwetten afgerecht, 11 ) dit in Buchanan
1 ) Begunstelitzgen = „begunstigers". 2 ) stichtig = „stichtelik".
3) waer op mijne gedachten.... speelden = „waarover (n.l. dat
onderwerp ) ik mijn gedachten welgevallig liet gaan.
4) in het licht staet = „met . . . . strijdt". 5 ) begrijpt = ,,omvat".
6) den handel van eenen zonneschijn— „de handelingen der personen
tussen zonsopgang en zonsondergang".
7) Buchanan (1506-1582) een Engels dichter, schreef zijn
J e p t h e s in 1554. Deze had zich niet aan de Aristoteliaanse eênheid
van tijd gehouden.
8) treffelijcke eer = „hoge eer boven anderen".
9) openbaere = „duidelik voor ogen liggende".
10) van wijlen = „wijlen".
11) op de tooneelwetten afgerecht = „volleerd in de eisen der toneel
wetten". Vgl. ons „afgerecht" bij de dressuur.
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overlang 1 ) tegens my bestrafte. 2 ) Sedert de geschiedenis van
Jeptha ernstiger by my naergespoort, 3 ) hoorde ick, hoe Serarius,
Arias, Saliaen, 4 ) en andere treflijcke 5 ) vernuften gevoelden 6 )
dat Jepthas krijghstocht tegens de wederspannige Efraimmers
noch uitgevoert 7 ) wiert, eer de gemelde twee maenden uitstels
verstreecken waren, schoon het boeck der Rechteren, en Josefus
deze orden 8 ) niet houden, om het verhael van Jeptha en zijne
offerande, alreede begonnen, niet te stooren, en te deelen, 9)
maer vervolgens achter een 10 ) te beschrijven. Dees hinderpael
bier mede verzet zijnde, [want het is klaer dat men in het
heilighdom des Bybels 11 ) niets magh veranderen,] nam ick voor
dit werck op te zetten, 12 ) oock in dier voege, dat het alle
eigenschappen, tot een volkomenheit 13 ) vereischt, in zich moght
hesluiten, en te gelijck den aenkomenden treurdichteren dienen
tot een voorbeeldelijck onderwijs 14 ) van het toestellen 15 ) der
treurspelen. Aristoteles heeft zijne leerlingen ingescherpt hoe
veel gelegen zy aen eene eenige 16 ) schickelijcke stellinge, 17)
in de voorbeelden der leeringen en kunsten, by overoude
wijzen, ten hooghste 18 ) waergenomen, en in zijn onderwijs van
,,lang gelegen".
1) overlang
„tegenover rnij afkeurde".
2) tegen mij bestrafte
3) Sedert.... by my naergespoort = ,,Nadat sedert .

door tnij
is onderzocht". Latijnse constructie.
4) Katholieke theologen nit het laatst van de 16e en 't begin van
de 17e eeuw. Hun gevoelen is nog dat van de nieuwere tijd.
5) treflijcke = „uitstekende" ; zie blz. XXI, aant. 8.
6) gevoelden
,,van gevoelen waren".
„volvoerd". 8 ) orden
„volgorde".
7) uitgevoert
9) te stooren = „af te breken" ; te deelen = „te splitsen".
10) vervolrns achtereen = „als een samenhangend geheel". Dit is
Ian trouwens zo. (Richt. XI) Het nieuwe hoofdstuk (XII ) begint met
le oorlog tegen EfraIm. 11 ) heilighdom enz. Zie blz. 1, vs. XVII.
12) op te zeiten = „te beginnen". Nog gebruikelik bij de „handwerken".
13) volkomenheit =- „volmaakt geheel".
14) voorbeeldelyck onderwijs = „leidend onderricht".
15) toestellen = „inrichten".
16) eenige = „een eenheid vormende".
17) schickelijke stellinge = „passende groepering" (der delen).
18) ten hooghste = „zo onberispelik mogelik".
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de dichtkunst by den gemelden 1 ) niet overgeslagen. Zoo
plaghten de doorluchtighsie 2 ) Italiaensche sanders, in hunne
historischilderyen, byzonder op het wel schicken, de kroon van
hunne wercken, te passen. 3 ) Het spiel heeft zijne behoorlijcke
hoegrootheid, 4 ) en leden, 5 ) met de maete van evenredenheit
gemeeten. 6 ) De gansche handel van Jeptha is een, en eenigh, 7)
en de verscheidenheit der bedrijven, en alle omstandigheden
van tijt en plaetse en andersins worden hier tot het uitvoeren
en voltrecken van dezen eenigen handel geschickt : 8 ) dewijl de
schickelijcke 9 ) t'zamenstellinge der bedrijven de ziel des treurspels genoemt wort, dat zonder deze niet rechtmaetigh 10 ) kan
bestaen, schoon 'er manhaftige uitspraeck, 11 ) nochte zeden, 12)
nochte spreucken 13 ) ontbreecken. Ons tooneel staet hier doorgaens 14 ) onverwrickt en vast, voor het hof te Masfe in Galaad ;15)
eene uytsteeckende opmerckinge, 16 ) waerop Euripides in zijne
volwrochte Fenisse zonderling 17 ) gelet heeft. Het spel is niet
eenverwigh, maer geschakeert. 18 ) Zoo heeten wy het volkomener
) by den gemelden; 11.1. by de door hem hehandelde „olide wijzen".
doorluchtighste
„beroemdste".
3 ) op le passen, „voor te zorgen". De zin is : in de groepering
van de details, -zagen ze de kroon op hun werk. Voor zulk een
groepering, zegt Vondel, heeft hij in zijn werk ook gezorgd. Hij toont
dit nu verder aan. 4 ) behoorlijcke hoegrootheid = „passende lengte".
5) en leden, d. i. en (het heeft) „leden", d. „onderdelen" (hier :
„bedrijven )".
6) met de maele...gemeten— „zo veel mogelik gelijkmatig afgepast".
7) een = „een onafgebroken eenheid" ; eenigh = „een gesloten geheel".
"Lie XXII 16. 8 ) geschikt = „bestemd".
9 ) schickelijke = „behoorlike", „vereiste".
to ) niet rechtmaetigh = „rechtens, volgens de eis".
11) manhaftige uitspraeck = „kloeke taal". 12 ) zeden
„karakter".
13) spreucken
„kernachtige uitspraken".
14) doorgaens = „onafgebroken".
15) Mask is „Mizpa" ; Galacid is „Gilead" ; Jeptha heerste dus in
't Overjordaanse.
16) eene uytsteeckende opmerckinge = „een zaak, waar bizonder op
dient gelet".
17) zonderling— „in 't biezonder". Vondel heeft dit stuk van Euripides
vertaald onder de titel van „Fen c ia en sch e, of gebro ede rs
van Thebe".
18) niet eenverwigh, enz. „niet van een toon, maar vol afwisseling".
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slagh 1 ) van spel, dat niet altijt eenen zelven toon van droefheit of blyschap houdt, maer van staet verandert, het zy van
ongeluck in geluck, of van geluck in ongeluck : gelijk in Filopaie
sterck, in Jeptha flaeuwer gezien wort. Oock levert deze geschiedenis den rechtschapen aert 2 ) van een treurspel : warn
de zwaericheit 3 ) en het haperen vult niet simpelijck tusschen
gemeene 4 ) of \ T erre bloetvrienden, maer tusschen het naeste
bloet, vader, moeder, ien dochter, een eenige dochter, en gemael, en gemaelin. Jeptha, de hoofdpersonaedje, uit den stam
van Manasse gesproten, en een dooriuchtigh 5 ) veltoverste,
verschijnt hier nochte heel vroom, nochte onvroom, maer tusschen
beide : want hy verliest door onweetenden 6 ) yver, ongehoorzaemheit, en het overtreden der wet en zijnen 7 ) vaderlijcken
plicht, den naem van eene volkome vromicheit, en staet hierom,
voor zijne verzoeninge met Qodt, en den aertspriester, [waer
na hy endelijck heilighlijck overlijdt, en naemaels onder de
Heiligen, 8 ) als in triomfe, omgevoert wort,] tusschen vroom
en onvroom, eene hoedanigheit, eigentlijck in een personaedje
van een volkomen treurspel vereischt. 8 ) De beide hoofdcieraden, hier by een gevoeght, by de Latijnen peripetia, en agnitio,
of staetveranderinge, en herkennis genoemt, 10 ) gaen in arbeit,11)
om hunne kracht 12 ) met eene maghtighe beweeghenisse 13 ) te
baeren : want d'onmaetige 14 ) blyschap der moeder, [aldus te
voorschijn gebroght, om hier na het weeligh 15 ) hart eenen
zwaerder slagh te geveni verandert in d'uiterste droefheit, gramschap, wraecklust, en zinneloosheit, gelijck 's vaders reucke1 ) slagh = „soort". 2 ) den rechtschapen aert = „het juiste wezen".
3 ) zwaericheit en het haperen = „de moeielikheden en de verstoringen" (in de onderlinge verhouding n.1.). 4 ) gemeene = „gewone".
5 ) doorluchtigh; zie blz. XXIII. aant. 2. 6 ) onweetend= „verblind".
7) zijnen: Hier is 't woordje van bij gedacht.
8) onder de Heiligen; Vondel rekent hem dus, als ,,Richter", onder
de Heiligen van 't Oude Verbond. Zie blz. XVII, aant. 4.
9) Men vergelijke de figuur v. Oedipus. 10 ) Zie de Inleidin g.
11) gaen in arbeit, bij Vondel veelvuldig bij 't woordje baren gebruikt of gedacht. Zie vs. 800. Hier: „aan 't werk gaan".
12) kracht= „uitwerking". 13 ) beweeghenisse = „gemoedsbeweging".
14 ) onmaetige = „mateloze". 15 ) weeligh = „opgetogen".
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loze 1 ) offeryver in een schrickelijck en bykans mistroostigh 2)
naberouw : en zy komeh beide te spade tot kennis, d'eene van
haer dochters ongeluck, d'ander van zijne blintheit 3 ) in het
godeloos uitvoeren der dwaze offerbelofte. De uitbreitsels, 4)
by de Latijnen episodia geheeten, worden niet tegens de natuur
ingedrongen, 5 ) nochte te verre gehaelt, 6 ) maer dienen ter
zaecke, en zetten den handel 7 ) eenen heerlijcken luister bij.
Onder de trapswijze en langksaeme opsteigeringe wort 'er by
wijlen eenigh zaet van het toekomende 8 ) gezaeit, dat te zijner
tijt opkomt, om opmerckende toehoorders geduurigh t'onderhouden in eene bespiegelinge van het navolgende. De rede 9)
is gezedevormt 10 ) naer den staet en gesteltenis 11 ) der personaedje, 12 ) zonder het welck goeden en quaeden onder een
gemengt worden, en de schouwburgh, ten nadeele van het staetgezagh, eene school van gebreken, en niet van deughden
streckt, waerin zelfs aeloude tooneelmeesters van het rechte wit
afdwaelden. Om dien misslagh te schuwen, zochten wy op de
voeghlijckheit 13 ) te zetten, en elcke personaedje naer zijne
oude, staet, ,en gelegenheit 14 ) uit te beelden, en de zeden, en
spreucken 15) naer de leest van elcks lijf te passen. Men vint
hier dryderhande oude, de jeught der dochter, de middelbaere
oude in vader, en moeder, den ouderdom in den hofmeester,
1 ) reuckeloze = „onbedachte". 2 ) tot wanhoop voerend.
3) blintheit=„verblindheid". De vader kwam tot „kennis" van zijn
,,verblindheid". Hier is „kennis" „erkentenis", terwijl ze bij de moeder
wel degelik „wetenschap" is. Zie I n 1. XI—XIV.
4) uitbreitsels ------ „historiese of psychologiese toelichtingen".
5) ingedrongen = „er tussen gedrongen".
6) le verre gehaelt = „te ver gezocht". 7 ) handel = „behandeling".
8) van het toekomende = „van wat er in 't spel volgen zal".
Vondel zegt, dat hij, schoon spaarzaam, de hoorders onder 't spel op
wat er volgen zal, voorbereidt. Dit is een verdienste. De „Oedipus"
is hierin ook voortreffelik.
9) rede = „stijl van spreken". 10) gezedevormt = „aangepast".
11) staet en gesteltenis ----- „de rang en de aard".
12) personaedje = „spelende persoon".
13) voeghlijckheit = „gepastheid".
14) oude, staet, en gelegentheit = „ouderciom", „stand", en „omstandigheden". 15 ) zeden en spreuken; zie blz.XXIII, aant. 12 en 13.
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en eersten hofraet. De dochter draeght zich godtvruchtigh,
gehoorzaem, en eerbiedigh neffens 1 ) Godt, vader, en moeder,
en den hofpriester. De moeder wort, naer den tederen aert der
vrouwen, ingevoert dertel, moedigh, en uitgespat 2 ) in voorspoet, en liefde 3 ) tot haere eenige dochter, en entlijck zoo veel
te dieper in kleenmoedigheit, 4 ) over hals en hoof t, gedompelt.
Jeptha draeght zich manhaftigh, en gestreng 5 ) in den oorlogh,
is reuckeloos 6 ) yverigh in 't beloven, onverzetbaer 7 ) in 't beloofde te voltrecken, en wort ondertusschen in het vaderlijck
Barre van weemoedigheit 8 ) geschockt, en getroffen, en blijft
'entlijck, tot naberouw en herkennis 9 ) van zyn lasterstuck 10)
gekomen, niet wederhoorigh 11 ) om dit te boeten, en zich met
Godt, en den aertspriester, Godts mont, 12 ) en de levendige
stem der wet, te verzoenen. De hofmeester toont zich, naer
den eisch van een weereltlijck raetsheer, en zijnen hoogen
ouderdom, nadachtigh, 13 ) en omzichtigh in beleit, 14 ) ,en raetgeven. De hofpriester, en wetgeleerde yveren voor de wet, en
waerachtigen godtsdienst, hanthaven het hooftgezagh des aertspriesters, poogen alle schandaelen, naer hun vermogen, te weeren,
en ondertusschen den lantvooght met alle bescheidenheit, 15)
den staet en vaderlande ten beste, in te volgen, 16 ) zoo veel
hun heiligh ampt en wijdinge eenighzins 17 ), lijden kan. De hofpriester laet ten leste Jeptha in zijne verlegenh:eit 18 ) niet steecken,
nochte de misdaet onbestraft, maer wijst hem naer den aerts1 ) net/ens = „tegenover". 2 ) dertel -- „uitbundig" ; moedigh =
„overmoedig" ; uitgespat = „uitgelaten".
3) liefde; er voor te denken het woordje in.
4) kleenmoedigheit L----- „verslagenheid".
5) manhaftigh en gestreng ------ „kloek en dapper".
6 ) reuckeloos — „onvoorzichtig" ; zie blz. XXV, aant. 1.
7) onverzetbaer = „onverzettelik".
8) weemoedigheit — „weedom", „grievende smart".
9) herkennis — „erkentenis" ; zie blz. XXV, aant. 3.
10) lasterstuck = „wandaad". 11 ) wederhoorigh = „onwillig".
12) mont = „tolk" ; levendig — ,,levencl". 13 ) nadachtigh — „bedachtzaam ".
14) beleit = „(zijn ) overweging".
15) bescheidenheit = „oordeelkundige wijsheid".
16) in te volgen = ,,tegemoet te komen".
17 )eenighzins = „maar even". 18 ) verlegenheit = „rampzalige toestandi'.
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priester, om eene uitkomste 1 ) te vinden, en alle steurnis, 2)
tegens d'aenkomste der bedgenoote, te minderen. Hy bejegent
de wederkeerende moeder naer heure kranckheit, 3 ) zetze allengs
neder, vertroostze, en voorspelt, door eene heimelijcke openbaeringhe, 4 ) Jepthaes geluckzaligheit, en heiligheit, namaels,
onder de gelovige hidden en heiligen, ten toon te voeren. 5)
De reien der maeghden blijven middelerwijl zedigh, in het
heelen der geheimenisse, 6 ) haer toebetrouwt, getrouw in het
vertroosten en stercken der godtvruchtige dochter, begunstigen
de billijckheit, 7 ) keeren het onheil, naer heur vermogen, en
verheffen 8 ) de gehoorzaemheit. Aldus woelen, tuimelen, en
barnen 9 ) hier verscheide hartstoghten, door geduurige veranderingen van den beginne tot het ende. De slagh, voorheene
tegens Ammon geslagen, wort in 't voorbvgaen slechts beknopt en kort aengeroert; de strijt, sedert tegens Efraim gestreden,
breet verhaelt, dewijl dit niet kon vertoont worden, oock buiten
tijts was. lo ) De maeght sterft niet voor d'oogen des aenschouwers,
gelijck Horatius in zijne dichtkunst 11 ) leert, oni ongeloofwaerdigheit te schuwen. Ondertusschen wort de voorbereidinge
1 ) uitkomste 2-- „uitweg", „oplossing". 2 ) steurnis — „aanstoot".
:3 ) Hy bejegeni enz. d.i. „hij handelt met haar overeenkomstig haar
vege toestand."
4) door eene heimelijcke openbaeringe; de priesters, met Gods geest
begiftigd, kunnen voorspellingen doen. — heimelijck: aan enkelen
bekend, voor enkelen bestemd.
5) Jeptha zou dus order de „Heiden (lodes" worden opgenomen.
Lie blz. XVII, aant. 4.
6) het heelen der geheimenisse, enz. = „verborgen houden van het
hun foevertrouwde geheim", n.l. van His' toekomstige offerdood.
7) begunsfigen de billijckheit — ,,spreken ten gunste van een rechtmatig (of gematigd) optreden". 8 ) verheffen = „loven".
9 ) barnen — onstuimig dooreenwoelen, als de golven (eig. branden ;
vgl. de branding). 11 ) oock buiten tiffs was, = „bovendien buiten de
gestelde tijdseenheid viel".
11 ) N.i. in zijn Ars Poeti ca, vs. 185. De zin er van is, dat men
voor de ogen van 't publiek gees gruwelen mag vertonen. Vondel
vertaalt deze plaats: „Al watghe my zoo vertoont, dat haet ick, als
een die het niet gelooft." Met om ongeloofwaerdigheil le schuwen
bedoelt Vondel dus: omdat een dergelijk gruwelik tafereel (het afhouwen van het hoofd met een zwaard) het publiek toch nooit de
illusie van werkelikheid kan geven.

XXVIII

ter doot den oogen niet onttrocken : dewij1 het zien meer de
harten beweeght dan het aenhooren en verhael van het gebeurde; 1 ) schoon de toestel des treurhandels 2 ) zoodaenigh
behoorde te wezen, dat die, zonder eenige kunstenary, of hulp
der lijdende personaedje, maghtigh ware alleen door het aenhooren en lezen der treurrolle, [zonder wanschape 3 ) en
gruwzaeme wreetheden te vertoonen, en misgeboorten, en
wanschepsels, door het ontstellen van zwangere vrouwen, 4 ) te
baeren,] medoogen en schrick uit te werken, 5 ) op dat het treurspel zijn einde en ooghmerck 6 ) moght treffen, het welck is
deze beide hartstoghten 7 ) in het gemoedt der menschen
maetigen, en manieren, 8 ) d'aenschouwers van gebreken zuiveren,
en leeren de rampen der weerelt zachtzinniger en gelijckmoediger 9 ) verduuren. Wy zochten oock te bereicken de dry
deughden des tooneelstijls, klaerheit, en geloofwaerdigheit doorgaens, 10 ) en kortheid ter behoorlijcke plaetse. Dit treurspel treet
voort op vaerzen van tien en elf lettergreepen : naerdien
edele heer Ronsard, 11 ) de worst der Fransche dichteren, deze
dichtmaet hooghdravender 12 ) oordeelt, en beter van zenuwen
voorzien, 13 ) en gesteven 14 ) dan d'Alexandrijnsche, van twalef en
1) Ook weer aangehaald uit Horatius: „Het gehoorde raeckt min
het gemoedt dan t'geene men met zijn oogen gezien heeft, en van den
ziender zelf ingenomen wort."
2) toestel des treurhandels = „de dramatiese compositie".
3) wanschape = „stuitend". 4 ) Zoals eenmaal te Athene, bij de
voorstelling van de E u m i n i d e n gebeurde.
Vondel ziet alleen heil in treurspelen, die door 't woord tot de
gemoederen doordringen. Dit voelt in hem de d i c h t e r. Maar zijn
onderworpenheid aan „autoriteiten", in dezen Ho ratiu s, haalt men
schier van zijn juiste standpunt neer.
6) einde en ooghmerck = ,,doel en oogwit".
7) deze beide hartstoghten; n.l. medoogen en schrick, wat het beste
weer te geven is door „huivering" en ,,deernis". Z e e Dr. J. te Winkel:
Vondel als Treurspeldichter, blz. 321. 8 ) menieren = „betomen".
9 ) gelijckmoedig= „kalm". 10 ) doorgaens; zie blz. XXIII, aant. 14.
11) Ronsard, de meest toongevende dichter in 't Renaissance-tijdperk.
Hij voerde de jamben-maat in. 12 ) hooghdravend = „verheven".
13 ) beter van zenuwen voorzien = „gespierder".
.14) gesteven = „gedrongener". Voor „gesteven" 't woordje „meer"
te denken.
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dertien lettergreepen, die, zoo veel langer, naer zijn oordeel,
flaeuwer 1 ) vallen, en meer op ongebonde rede trecken, 2)
ten zy deze, 3 ) uit eenen uitnemenden meesters 4 ) koker 5)
komende, zich verheffen, gelijck uitheffende schilderyen, 6 ) en.
rijck gestoffeert, 7 ) en doorwrocht, 8 ) van gemeenen kout en
oinmegangk 9 ) verre afgescheiden zijn ; 10 \) een uitsteeckentheit 11)
boven al in treurspelen vereischt, gelijck Ovidius, wiens Medea,
helaiis, verloren blijft, in dit vaers opzong :
Hoe hoogh men drave in stij1 en toon,
Het treurspel spant alleen de kroon.
Om in dezen treurhandel nergens het leven, zijn voorbeelt,
te bezwijcken, 12\
,
) ,-erverschten
wy onze geheughenis 13 ) met
overlezen, en herlezen van Aristoteles en Horatius dichtkunst,
en hunne uitleggers over de zelve stof, naemelijck, Robertellus,
Madius, Lombardus, Scaliger, Heinsius, en de voorrede van
Huigh de Groot, op Euripides vertaalde Fenisse, Castelvetro,
Delrius, en Strada, oock Vossius, en Menardieres, 14 ) die beide,
elck om het wackerste, d'een in Latijn, d'ander in Fransch, den
Schouburgh, het worstelperck der menschelijcke hartstoghten,
helpen opbouwen.
Maer gelijck den Grieken d'eer van den heerlijcken vont 15)
1) flaeuwer= „matter" (tegenover de „gespierdheid" van de jamben ).
2) meer op ongebonden rede trecken = „naar het proza. zwemen".
3) deze ; n.l. de Alexandrijnen.
4) Vondel heeft hierbij ongetwijfeld aan de door hem hooggeschatte
tooneelwerken van Hooft gedacht. Deze zijn n.l. in Alexandrijnen geschreven. 5 ) koker herinnert aan de bergplaats van manuscripten.
6) uitheffende schilderyen = „relief-werk".
7) rijck gesioffeerf = „in beeldrijke taal".
8) doorwrocht = „waarin veel arbeid steekt".
9) van gemeenen kout en ommegangk— „de gewone omgangstaal".
10) verre afgescheiden zyn = „ver of staan".
11) uitsteeckentheif -- „verhevenheid" (van taal).
12) het levee te bezwijcken = „voor het leven onder te doen".
13) ververschten wy onze geheughenis = „verlevendigden wij onze
herinnering".
14) Nam en van uitgevers van Aristoteles of van H o rat i u s, of
namen van schrijvers over de theorie der dichtkunst.
15) vont = „uitvinding".
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der tooneelspelen, allengs by trappen in top gesteigert, niet kan
gelochent 1 ) worden, zoo vereischt een gewijt treurspel, op
hunnen leest geschoeit, tot het uitvoeren, keur van bequame
personaedjen, en toestel van tooneel, 2 ) en maetgezang van
reien, geoefend door eenen grooten Orlando, 3 ) om onder het
speelen d'aenschouwers te laeten hooren eene hemelsche gelijc!.luidentheit 4 ) van heilige galmen, die alle deelen der goddelijcke
zangkunste in hunne volkomenheit zodanig bereickt, 5 ) datze
de zielen buiten zich zelve, als uit den lichame, verruckt, 6 ) en
ten voile met eenen voorsmaeck van de geluckzaligheit der
engelen vergenoeght. 7)
Wy oordeelden niet ondienstigh dit treurspel, en zijne
omstandigheden 8 ) t'ontleden, of 9 ) het opwassende en leergierige Nederduitschen 10 ) leerde opmercken om zich, als van
een toneelkompas, Mier van op deze holle dijningen, te dienen,
alle klippen en zantplaeten van doolinge, en schipbreuck van
onwettige schickinge 11 ) te mijden, en entlijck, beter gemaniert 12)
de gewenschte haven van de volkomenheit der tooneelkunste
in te zeilen. Behaeght het hun, laetze eens lustigh en rustigh 13)
in de handen klappen, en my helpen hooge en laege staeten 14)
met spel en zang stichten en verheugen.
1 ) gelochent = „ontzegd".
) toestel van tooneel –= „decoratief".
3 ) Orlando Lass o, een beroemd Zuid-Nederlands componist nit
de 16e eeuw. 4 ) gelijckluidentheit — „samensmelting".
5 ) die .... zodanigh bereickt — „welcke (n.l. de harmonic) alle
details van de zangkunst der Hemelse scharen in hun volkomenheid
zo nabij komt.
6 ) verruckt = „omhoogvoert". 7 ) vergenoegt = „verblijcit".
8) zijne omstandigheden = „alles, wat er bij te pas komt".
9) of = „in de hoop, dat". 10 ) Nederduitschen = „Nederlanders".
11 ) Over deze app. bepalingen : blz. XVII aant. 2.
12 ) gemaniert = „betoomd". 13 ) rustigh = „flink".
14 ) staeten = „standen".

INHOUDT.

Jeptha, Galadds natuurlijcke zoon, Wert, na zijn vaders doot,
van 1 ) zijne broederen, als ,onwettigh, uit het erfdeel gestooten.
Hy, van nootdruftigheit aengeperst, geneerde zich by Heidenschen
roof, 2 ) en gaf treflijcke 3 ) proeven van dapperheit, dies 4 ) hem
de bloetvrienden, 5 ) ,en Hebreen, van d'Ammonners beoorloght,
uit noot ten veidheere, lantvooght en rechter kozen,' om zich
t'ontlasten van het afgodische juk der slavernye, achtien jaren
lang gedraegen. Hy hierop te velde treckende, beloofde Gode,
indien het heir d'overhant behielt, op te offerer wat hem eerst
nit zijne poorte zoude bejegenen. 6 ) Hi2r na zeeghaftigh wedergekeert, gemoete hem zijne eenige dochter, die zich gehoorzaem
en gewilligh ten offer in stelde, behoudens datze twee maenden
haeren maeghdelijcken staet op de bergen moght beschreien,
het welck de vader haer toestont. Middelerwijl stonden d'EfraImmers uit . haet en nijt tegens hem op, die by in eenen veltslagh
verdelghde : waer na de dochter van de bergen, de vader uit den
slagh wedergekeert, 7 ) haer (lode ten brandoffer opofferde. Het
tooneel is voor . het hof te Masfa. 8 ) Het treurspel begint your
den opgang, en eindight met den ondergang der zonne. De
stof is genomen nit het boeck der Rechteren. 9)
1) van
„door".
2) geneerde zich, enz. „zocht zijn onderhoud in rooftochten tegen
Heidense stammer". 3 ) freflijcke = „in 't oog lopende".
4 ) dies = „waarom". 5 ) bloeivrienden
„stamverwanten".
6) bejegenen = „tegemoet komen".
7) waerna, enz. Lees : „waar na, zoara de dochter enz..... was, hij
haar" enz. De constructie is Latijns.
8) Dit Masfe of Mizpa ligt in Gilead, het land over de Jordaan.
N.1. Richteren XI.

SPREECKENDE PERSONAEDJEN.

Hofmeeste r, eerste raet.
Filopai e, 1 ) Jepthaes gemaelin.
Slotvooght.
Rey van Maeghd,en.
I f i s, 2 ) Jepthaes dochter.
Jepth a, de lantvooght, rechter, en veltheer.
Hofpriester.
Wetgeleerde.
1) de kinderlievende.
2) de dappere.

HET EERSTE BEDRI JF.
Hofmeester, Filopaie.
1 De tijding van uw' beer' vooruitgevlogen 1)
Jaeght u voor dagh ten bedde uit, en uwe oogen
Qaen op, 2 ) eer 't licht den hemel open sluit.
Al 't hof krioelt . de blyschap moet 'er uit. 3)
5 Men rust zich toe, om zegenrijck 4 ) te praelen, 5)
En Jeptha weer met staetsie in te haelen.
Filopaie.
'k Heb jaeren lang geworstelt, en gestreen
Met rampen : noit waeide eene buy alleen
My over 't hoofd, of d'andre stont 'er neffens :
10 Maer nu, Godt lof, komt mijn geluck al teffens 6)
My t'huis . 'k verwacht mijn dochter t'huis van daegh,
Van 't hoogh geberghte, en hoor de nederlaegh
Van Efraim. Godt zegende 's landts hoeder. 7)
1) vooruitgevlogen behoort bij tijding. De „tijding" van de komst
van Jeptha is er al ; de echtgenoot zelf moet nog komen.
2) op = open. — Al 't hot = „geheel".
3) De blyschap moet 'er uit = „De blijelschap moet zich uiten".
4) zegenrijck = „in ' t rijke gevoel van overwinnaar te zijn".
5) le praelen = „een triomfantelike intocht te houden". — staetsie
= eerbetoon.
6) al tegens = „op een zelfde ogenblik".
7) 's lants hoeder = „Jeptha".
KOOPMANS,

Jeptha, 5e druk.

1

2
Hoe weeligh 1 ) valt de dochter haere moeder,
15 De brave 2 ) helt zijn' blijde bedtgenoot
In d'armen, als een dau in 's aerdtrijcks schoot!
Hoe vrolijck zal ickze alle bey bejegenen! 3)
Geen vloecken schaen, 4 ) als Godt dit hof wil zegenen.
Hofmeester.
Toen Godt dit hof wou zegenen, verdween
20 Verstoof . het heir van Ammon, en al scheen
Ons Efraim verre over 't hooft gewassen,
Een hooger maght kon hem ontharrenassen. 5)
Filopaie.
Indien oit vrou van blyschap sterven kon,
Is 't wonder dat ick levendigh 6 ) de zon
25 Verwacht : 7 ) zoo had de blyschap al de geesten
Van 't hart gezet: 8 ) toen ick, op d' eer der feesten, 9)
Mijn lief in zijn triomfe, na den slagh, 10)
Eri Ammons val, 11 ) verwellekomde, en zagh
Hem heerlijck hier to Masfe 't hof opvaeren, 12)
1) weeligh = „zalig". Hieruit ontwikkelde zich „opgetogen" en
„darter. Zie blz. XXIV, aant. 15.
2) brave = „voortreffelike", „roemruchtige". Zie Ger. v. Velz. vs. 1555.
3) bejegenen = „tegemoet treden".
4) Geen vloecken schaen = „geen plagen kunnen (ons ) schade doen".
Men lette op de „overmoed", die zo straks, juist door de „bezoeking", zo diep mogelik wordt neergeslagen.
5) ontharrenassen = „ontwapenen".
6) levendigh = „(nog) levend".
7) de zon verwacht = „de dag mag afwachten". Filopaie zegt, dat
als een vrouw van blijdschap zou kunnen sterven, het een wonder is,
dat zij al niet gestorven is, maar nog levend de zon mag zien opgaan.
8) al de geesten (wij zeggen nog „levensgeesten" ) van '1 hart
gezet = „mij 't bewustzijn benomen".
9) op d'eer der feesten = „op het glansrijkste feest". Vgl. „de roem
der helden", ,,de bloem der maagden" (vs. 107).
10) na den slagh;'n.l. tegen Ammon.
11) val = „nederlaag".
12) opvaeren = „oprijden". Zie 't volgende vers.
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30 Door al den drang, en toevloet van de schaeren.
Ick zeegh, op dat gezicht, ter aerde in 't stof.
De hofstoet 1 ) droeg my, als een lijck, op 't hof,
Tot dat mijn hart bequam, natuur zich redde. 2)
Mijn dochter stont bekreeten voor het bedde,
35 En steende, en kermde, en zuchte in zulck een noot.
De vader sprack : nu, moeder is niet doot.
Zy krijght haer verf . 3 ) toen kusteze mijn wangen,
En bleecken mont, uit hartelijck verlangen.
Ick quam, gelijck de zon uit eene wolck, 4)
40 Te voorschijn, toegejuicht van 't hof, en 't volck.
Nu wort die vreught verdubbelt : want wy hooren
Dat Efraim den veltslagh heeft verloren,
Voor Jeptha vlught naer d' oevers der Jordaen.
Zoo moeten al Qodts vyanden vergaen. 5)
Hofmeester.
45 Mevrouw, 't is kunst de blyschap in te toonen,
Zoo wel als rouw te maetigen . wy koomen
In beide wel te kort . die weerelt gaet
Door druck en vreught by beurte . wie de maet
En regel treft is wijs . de kanssen keeren.
50 Men spiegle zich aen Jeptha, om te leeren
't Verandren van elcks lot, dan droef, dan bly.
De zwaertzy zet hem hoogh : de spillezy
Verneert hem door d'onwettigheit in 't erven; G)
1)
2)
3)
4)
5)

hoistoet = „gevolg".
bequam = „bijkwam" ; redde = „herstelde".
verf = „(natuurlike) kleur".
gelijck de zon all eene wolck; dus : „opgevrolikt".
Zoo moeten enz. = „Mogen zo alle vijanden Gods vergaan". De

aanv. wijs werd dikwels uitgedrukt door „moeten", waar wij „mogen"
gebruiken. — Men lette wederom op de overmoed van Filopaie.
6) De zwaertzy, de spillezy: uitdrukkingen aan 't leenstelsel ontleend ; Jeptha was, volgens de O.-T. voorstelling, de zoon van Gilead
en van een bijzit. Daarom werd hij door de echte zonen v. Gilead
verdreven. De betekenis is hier : Van vaderszij stond hij hoog, van
moederszij, stond hij, verstoken van 't erfrecht, laag.

4
Dies by, geschupt 1 ) van zijne broers, most zwerven,
55 Zich eerst in Tob geneeren op den roof ;
Daer by den vloet van 't Heidensch ongeloof,
Gelijck een dam, behinderde 2 ) in te breecken.
Wat heeft zijn deught 3 ) ons menighmael gebleken! 4)
Het heiloos 5 ) heir van Ammon quam in 't velt
60 Hereischen al wat Juda met gewelt
Zyn Goon ontruckte, als 6 ) Isax erfgenaemen
Eerst herwaert uit Egypten over quamen :
Schoon 't Ammon niet, maer 't hooft der Amorreen
Ontruckt, by ons dry eeuwen achtereen
65 Bezeten was in pais . men 7 ) zat verlegen.
Gansch Galadd zocht troost aen Jepthaes degen,
Verhief hierom 's lants balling tot 's lants hoof t,
En over 't heir . 8 ) op dit verdragh 9 ) belooft
Hy hun zijn trou, en strijt, als 's volcks verweerder,
70 Wint twintigh steen, wort hier, 10 ) als triomfeerder,
Te Masfa, na dien zwaeren slagh, begroet.
Filopaie.
Mijn dochter juicht hem vrolijck in 't gemoet,11)
1) geschupt = verstoten. — zich geneeren op roof = „door roverijen
in zijn onderhoud voorzien". Zie Inhoudt, aant. 2. Het land Tob
lag aan de voet van de Hermon.
2) behinderde = „verhinderde".
3) deught = „heldhaftigheid".
4) gebleken = „zich vertoond".
5) heilloos = „rampzalig"; „onheilbrengend."
6) als = „toen". De Ammonieten kwamen de landen terugvorderen,
Welke de Israelieten, toen ze uit Egypte waren teruggekomen, aan de
Heidenen ontrukt hadden; ofschoon die streken niet waren afgenomen
aan de Ammonieten (zoals ze beweerden,) maar aan de Amorreen
(Amorrieten). Zie Richt. XI:12-27.
7) Men; n.l. de lieden van Gilead.
8) 's lands hooft en over 't heir=„landsbestuurder en legerhoofd".
9) verdragh = „onderlinge overeenkomst."
10) wort hier; lees: „wordt hier te Masfa, als...."
11) in 't gemoet = „tegemoet." Vs. 72 en 73 te denken in 't verledene, na de terugkeer uit Ammons slag.
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Groet vader voor de hofpoort met tamboeren,1)
En reien : maer dit scheen zijn hart t' ontroeren : 2)
75 Doch d' ,oirzaeck kon ick noit uit hem verstaen.
Daer schuilt iet, my te duister om te raen.
Hofmeester.
Niet duister : 3 ) want het is terstont gebleken
Hoe Efraim den kam quam op te steecken, 4)
By duizenden den zegenrijcken helt5)
80 Het voorhooft Bien, en daegen 6 ) in het velt,
Daer d' allerhooghste uw wapenrecht verdaedight.
Filopaie.
De hemel heeft ons weder begenadight.
Zoo schijnt de vorst een Godt, geen sterflijck mensch.
Wien 't lot niet dient, 8 ) het colt naer mijnen wensch.

7)

Hofmeester.
85 Een teere vrou spat uit, al 't ongelaetigh, 9)
In weelde 10 ) en druck : een manshart draeght zich maetigh
In beide, en kent het weifelende lot;
Dat rolt elck toe naer 't wijs beleit van Godt.
Niets staet Mier stil . geen blyschap is volkomen.
1) tamboeren = „tamboerijnen". Zie ook Exod. XV : 20, en Leidse uitgave van het O.T.
2) In vs. 74-76 worden de hoorders aandachtig gemaakt op het
geheimzinnige en verontrustende, 't welk aan de zege op Ammon
vast zit.
3) Niel duister; de hofmeester wil n.l. Filopaie afleiden, en, schoon
hij beter weet, Jeptha's bezorgdheid aan de vijandelike stemming van
de EfraImieten toeschrijven.
4) den katn opsteecken — „zich verontwaardigd tonen".
5) den zegenrijcken helt = „de zeeghaftige Jeptha".
6) daeghen = „uitdagen".
7) Zoo schijnt enz. Wederotn verhovaardigt zich Filopaie te onpas.
8) Wien 't lot; Lees : „wie ook het Lot niet dienen moge", enz. De
„hofmeester" poogt haar weer in te binden.
9) ongelaetigh = „tomeloos"; „onbeheerst".
10) weelde = „voorspoed".
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90 (leen druck mist troost : en tusschen hoop en schroomen
Verslijt de tijt des levens . quaet en goet
Elck heeft zijn tijt, en beurte, 1 ) als eb, en vloet.
Filopaie.
Ons erfgenaeme en dochter dorst ons vergen 2
Of zy een wiji zich eenzaem 3 ) op de bergen
95 Verquicken 4 ) moght met haeren trouwen rey.
De vader gaf haer vrolijck 5 ) het geley.
Zij scheide, en nu zijn net, naer dat ick reken,
Twee maenden, dat 6 ) my lastigh 7 ) viel, verstreecken.
Hofmeester.
Men zalze haest 8 ) ten hove weder zien.
Filopaie.
100 'k Zal haer met vreught omhelzen : zoo misschien
Geen ongeval, God keer"t, haer stuit in 't keeren. 9)
Een moeder kon 10 ) misschien haer hart ontbeeren,
Haer eenigh kroost 11 ) geenszins; een kint nu rijp
En huwbaer; meer dan menschelijck begrijp
105 Kan vatten, met vernuft verciert, en gaven. 12)
Men ziet om 't hof de jonge heeren draven,13)
1) tiji = „gezette duur" ; beurt = ,,vaste volgorde".
2) vergen = „dringend vragen".
3) eenzaem; niet : „verstoken van gezelschap", maar „afgezonderd
van de wereld".

4) verquicken = „ontspannen".
5) vrolijck = „met de meeste bereidwilligheid".
6) dat; n.l. het wachten op het „verstrijken".
7) lastigh = „zwaar".
8) haest = „zo aanstonds".
9) Hier komt wederom een donker voorgevoel de vreugde versomberen en de hoorders voorbereiden. God Ither 't = „God moge
't verhinderen"; stuit = „tegenhoudt".
10) kon = „zou kunnen".
11) krcost; enkelvoudig gebruikt = kind.
12) met vernuft, enz. Lees : „met geest en gaven versierd".
13) draven = „om 't hardst lopen" (om de bruid n.1.).
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En vlammen 1 ) op der maeghden bloem, zoo schoon.
Godtvruchtigheit spant in het hart de kroon, 2)
Als 't eelste, daer de hemel haer mee zegent.
110 Geltickigh die zoo schoon ieen roos bejegent, 3)
Geluckigher dieze afpluckt 'met zijn Kant. 4)
Zoo 't vrystont zulck een perle, een diamant
Te hechten aen een kroon, 't zou Memfis passen : 5)
Maer neen, z'is voor geen' Heiden opgewassen;
115 Geen' koning, die, noch vremt vans ) Moses wet,
Onwaerdigh is dees schoone in 't heiloos 7 ) bedt
t' Omhelzen, schoon zijn kroon in top moght steigeren.
Al eyschte haer een koning, 'k zouze weigeren.
Hofmeester, is 't niet recht, bestraf mijn' roem. 8)
Hofmeester.
120 Mevrouw, gy noemde uw dochter flits 9 ) een bloem.
Filopaie.
Met reen, is 't vreemt dat ick haer schoonheit prijze?
Len bloem gelijcke ? 10)
Hofmeester.
Ick straf 11 ) het geener wijze.
Maer zaeghtge noit des morghens bloemen staen,
1 ) vlammen op = vurig verlangen naar.
2 ) Eerst roemt de moeder de gaven van verstand, nu die van 't hart.
De edelste gaaf nu was „godsvrucht".
3) bejegent = „aantreft", „ontmoet".
4) dieze afpluckt enz. — „die ze voor zich mag houden".
5) 't zou Memfis passer = 't zou iets voor den koning van Egypte
zijn; aen de kroon hechten is hier „huwen".
6) vremt van = „vreemd aan".
7) heiloos = „ongewijd", „vervloekt". Lie echter blz. 4, aant. 5.
8) bestraf = „keur af"; roem = „roemen".
9) /his = „zo pas".
10) Een bloem gelijcke = „(en) met een bloem vergelijk?" Deaanv.
wijs hangt af van: is 't vreemt; naar de vorm kan het echter even
goed indicatief zijn (vgl. vs. 131, 150 enz.).
11\
) straf ; zie vs. 119.
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En vontze voor den avontstont vergaen,
125 Van Brant gezengt, van hagelsteen geslagen,
Of afgemaeit? Wat kan een bloem verdraegen,
Een buye ter genade in ope lucht! 1)
Filopaie.
Wat zeght ge ? quam u eenigh droef gerucht
Ter ooren ? 2)
Hofmeester.
Neen, ick heb niets quaets vernomen,
130 Prijs schoonheit, als een gaef, van Godt gekomen;
Maer stelle alleen 't verwelcken by de verf
Der schoonste bloem. 3 ) Godt laetze 4 ) vaders erf
Bezitten . 'k wensch, dat gy in haar mooght leven,
En haere vrucht5)
Filopaie.
Dat wil de hemel geven,
135 Die, onder tien geboOn van Moses wet,
Wie d' ouders eert in zuick een waerde zet, 6)
Dat by haer 7 ) heil belooft, en blijde jaeren.
Op zuick een' wensch wil 8 ) u de hemel spaeren
Hofmeester.
Dat zy, van 't lant, 9 ) de vader, uit den slagh,
1) Wat kan enz. = Wat kan een bloem, blootgesteld aan een bui
in de openlucht, verdragen ! De zin is: „immers niets !"
2) Hier vat wederom een somber vermoeden bij Filopaie post. De
Hofmeester, schoon eerst de blijdschap door een waarschuwing willende temperen, trekt zich weer terug.
3) stelle enz. = „plaats 't verwelken naast de kleur"; d. i. vergelijk
de schoonheid met wat de -schoonheid worden moet.
4) Godt laetze = „laat God haar", enz.
5) 'k Wensch, dat enz. De hofmeester wenst niet alleen, alhoewel
hij 't beter weet, dat Ifis 't vaderlik erfdeel moge bezitten, maar 't ook
aan haar nageslacht zal overmaken.
6) in zuick een waerde zes = „zohoogstelt". 7 ) haer 3e nv. meerv.
8) op = „tot loon van"; wil = „moge", evenals to voren in vs. 134.
9) van 't lant = „van buiten (uit de berglanden) gekomen", En
verder : (en) ,,dat de vader, uit de slag gekomen", enz,

9
140 U, elck om 't blyste, in d' armen vallen magh,
Is al mijn wensch : het kan niet lang vertrecken. 1)
Filopaie.
Ick hoop mijn beer zal zelf de bo verstrecken. 2)
Daer duncktme hoort men 's lants bazuin in 't velt.
Ay, zie Bens uit.
Hofmeester.
Verwellekom den belt.
145 De slotvooght komt, bestuwt 3 ) met krijghsstandaerden.
Men hoort alree het pruischen 4 ) van de paerden.
Slotvooght. Filopaie. Hofmeester.
Ter goeder tijt 5 ) vinde ick mevrouw gezont.
Filopaie.
Hoe staet het? is mijn heer noch ongewont?
Slotvooght.
Gelijck by trock om Efraim t' ontmoeten,
150 Wiens heirbanier ick offere aen uw voeten
Eerbiedigh door 6 ) 't gebodt van uwen beer.
Ontfang dit pant van zege. Godt zy d' eer.
Ontfang dien stier 7 ), uit touter gout gegoten.
Die stouts 'vas, beeft de horens afgestooten.
Filopaie.
155 Wat zienwe ? 6 vreught! gelooft, gelooft zy Godt.
Men steeck' dit s ) voort ter tinne uit van het slot,
1) vertrecken = „uitblijven", „zich laten wachten". Vgl. de gewonere
trans. betekenis: verschuiven, uitstellen.
2) de bo verstrecken = „tot bode strekken", vgl. „de baas spelen".
( Jeptha moge zelf de tijding brengen).
3) bestuwt = „omstuwd".
4) pruischen = „briesen". In Zuid-Nederlandse dialekten nog bekend voor een bruisend, snuivend, briesend geluid. Verwant met
proesten.
5) Ter goeder tijt = gelukkig (vgl. vs. 5 en 9 enz. Leeuwendalers,
vs. 1).

6) door = „volgens".
7) stier, als veldteken van Efraim. — stools = geneigd tot stoten.
8) dit; n.l. „het zegeteken".
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Op dat het blijck' hoe wy het velt behielen.
Aldus moet 1 ) Godt de vyanden vernielen,
Die Jeptha en zijn' hoogheit 2 ) wederstaen.
Slotvooght.
160 De vyant vlught aen d' oevers der Jordaen,
Gansch Efraim zwicht _voor Manasses 3 ) degen.
Hofmeester.
Dat Godt voortaen Manasses afkomst zegen'.
Filopaie.
Verhael den strijt : het zekerste bescheit 4)
Weet gy op 't naust. 5 ) Verhael het wijs beleit.
165 Mijn yver volghde uw' optoght 6 ) met gebeden,
En vasten. Godt heeft zelf voor ons gestreden.
Een post vooruit 7 ) verkuntschapte ons 't geluck
Des strijts in 't gros 8 ) : maer 't lustme stuck voor stuck
Te hooren, hoe 't zich toedroegh onder 't stryen.
170 't Verhael moot Gode alleen ten prijs gedyen.
Slot ooght.
NT

Gewelt, en haet, en nijt zijn uitgebroet
In 't Heidensch- nest . een' ander heil en spoet 9)
Misgunnen, en den bontgenoot bespringen,
Zijn wettigh recht onwettigh 10 ) hem t' ontwringen,
1) mod = moge: zie vs. 44, en hieronder vs. 170, 258.
2) hoogheit = „macht".
3) Gilead is in de Bijbel tevens, zoals we in de I n h o u d t lezen
een persoon, en wel een zoon van Manasse. Manasse is tevens gedeeltelik een landstreek in 't Overjordaanse. Eigenlik is de naam van
de streek Gilead overgedragen op een „stamvader".
4) bescheit = „toedracht".
5) naust = „nauwkeurigst".
6) optoght = „opmars".
7) Een post vooruit; zie „de tijding" in vs. 1.
8) in 't gros = in grote trekken, in 't algemeen.
9) spoet = „voorspoed".
10) onwettigh = „op wederrechtelike wijze".
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175 Voeght onbesneen, 1 ) en Filistijnschen aert, 2)
Een' afgodist, 3 ) die minst Godts wet bewaert :
Doch Efraim, niet vry van zulcke 4 ) vlecken,
Ontziet zich niet oproerigh op te trecken,
Aen dees zy der Jordaene, en 't vrye veer, 5)
180 Manasse uit trots te daegen voor de speer; 6)
Toen Ammon en zijne ysre krijghsgeleden
Getrappelt, 7 ) wy al teffens 8 ) twintigh steden
Verlichtten van het juck der slaverny,
Van afgoOn, zwart van roock en smoockery;
185 Zoo verre 9 ) 't p ant bepaelt wordt van vier streecken,
De berg-en, en Jordaen, en bey de beecken,
Als Arrenon, en Jabok, die gelijck 10)
Uitloopen in den stroom 11 ) van 't heiligh rijck.
Wy pooghden 12 ) 't pleit door middelaers te slechten,
190 't Geschil met reen, 13 ) en geen rappier te rechten, 14)

1) onbesneen = „onbesnedenen"; dus „Heidenen". Zie ook vs. 380.
2) en Filistijnschen aert; de „Filistijnen" waren ook vijandelik aan
Israel. Hun naam werd zelfs een schandnaam.
3) Een' afgodist. Te lezen met voorvoeging van 't woordje „voegt".
De zin is: wat Efralm heeft gedaan: afgunstig zijn stambroeders bespringen, en wederrechtelik aanspraak te maken op hun bezit, — zou
men van „afgodiese Heidenen" verwachten, maar.... Zie volg. vers.
4) zulcke; d. i. de tevorengenoemde.
5) en 't vrye veer; lees: „aan deze zijde van 't vrije veer". Waarschijnlik waren deze „veren" de „doorwaadbare plaatsen".
6) daegen voor de speer= „uitdagen ten strijde". Van vs. 181-188
als tijdbepaling te lezen bij vs. 180 (het „uitdagen"), maar Coen op
te vatten als „nadat".
7) Ammon .... getrappelt, Lat. constructie. Lees: „zodra Ammon.
... \varen". kryghsgelelen= „oorlogsbenden"; getrappell=„vertrapt".
8) al tellens = „tegelijk", „in een kampanje"; zie vs. 10.
9) Zoo verre; de 20 verloste steden liggen, zo ver 't land naar de
4 windstreken wordt begrensd door....
10) gelijck = „op dezelfde manier", „in dezelfde richting".
11) in den stroom; „de Jordaan" n.l.
12) Vs. 189 sluit zich aan bij vs. 180, na het „uitdagen".
1 =3 ) reen ----- „met woorden", en „met geen rappier".
14 ) rechien = „vereffenen".
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En hielden 't staen 1 ) vier weecken, eer men vocht.
E y ck spant zijn tent 2 ) van wederzy . elck broght
Zijn reden in wat hem ten oorlogh porde :
Maar Efraim bleef wreveligh, en morde.
195 Geen dreigement ontbrack' er naer zijn' aert, 3)
Het basterhuis 4 ), en lant met vier en zwaert
Te dempen, 5 ) stam en tack en al verdelgen.
0 Jakob, zie eens op hoe uwe telgen
Verbasteren . zoo hebt gij Esau niet
200 Bejegent, 6 ) die u dreigende verstiet.
Men hadde 7 ) hen niet eens, als bontgenooten,
Gekent, en van den wapenroof verstooten 8)
Op Ammons toght; een ongegront beklagh;
Want toen men frock, getroost om Ammon slagh
205 Te leveren, en aenhielt datze ons steven, 9)
Ontzeiden 10 ) zy 't . men frock (het golt ons leven,
En eer, en staet,) den vyant in 't gemoet. 11)
Men greep hem aen, en zette voet bij voet. 12)
Nu had men 't Gode, en Jepthaes vuist 13 ) te dancken
210 Dat Ammon zwichte . och, geene artsny kon krancken 14)
1) hielden 't staan = „wisten 4 weken de staat van zaken te handhaven".

2) zyn letzten spannen = „zijn legerplaats inrichten".
3) naer zijn aert; zie vs. 177.. De volgende 2 verzen houden dit
dreigement in.

4) basterthuis en lant = „huffs en land van de basterd Jeptha" (zie
(vs. 53 ).

5) dempen = „vernietigen", „uitroeien".
6) bejegenen = „tegemoet gaan". Zie echter vs. 110.
7) Men hadde enz. = Men zou hen (n.l. die van Efraim) niet eens
enz. Dit was n.l. het beklag van Efraim. Men zie echter Richt. XI en XII.
8) gekend = erkend. — verstooten = „weggestoten".
9) datze ons steven = „dat zij (die van EfraIm n.l. ) ons zouden
steunen" (stijven = sterken ).
10) ontzeiden = „weigerden".
11) in 't gemoet; zie vs. 72.
12) voet bij voet zetten = „slaags raken".
13) Code, en Jepthaes vuist ; met de bijgedachte : „en niet aan EfraIm".
14) Krancken; hier „die van Efraim", die stijfhoofdig, goede raad,
als artsenij, verwierpen.
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Genezen, die des artsens raet versmaen.
Zy wrockten vast, en niemant liet zich raen.
Men rust dan toe 1 ) om hantgemeen te worden.
Men stelt met kracht de standers in slaghorden.
215 De morgenzon, die met den heldren dagh
Den wapenoogst der wetgebroedren 2 ) zagh,
En hun gereet 3 ) een nederlaegh te baeren, 4)
Scheen drymael, dootsch van schrick, te rugh te vaeren.
Uw man, in 't hart der heirkracht, 5 ) tuight in 't kort'
220 Voor Abrams Godt, dat by onschuldigh wort
Tot slaen geperst, daer 6 ) 't bloet der wetgenooten,
Gelijck ,een zee, zal werden 7 ) uitgegoten.
Hy kent zich vry van wraeck, en broederslaght, 8)
Waer door Godts naem ontwijt wort, en veracht;
225 Verblijft 9 ) het aen Manasse, zijnen broeder,
En Josefs zoon, van eene zelve moeder
Gebaert als -hy ; wil trecken 10 ) eerie lijn,
Oock tegens al die Josef vyant 11 ) zijn :
Dat's verre van met zwaert en spiets te deeren
230 Die Kanadn voor 't heidendom verweeren. 12)
Filopaie.
Godt, die Been recht om gunst noch afgunst 13 ) buight,
1) toerusten = „toerustingen maken".
2) den wapenoogst der wetgebroedren = „de verzamelde wapenen
van Efraim en Manasse, die, nu vijanden, als broeders zouden moeten
samengaan, daar ze leefden onder een en wel de Mozaese, wet. Deze
toerustingen van „broeders" schrikt de zon van haar omloop af.
3) en hun gereet = „en (die) hun gereed (zag)".
4) baeren = „te weeg brengen".
5) heirkracht = „legermacht".
6) tot slaen geperst, daer = „tot de slag gedwongen, waar".
7) werden = „worden".
8) broederslaght = „broedermoord".
9) Verblifft het = „laat het oordeel over".
10) wil trecken gene lijn = „wil (daarentegen) met Efrai'm samengaan" (tegen de gemeenschappelike vijand).
11) vijant = „vijandig".
12) Dat 's verre van enz. „Dat is heel wat anders dan..." enz.
voor = „tegen". Vgl. dit gebruik bij „behoeden", ,,beveiligen", enz.
13) afgunst = ongunst.
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Hoort wat mijn man in 't openbaer betuight.
Slotvooght.
Terwijlze zich dus schrap in orden zetten,
Ging EfraIm den moedt der benden wetten, 1)
235 Daer by atom, vol moedts, in 't midden reedt.
N'u houdt u aen Bien eens gestaefden eedt,
Die u verbint dit bastertbloet to keeren,
Het welck den leeuw van Juda 2 ) wil regeeren,
De stammen dwingt alleen hem naer den mont
240 Te zien, ons 3 ) part noch deel aen krijghseer gont.
Schoon Ammon leght door 't bastertbloet verslonnen :
Valt rustigh 4 ) aen : wy zien den slagh gewonnen.
De krijghsbazuin klinckt op van overal.
Zy stooten toe 5 ) met schrickelijck geschal.
245 De bodem ,dreunt, op 't ysselijck ontmoeten 6)
Van zeissenradt, 7 ) en hoeve, en paerdevoeten. 8)
Geschrey, gebriesch, de stofwolck, het gerucht, 9)
't Geklickklack van het harnas, aen de lucht
Gestegen, mengt zich naer in duizent nooden,10)
250 En jammeren van levenden, en dooden.
Men strijt om strijt . 11 ) elck staet, gelijck een helt.
1) wetten = „scherpen". Efralm is hier: „de aanvoerder der EfraImieten". Op Welke wijze hij de gemoederen opwekt, horen we in
vs. 236-242. Het is de oude beschuldiging, die door Jeptha reeds
weerlegd was. — gestadde eedt = plechtig bevestigd.
2) den leeuw van Juda = „het Volk van Israel"; zie 't volg. vers.
3) ons; n.l. die van Efralm t.w. in de slag tegen Ammon.
4) rustigh = „kloekmoedig"; met kracht.
5) zij (1.1. van beide kanten) stolen toe = „dringen op elkaar aan".
6) ontmoeten; hier : „op elkaar botsen".
7) zeissenradt = raderwagens, voorzien van zeisen, die onder 't
rijden mechanies de vijanden verwondden.
8) hoeve, en paerdevoeten = „gehoefde paardevoeten".
9) gerucht = „krijgsrumoer".
10) mengt zich naer in enz. = „vermengt zich akelig met het gejammer van duizenden in doodsnood verkerende levenden en stervenden".
om 't hardst. Zie, voor een dergelijke woordspeling,
11) om strijt
de 2 volg. verzen.
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Het roode meer 1) schuimt bruizende over 't velt,
En wint 'er velt 2 ) door 't openen der aderen,
Die roockende in een' boezem 3 ) hier vergaderen.
255 Men twijfelt ruim een uur wie 't winnen zal.
Men keert 4 ) zich noch aen dooden, noch getal
Van zielen, die hier sneuvelen : maer echter 5)
Daeght 8 ) Jeptha Godt, dat hy, de hooghste rechter,
't Krackeel beslechte, 7 ) en geeft 8 ) zich daer de strijt
260 Het bangste valt . hij grijpt den bitsen nijt 9)
In 't hart aen, wort gevolght van al de braven. 10)
Waer hem de haet opdondren 11 ) ziet, en draven,
Begint de moedt te zincken . hy dringt door.
Wat hem bestuwt, 12 ) volght op zijn bloedigh spoor.
265 Een hemelsch heir, 13 ) van toorne en wraeck ontsteecken,
Scheen vlammende aen de wolcken door te breecken
Met wapenklanck, en luidt bazuingeschal,
Dat vee en volck verschrickte, en duin en dal. 14)
De vyant flucks aan 't spatten 15 ) aller wegen :
270 De ruiters eerst . het voetvolck stont verslegen,
Wert van de hoef getrappelt, en getreen.
Een springvloet, als hy doorbreeckt, ziet noch steen
1) het roode meet = „de bloedplas".
2) wint 'er velt = „neemt toe".
3) boezem = „vergaarplaats"; roockende = „dampende".
4) keert = „stoort". — zielen — strijders.
5) echter = wederom (zie voor de eerste maal: vs. 220).
6) daeght = „indagen", „oproepen".
7) krackeel = twist, strijd. — beslechte = „moge beslechten".
8) en geeft --- (dit ziet weer op Jeptha)
„en hij begeeft".
9) nijt en haet (vs. 262) zijn zij, die er van vervuld zijn, dus de
EfraImieten.

10) braven — „dapperen".
11) opdonderen = „opdagen" (met de bijgedachte aan 't schrikverwekkendevan
van 't verschijnen).
12) bestuwt; zie vs. 145.
13) een hemelsch heir; hier komt een „verschijning" als bovennatuurlike hulp.
14) duin en dal = „bergen en dalen"; dus, 't ganse landschap.
15) aen '1 spatten ---- „uiteenstuiven, zich verstrooien".
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Noch paelwerck aen, acht hooft, noch dam, noch dilcken,
Maer gaet met vee, en stal, en menschen strijcken.
275 Ons bruizent heir 1 ) vint nu geen tegenstant.
Uw vorst zit af, 2 ) danckt Godt, die d' overhant
Hem gunt. Hij laet het veer des strooms bezetten,
En d' overvlught 3 ) der vyanden beletten,
Verbiet den haet, 4 ) te kenbaer aen zijn spraeck, 5)
280 Te spaeren, uit een goddelijcke wraek. 6)
Wat zagh men na den slagh 7 ) al mannen vellen!
Van duizenden zal 't niemant navertellen.
Daer lag langs 't velt een veertighduizenttal.
Zoo gaet met recht de hooghmoedt voor den val. 8)
Filopaie.
285 Hoe zijn wy voor die zege aen Godt gehouden 9)
Wat wijdt men hem, 10 ) die alle zijn vertrouden
Beschut, verdelght wat Jeptha met zijn hof
En naem, en bloet won trappen in het stof !
Slotvooght.
De veltheer, door belofte aen Godt verbonden,
290 Wil offeren, en heeft my afgezonden,
Om u terstont te voeren, daer de maght
1) Ons bruisent heir = „ons (onstuimig als een springvloed ; zie
de vorige verzen ) opkomend leger".
2) Uw vorst (n.l. Jeptha) zit al = „stijgt af" (vgl. vs. 310).
3) overvlught = „de vlucht, over de Jordaan, terug naar EfraIm.
4) verbiet den haet, enz. = „verbiedt (aan zijn benden ) de haatdragende vijanden te sparen".
5) Wie geen sjibboleth kon zeggen, werd afgemaakt. Bij de
„veren" ving men ze op. Er waren 42.000 die „bleven in de slag".
') Jeptha nam de maatregel, om te voldoen aan een, °ode, aangename wraak.
7) na den slagh: dus, aan de Jordaan. (Zie Richt. XII : 6. )
8) Accent op voor : gaat vooraf aan.
9) gehouden = „verplicht".
10) hem = „God". Filopaie komt van zelf op het te brengen „offer",
zoals dit gebruikelijk was. De hofmeester geeft haar bescheid, maar in
't zelfde vers, waarin hij 't offeren toezegt, verwijdert hij haar als
ongewenste getuige van de plaats der offerande. (vs. 290).

17
Van 't danckbaer heir uw blijde komst verwacht.
Belieft het u, zit op : de hackeneien
En mull staen ree . 1 ) wy zullen u geleien.
Filopaie.
295 'k Zie Ifis, van 't geberghte in Galadd,
Alle oogenblick genaecken naer de stadt.
Kan ick mijn heer nu volgen, en believen ?
Slotvooght.
'k Volgh meesters last, en vreeze hem to grieven,
Door uw vertreck . 2 ) ontschuldigh my, mevrouw.
300 Gy gaeft aen een' soldaet uw hant en trouw.
Een krijgsmanshart kan smaet noch schimp gedoogen.
Filopaie.
Ick min hem, als den appel van mijne oogen.
My trecken man en kint, beide even sterck
Van wederzijde, als in een worstelperck.
305 Zal ick 't ontbodt 3 ) van mijnen heer misachten ? 4)
Of met de zon mijn dochter eerst verwachten ?
Hier is geen tijt . 5 ) hofmeester, geefme raet.
Hofmeester.
Volgh eerst uw' heer, ,en zijn triomffeest . laet
My hier ten hove uwe erfgenaeme ontfangen.
Slotvooght.
310 Zit op, mevrouw : men wacht u met verlangen.
Filopaie.
Hofmeester, zie dat gy, tot dat ick keer',
Haer onderhoudt. 6)
1) de hackeneien en mail staen ree; de „paarden" zijn voor de
manschappen ; de „muilezel" is voor Filopaie.
2) vertreck = „uitblijven". Zie vs. 141. 3 ) ontbodt = „last" van
ontbieden, in de oude betekenis : laten weten.
4 ) misachten = „verwerpen". 5 ) fijt: n.l. tot langer overleg.
6 ) onderhoudt — „gezelschap houdt" ; zie vs. 516.
KOOPMANS,

Jeptha, 5e druk.
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Hofmeester.
Hoe luttel weetze, 6 heer,
Wat voor een lot haer heden schijnt beschoren.
Daer Tijdtze heene, en noopt 1 ) den muil met sporen.
315 Godt geef dat zy den lantsheer', die haer mijt, 2)
En herwaert draeft, niet onder d'oogen rijdt.
Het waer genoegh om dit altaer 3 ) t' ontdecken,
En 't offer, 4 ) dat men heden wil voltrecken.
De dochter schijnt, 5 ) uit eene wolck van stof,
320 Te spoedigen 6 ) ten Berge af, naer het hof,
Of 't mistme . 7 ) ick wil ter tinne uit zien van boven.
Een dunne mist, voor 't rijzend licht geschoven,
Belet de zon te schijnen op het slot.
Zy rijdt bedeckt ter kimme uit . 8 ) goede God t,
325 Gy zegentze al, die op uw goetheit hoopen!
Uw hant alleen vermoght den knoop t' ontknoopen;
Toen menschenraet te kleen viel, en te kort.
De maeght genaeckt, tot zingen aangeport.
De zanglust noopt de trippelende voeten.
330 Men zalze in 't hof verwachten, en gemoeten, 9)
Dan melden hoe God Efraim verneert,
De vader weer in 't harnas triomfeert.
1) nopen = „aanzetten". Eig. „rakers '', „treffeu". Verg. nopen(d)s.
2) mijt = „zoekt te mijden".
3) dit altaer = „de bedoeling van dit altaer". Het woordje dit wijst
op de aanwezigheid van 't altaar. Zie Berech t.
4) en 't offer: „en 't vermoeden, wie 't offer zal zijn".
5) De dochter schijnt. Men ziet hieruit, dat de „hofmeester", nu
Filopaie uit 't gezicht is, zien aandacht keert naar de kant van de
bergen, waar Ifis ondertussen zichtbaar wordt.
6) spoedigen = „zich spoeden".
7) 0/ '1 mistme = „of, ik vergis me". Hij gaat nu hoger klimmen,
om duideliker te kunnen zien.
8) Zij rijdt bedeckt ter kimme nit = „Zij (de zon n.l. ) komt achter
nevels op". Dit „rijden" is een antieke denkvorm, in verband met
de „zonnewagen". Het gezicht van de opkomende zon brengt de
Hofmeester tot verering van God.
9) Men; d. i. de hofmeester zelf ; gemoeten; zie Op d rach t, vs. 3.
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Rey van Maeghden. Ifis.
I. ZANG.

335

340

0 Galadd,
Die 't voorhooft kroont met palmen,
En op zegegalmen
De maeghden voert ten rey,
Voor Levijs stadt; 1)
Ay, help ons triomfeeren, 2)
Die 3 ) nu wederkeeren
Met bommen, en schalmey : 4)
Volgh de maeghdelijcke harten,
Die de doot in 't aenzicht tarten. 5)
Volgh Jepthaes spruit.
Zy noodt uw burgers uit.
I. TEGENZANG.

345

350

Toen Ammon 6 ) prat, 7 )
Op zijnen zeissenwagen
Trots ten troon gedraegen,
Wou dempen 8 ) Jepthaes hof,
Zich zelf vermat
Met bolpees, en met slagen 9)
't Heiligh volck te plaegen,
Te trappen in het stof,
Eeuwigh, als verweze 10 ) slaven,
Naer zijn zweep te leeren draven,

1) 0 Galadd enz. Door de zingende, ,dansende maagden wordt
Galadd (als de persoonsverbeelding van het uit de overwinning teruggekeerde Gilead) aangeroepen. Hun victorie brengt de maagden in
feestzang naar Masfa.
2) help ons triomfeeren = „help gij, triumfator, ook ons zegevieren
over de dood". 3 ) Die, bijs'telling van ons.
4) bomnzen en schalmey = „rinkelbommen en veldfluiten".
5) die de dood in '1 aanzicht tarten; ook hier het martelaarsmotief,
6) Ammon
persoonsverbeelding van 't land van Ammon.
7) prat = „trots". 8 ) dempen = „vernietigen"; zie ook vs. 197.
9) met bolpees, en met slagen = „met geeselslagen".
10) verweze
„tot slavernij gecloem(1".
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Heeft Godt alleen
Den hoogmoedt afgestreen. 1)
II. ZANG.

360

365

Godt heeft de steen
En sloten omgeworpen,
Heuvels, vlecken, dorpen
Van afgoOn schoon geschuimt,
En zijn Hebreen,
Gedruckt in slavernye, 2)
d'Eerste 3 ) heerschappye
Genadigh ingeruimt.
Astaroth, en Chamos vloden,
Idumeesche en Sidons goden. 4)
De Heidens vloOn
Met hun beroockte 5 ) goon.
II. TEGENZANG.

370

375

Abrahams zaet
Aenbidt nu, vry van smetten, 6)
Naer d'aeloude wetten,
En Moses zuivren stij1,7)
Den toeverlaet
Der vroomen', 8 ) volght hun zeden9)
Na in alle steden.
Al wat een lange wijl

afgestreen = „afgemat" (door strijden). Vgl. afgepijnt; vs. 438.
gedruckt enz. = „die door slavernij verdrukt waren".
D'eerste = „de oorspronkelike".
Astaroth was de god v. d. Sidonieers en Filistijnen; Chamos die
van de Ammonieten. Idumeesche goden: de goden v. d. Idumeers of
1)
2)
3)
4)

Edomieten.

5) beroockte = „veil, door de vele brandoffers". De Heidensche
volken stelden ze voor in „beelden", waarvoor ze offerden (vgl.
vs. 184).
6) smetten = „Heidense toevoegsels". 7 ) stijl = „rites".
8) den toeverlaet der vroomen = „Jehovah".
9) hun zeden = „de gebruiken naar Mozes' wetten".
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380

Was verstroit 4 ) van 't heil der vadren
Ziet men wederom vergadren
Met vreught by een,
Ten schimp der onbesneen. 2)
III.

385

390

Drymael in 't jaer
Verschijnen twalef stammen
Daer men runders, rammen
Te Silo 3 ) Gode slaght,
Op 't hoogh altaer,
De priesters 4 ) wieroock zwaeien,
En de Godtheit paeien, 5)
Geduurigh 6 ) op hun wacht :
Daer de bontkist omgedraegen,
Antwoort op 's aertspriesters vragen,
Orakels spreeckt,
Wanneer by bid en smeeckt.
III.

395

400
1)
2)
3)
4)
5)

ZANG.

TEGENZANG.

Nu Ammon vlught,
Het Heidendom ter schande,
Uit den ganschen lande,
Schroomt Ifis (lode niet, 7)
Uit eedle zucht, 8)
Een willige offerhande,
Hier ten onderpande, 9)
Na al 't geleen verdriet,
En den prijs, 10 ) behaelt in 't strijden,

verstroil = „verwijderd", en dus „verstoten".
onbesneen: zie vs. 175.
Te Silo, waar de tabernakel stond ; Zie o. a. Josua XVIII 1.
De priesters; hierain vooraf to denken de woordjes En daer.
paeien = „voldoen", offeren. 6 geduurigh = „onafgebroken".
7 ) Schroomt Ifis Gode niet = „schroomt Ifis niet, uit eedle zucht",
Gode, enz. 8 ) uit eedle zucht = „uit een edele begeerte".
9) ten onderpande n.l. van de trouw van God.
10) En den pros; t. w. en nu de prifs, enz.
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Lustigh rustigh 1 ) toe te wijden.
Of Jeptha quam : 2)
Hier is het offerlam.
Ifis.
405

410

415

De roos van Jericho gaet open, 3)
In 't opgaen van den morgenstont.
Zy heeft den koelen dau gezopen. 4)
Het manne 5 ) viel haer in den mont :
En Ifis hart luickt op, 6 ) van weelde
En blyschap, 7 ) nu zy dezen dagh,
Het offer, datze zich verbeelde, 8)
Naer vaders eisch voltrecken magh, 9)
Den vaderlande en 't volck ten zegen,
Ten prijs van Godt, 10 ) den eigenaer
Van al l ) die door verborge wegen
Zijn heiligen zoo wonderbaer,
En boven hun begrijp, 12 ) kan leien.
Treen we in, op bommen en schalmeien. 13)

1) lustigh rustigh = „onbekommerd en kloekmoedig".
2) Of Jeptha gum = „indien (op dit ogenblik ) Jeptha kwam, (hij
zou het offerlam gereed vinden ).
3) De roos van Jericho. Een Oosterse plant, Wier verwelkte bloesems,
in 't water geworpen, weer opzwellen, en weer schijnen te bloeien.
Dit verschijnsel werd in de ME. toegeschreven aan de wonderkracht
van de heilige plaatsen, waar deze planten groeiden.
4) gezopen = „gedronken".
5) Het manne = „de lafenis" (eigenlik : het hemelse voedsel ).
6) luickt op = „opent zich ; herleeft".
7) weelde en blyschap = „opgetogen blijdschap".
8) dat ze zich verbeelde
„dat ze zich voorstelde (te zijn )".
9) voltrecken magh = „mag brengen".
10) Den vaderlande enz. = „het land en het y olk tot een zegen, en
(lode tot lof".
11) al = „alles" ; eigenaar van'al = „de heer van al 't geschapene".
12) begrifp = „bevatting" (vgl. vs. 104 ).
13) op bommen en schalmeien = „op de muziek van de rinkelbommen
en de schalmeien" ; zie vs. 340.
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HET TWEEDE BEDRI JF.
Ifis. Hofmeester. Rey.
Ick heb dus lang de heuvels op en neder
420 Met dezen rey bewandelt heene en weder,
Mijn' maeghdestaet, en jeught genoegh beweent.
De berghgalm 1 ) heeft ons lijckklaght nagesteent.
De zon en maen, by beurte op haeren wagen, 2)
Qetuigen hoe ons al te druckigh 3 ) klaegen
425 De rotsen zelfs 4 ) beweeghde, west en oast.
Nu quam, nu quam ick vader 5 ) t'huis, getroost
[De hemel laet' mijn opzet 6 ) hem behaegen,]
Dit lichaem Code en 't outer op te draegen,
Voor vaders zege, op Ammons heir behaelt.
430 Het heeftme noch aen wil, noch tijt gefaelt. 7)
Hoe treurt het hof dus eenzaem, 8 ) zonder hoeder?
Het aengezicht van vader en van moeder
Te derven, slaet my neer in dezen staet.
Gy, stut 9 ) van 't hof, en vaders eerste raet,
435 Weet op wat voet 10 ) wy stil van vader scheidden:
Ontvou nu wat geval 11 ) hier tusschen beiden
Geschoten is, dat vader niet verschijnt.
Dus wort een hart door uitstel afgepijnt. 12)
Hofmeester.
Mevrouw 13 ) was noch nau bergewaert vertrocken,
1) de berghgalm = „de echo".
2) by beurte op haeren wagen=„afwisselend op elks (eigen )wagen".
Zie vs. 324. 3 ) druckig = „droevig". 4 ) zelf ------- „zelfs".
5 ) vader (Datief ) = „voor, bij vader". 6 ) opzet = „voornemen".
7) Het heeftme noch aen wil, noch tiff gefaelt = Het heeft mij niet
aan de wil ontbroken, en ik ben evenmin achterwege gebleven, op
de vastgestelde tijd aan te komen.
8) eenzaem = „verlaten", „zonder bewoners". Zie echter vs. 94.
9) stut = „steun" ; eig. „schoorstuk", onder boomtakken of tegen
heiningen. 10 ) wat voet = met welke afspraak (voorwaarde). Vgl.
vs. 495, 922.
11) wat geval = „welke onverwachte omstandigheid".
12) afgepijnt = „afgemat" ; Ifis zegt, dat het kloeke hart door lang
uitstel zijn standvastigheid zou kunnen verliezen.
15 ) Mevrouw; n.l. Ifis, die hier wordt aangesproken als zijn
meeste-res.
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440 Of Efraim, gewoon van outs te wrocken, 1)
Borst tegens hem, gelijck ,een onweer, uit, 2)
Als waer die stam misdeelt in d'eere en buit, 3)
Op Ammons heir door vaders deught 4 ) bevochten.
Dit dreef 5 ) hem weer, om zuicke lantgedroghten 6)
445 Te toomen : en, Godt woud's, 6 ) het is geluckt.
Dat tuight die vaen, 7 ) de stier, den haet ontruckt.
Uw moeder reedt, op zijn ontbodt, 8 ) flus 9 ) derwaert
Naer dees triomf. Nu spoet uw vader herwaert.
Ick wacht hem vast, op dat by heden hier
450 Uw hooghtijt, 10 ) in uw moeders afzijn, vier',
Terwijlze 't heir in 't velt ziet triomfeeren. 11)
Ifi s.
Wist moeder niet dat ick most wederkeeren
Van 't hoogh geberght, gelijck het was gezeit?
Hofmeester.
Zy wist het : maer men heeft haer loos misleit
455 Door 12 )vaders last, gelijck het was besteecken. 13)
Ifi s.
Zoude ick voor 't lest mijn moeder zien, noch spreecken ?
0 onbescheit! 1- 4 ) moght vader dit van 't hart ?15)
1) wrocken — „wrok dragen". Lees : „van ouds gewoon".
2) borst.... ail = „barstte los".
3) Als waer die stam, enz. = „als zou die stam (volgens zijn
beweren, zie vs. 201-206) te kort zijn gedaan van de eer en de buit", enz.
4) deught = „dapperheid" zie vs. 58. 5 ) dreel = „zette .... aan".
6) lantgedroghten = „landplagen". God woud's betekende oorspronkelik : God moge het zo beschikken (wouden = besturen ) ; in
de 17de eeuw (onder invloed van woude = Wilde ?) als uitroep : „met
Gods wil, Goddank".
7) die vaen; de Hofmeester wijst op 't zegeteken.
8) ontbodt = „last". Zie ook vs. 305. 9 ) flus ------ „zo juist".
10) hoogtift; = de toewijding van Ifis aan God, wordt hier als een
„verbintenis" gedacht. Zie I n 1.
11) triomfeeren = „de triomfantelike intocht houden" (vgl. vs.
5-6) ; vgl. ook triomf in vs. 448. 12 ) door = „volgens".
13) besteecken (oudere vorm van bestoken) = „beraamd". Zie
ook vs. 464.
14) onbescheit! = „(wat een) onredelikheid" !
15) moght... van '1 hart= „kon (vader dit) over 't hart verkrijgen".
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Ick ben de schrick des doots voorby . 1 ) ick tart
De doot, en zie haer rustigh 2 ) onder d'oogen.
460 'k Heb lang den p als voor vaders zwaert gebogen : 3)
Maer my dus streng dien redelijcken ,eisch
Ontzeggen ? eer mijn vaderlijck palais
Verla'eten, en noch eenwerf vier paer weecken
My, op geberghte, en rots, in Bosch versteecken.
465 Ick sterf niet, eer ick moeder zie, en spreeck.
Gy reien, volghtme : 4 ) al \veder naer de streeck
Der hem/e'en : vangt weder aen te treuren,
En met misbaer 't gewaet van 't lijf te scheuren,
De vlechten uit te trecken . 5 ) weer, verstockt
470 In rouw, 6 ) gezucht, gesteent, gekermt, genockt,
Den galm geweckt, die lust schept na te baeuwen,
Tot dat gehuil, en jammerklaghten flaeuwen,
Van rots in rots . 6 ) ick paste op mijn gety.: 7)
Nu staet met recht het uitstel weer aen my. 8)
475 Mijn speelnoots, 9 ) dat's u voor naer d'oude 10 ) heuvelen,
Of wy op bergh, en rots, of outer sneuvelen,11)
Dat's evenveel : 't verschilt slechts in de wijs.
Ick offere mijn leven, Godt ten prijs.
Wat uitstels is niet weigeren te sterven.
1) ick ben.... voorby = „ik ben over de vrees voor de dood heen".
(Men lette op des doots naast de doot en haer).
2) rustigh = „moedig".
3) 'k Heb lang enz. In de gedachte n.l. Ifis is al vertrouwd met
dat denkbeeld.
4) Hier maakt Ifis zich op, de reien naar buiten voor te gaan.
5) nit = „los". — verstockt in rouw -- „de rouw streng volhoudend". — nocken = „snikken".
6) flaeuwen van rots in rots = „wegsterven tot op de verwijderde
rotsen". Zie vs. 422 en nabaeuwen, vs. 471.
7) ick paste op mijn gety = „ik zorgde op de vastgestelde tijd hier
te zijn".
8) Nu staet enz. De zin is : „nu de andere partij zich er niet aan
houdt, heb ik het recht, een tijd te bepalen".
9) Mijn speelnoots; hier maakt Ifis weer een beweging, om heentegaan.
10) dat 's u voor = „ik ga u voor ; oude heuvelen = „de pas verlaten heuvelen". 11 ) igneuvelen = „mochten omkomen".
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480 Zou ick voor 't jongste 1 ) oock moeders aenspraeck derven !
't Is nodigh hier te spreecken, en een blijck 2)
Van danckbaerheit : want quaem zy op mijn lijck
Te zwijmen, 't bloet zou my van zelf ontspringen, 3)
Het leste woort gelijck 4 ) ter keele uitwringen, 5)
485 Tot een bewijs van kinderlijcke trou,
Haer jongste 6 ) troost, te kleen in grooten roues.
Hofmeester.
Mevrouw, ay blijf : ten minste hoor my spreecken.
Ifis.
U hooren ? Neen, men kent uw loze streecken,
Die 7 ) moeder, voor mijne aenkomst, stiert van kant. 8)
Hofmeester.
490 Door 9 ) waders last, niet wijt, maer by der hant.10)
Bedaer een poos : alle oogenblick wort vader
Ten hoof verwacht : dan spreeckt elckandre nader.
Verzoeck dat gy van moeder afscheit neemt.
Ifis.
En slaet by 't af ?
Hofmeester.
Zijn hart is niet vervreemt
495 Van liefde . hij bewilgde u vier paer weecken,
En stelde , t ii) uit.
1) voor 't jongste = „voor 't laatste oogenblik".
2) en een blijck; lees : „en 't is een blijk van dankbaarheid (van
mijn kant), blijck = „getuigenis". Dit getuigenis moet Ifis geven ; ook
als ze een lijk was, dan zou, als de moeder op haar neerviel, haar bloed
weer levend worden, en haar mond nog een laatste woord willen spreken.
3) ontspringen = „gaan b9rrelen", „levend worden" (eig. „op.
springen" ). 4 ) gelijck = „als".
5) In deze zin my, uit 't vorige vers, voor gelijck te denken.
6) jongste = „laatste", zie vs. 480.
7) Die, betrekking hebbende op „gij", dat opgesloten ligt in „uw."
8) van kant = „been" (vgl. van kant maken ). 9 ) door = „volgens".
10 ) niet wijt, maer by der had = niet ver af, maar vlak bij (zij is
niet ver weggezonden ). 11) Yt = „het offeren".
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Ifis.
Die tijt is nu verstreecken.
Hofmeester.
Uw vader hint zich niet zoo stip aen tijt.
Ifis.
Zoo vader acht dat dit geen uitstel lijdt,
Hoe dan toe ?1)
Hofmeester.
Hou slechts aen met droevigh smeken.
500 Heeft by u oit van U W verzoek versteecken ? 2)
Ifis.
Verzoeck staet vry, het weigeren aen hem.
Ick boor zijn spraeck, gelijck ,een iengels stem. 3)
Als vader spreeckt, wat heeft een kind te zeggen ?
'k Wil voor hem op mijn aenzicht nederleggen,
505 En schroom geen doot, maer ongehoorzaemheit. 4)
Betuigh 5 ) hem hoe ick nederquam, 6 ) bereit
Ten outer, als ,een willige offerhande.
Schoon 't zwaert my treff', het vier dit lichaem brande
Tot stof, en asch : 'k getroost my zoo 't Godt voeght, 7)
510 Als vader, en vrou moeder zijn vernoeght.
'k Gebruick mijn recht, hoef niemant dit te vergen. 8)
Genooten, volghtme 9 ) al weder naer de bergen.
Hofmeester.
Heeft moeder zich van mijnen raet gedient;
1) Hoe dan toe? = „wat dan?"
2) versteecken: eig. wegstoten; hier: u een verzoek geweigerd.
3) gelijck een engels stem = als een stem van een hogere geest, die
gehoorzaamheid vergt. Verg., wat de vorm betreft, vs. 613 en vs. 646.
4) ongehoorsaemheit = „ongehoorzaam te zijn".
5) betuigh = „veil hem beduiden". Vooraf het woordje „ik" te
denken. 6 ) nederquam = „af kwam dalen".
7) zoo 't Godt voeght = „zo God het beschikt".
8) vergen = „vragen". Zie vs. 93.
9) volghtme; voor de derde maal Wendt Ifis zich naar buiten.
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Houdt vader my voor zijnen outsten orient,
515 En eersten raet van al zijn staetvertrouden; 1)
Hiet 2 ) moeder my u minzaem onderhouden, 3)
Toen zy vertrock, tot datze wederquaem;
En is 'er niets een kint meer aengenaem,
Dan zich geheel naer moeders wil te schicken;
520 Wacht vader, 4 ) dien wy bier alle oogenblicken
Verwachten, en vertrou wat wy met raet
Vermogen, u ten dienst in dezen staet; 5)
Uw hoogheit hoeft ons nergens in te spaeren. 6)
Dees stramme leen, en grijze zilverhaeren,
525 Dit voorhooft, van den ouderdom geploeght
Vol rimpelen, verzoeken datghe u voeght. 7)
Belieft het u, tre binnen : 8 ) boor ons spreecken. 9)
R ey.

Mevrouw, ay hoor, en luister naer zijn smeecken.
Jepth a.

Heirmeester, dat ging wel . ick doock nau in
530 Het eicken bosch, of mijne gemaelin
Stoof ons voorbij . 10) gy
gy zaeght hoe, aen haer zijd'e,
De Slotvooght 't bosch van EfraIm vermijde.
Al hoorde men tot noch toe geen gewagh 11)
1) staetvertrouden = „vertrouwelingen in bewindszaken".
2) hiet = „gelastte". 3 ) onderhouden — „gezelschap. houden".
4) Wacht vader= „zo, (als dat alles waar is, zie vs. 513--519) wees
dan geduldig, en doe niets anders dan uw vader afwachten".
5) wat wy met raet vermogen enz. = „op wat wij in deze omstandigheden, te uwen dienste, met onze raad kunnen doen".
6) hoeft ons niet te spaeren = „kan over ons beschikken".
7) voeght = „schikt".
8) ire binnen = „ga heen" ; „binnen" is op 't 17de eeuwse toneel
altijd achter de coulissen.
9) hoor ons spreecken= „luister naar onze bede". Ondertussen komt
Jeptha op.
10) Dit was n.l. zo „bekonkeld". doock= hier : „had me ... versteken".
11) geen gewagh = „niet gewagen".
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Van 't geen 'er smeult : 1 ) het moet nu aen den dagh.
535 Hier staet het hof ten Memel opgetogen. 2)
Wy zagen 't eer 3 ) met vreught en vrolijcke oogen :
Maar sedert ons de hoop van onzen stam,
Ter hOfpoorte uit, met bommen 4 ) tegen quam;
Toen Ammon ons ten roof viel met zijn vaenen,
540 Aenschouden wy , dees poort noit zonder traenen,
En 't hart vol drucks . 5 ) wat baet het dat een heer
Gezegent, trots en heerlijck triomfeer',
De vleugels van den vyant koom' te korten,
Als hy gekeert 6 ) zijn stamhuis in. ziet storten.
545 Een vorst leeft meest tot heil van 't algemeen;
Of deelt hy in 't gemeen, 7 ) dat is alleen
Voor 't eenige oir 8 ), van boven hem gegeven,
Om na zijn doot in 't eenigh oir te leven. 9)
Dees hoop wort my ontweldight: 10 ) en ick moet
550 Godt lochenen, of scheiden van mijn bloet,
Onnozel bloet, dat van 't altaer zal leken.
Wat baet die stier, 11 ) ter hoftinne uitgesteecken,
Tot 's vyants schimp, gesleurt in bloet en stof!
Een feller zwaert treft heden Jepthaes hof,
555 Daer EfraIrn, en Ammon om zal vieren, 12)
1) van 't geen er smeult = „van 't geen bedekt wordt gehouden";
n.l. Ifis' aanstaande offerande.
2) Hier staet het hof enz. = „bier staet de verheven hofburcht."
3) eer = „voormaals" (in tegenstelling met wat na de zege op
Ammon geschiedde). 4 ) bommen = „rinkelbommen".
5 ) traenen en drucks in tegenstelling met vreught en vrolycke oogen
in vs. 536. 6 ) gekeert = „teruggekeerd uit de strijd".
7) Of deelt hy in 'I gemeen ---= ,.,krijgt hij zijn aandeel in 'talgemeen
heil, dan is dit nog voor zijn kind".
8) oir = „kroost".
9) om na.... te leven = „opdat hij na zijn dood nog in dat kroost
blijft voortleven". 10 ) ontweldight ---- „ontrukt".
11) Wat baet die Stier, enz. In de tweestrijd : Clod loochenen of zijn
dochter opofferen, is hij onverschillig voor zijn sukses en zijn trofeeen.
Zelfs prikkelen ze hem,.zijn ze hem in de weg. Zie vs. 559.
12) om zal vieren — „zich een feest van zullen maken". En volgens
het volg. vers, „rnoed zullen vatten, en wraak zullen nemen".
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Herwinnen al d' ontruckte krijghsbanieren.
Het dwersse 1 ) lot zet heden ruim betaelt
Die trotse zege, op beide 2 ) in 't velt behaelt.
Treck in den stier . wat vordert 3 ) dit braveeren ?
560 't Is uit met my . de kans was long aen 't keeren,
Toen, in 't gevaer des lants, mijn droeve 4 ) ziel
Die hooge 5 ) altaerbelofte uit noot ontviel,
Onkundigh dat, tot boete van elcks lijden, 6)
Dit woort 7 ) my eerst de hartaer of zou snijden,
565 Dan 's dochters hals . och woort, een zwaert, gesmeet
Van Ammons wraeck! o onherhaelbaere 8 ) eedt!
Hoe sprong mijn hart, toen Ifis wiert geboren !
Dees overwinste en schat wort nu verloren
Door schipbreuck van 9 ) een eenigh enckel woort.
570 Hoe stom en stil is nu de zelve poort,
Waeruit zy my met bommen in quam haelen,
En zegezang, en blijde morgenstraelen
Der oogen : 10) als de dageraet der jeught
My tegenblonck, en oploock met een vreught,
575 Die snel verdween : 11 ) gelijck by zomerdaegen
1 ) dwersse= „tegenstrevend". 2 ) op beide; n.l. op Ammon en Efra1m.
3) vordert = „baat".
4) droeve = „sombergestemde", n.l. door de nood van 't land.
6 ) hooge = „heilige".
6) tot boete van elcks lijden = „tot afkoop van het te doorstane
leed van zijn landgenoten, onder de druk van de Heidenen".
7) dit woort; n.l. „de gelofte". De zin is : „de gedane gelofte tot
verlossing van mijn yolk, tast m ij meer in 't leven dan het mijn dochter
kon doen." Vandaar dat dit „woort" een „zwaard" is, een blind
„wapen", door Ammon, uit „wraak", in 't verborgen op hem gericht.
De tragiek, door Jeptha duidelik gevoeld, is deze : dat de overwinning,
die hem geluk moest brengen, hem juist noodlottig is.
8) onherhaelbaer= „niet te achterhalen" „onherroepelik". Zie vs. 649.
9) van = „veroorzaakt door".
10) Waeruit zy my, enz. Te lezen : „waaruit zij mij met bommen, en
zegezang, en blijde .... in kwam halen". blijde morgenstraelen der
oogen = „het blijde stralen der jonge oogen".
11) als de dageraet der jeught.... die snel verdween = „als
een kortstondig schijnsel der jeugd" (n.l. de lachende oogen ) ; „kort-
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De heldre lucht betrocken wort met viaegen.
My idunckt ick floor mijn dochter wederom.
Zy heetme noch 1 ) met bommen wellekom.
Ifis.

Jepth a.

Ter goeder uure iomhelze ick vader weder,
580 En schrey van vreught . ieen maegdenhart is teder,
Zoo wel in rouw, als blyschap weer te staen. 2)
Tot tweemael heeft de wisselbaere maen
Haer horens in , een' ronden kringk gebogen 3),
Na mijn vertreck ten berge uit vaders oogen.
585 Nu is 'er niets dat my vervaeren 4 ) kan.
Indien ick noch de kroon in 't harte span,
Gelijck voorheen; laet my mijn liefde blussen : 5)
Heer vader, gunme uw' mont noch eens te kussen.
Wat wort mijn hart van droefenis verlicht, 6)
590 Nu Godt my gunt uw hemelsch aengezicht
t' Aenschouwen! kon oit zon, op tin 7 ) en daecken
Van 't hof, my meer verquicken, meer vermaecken
Dan uw gezicht, genadigh my gegont!
Gelooft zy Godt, dat vader ongewont,
595 En gaef 8 ) verschijnt, van daer 9 ) ontelbre punten,
Geschut, 10 ) en speer het op zijn leven muntten.
Wie had dien storm 11 ) verwacht van Efra1m!
Maer afgunst volgt de krijghseer, als de schim 12)
stondig" omdat zo spoedig de vreugd in droefheid verkeert ; de zon
door een wolk overtrokken worcit : zie vs. 575, 576.
1) noch = „wederom".
2) zoo wel in rouw, enz. Lees : ,,zowel in het weerstand bieden aan ...".
3) haer horens in een' ronden kringh gebogen = „vol geworden".
4) vervaeren = „vrees aanjagen", zie vs. 458, 459.
5) blussen = „bevredigen".
6) van droefenis verlicht = „ontheven van druk".
7) tin = „de tinnen".
8) gad = „onverlet". 9 ) van daer = „vanwaar".
10) geschut-- „schiettuig" ; bier „pijlen" ontelbre pumten en speer=
„ontelbre pijl- en speerpunten". ii ) storm = „hevige aanval".
12 ) schim = „schaduw".
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Het lichaem : doch wat hindert dat benijden,
600 Als 't Gode, die u hanthaefde onder 't strijden,
En zijnen wille alleen 1 ) op 't hooghst 2 ) behaeght!
't Is beter zoo benijt, dan droef beklaeght.
Jeptha.
Och dochter, och, uwe aengenaeme woorden
Zijn pijlen, die mijn hart noch eens vermoorden.
605 Nu leve ick eerst, te recht beklaegens waert,
Of 3 ) sterve, en voel al levende het zwaert,
Het zwaert des doots, door mijnen boezem dringen.
Geen vyant durf 4 ) van buiten my bespringen :
Hij zitn) e in 't hart: de strijt gaet aen in my :
610 Daer kiezen mijn gedachten elck haer zy, 5)
Beginnen 't zwaert om strijt op zy te gorden.
Zy zetten zich gewapent in slaghorden.
Het vaders hart is al te naeu een velt
Voor zulck een' strijt, en gruwelijck gewelt. 6)
615 Waer heul gezocht? waer vinde ick troost en bystant?
Och, Jeptha heeft zich "zelf alleen ten vyant :
Geen EfraIm, noch Ammon rant hem aen 7)
In 't hart . kon een gety oit stercker gaen,
Wanneer de zee op strant en steenrots barrent,
620 Ter helle daelt, en oprijst aen 't gestarrent! 8)
Mijn eenigh oir, 6 dochter, gy ontroert9)
Uw vaders bloet . waer worde ick heengevoert!
I f i s.
Nu vader, draegh uw hartewee geduldigh.
Ben ick, och arme, aen uw elende schuldigh,
1) alleen = „maar".
2) op '1 hooghst = „ten voile".
3) of = „of (liever, ik )". 4 ) dun/ = „behoeft".
5 ) mijn gedachten elck haer zy; n.l. of God verloochenen, Of Ifis
offeren, zie vs. 550. 8 ) gewelt = „krachtsontwikkeling".
7) rant aen = „tast aan". Zie vs. 842 en 896.
8) Kan een gety oil stercker gaen = „Kan een opkomende zee ooit
sterker bewogen zijn dan mijn gemoed". De hoogten, tot aen '1 gestarrent en de diepten ter helle der golven stellen Jeptha's op en neer
gaande tegenstrijdige gedachten voor. 9 ) ontroeren = „hevig bewegen".
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625 Aen uw verdriet? vaer voort, 1 ) en strafme vry.
Ontlast uw ziel : 2 ) ick neem de schult op my,
En op mijn ziel, dan is de strijt ten ende.
Ely blijft gepaeit; 3 ) ick vaere uit deze elende.
Jeptha.
O dochter, boor mijn rouwklaght met gedult.
630 Ik houde u vry . 4 ) uw wader draeght de schult.
Had hem een lam eerst uit den stal bejegent, 5)
Of Witte vaers : toen hy, van Oodt gezegent,
En zegenrijck 6 ) naer 't hof quam uit den slagh;
Men hadze 7 ) Godt geoffert, als men plagh, 8)
635 Te Silo, daer de Godtheit, in het midden
Van 't heilighdom, op 's hoogen priesters bidden,
Orakels spreeckt, op cherubijn'en rust:9)
Nu zijtge my bejegent, 10 ) onbewust
Van mijn belofte, en reuckeloos 11 ) beloven,
640 Dat my zoo Bier verbint aen Oodt daer boven.
Het aengaen 12 ) van dien zwaeren slagh en toght
Beroofde 't brein van dieper achterdocht. 13)
Noit docht ick Elode een offer op te draegen
Van menschenbloet, veel min een van mijn maegen,
645 En allerminst mijn dochter, 't eenigh kint,
Mijn levens hoop, mijn kroon . wat straf 14 ) verblint
1)
2)
3)
4)
5)
6)

vaer voort = „ga uw gang".
ontlast uw ziel (van de zwarigheden n.l. ).
gepaeit = „bevredigd" ; blijven staat hier tegenover (heen)vaeren.
ick houde u vry = „ik acht u vrij (van schuld )".
bejegent = „te gemoet gekomen".
zegenrijck, zou tweeledig kunnen worden opgevat. In elk geval
was het er V. dikwels om te doen. 7 ) Men hadze = „men zou ze", enz.
8) als men plagh = „zoals men gewoon was".
9) Te Silo, daer enz. Daar stond de tabernakel, waarin Jahwe
woonde tussen de Cherubins.
10) bejegent, zie vs. 631. Evenals ons „ontmoeten" (maar dit met
verschil in betekenis, ) vervoegd met h ebb en en z ij n.
31 ) reuckeloos = „onbedacht".
12 ) aengaen = „ondernemen". 13 ) achterdocht = „nadenken". Zie
vs. 789 en 900.
14 ) strat = „bezoeking".
KOOPMANS,

Jeptha, 5e druk.
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Vervoertme in dit beloven, zonder paelen, 1)
Een woort, 2 ) te zwaer om door den hals te haelen !
Geluckigh die zijn woort herhaelen 3 ) moght.
650 Al d'eer verdwijnt, die 't zwaert met Godt bevocht.
Ick zocht den voicke een wegh tot heil te baenen
Door 's vyants bloet : nu drijft mijn hof in traenen,
En zuiver bloet . dit offer, Godt gewijt,
Zal eeuwen lang noch smoocken na mijn tijt. 4)
Ifis.

655 Uwe onschult zal by allerhande staeten
Alle eeuwen zich alomme hooren laeten.
Geen kinderhaet verruckt 5 ) u tot dees daet.
Gy waert 6 ) tot noch, naest Godt, de toeverlaet
Des vaderlants, en hebt door zoo veel slaegen
660 Den onderdaen, als onder 't hart, gedraegen, 7)
Godts wet beschut, dat 8 ) Masfa, Levijs stadt,
Noit vroomer 9 ) noch oprechter rechter had.
Het stamhuis volght geen Heidensche geboden,
Dient Astaroth, noch Bad!, noch de goden
665 Van Syrie, en out Sidon, 10 ) noch voedt smoock 11)
Voor Ammons goon, en Moabs helsch gespoock. 12)
Elck zit gerust in schaduw van zijne eicken,
En vette olijf, 13 ) zoo wijt uw zwaert kan reicken ;
1) zonder paelen = „onvoorwaardelik".
2) woort = „gelofte". 3 ) herhaelen = „terugnemen". Zie vs. 566.
4) eeuwen lang smoocken = „eeuwen lang zal de gruwzame herinnering er van blijven voortleven".
5) verruckt = „vervoert".
6) Gy waert enz. Hier prijst Ifis haar vader als trouwe hoeder van
's lands onafhankelikheid, en van Gods wet.
7) als onder '1 hart gedragen = „als 't ware beschermd zoals een
moeder 't nog ongeboren wicht".
8) dat = „op zulk een wijze, dat". 9 ) ', roomer = „dapperder".
10) Astaroth en Baal waren Goden van Syrie en Sidon. Te lezen :
Van Syrie en out Sidon, noch ....
11) smoock voeden = „offers branden".
12) gespoock: collectief = boze geesten.
13) En vette °lift = „en van zijn vette olijf". De „boom" wordt hier
„vet" genomen voor de „vrucht". Het geheel wil zeggen : elk zit
veilig en vreedzaam in de schaduw van zijn erf.
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Dies zal u naem, van stam tot stam, te boeck, 1)
670 Beschaemen en verduuren 's liaeters vloeck.
Jeptha.
't Oodtvruchtigh kint spreeckt loffelijck en eerlijck
Van d'ouderen, maer midlerwijI is 't deerlijck
d'Onschuldige te zien in stervens noot.
If i s.
Is sterven dan zoo jammerlijck? de doot
675 Klopt aen de deur van allerley geslachten.
Jeptha.
Zoo stroit het volck 2 ) de lijck- en jammerklaghten
Al t' ydel 3 ) uit op ieders heenevaert.
Is sterven rouw noch jaergetijden waert;
Men moght met recht alle ydle traenen spaeren.
680 Doch 't scheelt noch veel, of iemant op zijn jaeren,
Bedaeght, en out, en stram, ten grave gaet;
Of een, die jong, in 's levens dageraet,
Het sterflijck kleet ontijdigh 4 ) of moet leggen.
Ifis.
Zy hebben beide alle even veel te zeggen,
685 't Zy out, of jongk : de doot schroomt 5 ) jongk noch out.
Jeptha.
Natuurlijck 6 ) staen wy alle in 's doots gewoudt. 7)
Natuurliick geeft het lemmet 8 ) vlam noch dampen,
Als d'olie is verbarrent in de lampen :
1) van stam tot slam, te boeck = „in het latere geschiedverhaal".
2) het volck = „de gemene man".
3) al t' ydel = „zo lichtvaardig mogelik". Jeptha wil zeggen : „th
(op de manier als Ifis zegt ) praet men al heel licht over elk voorkomend sterfgeval, door te zeggen, dat iedereen moet sterven. Maar
op die manier is sterven rouw noch jaergetyden waert; d. i. is het de
moeite niet doden te „betreuren" of te „vieren". jaergetyde = „gedenkdag van het sterven". Zie ook vs. 679. 4 ) ontijdigh = „v6Or
zijn tijd".
5) schroomt = „ontziet".
6) natuurlijck = „volgens de wet van de natuur".
7) gewoudt — „macht". 8 ) lemmet — „kaarspit".
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als 't licht wort uitgebluscht.
Ifis.
690 Een schoone doot wort minnelijck gekust,
Voor haeren mont, en roozeroode kaecken.
Ick voel mijn' geest naer zulck een afscheit 2 ) blaecken 3).
Een ander sterve en quijne op 't muffe bedt,
Van schreienden, en huilenden bezet,
695 En teer' schoon 4 ) uit op 5 ) hongerige 6 ) koortsen :
My lust het, op het licht van offertoortsen,
Op blijden galm van vedel en schalmey,
Oelijck een bruit bekranst, van rey by rey
Bestuwt, 7 ) niet zwack, maer moediger en stouter,
700 Mijn groene jeught de Oodtheit, op het outer,
Op t' offeren . ay vader, treur niet meer :
Uw dochter schijnt geschapen tot deze eer,
Die weinigen ter weerelt magh gebeuren.
Ick sta bereft . ide tijt is uit van treuren.
705 De hemel biet van verre my de hant,
En zijne trouw . ick kus dat diere pant,
Behoudens noch een minnelijcke 8 ) bede.
Nu zijt getroost 9 ), en stel uw hart te vrede. 50)
Een bede alleen [verdient uw kint gehoor,]
710 Verzoeckt het slechts, en daerop treet het voor.11)
Maer 't lijt gewelt,

1)

1 ) 'I lift gewelt = „(de pit) wordt geweld aangedaan ; — dit tegenover „van nature". Het beeld past op Ifis : ieder kart jong moeten
sterven, maar Ifis za 1 jong moeten sterven. Doch juist dit noodlottig
sterven, bestemt haar tot een offer voor 't land ; vandaar dat Ifis het
le lijden gewelt opneemt als een schoone doot; zie vs. 690. Zij kust
die doot als een in schoonheid bloeiende beminde. 2 ) afscheit; van
de wereld n.l.
3 ) blaecken=„vurig verlangen". 4 ) schoon------„tot het uiterste toe".
5 ) op = „ten gevolge van". 6 ) hongerige = „uitputtende".
7) van rey by rey bestuwt = „door rei aan rei omstuwcl".
8) minnelijcke = „vriendelike".
9) Nu zift getroost; waarschijnlik schrikt Jeptha terug voor de
„bede" die Ifis nog te doen heeft, en wil Ifis hem gerust stellen.
10) le vrede = „gerust". Vader en dochter begrijpen elkaar.
11) daerop 'reel het voor = „om dat verzoek te doen, treedt het
(kind) naar voren". Verg. voor daerop ook vs. 910.

37
Hofmeester.
De wijze sterft vrywilligh, doch voorzichtigh, 1)
Zoo 't Godt behaegt . het sterven is gewightigh,
En van belang . de vader blijft al stil 2)
Voor eerst vernoeght met 's dochters vryen wil. 3)
715 De bede, die gy vader leght te voren,
Daer zal by u, of uwen stoet, op hooren.
Wat billijck is, wort niet uw bede ontzeit. 4)
Volhardt terwijl in onderdaenigheit.
De vader ga de dochter voor naer binnen. 5)
720 Zoo groot een zaeck eischt rijp beraet, en zinnen.
Rey van Maeghden.
I. ZANG.

725

730

Aertsvader Josef, och,
Zoo gy ten grave uit noch
Eens uw hooft, lang berooft van zijn straelen,6)
Opstaeckt in 't staetbedrogh : 7)
Verreest gy van de doot,
En zaeght uw bloet 8 ) in noot
Met gedult 9 ) vaders schult gaen betaelen,
En 10 ) 't yslijck slaghzwaert bloot:
Hoe zoude u 't grijze haer
Te berge staen zoo naer! 11)
Zoudtge niet van verdriet weer verzincken,

1) voorzichligh = „met voile bedachtzaamheid" (op wat er nog
te vragen of te beschikken valt ).
2) blijft al sal = „houdt zich kalm".
3) 's dodders vryen wil; orn te sterven n.l. 4 )
„geweigerdn.
5) naer binnen = „achter de schermen". Het verzoek wordt niet
gedaan in 't openbaar. De weigering die zou moeten volgen, zou het
schone toneel van ouder- en kinderliefde, dat voorafgaat, afbreuk doen.
6) tang berooft van zijn straelen
lange jaren na de tijd van uw
lui§ter (als onderkoning van Egypte).
7) staeibedrogh = „'t misleidende spel van de staatkunde".
8) uw bloel = „Ifis" n.I. 9 ) met gedult = „lijdzaam".
10) en = „en (zaagt gij )".
) zoo naer
,,zo akelig".
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735

Uit schrick voor dit altaer ?
Of zoudtge uit onverdragh 1)
Niet schutten 2 ) dezen slagh,
Eer de hant haer in 't zant quaem te klincken,3)
Eer 't hooft gevallen lagh ?
I. TEGENZANG.

740

745

750

Ter weerelt staet niet 4 ) stil.
Op 's hemels ronde spil
Draeit het radt staet, en stadt ongestadigh
Door pais en krijghsgeschil. 5)
Het groot beweeght het kleen.
Door duizent moeilijckheen
Rolt de tijt, en verslijt ongenadigh 6)
Verbrijzelt stael, en steen. 7)
De hooghste wijsheit, Godt,
Heeft geen bestendigh lot
Hier beneen in 't gemeen toebeschoren. 8)
In 't purper zit de molt.
De roest verteert het stael
En glans van schoon metael.
Als een klanck van gezangk in d'ooren
Verdwijnt al 's weerelts prael. 9)
II. ZANG.
Asnethe 10 ) aertsmoeder, hoe

1 ) onverdragh = „weerzin". 2 ) schutten = „afweren".
3) klincken = „neersmakken". De Rey stelt zich de slachting voor
als aan te vangen met het onthalzen van 't offer". Zie ook vs. 736.
4) niet = „niets".
5) Op 's hemels ronde spil enz. = „het rad (d. i. de gang v. d.
wereld ) draait, op 's hemels ronde spil, '(d. i. volgens de onveranderde
wet van 't Goddelik bestuur ) de staten en de steden, ongestadig (met
een afwisselende willekeur ), door oorlogs- en vredestoestanden".
6) ongenadigh = „onmeedogend".
7) verslijt.... verbrijzelt; het eerste vv oord te denken bij stael, het
andere bij steen. 8 ) toebeschorei, nl. aan 't geen „hier beneen" bestaat.
-9 ) verdwijnt al 's werelts prael — .,schoonheid vergaat als cen galm".
10 ) Eerst we rd Joze f, en nu zip vrouw A s n at h (zie Gen. XII : 45).
aangeroepen.
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755

760

765

Was u zoo bly te moe,
Toen gy rijck zat te prijck, na het trouwen,
En Josef juichte toe : 1)
Daer 2 ) Faro 't bruiloftsfeest
Bekleede, 3 ) bly van geest,
Om u bey aen den rey t' onderhouwen, 4)
Als gy den hemel preest.
Hoe luttel kon men toen
Bedencken en vermoen,
Dat een beelt 5 ), aengeteelt van u beide,
Zou sterven, 't lant ten zoen ;
Manasse, 6 ) uw outste zoon,
Zien vallen zijne kroon
In het stof, daer 7 ) al 't hof dit beschreide
Met een' bedruckten toon !
II. TEGENZANG.

770

775

Manasses naem 8 ) melt 9 ) dat
De vader schoon 10 ) vergat
Ongeluck, ramp, en druck, eer geleden,
Nu by naest Faro zat,
Als 's rijcks geheimen raet,
Ten steun van hof en staet;
Tot een wijck 11 ) van al 't rijck, dat verlegen 12)
Verhongert quam om raet.

1) Lees : en (toen gij ) Jozef toejuichte.
2) daer „terwij1". 3 ) bekleede = „bijwoonde". Zie vs. 1197.
4) om u bey enz. = „om onder de bruiloftsdans, bij u beiden in
gezelschap te zijn, (terwijl gij vol lof waart over de bestieringen des
hemels )".
5) beelt = „een menselik wezen", hier waarschijnlijk met de bijgedachte aan „voorbeeld", „tiepe".
6) Manasse, met voorvoeging van 't woordje dat, en zien te laten
voorafgaan door zou. 7 ) doer = „terwijr.
8) Manasses naem. Zie Gen. XLI : 51. „En Jozef noemde den naam
des eerstgeborenen M a n a s s e: want, zeide hij, God heeft mij doen
vergeten al mijne moeite en het gansche huis mijns vaders".
9) melt = „zegt" (ons). 10 ) schoon = „geheel en al". Zie vs. 695.
11) wijck = „toevlucht". 12 ) verlegen = „in ellende".
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780

Och, moghten wy ons leedt,
Den slagh van Jepthas eedt, 1)
Die ons smert in het hart oock 2 ) vergeeten.
Wat grimt 3 ) dit schouspel wreet!
Aertsvader, koom in 't licht. 4)
Koom redt d'onnoosle nicht. 5)
Koom ontbint 't lieve kint van dees keten. 6)
Bewaer 7 ) een' grootvaers plicht.

HET DERDE BEDRI JF.
Jeptha. Hofmeester.
785 Gy onderzocht by wiji
Na mijn vertreck ?

8)

mijn gemaelin,

Hofmeester.
Ick toetste 9 ) meer of min
Hoe 't lagh in haer gedachten, doch met schroomen.
Een vrouw is teer . men dorst niet nader komen, 10)
Om achterdocht te schuwen . had zy iet
790 Geroken van 't genaeckende verdriet,
En hoe het kint ten berge met haer reien
Vertrock, om daer den maeghdom te beschreien ;
Wat ging ons aen ? 11 ) hoe had men haer geredt ? 12)
1 ) den slag van fepthaes eedt; de eed van Jeptha i s of wordt
een slag voor 't land en 't geslacht. 2 ) oock; zooals ook Jozef deed.
3) grimt = „aangrijnzen" als iets schrikkeliks.
4) in 'I licht = „voor den dag" (uit het graf n.1.).
5) nicht = „nakomelinge".
6) dees keten; n.l. de eed, waaraan haar lot gebonden is.
7) bewaer = „vervul".
8) onderzocht = „polste"; by wijl = „soms", „wellicht".
9) toelsen = „er achter zien te komen".
10) Men = ik. — niet nader komen = „niet te ver gaan". Inderdaad,
kreeg Filopaie spoedig „achterdocht". Zie le Bedrijf.
11) Wat ging ons aen = (als zij dat geroken had) „wat zou ons
overkomen zijn ?" 12) geredt = „er boven op gekregen".
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Zy waer 1 ) al Boot, of lagh van schrick te bedt.
795 Nu trockze u na, tot danckbaerheit gedreven,
Om d' overhant, 2 ) u weer van Godt gegeven.
Zy smilt schier van verlangen naer het kint,
Het eenighste een, dat zy naest Godt bemint.

Jeptha.
Ter weerelt leeft geen droever man en vader.
800 De rouw gaet nu in arbeit . 3 ) hoe dees nader
Aan 't baeren is, hoe my de last meer smart,
En met dien last ontzincktme zin en hart.
Een ander melt zijn' rouw, magh zich verluchten, 4)
Maer ick ontzagh 5 ) en vreesde een' zucht te zuchten,
805 En kropte mijn verdriet in nacht en dagh.

Hofmeester.
Zy merckte al ,dat u iet op 't harte lagh.
Jeptha.
Zy vraeghde eerst, wat mijn moedigh hart moght prangen,6)
Na zulck een zege en eer, van Godt •ontfangen :
Toen stelde ick mijn gelaet, gelijck een helt
810 Die triomfeert, en niet als 7 ) 't was gestelt,
Heel anders 8 ) dan toen Ammons heir te paerde
Ons opquam, 9 ) met den schitterenden zwaerde,
Godts stamhuis dreighde alleen in mijnen hals
1 ) waer = „zou . . . zijn" ; lagh = „zou . . . liggen (in het geval n.1.
als zij er achter was gekomen. )" 2 ) overhant = „overwinning".
3) De rouw gaat nu in arbeit = „de tijd van rouw, die nu de verschrikkelijke daad zal openbaren, breekt aan" ; arbeit= „barensnood",
zie vs. 801. — hoe my de last meer smart = hoe drukkender de

smart wordt.

4) verluchten = „verlichten", door anderen deelgenoot van zijn
ongeluk te maken. 5 ) ontzagh = „schroomde".
6 ) prangen = „benauwen". 7 ) als = „zo als".
8 ) Heel anders: d. i. hij stelde een geheel ander gelaat (n.l. van een
overwinnaar) dan toen hij enz, 9 ) ons opquam— „tegen ons optrok",
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't Onthalzen : 1 ) toenme in zoo veel ongevals
315 Niets overschoot dan Godt, in 't voorst' der troepen,
Met een altaerbelofte 2 ) om hulp te roepen,
Op t' offren wat, ter poorte uit van mijn hof,
My eerst gemoete, 3 ) alleen Godts naem ten lof.
Ick docht niet, dat zy d' eerste 4 ) my zou groeten,
820 Uit deze poort met zang en born gemoeten,
Stof 5 ) geven aen den vader, in dien staet
Van schrick en roues, te scheuren zijn gewaet.
Ick docht niet dat mijn dochter d' offerhande
Most strecken, 6 ) die zich zelf voor 't lant te pande
825 Zou stellen, en vrywilligh ten altaer
Zich wijden, my, gelijck een zegenaer, 7)
Omhelzen, als ick 't jammer s ) quaem te mellen. 9)
Och, sprack ze, gunme alleen dit 10 ) uit te stellen,
Twee maenden op 't geberght, mijn' maeghdenstaet,
830 Het ondergaen van 's levens dageraet,
Met mijnen rey weemoedigh te beweenen.
Och vader, badtze, och vader, rust van steenen. 11)
Hebt gy dit Godt gezworen met een eedt;
Ick offre Godt mijn leven, ben gereet
835 Te sterven, 't volck met mijne doot te zegenen,12)
Mijn zuiver bloet op 't lant te laeten regenen,13)
Te storten, al den stammen tot een' zoen.
1) Godts stamhuis dreighde enz. Lees : „en dreigde alleen in
mijnen hals ....". De vijand stelde de vernietiging van de stam in de
ondergang van Jeptha's persoon. Deze voelde dat het ging om hem.
Vandaar zijn beroep op Gods hulp.
2) met een altaerbelofte = „met een offergelofte".
3) gemoete = „mocht tegenkomen". 4 ) d'eerste = „het eerst".
5) sic./ = „aanleiding".
6) d'offerhande....strecken = „tot een offerande strekken".
7) zegenaer = „overwinnaar". 8 ) jammer = „onheil".
9) le mfllen = „aanzeggen" (aan Ifis n.l.).
10) alleen dit = „slechts de offerande".
11) rust van steenen = „stack uw klagen".
12) le zegenen = „ten heil te wezen".
13) le .... regenen ; zoals de regen de bodem, komt haar bloed het
welzijn van 't land ten goede.
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Dus voerze heen, gaf moeder geen vermoen. 1)
Dat jammer 2 ) zou haer 3 ) tijts genoegh 4 ) bedroeven.
840 Hoe wort mijn hart beklemt, gelijck met schroeven!
Wy hadden 't u ter noot geopenbaert. 5)
Och, Ammon, rant 6 ) vry Jeptha met uw zwaert
En zeissens aen : het staet 7 ) hem licht te sneven.
'k Vont heil in 't velt, maer t' huffs noch lust noch leven.
845 Een woort, uit noot gesproken, veltme neer.
Qeen Ammon dreightme nu met zwaert, en speer :
Ick heb my zelf ten vyant, sta beneepen. 8)
Mijn eigen zwaert is tegens my geslepen.
'k Heb al den staet tot tweemael trots geredt
850 Uit slaverny : nu strijde ick met mijn bedt, 9)
En erfgenaeme, ien ga in haer verloren. 10)
Ter quader ure is zy, helaes, geboren
Van my, 11 ) die 12 ) my alleen ten vyant beef t.
Ick heb mijn hoop en zegen overleeft.
Hofmeester.
855 Gy hebt voorheene u moediger gedraegen
In 't scheiden.
Jeptha.
Zegh, mijn hartewee met knaegen 13)
In 't hart gesmoort . het uitstel streelt 14 ) de pijn,
En geeft van ver de rampen andren schijn :
1)
2)
4)
5)

geen verman = „geen reden tot achterdocht".
jammer = „onheil". Zie vs. 827. 3 ) haer; n.l. de moeder.
tifis genoegh = „tang genoeg" (nadat ze 't te weten kwam).
ivy hadden 't u ter noot geopenbaert = „we hadden het zelfs u

ternauwernood (door de nood gedwongen) meegedeeld".
6) rant aen; zie vs. 617 7 ) staet = „valt". 8 ) beneepen = „bekneld".
9) bedt = „kroost".
10) ick ga in hoer verloren = met haar gaat ook mijn geslacht te
gronde (vgl. vs. 861).
ii) van my = „door mijn toedoen".
12) die behoort bij zy in 't vorige vers.
13) met knaegen = „onder 't knagen". 14 ) streelt = „verzacht".

44
Maer anders is 't van verre, en onder d'oogen
860 Wat anders . och, de loot grimt 1 ) voor mijne oogen :
Zy tast den stam in d' afkomst 2 ) aen te stout. 3)
Mijne aders slaen : 4 ) de leden worden kout,
En sidderen . noit schroomde ick onder 't horten 5)
Der heiren, daer 6 ) geheele henden storten 7)
865 Rondom mijn lijf : nu treftme schrick op schrick.
Geen vader leeft rampzaliger dan ick :
Zoo 't leven beet alle oogenblick te sterven,
Versteecken 8 ) van zijn hoop, en bloet, en erven.
Wat 's Jepthaes huys? ,een lichaam, zonder hooft. 9)
870 Dit hadde ick my van Ifis niet belooft,10)
Maer hoopte noch uit grootvaér Josefs asse 11)
Op stoel 12) te zien de glori van Manasse; 13)
Een' die [gelijck 14 ) helt Gideon, wel eer
De koningen, gekroont langs 't roode meer
875 In Madian, Godts erfdeel leerde 15 ) ruimen, 16)1
Dit zeestrant 17 ) zou van Filistijnen schuimen.
Nu stort dees hoop in d' asch van 't offervier,
En smoort in bloet . wat troost, wat raet is p ier ?
Hofmeester.
'k Heb dickwijl by den lantvooght Weer genooten,
880 Dat zonder my niet 18 ) wightighs wiert besloten,
Noch vast gestelt, in 's lants geheimen raet,
Tot heil des volcks, en nootweer 19 ) voor den staet,
grimt = „grijnst". 2 ) d'afkomst — „de riakomelingschap".
le stout = „zo krachtig mogelik". 4 ) slaen = „kloppen".
horten = „botsen". 6) daer = „terwij1".
storten = „vielen". 8 ) versteecken = „beroofd".
9) zonder hooft; in de toekomst namelik.
10) belooft -- „voorgespiegeld". 1 1) asse = „nakroost".
12) stoel = „rechterstoel" of „bestuurszetel".
13) door een nakomeling van Ifis n.l. 14 ) gelijck = evenals.
15 ) leerde = „dwong te". 16 ) Zie Richt. VII en VIII.
17 ) dit zeestrant = 't zeestrand van de 12 stammen, of wel van
Manasse (Zie Jozua XVII : 10). 18 ) niet = „niets".
19 ) nootweer voor den staet = „beveiliging van de staet, tegen
1)
3)
5)
7)

dreigende rampen".
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Maer vondt noit stuck, 1 ) zoo zwaer in 't overweegen
Als dit . hier wil 2 ) des hemels vtoeck, of zegen
885 Op volgen . eer of schande hangt hier aen.
De schael van 't brein 3 ) zal Keene en weder slaen,
Haer tong u wijs, of onvoorzichtigh noemen,
Elck, naer zijn drift, 4 ) dit kroonen, 5 ) of verdoemen.
D'een schat u vroom, in 't houden van Oodts eedt;
890 Een ander schelt 6 ) u godeloos, en wreet.
De Heiden, en besneden zal 't waerdeeren, 7)
Menschofferen, en wreetheit hier uit leeren.
Een fantvooght, die de stammen zal gebien
Naer Moses stiji, hoeft 8 ) uit- en om te zien.
Jepth a.
895 't Was uitziens tijt, eer wy de boogen spanden
Om Ammons heir gewapent aen te randen, 9)
Eer Gode blint 10 ) het offer wiert gewijt :
Nu is 't te spade, en uit- 'noch omziens tijt.
De tijt staet pal . 11 ) men magh den eedt niet krencken.
Hofmeester.
900 't Gevolgh van 't werck geeft maghtigh achterdencken. 12)
Wat anders is 't van achter, en van voor
Wat anders . wat scherpziende ziet hier door ?
't Beloven scheen u nodigh, vOOr het strijden :
Nu ziet gij dit van achter, dus in lijden,
1 ) stuck = „een zaak". 2 ) wil = „zal".
3) de schael van 't brein; d. i. het overwegende brein, dat doet als
schaal, en nu naar 't eene dan naar 't andere denkbeeld overhelt, en
naar die mening (zie: haer tong) u wijs ... enz.
4) drift = „gemoedsdrang". 5 ) kroonen = „loven".
6) schelt = „laakt als".
7) De Heiden, en besneden zal 't waardeeren = „zowel Heidenen
als Hebreeen zullen het (ieder op zijn wijze) beoordelen; de ,enen er
een voorbeeld van mensenoffers, de anderen er een voorbeeld in zien,
om „wreed" te mogen wezen; wreer=„hardvochtig". Zie ook vs. 890.
8) hoeft = „behoort". 9 ) randen aen. Zie vs. 842.
10 ) blint = „onbedacht". 11 ) staet pael = „is vastgesteld".
12 ) inachtigh achterdencken = „zeer veel stof tot nadenken."
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905 Met naberouw vast na : nu druckt en smart
U dees belofte, en valt u op het hart,
Oelijck een steer. Godt wil l ) uw hart verlichten.
Fen zelve zaeck heeft menige aengezichten,
Naer datze wort gedraeit, gewent, gekeert
910 Op 2 ) 's menschen oogh . dit wort met roues geleert,
En schande en scha . zoo leert men al zijn Leven.
Jeptha.
Noch blijven wy op tWijfelingen zweven. 3)
Hofmeester.
Hier strijden twee nootpunten 4 ) tegens een. 5)
Kiest een van beide, of rust, 6 ) en kies 'er geen.
Jeptha.
915 Die rusten magh . teen

dagh is haest 7 ) verstreecken.

Hofmeester.
Opofferen, of uw belofte breecken
Staet hirer in uw bedencken . kies, en deel. 8)
Jeptha.
Voor 't zweeren stont ick noch op mijn geheel. 9)
Toen hadde ick keur 10 ) te zwijgen, of beloven.
Hofmeester.
920 Uw vyant leght verslagen : gy staet boven : 11)
„moge". Zie vs. 138. 2 ) op = „voor".
3) zweven; om de onvastheid van de gedachte nit te drukken. Verg.

1 ) wil =

ook „slingeren" (van gedachten).
4) nootpunten = „noodzakelijke beslissingen"; zie vs. 916.
5) tegens een = „tegen elkaar". 6 ) rust = „doe niets".
7 ) haest = „0-auw".
3 ) kies en deel; uitdrukking Welke op de oude wijze van verdelen
wijst, waarbij de ene partij deelde, en de andere het recht van de
keuze had. Bij ons : „kiezen of delen".
9 ) op mijn geheel= „op mij zelf", „vrij". 10 ) keur= „de beslissing".
11) --,
gj staet boven; de hofmeester wil zeggen : „gij zijt nu vrij, en
kunt nu beslissen".
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Jeptha.
Om jammerlijck to vallen in mijn bloet. 1)
Dc zege viel my toe, op dezen voet. 2)
Hofmeester.
Wat voet? dat gy uw dochter Godt zoudt slaghten ?
Opoffren ?
Jeptha.
Noit schoot dit in mijn gedach-ten.
Hofmeester.
925 Hoe staet gy dan verbonden aen u\x , woort?
Jeptha.
Mijn eedt staet vast • de Godtheid heeft gehoort
Hem wijden wat my 't eerste uit mijne poorte
Gemoeten zou.
Hofmeester.
Geen 3 ) die in haer geboorte
U zalighde, 4 ) en den naem van vader gaf,
930 Maer eer een kalf, of wat 5 ) ten heuvel of
Quaem 6 ) huppelen, het waer dan kalf, of stieren.
De wet beveelt de Godtheit stomme dieren
Op t' offeren.
Jeptha.
De naem van dier is me 7)
Den mensch gemeen, zoo wel als 't stomme vee :
935 En mensch en vee zijn onderdaen 8 ) aen 't sterven.
1)
2)
3)
4)

to vallen in mijn bloet; zie vs. 851.
op dezen voet = op deze voorwaarde.
geen; Lees : „(maar ) niet iemand", die enz.
zalighde =_ „gelukkig maakte". De hofmeester wil zeggen : „iemand

die u gelukkig gemaakt heeft, mag u niet ten ongeluk zijn."
5) wat = „wat anders".
6) quaem = „mocht komen" ; waer = „mocht wezen".
7) me = „evenzeer". 8 ) onderdaen = „onderworpen".
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Hofmeester.
Men onderscheit met recut die reden derven
Van dieren, 1 ) klaer met licht van reen 2 ) verlicht.
Waer is de wet, die iemant houdt verplicht
Aen 't offeren van redelijcke 3 ) zielen ?
940 Dat is geen wet hanthaven, maer vernielen. 4)
Doch de uitspraeck en het ,00rdeel 5 ) van de wet
Is aen den mont der priesteren gezet, 6)
Bewaerders van de wet, en Moses boecken.
Ick rade u by den priester raet te zoeken,
945 En wetgeleerde, om niet zoo los te gaen.
Jeptha.
En vinden zy dit offren ongeraen,
Hoe dan toe ? 7 ) kan ick staen 8 ) op hun besluiten,
Hen volgen, mijn geweten gaen te buiten ?
Hofmeester.
Zy zullen niets besluiten, zonder reen 9)
950 En klar bewijs . zoo leert men onderscheen
De letter, en den zin van 's hemels woorden;
Wat 10 ) offeren verschilt van kindermoorden.
Bestemmen 11 ) zy .dit offer met bescheit
En schijn van reen : 12 ) hun geloofwaerdigheit,
955 Hun aenzien geeft uw daet by 't volck een' luister,
Al dwaelde gy . de priester, om niet duister
Te wandelen, schoon by de wet verstaet,
1)
2)
3)
4)

Bier (evenals in vs. 933) == „levend wezen". Verg. fr. animal.
reden, reen = „verstand".
redelycke = „met verstand begaafde" tegenover het „vee".
vernielen = „te niet doen". 5 ) oordeel = „beslissing".
6 ) gezet — „opgedragen". 7 ) hoe dan toe = „vvat dan". Zie vs. 499.
8) staen op = „mijn beslissing gronden op".
9) reen = „oordeelkundig onderzoek". 10) wat: hangt of van onderscheen, dus: hoe zeer offeren verschilt van ....
10 bestemmen = „besluiten tot"; „zijn goedkeuring hechten aan".
12 ) met bescheit van schijn en reen = „op goede gronden en met
duidelik blijk van oordeelkundig onderzoek". — schijn = „blijk".
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Qaet zelf by Goidt, en zijne hut 1) om raet.
Dus 2 ) raeckt gy best dees zwaericheen te boven.
960 Dus wort de schult, van uwen hals, geschoven
Op 's priesters hals, indien 'er is gefaelt.
Hoe heeft Godts volck in 't offren eer 3 ) gedwaelt
Van Godt, die hun de wet, om niet te missen,
Genadigh schonck! in welcke duisternissen
965 Vervielen 4 ) zy, die blint hunne eige vrucht
Het heiloos spoock 5 ) opdroegen, ieene vlught6)
Van afgoOn ! kon den hemel dit behaegen ?
Jeptha.
Geensins . zijn vrucht den afgront 7 ) op te draegen,
Wie zich zoo dwaas in 't offeren verliep;
970 Ick draegh mijn vrucht hem op, 8 ) die alles schiep,
Den eigenaer en heer van alle dingen,
Die my beschutte, en Ammons maght kon dwingen
Maer aengezien het raetzaem schijnt Godts mont 9)
Te spreecken voor het offren; laet terstont
975 Den priester, en den wetgeleerde ontvouwen
Op welck een gront dit outer staet te bouwen. 10)
Godt stercke ions in de barning 11) van dien noot.
Hier worstelen het leven, en de loot,
De schande, en eer, de vloeck, en zegen t' zamen,
980 God y ruchtigheit, en liefde, het betaemen,
1)
2)
3)
4)
5)

zijne hut = „zijn woning"; bedoeld wordt de tabernakel te Silo.
dus = „door dit te doen"; „dus doende"; zie ook 't volg. vers.
eer = „eertijds"; eig. te lezen : „was.... afgedwaald".
vervielen; te lezen: „waren vervallen".
het heilloos spoock (als collectief op te vatten) = „de ongure
gedrochten". 6 ) vlught — „heirleger".
7) den afgront = „aan de hel" ; hier: „aan de afgoden".
8) Zijn vrucht den afgront... draegh... hem op; te lezen: „Wie
zich zo dwaas in 't offeren verliep, dat hij zijn kind aan de afgoden
opdroeg, (ik doe dit niet;) ik draag" enz.
9) mont = „tolk" of „tolken"; n.l. de aartspriester en wetgeleerde.
10) staet te bouwen=„zal gebouwd worden"; gront=„grondslag"
n.l. een wettige of een onwettige.
11) barning (branding) — „worsteling van twee gedachten".
KOOPMANS,

Jeptha, 5e druk.

4
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En schricklijckheen . och hartstorm al te zwaer!
Hier loopt mijn ziel, of staetheil 1 ) groot gevaer
Van schipbreuck . och, wat zijde zal ick kiezen ?
Godts zegen, of de gunst des volcks verliezen
985 Verschilt te veel 2 ) : dock 't eerste weeght wel meest. 3)
Hoe wanckelt hier mijn aengevochten geest!
Hofpriester. Wetgeleerde. Jeptha.
Godt spaer de telgh van Josef, en Manasse.
Wetgeleerde.
Dat zy 4 ) gelijck een ceder eeuwigh wasse,
Het gansche land beschaduw' met haer kroon.
Jeptha.
990 De hemel spaere en zegene Arons zoon,
En Levijs zoon, 5 ) leitstarren der geslachten,
Die op den troost van Godt Messias wachten.
Hofpriester.
Wat hooren wy ? 6 onverwinbre helt,
Wat offer is 't dat uw gemoedt ontstelt?
995 Eischt d' Opperste danckoffer, outervieren,
Een rijcke gaef van hondert Witte stieren,
Voor uwe zege, op Ammons heir behaelt;
Treck op, treck op naer Silo; daer betaelt
Elck Gode zijn belofte, en offergaven.
1000 Zoo werde 6 ) uw leedt vergeeten, en begraven,
Uw ziel ontlast van 't pack, dat heur bezwaert.
Jeptha.
Geluckigh die aldus zijn bedevaert
1) staetheil = „'t staatsbelang". Beide, zijn zielsrust en het heil van
't land, hangen aan de beslissing. Zie vs. 984.
2) te veel = „zeer veel" ; zie ook vs. 981.
3) doeh 't eerste; n.l. „de vrede met God". In deze zin kiest Jeptha
dan ook ten slotte. 4 ) zy = telgh, n.l. Jeptha.
5) Arons zoon en Levijs zoon = „de wetgeleerde en de priester".
6) werde = „worde".
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Voltrecken magh met redenloze kudden,
En danckbaer al 1 ) zijn hart vow- (lode uitschudden : 2)
1005 Maer ick, helaes, ben Gode een offerboet, 3)
Een eenigh kint, mijn ziel, mijn hartebloet,
Gehouden 4 ) op to draegen, droef en druckigh. 5)
Wetgeleerde.
Wie zijn geluck niet kent leeft ongeluckigh
In rijck bezit . wat baete al 's aertrijcks schat
1010 Den eersten mensch, die 't paradijs bezat,
En onvernoeght 6 ) noch, tegens 's hemels wetten,
"zijn lippen aen verboden ooft wou zetten;
Waerop Godts vloeck hem van dit erf verstack 7)
In ballingschap, verdriet, en ongemack ?
1015 Zoo gaet het u. Godt zegende u met faeme,
En eere, en staet, en d'eenige ,erfgenaeme,
Uw hoop, en vreugh t : ten wilt gy, tegens Godt,
En zijne wet, en uitgedruckt verbodt,
Haer offeren ? wat plaegh 8 ) verruckt 9 ) uw zinnen!
1020 Natuur leerde elck zijn kinders trouw beminnen,
Heeft kinderliefde en trouw in rots noch steen,
Maer in het hart der ouderen gesneen,
Gelijck een wet . zy planteze oack in dieren,
Die in de lucht op hunne pennen zwieren,
1025 Of zwemmen in de zee, en watervloen,
Of weiden in geberghte, en klavergroen.
De pellikaen, 10 ) by mangel van den regen,
En water, laet de jongen niet verlegen, 1-1)
1) al = „heel". 2 ) uitschudden = „uitstorten".
3) offerboet = „offerschuld".
4) gehouden= „verplicht". Te lezen, vs. 1005—'07 : „maar ik helaas,
ben verplicht, droef en druckig, Gode", enz.
5) druckigh = „in druk verkerend".
6) onvernoeght = „onvoldaan".
7) verstack = „verstiet". Zie vs. 500. ,) p!aegh = „bezoeking".
9) verrucken = „op hol brengen".
10) de pellikaen = „de pelikaan zelfs".
11) verlegen = „noodlijdend" ; zie vs. 775.
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Maer opent zelf alle aders in zijn borst,
1030 En tapt het bloet van 't hart, om hunnen dorst
Te lesschen, hen te spijzen met zijn spieren. 1)
Gy hoort den leeu, en beer, en tyger tieren, 2)
En brullen, zoo de jaeger 't nest berooft.
Wat mensch 3 ) is dan zoo dol, die noch gelooft
1035 Den goeden Godt met bloedige offerhanden
Van kinderen te paeien; 4 ) zoo de landen,
Bevochtight van Eufraet, en vruchtbren Nijl,
Zelfs vreemt zijn van 5 ) dien wreeden offerstijl!
De Godtheit der aertsvaderlijcke stammen
1040 Eischt 's menschen hart, en zuivere offervlammen,
Gehoorzaemheit, en geensins menschevleisch. 6)
Jeptha.
Heeft Abraham, op 's hemels last en eisch,
Zijn' eenigen en lieven eerstgeboren,
Waerin hem zulck een zegen was beschoren,
1045 Niet op den bergh gevoe-rt, op 't hout geleit?
Stont Abraham niet willigh, en bereft
Om Isack met zijn blanck geweer 7 ) te treffen ?
Was 't gruwelijck ? hoe loven en verheffen
Dan engelen en menschen hem zoo hoogh ?
Wetgeleerde.
1050 De Godtheit zagh met haer genadigh oog
Dit aen, verboot by tijts den zoon te dooden.
Jeptha.
Godt had nochtans dit offer hem geboden.
Hofpriester.
Tot eene proef van 's mans gehoorzaemheit,
1) spieren = „vlees". De legende is van oude oorsprong.
2) tieren = „aangaan". 3 ) Wat mensch = „wat voor mens".
4 ) paeien = „voldoen"; zie vs. 387. 5 ) vreemt van = „onbekend
met". — offerstifi = wijze van offeren.
6 ) vs. 1039-1041 en 1056-1057. Toespelingen op 1 Sam. XV :22
en Hos. VI : 6. 7 ) blanck geweer = „het offermes".
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Geloof, en trouw, die, meer dan os, en geit,
1055 En stier, en ram, den oppersten gevallen; 1)
Want d'opperste behoeft noch vee, noch stallen :
De Godtheit eischt gehoorzaemheit, en 't hart.
Jeptha.
Daer deert het my . dat is het dat my smert.
Wetgeleerde.
Wat smert u?
Jeptha.
Dat ick Godt verongelijcke,
1060 Zoo 't hart hem niet gehoorzaeme, en dit 2 ) blijcke
Door 't offer, hem belooft voor d'overhant. 3)
Ick steecke 4 ) in schult : belofte is een verbant.
Hier staet mijn ziel geketent, en gebonden.
Hofpriester.
Gy hebt door die belofte u onderwonden 5)
Het geen noit mensch vermoght?6)
Jeptha.
1065

Ben ick geen heer
Van mijne vrucht?
Wetgeleerde.

Zoo verre het tot eer
Der Godtheit streckt: nu streckt uw dwaes beloven
Ten laster 7 ) van Godts naem en eer daer boven. 8)
Indien gy does belofte uitwercken 9 ) zult,
1070 Uw ziel vervalt dan allerdiepst in schult.
1)
2)
3)
4)

gevallen = „behagen".
dit; n.l. de gehoorzaamheid.
voor d'overhant = „voor de overwinning".
steecke = „zit diep". 5 ) onderwonden = „vermeten".
6 ) vermoght = „in staat was te doen". 7 ) laster = „smaad".
8) daer boven = „in de hemel" ; te verbinden met Godt.
9) uitwercken = „ten uitvoer brengen".
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Jeptha.
Is 't redelijck zijn' dieren eedt te breecken ?
Hofpriester.
Volbrengt gy dien, de hooghste zal het wreecken.
Jeptha.
De wetbelofte 1 ) is vast by Godt gestelt.
Wetgeleerde.
In billijckheit; geen reuckeloosheit 2 ) gelt,
1075 Noch kan voor Godt bestaen, in geene wijze.
Jeptha.
Het voeght niet dat een worst zich zelven prijze :
Maer gy, die licht en duisternissen scheit,
Alziende Godt, 6 aldoordringentheit,
0 engelen, in 't eeuwigh licht, daer boven
1080 Zoo hoogh verlicht, gy weet hoe mijn beloven,
In 't dringenste en in 't nijpen van dien noot,
flit loutre liefde, en gloenden yver sproot,
Om Godts altaer en erfdeel met deze ermen
Te zuiveren, 3 ) en geensins 4 ) in 't beschermen
1085 Van Moses wet t' ontbreecken, 5 ) na een juck
Van achtien jaer, te jammerlijck 6 ) in druck
By 't volck bezuurt . hoe kan ,een rein geweeten
Godts weldaen, en zich zelf zoo gansch vergeeten! 8)
1 ) welbelofte = „de gebondenheid van een door de eed bekrachtigde
gelofte". Zie vs. 1095. 2 ) reuckeloosheit = „onbezonnenheid".
3) om Godts altaer ... te zuiveren = „om de godsdienst in 't stamland van Jehova (van vijanden) te zuiveren".
4) geensins = „en in de verste verte niet, om".
5) ontbreecken = „te kort te komen".
6) te jammerlijck = „zo rampvol mogelik".
7) bezuren = smartelik ondervinden.
8) Hoe kan een rein geweten.... enz. „De bedoeling is: Hoe mag
een rein geweten (zoals ik meen, door al deze verdiensten, te mogen
bezitten,) de weldaden van God en zijn eigen verplichtingen vergeten !"
Jeptha wil zeggen : „dit mag immers niet !"
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Hofpriester.
Wy volgen u, 1 ) zoo ver het Godt gehengt. 2)
Wetgeleerde.
1090 Uw yveren . was loflijck, maer gemengt
Met onverstant.
Hofpriester.
Uw ooghmerck was Godt eeren :
Maer 't middel strijt recht tegens Godts begeeren.
Jeptha.
Wat middel kan my van dien bant ontslaen ?
Wetgeleerde.
Danckofferen, dat wettigh magh bestaen. 3)
Jeptha.
1095 Mijn heilige ,eedt is my een wet geworden.
Hofmeester.
Een gruwelwet . zy strijt met Moses orden, 4)
En Godts verbodt, raeckt Godt aen zijne kroon.
Jeptha.
Hoe luidt dan dit verbodt?
Wetgeleerde.
Gy zult niet doOn.
Jeptha.
Ick ben hier zelf gewettight tot 's lants rechter.
Hofpriester.
1100 Op dat gy 't recht hanthaven zoudt: en echter 5)
Berreemtge 6 ) uw huis het recht, te byster blint. 7)
1) Wij volgen u = „wij kunnen met u meegaan".
2) zo ver het God gehengt = „in zoverre God het toelaat".
3) dat overeenkomstig de wet kan geschieden.

4) orden = „instellingen". 5 ) en echter = „daarentegen".
6 ) beneemt= „onthoudt". 7 ) te byster blint ----- „zo verblind mogelik".
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Wetgeleerde.
't Is billijck dat de wet en 't recht begint
Van 't hooft des rechts . indien dit qualijck oordeelt,
Zoo sterckt 1 ) de mont van 't recht, door zulck een voorbeelt,
1105 Het onrecht, om met wetteloozen toom
Het ongelijck 2 ) te volgen, zonder schroom.
Godt wort, indien een staetloos man 3 ) verbastert 4)
Van zijnen plicht, ontheilight, en gelastert,
Maer allermeest zoo 't hooft van 't vry gebiet 5)
1110 Hier afdwaelt: want al 6 ) 't volck, dat op hem ziet,
Wort schandelijck ge-ergert; 7 ) dat verloopen 8)
Te gulziger, 9 ) als water, ingezopen.
Dat euvel 10 ) kruipt van 't hooft door al de lea,
Qelijck de wolf, 11 ) of kancker . geef dan geen
1115 Aenvoedtze1 12 ) tot misbruicken, en schandaelen.
Jeptha.
Moght ick dees schult zelf boeten en betaelen
Met dezen hals, wat waer 13 ) het my een vreught!
Hofpriester.
Haer leven hangt aen uwen wil . gy meught
Haer spaeren.
Jeptha.
Wie kan my dees schult vergeven ?
1) stercken = „steun geven aan" (het onrecht n.1.).
2) het ongelijck = „het onrecht" (als kollektief begrip ) ; terwijl in
vs. 1105 bij onrecht meer aan een „ongerechte daad" wordr gedacht.
3) indien een staetloos man = „wanneer reeds een ambteloos burger".
4) verbastert van = „verzaakt". 5 ) gebiet = (lands )bestuur.
in dit opzicht.
—hier=
6 ) al = „gans". 7 ) ge-ergert = „bedorven".
8 ) dat verloopen; hier achter te denken : wort in vs. 1109.
0 ) te gulziger = „des te gulziger" (omdat het hoofd van de staat
vOOrgaat). De zin is : de menigte slurpt het kwaad zoveel te gretiger,
als water, in". Wat is dat kwaad ? Het „verloopen", d. i. „vergrijp"
aan de wet. Dat kwaad dringt door 't hele volkslichaam heen, als een
invretende ziekte, zie vs. 1113 en 1114. 10 ) euvel= „kwaad", „kwaal".
11) wolf = „lupus" (een verwoestende huidziekte).
12) aenvoedtsel tot = „voedsel aan". 13 ) waer = „zou zijn".
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Wetgeleerde.
1120 Godts priester . hij ontslaet u : 1 ) laetze leven.
Jeptha.
Ontsloeghme mijn geweten ? 2)
Hofpriester.
Wat is dit
Geweeten, dat wijt afdwaelt van Godts wit ?3)
Men mag Been quaet met schijn van goet verbloemen,
Onweetenheit een rein geweeten noemen.
1125 Wilt gy naer een gerust geweeten staen,
Volgh 's hemels wet; want onrust vangt eerst aen,
Zoo ras men wijckt van Godts gezetten regel. 4)
Jeptha.
Een drift van Godt inwendigh 5 ) steeckt 6 ) het zegel
Aen 't werck, 7 ) waarin men zijn genegentheen
11.30 Versterft, en breeckt, 8 ) ten prijs van Godt alleen.
Wetgeleerde.
Zegh Godt ten vloeck . zoo terght men 's hemels toren.
Hofpriester.
Laet d'uitspraeck des aertspriesters hier op hooren.
Jeptha.
Heel gaerne, indien dit offer uitstel lijdt.
Men borght
1)
2)
3)
5)
6)
8)

9)

Wetgeleerde.
een schult, noch 10 ) schelt men die niet quijt.

ontslaet u; n.l. van uw eed.
ontsloeghme mijn geweten— „zo mijn geweten mij kon ontslaan !"
wit = „bedoeling". 4 ) gezetten regel = „ingestelde wet".
een drift van Godt inwendigh = „een innerlike heilige ijver".
sieeckt = „hecht". 7 ) 't werck; n.i. de aanstaande offerande.
zijn genegentheen versterlt, en breeckt = „zich van zijn genegeri-

heden losmaakt en ze verstikt.".
9) borght = „geeft uitstel van (de betaling van)". Blijkbaar spreekwoordelik. Het Ned. Wdb. citeert uit Poirters: „Maer die langh
borght en schelt niet quijt".
10) noch = „maar daarmee.... nog".
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Hofpriester.
1135 Een dagh of vijf is haest 1 ) voorby gegleden.
Jeptha.
De tijt is uit : 2 ) nu gelden geen gebeden.
Wetgeleerde.
d'Aertspriester wordt geraeckt in deze daet,
Jeptha.
Godt is mijn burgh, en vaste toeverlaet. 3)
Hofpriester.
Zult gy zoo los 4 ) 's aertspriesters raet versmaeden ?
Jeptha.
1140 Ick heb my nu met Godt hierop beraeden.
Hofpriester.
d'Aertspriester is tot middelaer gezet,
Om, tusschen Godt en ons, door zijn gebedt
En offerhande alle ongelijck 5 ) te slechten. 6)
Hy is gestelt tot rechter, om te rechten
1145 In 't heilighdom, naer eisch van elke zaeck,
Wanneer Godts boeck 7 ) een tong 8 ) eischt, en een spraeck,9)
De boeckstaef 10 ) wort misduit 11 ) door avrechts spellen.12)
Hy magh geen punt in Moses bladt herstellen, 13)
Maer houden elcks betekenis in kracht. 14)
1150 Hy zit naest Godt op stoel, 15 ) als eerste 16 ) maght,
Behantvest 17 ) met het recht van doot en leven.
1 ) haest = „gauw". 2 ) uit = „om". — gelden = „baten" ; „vermogen", oorspr. „waarde hebben", „van kracht zijn".
3) Zinspeling op het bekende lied van Luther ?
4) los = „buiten (de wet) om".
5) ongelijck = „zwarigheid". 6 ) slechten = „wegnemenn.
7 ) Godts boeck = „Gods wet". 8 ) tong = „uitlegger".
9) spraeck = „een mondelinge toelichting".
10) de boeckstaef = „de tekst". 11 ) misduit = „verkeerd uitgelegd".
12) avrechts sp2,11en= „onjuiste lezing". 13) herstellen = „wijzigen".
14) Maer houden.... enz. = „maar de zin van elk schriftteken
handhaven".
15) „naest God op stoel"= „hij volgt als macht onmiddellik op God".
16) eerste = „hoogste (op aarde n.l. ). 17 ) behantvest = „plechtig
begiftigd".
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Vertrouw by zal u haest 1 ) eene uitkomst geven,
U redden 2 ) in dit hachelijck geval.
Verzuimt gy 't, denckt dat u dit rouwen zal.
Jeptha.
1155 Mijn hart Wert sterck van 's hemels gee s t gedreven,
Toen ick, getroost te sterven, of te leven,
Godts volck, en Godt ten dienste, heenevoer, 3)
Den oppersten eene offerhande zwoer
Te heiligen . nu buiten mijn vermoeden 4)
1160 Dit 5 ) uitvalt, en d'onnoosle maeght moet bloeden,
Vertroostme 6 ) dat -Godts geest mijn' yver steef. 7)
d'Aertspriester hou zijne eer, en \vaerde : ik leef
Nu raet met 8 ) Godt : hier gelt geen tegenreden. 9)
Gy zult met U NV Levijten 't feest bekleeden, 10)
1155 En 't offerlam geleiden aen mijn zy.
Hofpriester.
Ontschuldigh ons.
Jeptha.
Ick neem den last op my.
Laet d'opspraeck 11 ) vry alleen op Jeptha kleven,
Alle ieeuwen vry hun oordeel hier op 12 ) geven.
Dit vonnis houdt zijn kracht : het leght gevelt.
Wetgeleerde.
1170 Ontschuldigh ons genadigh, braefste helt.
1 ) haest = „gauw". 2 ) redden= „helpen". Vgl. echter vs. 33 en 793.
3) heenevoer = „optrok", naar de oorlog n.l.
4) vermoeden = „verwachting".
5) dit; n.l. de beslissing (door 't toeval ), wie 't offer zal zijn.
6) vertroostme = „vertroost" het me, dat, enz.
7) steel = „stijfde" ; zie vs. 1155.
8) raet leven met = „zich houden aan de raad van".
9) tegenreden = „tegenwerpingen (baten hier niet )" ; zie vs. 1136.
10) bekleeden = „bijwonen" ; zie vs. 758.
11) opspraeck = „beschuldiging". 12) op _____ „over".
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Hoe wil l ) de stad en 't lant hier over krijten!
Ontwijt men dus den vryburgh 2 ) der Levijten,
De hooge school 3 ) der wetgeleertheit! Och,
Bedenck u : staeck idit gruwzaem opzet 4 ) toch.
Jeptha.
1175 De zon is hoogh : het hof verwachtme binnen.
Hofpriester.
Wat gaet ons aen ?
Wetgeleerde.
Wat zullen wy beginnen ?
Hofpriester.
Mijn Jonathan, trouwhartighste Levijt,
Beschry 5 ) terstond den postmuil . 6 ) vliegh den tijt
Met kracht voorby . 7 ) ontdeck 8 ) mevrouw dees treken.
1180 Zoo zy haer kint wil levend zien en spreecken,
't Is tijt, hoogh tijt, om herwaert aen to spoen.
Zy juicht in 't heir, en heeft geen quaet vermoen.
Men triomfeert 10 ) om d'EfraImsche bossen.
De moeder kon 11 ) misschien haer kint verlossen.

9)

Hofpriester. Hofmeester.
1185 Hofmeester, waer verzeilen wy alree ?
Hofmeester.
Hy hoorde u ?
Hofpriester.
Ja, gelijck een rots in zee
wil ---- „zal".
vryburgh = „het onaantastbaar aartspriesterlik recht".
de hooge school; de schriftgeleerden, als instituut gedacht.
opzet = „voornemen".
beschry = „bestijg".
postmuil = „muildier, bestemd voor koeriersdiensten".
Vliegh den lift enz. : letterlik : rijd nog vlugger dan de tijd, dus :
vliegensvlug. 8 ) ontdeck = „openbaar".
9 ) treken = „geheime aanslag". 10 ) triomfeeren = „de zege vieren".
11) kon = „zou kunnen".
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
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Naer 't barnen en gebruisch der baren luistert. 1)
By vlaegen 2 ) wort de klaere zon verduistert
Van eene wolck : noch 3 ) breektze na of voor
1190 Met eene strael, ter zijd'e of elders, door :
Maer 't licht van 't brein is bier 4 ) te dicht besloten. 5)
Nu drijft 6 ) by noch dat wy altaergenooten,
Wy priesters, wy Levijten [uitgelot 7)
Om, onderdaen en zedigh, onder Qodt
1195 Alleen te staen, en 8 ) zijne stedehouderen
d'Aertspriestren,] dit met onzen hals en schouderen
Zelfs stutten, en dien kindermoort bekleen. 9)
Hofmeester, denck, ay ,denck, waer wil 10 ) . dit been.
Hy, van een' geest der dwaelingen gedreven,
1200 Pooght zijne drift 11 ) een' schoonen schijn te geven
Door 12 ) ons gezagh : en worden wy gedaeght
Te Silo : zoo ons Amarias 13 ) vraeght
Op welck een' voet 14) wy, tegens Moses regelen,
Oock zonder 't hooft 15 ) te kennen, dit bezegelen, 16)
1205 Dit stercken 17 ) met ons tegenwoordigheit:
Wat middel om, voor Arons stoel, dit pleit,
Dit bloedigh pleit, rechtmaetigh uit te voeren ? 18)

1) dus in 't geheel niet.

2) vlaegen -=---' „tusschenpozen". 3 ) noch — „ook dan nog".
4) hier ; n.l. bij Jeptha.
5) te dicht besloten = „zo dicht mogelik gesloten". Green goed
woord kan tot hem doordringen.
4 ) drifit = „houdt.... aan'', „staat .... erop".
7) uitgelot = „uitverkoren".
8) en; Lees: „en onder". 9 ) bekleen; zie vs. 1164. 10 ) wil = „moet"
11 ) drift = „ijver". 1 2 ) door = „door middel van".
13) Amarias = „de hogepriester".
14) op Welck een' voet = „op welke gronden".
15) hooft; de aartspriester n.l. — kennen = (er in te) „kennen".
18 ) dit bezegelen— „onze goedkeuring (door onze aanwezigheid) er
aan kunnen hechten". Vs. 1205 is een uitbreiding van dit bezegelen.
17) stercken --- „bekrachtigen". Zie vs. 1104.
18) rechtmaetigh nit te voeren ---- „(deze kwestie) op de grond van
recht ten einde te brengen".
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Hofmeester.
Ontvaltge hem,

1)

het zal den staet beroeren. 2)

*Hofpriester.
Bestemmen 3 ) Wy 't, de godtsdienst krijght gewis
1210 Een schantvleck, die nie of te wasschen is.
Hofmeester.
Hy draegh' de schult, die niet voor u wil buigen.
Hofpriester.
Wat raet dan ?
Hofmeester.
Laet voor 't hofgerecht betuigen
Dat gy hier toe geperst 4 ) wort . scheur uw kleet,
Tot een bewijs van rouw, en harteleet.
Hofpriester.
1215 Hoe durf

5)

de vorst Godts volck zoo lastig vallen ?
Hofmeester.

De vorst draeght eerst den zwaersten last van allen.
De vader sterft de doot, in 's dochters smert,
Dies trapt hem, 6 ) schoon gy recht hebt, niet op 't hart.
1) ontvallge hem = „laat ge hem los".
2) den staet beroeren = „het yolk in beroering brengen". (Immers,
zo het mensenoffer, als ten overstaan van de priesters, wordt gebracht,
zal het yolk er in berusten; zo niet, dan zal 't zich verzetten. Zie vs.
953-956). 3 ) bestemmen = „bekrachtigen".
4) geperst = „gedwongen". De hofmeester wil, dat de priesters, in
't oog van 't y olk, met Jeptha zullen samengaan, maar zich voor de
hoogste rechtbank („hofgerecht"), onder tekenen van rouw, zullen
verontschuldigen. De hofmeester tracht ze, in 't belang van zijn heer,
te winnen, en geeft ze daarom deze oplossing aan de hand.
5) hoe durf = „Waartoe behoeft"; zie vs. 608.
6) Dies trapt hem, enz. De hofmeester blijft voortgaan, zijn vorst
te helpen, die al genoeg aan zijn eigen leed heeft, bovendien een
beschermer is van de godsdienst, de priesters welgezind is, zijn
vierdagen bijhoudt, enz.
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Hy heeft al 't lant, den godtsdienst eerst, verdaedight,
1220 Het priesterdom behandvest, begenadight, 1)
Uwe inkomst, noch uw tienden noit besnoeit
In oorloghslast . 2 ) gy zaeght hem noit vermoeit
In 't yveren, . en menighmael in traenen,
Of blijdelijck de feest, en nieuwe maenen 3)
1225 Toejuichen, met de vreught in -'t aengezicht.
'k Verzwijgh hoe by de wetschool bouwt en sticht,
En luistert naer den mont der wetgeleerden,
Afkeerigh van waenwijzen, en verkeerden. 4)
Hofpriester.
Zoo raetge ons niet te treen in dit geschil ? 5)
Hofmeester.
1230 Om 's vaders, of ten minste om 's dochters veil.
Uw byzijn zal haer troosten in dit lijden,
Uw zegen haer in 't uiterste 6 ) verblijden,
Om moediger 7 ) naer 't hofaltaer te treen.
Hofpriester.
Hoe draeghtze zich ?
Hofmeeste r.
Groothartigh, 8 ) niet als een
1235 Die sterven moet, maer rustiger, 9 ) en stouter. 10)
1) behantvest = „bevoorrecht"; begenadight = „begunstigd".
2) noch... noit. Let op de dubbele ontkenning; oorloghslast =
„oorlogsdruk".
3) De zin is: „hij treurde met de treurenden, en verblijdde zich met
de verblijden", de feest en nieuwe maenen = „het feest der nieuwe
maan". 4 ) verkeerden — „aanhangers van een dwaalleer".
5) te Iran in dit geschil = „tussmbeiden te komen in deze kwestie".
6) in 't uiterste; n.l. ogenblik. Verg.: „op 't uiterste liggen".
7) om moediger = „opdat zij moediger".
8) groothartigh = „met een edele fierheid".
9) rustig = „kloek". 10 ) stout = „fier".
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Op 't voorhof staet, helaes, het deerlijck 1 ) outer
Met rijs gedeckt, waerop zy knielen zal.
Dit worstelperk des doots is overal
Met maeghdepalm bestroit, in geen saizoenen
1240 Verwelckbaer; zuil en hofmuur met feestoenen 2)
En hoftapijt behangen in 't vierkant. 3)
Natuur en kunst ontzeggen 4 ) niet de hant
Te houden 5 ) aen den schouburgh, G ) die het leven
Aen menigh moort-en-treurtooneel zal geven; 7)
1245 Zoo menighmael godtvruchtigh dichtvernuft
Den treurtoon, die alle andren toon verbluft,
Op Jeptha zet, in tijt van pais, en stilten,
Om 't volck to zien in bloet aen traenen smitten,
Den schouwburgh root geverft in maegdenbloet :
1250 Want schreien is oock aengenaem en zoet,
Zet hartewee, lang aengegroeit by droppen,
Met kracht van 't hart, na 'et langkzaem innekroppen.
Hofpriester.
Hoe kleetze zich ? Ick denck geheel in rouw.
Hofmeester.
In bruitsgewaet, als eene die haer trouw
1255 En blijde hant den bruidegom zal schencken. 8)
Hier komt noch doot, noch leven in bedencken. 9)
De lelien van gout, in 't sneeuw 10 ) gespreit
Van 't onderkleet der maeght, haer zuiverheit,
Onnozelheit, en vast geloof afmaelen.
1 ) deerlijck = „deerniswekkend". 2 ) feestoenen = ,„guirlandes".
3) in 't vierkant = „aan alle vier zijden".
4) ontzeggen = „weigeren". 5 ) houden; hier „lenen".
6) schouburgh = „'t offertoneel".
7) 't leven geven = „in 't leven roepen". V. vindt dit een bij uitstek
geschikte stof voor treurspelen. Zie zijn B e r e c h t. — verbluft =
„overstemt"., 8 ) Zie I n 1 e i d i n g, blz. V—VII.
9) Hier komt enz., „Voor Ifis is 't verschil tussen dood en leven
weggevallen".
10) sneeuw = „wit". Het wit spiegelt de reinh ei d, de lelie
eveneens de s m e t t e 1 o o s h e i d (onschuld ) af. Deze termen zien
zowel op de zeden als op 't geloof.

6,5
1260 Het opperste gewaet, 1 ) vol zonnestraelen
In purger, en doorgloeit van 't zonneroot,
Sleept achter na, vloeit met zijn' rijcken schoot
Van y ore om laegh . 2 ) geen ring, noch halskarkanten 3)
Van perlen, noch ionschatbre diamanten
1265 Ontbreecken hals, en hant . het blonde haer,
Met geur 4 ) gepoert, vloeit neder, als een baer
Van gout in zee, van achter met zijn glanssenr
Waerop de kroon om 't hooft sluit, met dry transsen
In top, 5 ) gelijck een myter opgehaelt, 6)
1270 Die met gesteente en met karboncklen praelt.
Hier toonen deught en schoonheit haer verfnogen.
Onsterflijckheit ziet haer alree ten oogen
En aenschijn uit . wat ziel wort ingetoomt! 7)
Wie spat niet uit, 8 ) zoo zy ten voorschijn koomt!
1275 Kan Jeptha dat gezicht alleen verdraegen ;
Qewis heeft by noit grooter slagh geslagen; 9)
Dies bidde ick, sla hem zijn verzoeck niet af. 10)
Hy staet noch, maer met eenen voet in 't graf.
Oodt spare hem, tot heil van bey de staeten. 11)
Hofpriester.
1280 Nu 't wezen moet, wy stellen ions gelaeten. 12)
Rey. Hofmeester.
Vergeef het ons, hofmeester, . vallen wy
1) Het opperste gewaet = „het bovenkleed".
2) van y ore om laegh; het opperkleed, met zijn goud- en zonnekleuren, daalt towel van voren als van achteren langs de voeten neer.
3) karkanten = „halssnoeren van kostbare stenen of paarlen".
4) geur = „geurige stoffen". — gepart = „gepoeierd".
5) dry transsen in top = „driedelige kroon".
6 ) opgehaelt = „hoogverheven".
7 ) Wat ziel wort ingetoomt! — „Wie kan zich beheersen".
'3 ) uitspatten = zie vs. 85.
9) Kan Jeptha enz. „Als Jeptha zich op dat gezicht meester blijft,
is dit de grootste overwinning, die hij ooit behaalde".
10) zie ook vs. 1218, waarvan dit een herhaling is, en vs. 1164 en '65.
11) bey de staeten; n.l. „van priesterschap en yolk".
12) stellen ons gelaeten = „leggen ons er bij neer".
KOOPMANS,

Jeptha, 5e druk.

5
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U lastigh : want dit schricklijcke offerty
Ontraet de hulck van 't hof niet zeil te minderen. 1)
Wat uitstels kan het offren niet verhinderen.
1285 Een be verzocht d'onnoosle, moght het zijn :
Verwerf dat zy, in dezen jongsten schijn, 2)
Haer moeder noch eens spreeck' voor 't allerleste.
Hof m eeste r.
'k Verzocht dit by den vader, haer ten beste,
Uit haeren naem . by weigert het uit Been
1290 Quaetwilligheit, maer met gezonde reen.
Re y.
Al is hier 't bloen der hartaer niet te stelpen,
Dees halsquetsuur met Beene artsny te helpen :3)
Onheelbaer quaet wort dickwijl noch verzacht.
Indien men op haer moeders komste wacht,
1295 Die aenspraeck zou 't verwezen 4 ) hart noch stercken :
Hoewel men niet aen haer gelaet kan mercken
Dat zy verflaeut . de godtgewijde bruit
Staet offerrede, en stapt getroost 5 ) vooruit.
Ho f m ees te r.
Bedenck het na . gy wilt het topzeil zwichten 6)
1300 In dezen storm . is dat de hulck verlichten,
In 't uiterste, in het barnen van dien noot ? 7)
Men klampt aldus veel dooden op een Boot. 8)
1) ontraet de hulck van staet enz. = „beneemt het hof 't recht
niet, de gang van zaken te vertragen".
2) schijn— „staat van zaken" ; Zie Salm. vs. 14 en Maria Stuart, vs. 314.
8 ) Beide verzen omschrijven : „al is Ifis' dood niet meer te voorkomen".
4 ) verwezen = „veroordeeld". Dit is echter niet zo. Vandaar de drie
volgende verzen. 5 ) getroost; n.l. de dood (vgl. vs. 1318).
6) het topzeil zwichten; d. i. „de vaart verminderen". Elk uitstel is
verkeerd, meent de hofmeester. De komst van de moeder zal 't werk
juist verhinderen. Zie het volgende beeld, dat Filopaie's vertwijfeling
moet inleiden.
7) Het antwoord is : „neen, de hulk moet zo spoedig mogelik door
de branding".
8) Men klampt aldus enz. „Het zal op die wijze niet bij een dode
blijven." Zie vs. 1319-1323.
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Als een leeuwin, of tygerin opdondert, 1)
Het hongrigh nest berooft vint, en geplondert
1305 Van 't lieve jong, aen haere speen gevoedt,
Geaest, 2 ) gelaeft met melck, en zuiver bloet,
Haer van het hart gezogen, na de vlaegen
Voor 't worpen, eerst met smerte aen 't hart gedraegen :
Hoe vlieghtze voort den rover na . zy bruit.
1310 Woestijn, en woudt, van yslijckhek 3 ) gevult,
Staen overent . niet tammer, maer verwoeder
Van ongedult, 4 ) zoudt gy de dolle moeder
Haer nagels fel zien zetten in het licht
Der oogen van haer' man; hem in 't gezicht
1315 Aengrijpen; niet met handen, maer met klaeuwen
Gewapent hem aenranden, onder 't flaeuwen 5)
Der bleecke maeght, die nu, al 6 ) offerreedt,
De doot getroost, van doot noch sterven weet.
De vader, die, verknocht 7 ) aen zijn geweten,
1320 Niet wijcken 8 ) wil, moght nutter 9 ) aen een keten
Zijn gemaelin dan sluiten, eer haer hant
Dit heerlijck hof kranckzinnigh staecke 10 ) aen brant,
En zy in 't vier nit wanhoop quam gesprongen.
Wat dunckt u ? \vaer 't dan nut wat tijts 11 ) bedongen ?
1325 Wat rijp is lijt geen uitstel : hoe het zy,
Het uitstel brengt dan 12 ) niet als schade by. 13)
Rey van Maeghden.
I. ZANG:

Toen d'oude dwinglant van den Nij114)
1)
2)
3)
4)
5)
8)

opdondert = „plotseling optreedt".
geaest = „voorzien van aas".
yslijckheen = „schrikwekkende geluiden".
van ongedult = „door ondraaglike smart".
flaeuwen = „bezwijmen"; of wel: „'t ontzinken van haar moed".
al = „reeds" (tot Offeren gereed).
7 ) verknocht= „zich gebonden achtencie". 8 ) wijcken= „toegeven".
9) nutter: het zou beter zijn dat de vader enz.
10) staecke = mocht...steken. 11 ) tiffs = „uitstel van tijd".
12 ) dan = nl. als het rijp is. 13 ) bybrengen = „brengen".
14 ) Toen d'oude dwinglant enz. Deze reizang verplaatst ons naar

Mozes' redding. Vs. 1327-1338 is de bijzin ; vs. 1339-1342, de
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1330

1335

1340

1345

1350

Besloot Godts stamhuis 1 ) plat te treden,
De droeve Jochebed 2 ) een wiji
Het kraemkint berghde, en door 3 ) haer leden
Alle oogenblick een grilling ging,
En angstigh aen elck haer,
In schrickelijck gevaer
Een druppel doodzweet hing :
Het minste 4 ) ruischen van een bladt
De kraemvrou, al te vroegh, 5)
Met kracht ter nedersloegh,
Belaen met h-aeren schat :
Bevalze, 6 ) uit hoogen noot, het kint,
In eenen rieten kist verborgen,
De wufte gunst 7 ) van stroom, en wint,
En 's hemels vaderlijcke zorgen.
Godt weet hoe 't moederlijcke hart,
In dien bedruckten stant, 8)
Om 9 ) 't kostelijcke 10 ) pant
Beklemt was en benart :11)
Toen zy 12 ) 't op 't water drijven liet,
De zuster al belaen 13)
Het stil zou gadeslaen,
Gedoken achter 't riet.
I. TEGENZANG.

Hoe kon d'ondankbre vorst zoo haest 14)
daaraan sluitende hoofdzin. dwinglant = „Egyptes koning". wide =
„sedert eeuwen heersende".
1) Godts stamhuis = Jehovah's y olk (destijds in Egypte).
2) Jochebed = Mozes' moeder.
3) en door; hier Coen tussen te voegen.
4) Het minste. Lees met voorvoeging van: „En (toen)".
5) al te vroegh = „ontijdig". 6 ) bevelen = „toevertrouwen".
7) de wufte gunst = „de twijfelachtige genade".
8) slant = „staat". 9 ) om = „over". 10) kostelijcke = „dierbare".
11) beklemt en benart = „in klem en in benauwdheid zat".
12) Toen zy enz. vs. 1347-1350 is weer tijdbepalend bij vs. 13431346. VOOr de zuster de woordjes en Coen te denken.
13) al belaén — „geheel beladen" (met zorg n.1.).
14) haest = „gauw".

69

1355

1360

1365

1370

Dien voesterheer 1 ) des volcks vergeeten,
Al Josefs weldaen! och, by raest,
Gelijck teen tiger, van zijn keten
Geborsten, 2 ) om onnozel bloet, 3)
De tocvlught der Hebreen,
Oock zonder recht, ,en reen, 4)
Te plompen in den vloet :
De manlijcke afkomst algelijck
De telgen, uit den stam
Geteelt van Abraham,
Te roien uit het rijck.
De krokodil, dat moortgedroght,
Verschoonde 't kint uit mededoogen.
Denck of 5 ) zijn moeders achterdocht6)
D it hartewee alleen haere oogen,
En Gode 7 ) klaeghde, daerze zat
Op d' oevers van den vliet.
Wat kermt, Wat klaeghtze niet,
Van zuchten afgemat!
Hoe kropte zy de jammerklaght
Inwendigh en zagh, stom
Van angst en dootschrick, om,
Beducht voor 's konings wacht! 8)
II. ZANG.

1375

d'Alziende Wachter, die noit sliep,
En Jakobs afkomst trou bewaeckte,
Zagh uyt den hemel neer, zoo ditp, 9)

1) Dien voesterheer = „Jozef"; zie volg. vs.
2) geborsten = „losgerukt".
3) onnosel bloet = „de mannelike eerstgeborenen"; de toevlught=
(hoop) des yolks.
4) reén = „reden" (zonder vettelike en redelike gronden).
5) Denck of enz. De zin is: „Gij kunt wel denken dat" enz.
6) achterdocht = „beduchtheid".
7) alleen haere oogen en Gode; d. i. de ogen, en God, werd het
wee toevertrouwd, an g ers niets of niemand; zie ook kroppen(vs.1371)
en inwendigh en stom (vs.1372). Het kermen en klaeghen (vs.1369)
geschiedt aan God. ,) wachf — „wachters".
9 ) zoo diep -- „zo diep omlaag".
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1380

1385

1390

1395

Op 't vlotend 1 ) kraemkint : dat gertaeckte
Den oever, daer de koningin
De dochter, 2 ) in het groen
Van 't lachende saizoen,
Verquickte hart en zin.
Het kleintje viel haer 3 ) in den schoot,
Al schreiende . zy kust
En welkomt het met lust, 4)
Beschut voor 's waters noot. 5)
Zy koestert 6 ) het aen 's moeders horst,
En treckt 7 ) het heerlijck 8 ) op in 't ,ende,
Voor 9 ) haeren zoon, gelijck een' vorst,
Tot dat het, na geleen elende,
Zijn stamhuis ruckte uit Faroos maght,
Die voort met zwaert en speer,
In 't midden van het meer,
Het roode meer, versmacht 100
Daer Godts genootschap 11 ) op het strant
Met zang en spel Godt looft,
En aller stammen hooft, 12)
Gehanthaeft 13 ) van Godts hint.
II. TEGENZANG.

1400

Och, of Godt mede eene uitkomst gaf
Aen Ifis onbewuste 14 ) moeder,
Ten beste van haer vrucht, dus straf

1) vlotend = „drijvend".
2) de koningi'z de dochter = „de vorstin-dochter".
3) viel: waarschijnlik gekozen om het „toeval". haer = „de koningsdochter". 4 ) met lust = „met innige blijdschap".
5) 's waters noot = „de gevaren, die 't in 't water bedreigen".
6) koestert = „brengt ter koestering". 7 ) optrecken = „opvoeden".
8 ) heerlijck = „vorstelik". 9 ) voor = „als".
10) versmachten = „omkomen".
11) Godts genootschap = „Israels yolk".
12) aller stammen hooft = „Mozes". De zin is : het yolk looft God
en Mozes, die gehanthaeft is door Gods hand.
13) hanthaven = „bewaren".
14) onbewuste = „onkundig" (n.l. van wat er dreigt).
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1405

1410

1415

1420

Te handelen 1 ) van haeren hoeder,
En eigen vader, om een woort,
Een' onbeschaefden eedt,
Te stercken 2 ) overwreet 3)
Door 't offer, noit gehoort :
Zoo moght 4 ) haer dochter noch, ten stut
Des lants, een' braven belt
Ciewinnen, 5 ) die in 't welt,
Als Moses, 6 ) 't volck beschut. 7)
Wat zal men eerst beklaegen, of
De schoonheit, of bet jonge leven,
Of haer stantvastigheit? een stof
Voor dichteren, 8 ) om op te zweven. 9)
Wat gaet d' ontstelde moeder aen,10)
Als zy, verheught van geest,
Op 't blijde zegefeest,11)
Dit jammer zal 12) verstaen ? 13)
Waer me verschoonen wy voor haer
Ons stillezwijgentheit
Van 't 14 ) offer, lang beschreit?
0 schendigh moortaltaer!

1 ) dus straf te handelen van = „die zo streng staat behandeld te
worden door"; de gedachte is verder : door.... nog wel haer eigen
vader en beschermer, en dat nog, om een woort d. i. gelofte, een
onbeschae/de (d. i. onmenselike) eed, enz. 2)stercken=„bekrachtigen".
3) overwreet = „op een al te wrede wijze" verg. het „ongehoorde"
in 't volg. vers.
4) zoo moght: n.l. wanneer de wens in vs. 1399-1401 verhoord
Iron worden. 5 ) een braven belt gewinnen: zie vs. 871 vg.
') als Mozes = „zoals Mozes deed".
7) beschut; in de zin van: eens moge beschutten.
8) voor dichteren; zie vs. 1242 vg.
9) zweven = op „hoogdravende" toon te bezingen.
10) aengaen = „overkomen".
11) zegefeest; n.l. dat zij zo-even veriaten heeft.
12 )*jatnmer — „ramp". 13 ) verstaen = „te weten komen".
14 ) van = „ten opzichte van”.
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HET VIERDE BEDRI JF.
Ifis.,Hofpriester. Jeptha.
Geen hygend hart, vervolg-ht, en afgeronnen, 1)
Verlangde oit meer naer koele waterbronnen,
1425 Als mijne ziel, na zoo veel strijts, verlangt
En hijght naer Godt, waer aen mijn leven hangt, 2)
Der zielen troost 3 ) in 't eeuwigh licht t' aenschouwen,
Daer engelen om strijt zijn' lof ontvouwen.
Hoe lust het my in Godts onsterflijckheit
14.30 Te deelen, daer 4 ) men nimmer zucht noch schreit,
Maer eeuwigh rust, 5 ) bevrijt 6 ) van zorgh en kommer,
In vrede, en stilte, in liefelijcke lommer!
Hofpriester, gy gewijde zegenaer,
En godtstolck, die u draeght 7 ) als middelaer,
1435 Om, tusschen Godt en menschen, Godt te paeien, 8)
Het wieroockvat den hooghsten toe te zwaeien;
Geleime, op dat, zoo hoogh uit onzen dagh, 9)
Mijn offer Gode alleen behaegen magh.
Hofpriester.
0, schoone ziel, hoe deeltge in 's hemels schatten
1440 Alree zoo diep, die 10 ) door 't geloof kunt vatten,
Dat 11 ) weinigen begrijpen, hier beneen!
Gy zijt alree met Godt den schepper een,
Een hart, een ziel; en uwe ziel, ontslagen
Van 't sterflijck pack, 12 ) is boven alie vlaegen
1) al geronnen = „dodelik vermoeid" ,(vgl. Psalm 42).
2) waer aen mijn leven hangt = „aan wie mijn leven gewijd is".
3) der zielen troost; n.l. „God". In gedachten vooraf in te vullen :
verlangt, pm uit vs. 1425.
4) doer; in het verblijf n.l. dier „onsterfelikheid".
5) rusten = „in rust zijn". 6 ) bevrijt = „vrij".
7) zich dragen = „zich gedragen, tot taak stellen".
8) paeien = „voldoen".
9) zoo hoogh uit onzen dagh = „zo ver boven ons licht"; dus „in
de hemel". 10 ) die, behorende bij ge in vs. 1439.
11 ) dat = „'t geen"; vatten en begrijpen = „deelachtig worden",
van wat des hemels is. „Hier beneden," is het oord voor de wereldsen ;
de „weinigen", waaronder Ifis, hebben reeds een goddelik deel. Zie
vs. 1442—'46. 12 ) 't sterflijck pack = „het lichaarn".
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1445 Van weereltsheit, 1 ) en jammer, vry van smet, 2)
In staet van rust en zekerheit 3 ) gezet.
Het alziende oogh ziet neer door alle starren,
En newels, hoe wy bier beneden warren 4)
In schaduwen, 5 ) verbystert, en verblint
1450 Van aerdtscheit, 6 ) daer men troost noch heil by vint.
Geene aerdtscheit kan 7 ) den rijcksten mensch meer geven
Dan aerdtsch genot, een kort onzeker leven,
Vol zwaerigheen . men pluckt geen roos, of voelt
Den doren, die de hant quetst . hoe men woelt
1455 Om rijckdom; hoe men zweet om eer en staeten; 8)
't Genoegen vlught . al laegen al de straeten
Met kroonegout en scepteren bezaeit,
En diamant en perlen : schijngoet paeit
Geen' gierigaert 9 ); geen wellust wulpsche zinnen.
1460 In @ode is 't al, 10 ) daer bui y en -11 ) niets to winnen.
J e P t h a.
Gy gaet dan been naer vaeder Abraham,
En Josef, en Manasse, vaders stam.
De weerelt zijt gy mcedigh doorgestreden :
Uw vader hlijft in traenen Mier beneden,
1465 Dus kinderloos, en zonder erfgenaem.
Nu kan noch staet, 12 ) zeeghaftigheit, noch faem,
Noch heerschappy 13 ) hem troosten, en genoegen. 14)
1 ) vlaegen van weereltsheit en jammer = „aardse rampen en wereldse
verzoekingen". 2) vry van smet = „onbezoedeld van zonde".
3 ) in staet van rust en zekerheit = „buiten 't bereik van zorgen en
verleidingen". 4 ) warren = „ronddolen".
5) in schaduwen = „in duisternis".
6) aertscheit = „liefde tot de wereld".
7) Geen aertscheit kan enz. = De liefde voor aardse dingen kan
zelfs de rijkste mens niet meer geven, enz.
8) zweet om = „jaagt naar" ; staeten = „ambten en tietels".
9) paeit geen gierigaert = ,,bevredigt de begerige sterveling niet",
zomin als wellust, enz. 10 ) 't al = „alles".
11) daer buiten = „buiten hem". 12 ) staet = „rang".
13 ) heerschappy = „het heersen". 1 4 ) genoegen = „bevredigen".
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De lantman hoopt, na zweet en lastigh ploegen,
En zaeien, op den zegenrijcken oogst,
1470 Die hem in 't endt met aeren kroont en troost;
En ick, helaes, zie hier, na d' oorloghsvlaegen, 1)
Mijn korenbloem 2 ) gezengt, en neergeslagen, 3)
Mijn huwlijckshoop en vreught te leur gestelt.
Ifis.
Ter weerelt is 'er niets dat Ifis quelt
1475 Dan vaders smert; dies wenscht zy alle rampen
Van vader noch op haere doot te klampen, 4)
Zoo 't mooghlijck waer . zy wenscht oock na haer dcot
Te deelen in der oudren druck en noot. 5)
Wat kanze meer?
Depth a.
Geslage bloem, en lover,
1480 Och dochter, hebt gy noch voor vader over,
En lijdt gy niet genoegh by 6 ) vaders schult?
If is.
Ick bidde Godt dat by u met gedult
Begiftige, om dit rustigh uit te harden. 7)
Ay vader, 8 ) scheur uw kleeders niet aen flarden.
1485 Keer 't aenzicht niet weemoedigh van my af.
Mijn sterven is een zegen, geene straf.
oorloghsvlaegen = „oorlogsstormen".
mijn korenbloem = bloem in mijn koren = mijn schoonste bezit.
gezengt; door de vlam ; neergeslagen; door de hagel.
klampen; zie vs. 1302.
5 ) Zy wenscht oock na haer doot, enz. De zin is : niet alleen wenst

1)
2)
3)
4)

Ifis met haar dood haar vader van alle zorgen te ontlasten en op
haar zelf te laden, maar daarmee ook na haar dood haar ouders ontheven van zorg achter te laten. 6 ) by = „door".
7) rustigh nit le harden = „kloek door te staan".
8) Ay vader enz. Men lette er op, dat de vader, in plaats van zich
voor te nemen, het leed „geduldig te doorstaan", op dit oogenblik
zich vertwijfeld voelt, en zijn kleren scheurt, ja, zijn dochter niet
langer aan kan zien. Dit wordt Ifis te veel. Zij wil hem sterken met
haar eigen kracht.
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Gehoorzaemheit, vrywilligh voorbereiden
Zijn speelnoots, die my naer dees staetsi 1 ) leiden.
Ick reken 't 2 ) my ter eere toe naest Godt,
149() Uitdeeler van een ieders staet, en lot. 3)
Ick durf de doot nu onder d' oogen tergen. 4)
Zoo 't anders lagh : 5 ) men had my op de bergen
Oeborgen, ) of by tijts ,een wisse wijck 7)
Een vryburgh 8 ) opgespoort, in 't heidensch rijck.
Jeptha.
1495 Hoe kan dees leant dien blancken p als doorhouwen,
Dat zuiver sneeuw?9)
Ifis.
Volgh 10 ) Abram, Bien getrouwen
Aertsvader, worst en Spiegel van 't gelopf,
Dat Godt behaeght.
Jeptha.
Waer Jeptha blint, en doof,
Hy zaegh u niet, noch zou dit woort niet hooren. 11)
1500 Godt geve dat, uit 's hemels negen kooren,
Een engel daele, eer Jeptha, dootsch en bleeck
Van schrick, u treffe; op dat by 't slaghzwaert steeck'
Onbloedigh in zijn scheede . o overwreede, 12)
Kunt gy dit zwaert wel rucken uit de scheede,
1) staetsi = „hoogtijd". Ifis gaat nog altijd heen als „braid".
2) 't = „haar vrijwillige dood".
3) Uitdeeler van enz. n.l. „God". Hij deelt ieders lot, en ook Ifis'
lot uit. Aan hem komt dus de hoogste eer toe; vandaer: naest God.
4) tergen = „tarten". 5 ) lagh = „gesteld was".
6 ) men had my... geborgen
,,men zou my op de bergen hebben
moeten"
enz. bergen = „versteken". 7 ) wisse wijck= „toevlucht".
8) vryburgh = „vrijplaats".
9) sneeuw (bij Vondel ook onzijdig) = „wit".
10) volgh = „doe als".
11) Jeptha is niet blind en niet doof; hij hoort dus goed, wat
Ifis zegt; hij wil wel Abraham zijn, mits het hem ook moge gaan
als Abraham. Hierop doelen vl. 1500-1503.
12) 6 Overwrede; hier spreekt Jeptha zich zelf toe.

76
1505 En houwen op dit schoone lichaem toe?
Waer ben ick ? och, wat wordme bang te moe!
Hofpriester, och, vergeeft het my : aen 't bidden :
Och bidt. Godt sterck' mijn kloppend hart, in 't midden
Der gruwelen, en nacre afgrijslijckheen.
1510 Wat rust is hier voor my geschapen ? neen,
Hier is geen rust, geen vreught voor my geschapen.
Dit 1 ) is de helt, die onlangs, braef 2 ) te wapen,
Twee slagen sloegh, zoo stout, en onvermoeit;
Daer zoo veel lants, van stroomen bloets bevloeit,
1515 Verdroncken leght, 3 ) en wit bezaeit met schenckel,
En bieckeneel; 4 ) doer 't krijghsvolck over d' enckel
Door plassen bloets moet waeden . dit 's de helt,
Die met een' slagh dry reuzen teffens 5 ) velt.
Alle oorloghseer loopt in een' slagh verloren. 6)
1520 Daer bloostze, 7 ) die monarchen zou bekooren,
Assyrien, den Persiaen, en Parth.
0 boezem, 8 ) steeckt een tiger in dit hart,
Geen vaders hart . verschijn uit alle hoecken :
Verschijn, en koom den dochterslager vloecken, 9)
1525 Wat vloecken kan : 'k heb Godt noch mensch ten vrient.
Vloeck Jeptha vry, gelijck dit stuck verdient.
Hofpriester.
De lantvooght ga met my wat aen een zijde. 10)
1 ) Dit; hij zelf n.l. 2 ) brae/ = „dapper".
leght = „ligt".
schenckel en beckeneel = „beenderen en doodshoofden".
teffens = „tegelijk"; zie vs. 10. 6 ) Zie ook vs. 650 en vs. 851.
Daer bloostze: eig.: daar staat ze, bloeiend als een roos.
8) 0 boezem; het denkbeeld, dat hij zelf de bloeiende maagd zal
gaan dooden, maakt hem nogmaals in zijn eigen ogen verfoeielik.
9) dochterslager; vgl. vs. 1703 dochterslaghter (slaen = doden).
—vloeckn=
„vervloeken".
10) Beide zonderen zich zijwaarts of : de hofmeester wil aan zijn
klachten een einde maken, om Ifis' wil. Ondertussen blijft Ifis alleen
en gaat in verrukking op. Zo aanstonds heeft ze met de wereld afgerekend. (vs. 1551-1607).

3)
4)
5)
7)
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Jeptha.
Hofpriester, och, bedenck eens wat ick lijde.
Mijn haeren staen te Berge . een druppel zweet
1530 Hangt aen elck haer. Wat pijnight my zoo wreet?
Hofpriester.
Het is geen tijt een veege meer te vergen. 1)
Chord af dit zwaert : gord af . 'k zal 't heimlijck bergen,
Bedecken met mijn kleet, op datze niet,
Voor 't ende, van inbeelding dootsch verschiet.' 2)
1535 Wanneerze knielt op d'oevers van haer leven,
Het hofaltaer, zal ick 't u wedergeven.
Jeptha.
Daer is het. Och, dat mijn genegenheit,
Haer schrick aenjaege, in doots verlegenheit,
Is wreetheit, geen genegenheit uitdrucken. 3)
1540 De droefheit kan het vaders hart verrucken, 4)
Dat by verdwaelt, in dit verbaest beleit, 5)
Van reedlijckheit, en van voorzichtigheid. 6)
Hofpriester.
Gy zult haer hart door dit gekerm vertsaegen.
Jeptha.
Hoe kan ick min dan Godt mijn hart uitklaegen ?
1545 Benyme niet, helaes, een luttel tijt. 7)
1) Het is geen tyt enz. = „Verg nu niet meer van iemand, die zo
na aan de oever van de dood staat".
2) van inbeelding dootsch verschiet' = „van de bij haar opgewekte
gedachte (aan het blote zwaard) geen schrik over haar krijgt".
3) dat mijn genegenheit enz. De zin is : „dat mijn genegenheid haar
in doodsnood schrik moet aanjagen, is al een openbaring van wreedheid, in plaats van genegenheit". 4 ) verrucken = „verbijsteren".
5) verbaest beleit ----- „ontzettende taak".
6) verdwaelt van enz. = „afwijkt van de weg der rede en der zorgvoile bedachtzaamheid". Zie vs. 711. 7 ) tijt; n.l. tot klagen.

78
Hofpriester.
Dees weekiaght voedt den innerlijcken strijt,
Als oli 't vier : de bulderende vlaegen
De wateren tot aen de starren jaegen.
Hofmeester.
Bezwijckt 1 ) de maeght, een mae,ghdenhart is teer,
1550 Wat gaet ons aen ? 2)
Ifis.
Nu kerm, nu klaegh niet meer.
Gy waert dus tang mijn vader, mijn behoeder :
Nu ken ick Godt . 3 ) geen vader, geene moeder
Heeft langer deel aen Ifis, als voorheen :
Die naem heeft uit. De Godtheit is alleen
1555 Mijn vader, en mijn moeder beide 't zamen.
Nu hoeft gy u dit offer niet te schaemen. 4)
Nu is het valsch 5 ) dat gy uw dochter slaght,
Uw eigen bloet zult storten . staeck dues klaght,
Dit hartewee : ick ben den hemel eigen.
1560 't Geloof is nu mijn schilt, die 6 ) op geen dreigen
Noch kerven past 7 ) van zwaert, of iemants •ant.
Op dezen schilt, van louter diamant, 8)
Zal 't snedigste 9 ) metaal in stucken springen,
Zoo bros als glas . 't is tijdt Godt lof te zingen.
1565 Mijn hart gevoelt alreede een nieuwe kracht,
Als Isack, die getroost den slagh verwacht,
1) bezwijcken = „de moed verliezen".
2) wat gaet- ons aen? = „wat overkomt ons dan" ? dus : „wat
moeten we dan beginnen" ?
3) nu ken ik Godt = „nu heb ik mijn God leren kennen." Zie
vs. 1527 en noot.
4) Nu hoeft gy enz. immers : 't is de vader niet meer, die offert.
De vader heeft afgedaan. God roept haar.
5) Nu is het valsch; voeg daarbij : „wanneer ge beweert, dat gij" enz.
9 die, = „schilt", vroeger mnl. ; zie vs. 1562.
7) passen op = „bezorgd zijn voor".
8) van Touter diamant; zo onwrikbaar sterk is haar geloof.
9) snedig = „scherp".
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De weerelt vOOr zijn sterven afgestorven.
Laet rollen 't hooft: de ziel blijft onbedorven, 1)
Ontslagen van den hoofdeloozen romp,
1570 Een hantvol klay en stof, een aerdtsche klomp. 2)
Koom herrewaert, mijn speelgenoots, mijn reien :
Het is een tijt van blyschap, niet van schreien.
Hoort wacker toe, hoe gy u draegen zult. 3)
Betaeitme noch deze allerleste schult. 4)
1575 Wanneer ick sta voor 't outer, wilt niet schricken,
Maer scheit mijn haer in vlechten : valt aen 5 ) 't stricken,
En wint het om mijn hooft, gelijck een kroon.
Zoo zal mijn hals gansch bloot staen, en ick, schoon 6)
Ten slage, voor den offraer nederknielen.
1580 Laet maeghden, zuivre en onbesmette zielen,
En zusters my bewaeren, 7 ) best elck magh,
Zorghvuldigh om dit lichaem, na den slagh,
In 't vallen met mijn kuisch gewaet te decken.
Zoo zal geen oogh mijn zuiverheit bevlecken,
1585 Na mijne doot : en, eer men 't lijck verbrant,
Dat zy 't in pluimaluin 8 ) met haere pant
Bewimpelen, 9 ) geen mans 10 ) mijne eer verkorten.
Zy zullen d'asch in deze dootbus 11 ) storten,
Die uwe zorgh bevolen blijft . terstont
1590 Het staetsibed 12 ) gespreit, en zet u ront
1)
2)
3)
4)
5)

onbedorven ..---- „ongerept".
klay, stof en klotnp als bijstellingen van hoofdeloozen romp.
gy u draegen wit = „gij (zo straks ) moet doen".
Betaellme... schult = „kwijt u alsnog van uw laatste plicht".
valt aen 't = „gaat".
,) schoon = gesierd (als een offer) voor de dodelike slag.
7 ) my bewaeren = „voor mij zorgen". — best elck magh: zo

goed als ieder kan.
b ) pluimaluin = „a mian t, een onverbrandbare stof, waarvan de
Ouden volgens Plinius lijkklederen vervaardigden, ten einde bij de
verbranding de as van de doden, van die van 't offervuur gescheiden
te houden. 9 ) bewimpelen = „wikkelen" ; wimpel = sluier.
10) geen mans; mannen mogen niet over de laatste toebereidselen
gaan ; Ifis wil als een „heilige jonkvrouw" gediend worden. Zie vs.
1580-1585. 11) dootbus = „urn". 12 ) staetsibed = „praalbed".
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Om d'offerasch, en dootbus, overscheenen
Van lampen, om mijn uitvaert onder 't weenen,
Te houden, tot dat moeder, nu niet meer
Mijn moeder, nit het leger wederkeer'.
1595 Nu kustme noch voor 't leste . ay, feestgenooten,
Ay, schrei niet meer . 1 ) al nats genoegh vergoten :
Genoegh geschreit twee maenden achter een.
'k Verlaet u, en dees weerelt, ga 2 ) daer geen
Ontsteltenis, geen staetveranderingen
1600 Opwellen, noit de starren onder gingen :
En nu, Godt lof, aenvaerde ick mijne reis.
Vaer eeuwigh wel, 6 vaderlijck palais,
Daer ick geteelt, en opgevoedt in weelde, 3)
My zoo veel staets en ydelheit verbeelde. 4)
1605 Aertsvaders, neemt 5 ) als een danckofferpant,
Ontfangt mijn ziel, tot heil van 't vaderlant.
Zy raeckt geen aerde, en zweeft u vrolijck tegen.
Hofpriester.
Nu kniel : ontfang nu Godts en Arons zegen.
Godts aenschijn strael' genadigh van ,om hoogh
1610 U toe, en schijn' door dezen regenboogh
Van traenen nit den hemel op u neder.
Gy quaemt van Godt : by wellekomt u weder.
Gy maeghden, juicht, en triomfeert met palm :
Zy stapt verheught ten outer op dien galm. 6)
Rey van Maeghden.
I. ZANG.

1615

Laet gehoorzaemheit
Toonen haer vermogen
In dees maeght, bereit
Zonder traen in d'oogen,

1 ) schrei niet meer. Dit toneel heeft ongetwijfeld sterke emoties
gewekt. 2 ) ga = „en ik ga". 3 ) weelde = „gelukkige dagen".
4 ) my zoo veel staets en ydelheit verbeelde = mij zo veel, tans, ijdele,
praal en luister voorstelde. 5) neemt en ontfangt, als een begrip.
6 ) galm = „tang".
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Jammer, en misbaer, 1)
In haer lentedagen,
Willigh op 't altaer
Godt zich 2 ) op te draegen,
Tot een offerhant,
Voor het vaderlant,
Om den vaderlijcken eedt,
En het vast verbont,
Godt met vryen mont
Toegezworen, eer men street,
In zijn kracht te zetten, 3)
Zonder dwang van wetten,
Tot een' spiegel van de jeught,
Die bier uit zal lieeren •
Godt in d' ,oudren eeren.
0 hoe zeldzaem is dees deught!

1020

1625

1630

4)

I. TEGENZANG.

1035

Wie gerust en stil
Zich kan overgeven
Aen ,een antlers wil,
Zonder wederstreven,
In gelaetenheit
Tegens eigen oordeel,
Dat hier tegens 5 ) pleit,
Afstaen van zijn voordeel,
Heeft ieen stercker maght
Onder zich gebragt 6)
Dan die heiren overwint,
Of het woest gewelt
Van een boschreus velt,

1640

1645

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Jammer; vooraf te denken : „zonder".
Godt zich = „zich Gode".
in zijn kracht te zetten = „gestand doen", „bekrachtigen".
deught; t.w. „deze gewillige gehoorzaemheid".
hier tegens: n.l. „tegen 't afstaan van zijn voordeel".
Medi enz. Hier begint de hoofdzin, waarvan 't voorafgaande het

onderwerp is.
KOOPMANS,

Jeptha, 5e druk.

6
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1650

Of een leeuw, die 't al verslint.
Keur en zinlijckheden 1)
Met den voet te treden,
Godt ten prijs, tot 's naesten baet,
Is een' strijt gestreden
Hooger dan de reden, .2)
En 't verstant der wijzen gaet.
II. ZANG.

1655

1660

1665

1670

Isack, Abrams zoon,
Volghde zijnen vader,
Hielt dien hoogen toon. 3)
Zietze bey te gader.
't Outer staet gebout.
Isack, 's vaders zegen,
Knielt op 't offerhout.
Abram treckt den degen
Om te slaen, als hem
d'Engel met zijn stem
Uit den hemel tegenliiel,
En beval den ram
t'Offren in de viam,
Dat den hemel meer beviel
Dan den eerstgeboren
In zijn bloet te smooren,
Met des offraers hart vernoeght, 4)
Gode op zijn behaegen,
Willigh opgedraegen. 5)
Ziet hoe hier die kroon op voeght. 6)

1) keur en zinlijekheden = „neiging en begeerten".
2) reden = „redenerend oordeel".
3) hielt dien hoogen loon = „stelde zich zo hoog (n.l. door, sterk
van geest, van 't leven afstand te doen).
4) met... vernoeght = „daar hij (de hemel n.1.) reeds voldaan was
met het gehoorzame hart van de offeraar.
5) Godt... opgedraegen; bjjstelling bij hart.
s) voeght = „past".
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II.
1675

1680

1685

1690

TEGENZANG.

Isack streeck deze eer, 1)
Maer by moet het geven, 2)
Nu een maeght, dus teer,
Niet ontziet 3 ) haer leven
t' Offren onvervaert, 4)
Zonder tegenspreecken,
Aen heur vaders zwaert.
0 gehoorzaem teken ! 5)
D'eeuwen zullen lang
Met tooneelgezang
Loven dees heldinnedaet,
Die het mannenhart
In het knielen tart, 0)
Met een ongezwicht 7 ) gelaet.
Och, dat nu een engel
Dezen strick ontstrengel, 8)
Godt den veil neem' voor het werck. 9)
Maer zy voortgedreven,
Kiest de doot voor 't leven.
Yver valt de doot te sterck.

FIET VIJEDE BEDRIJF.
Jeptha. Hofpriester.
1695 0 avontzon, die, steil aen 't overleenen, 10)
Uw straelen, nu vermoeit l en afgescheenen,
1) streeck deze eer = „ging met deze eer strijcken".
2) geven= „afstaan" (aan Ifis n.1.) zie ook vs. 15 van de „Opdracht".
3) ontziel = „schroomt".
4) Te lezen : „onvervaard en gewillig aan ... te offeren".
5) gehoorzaem teken = „beeld van de gehoorzaamheid".
6) zie vs. 1676. 7 ) ongezwicht = „onversaagd".
8) dezen strick ontstren gel'— „( Jeptha en Ifis )van de gelofte ontbinde".
9) Zoals bij Abrams offerande. 10 ) overleenen = „hellen".
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Zult zincken, 1 ) en in 't westen onder gaen ;
Jaegh voort, jaegh voort : indienge stil bleeft staen,
Of ideisde 2 ) voor dit outer; ras aen 't zincken : 3)
1700 Hael in 't verzuim, om andren toe te blincken,
Die waerdiger verdienen 't heiligh licht,
Den glans van uw gezegent aerigezicht,
t'Aenschouwen dan dees schelmsche dochterslaghter,
Aertsmoordenaer, bloe tschender, 4 ) wetverachter,
1705 Die naer den mont der wetgeleerden, noch
Gods priesters niet 5 ) wou luisteren . och, och,
Nu gaen te spa, te spa mijne oogen open.
Dit outer heeft godtvruchtigh bloet gezopen.
Dees handen zien besmet van 't kuische bloet.
1710 Geen havicksnest verslint zijn jong gebroet :
Geen wollefshol vernielt zijne eige jongen :
En ick die 't wan des Heidens heb gedwongen, 6)
Afgrijslijckheen, en tygers leide aen bant, 7)
Bedwong my niet, noch deze dolle hant,
1715 Dus root geverft in 't bloet der zuivere aeren.
Ick zie den geest der maeght rondom my waeren.
Daer staetze . zie hoe zy noch waert, en spoockt.
Legh of dit zwaert, dit gruwzaem zwaert : het roockt
Van edel bloet . och, breng het uit mijne oogen,
1720 Dat drywerf, uit vertsaechtheit en medoogen,
En schrick ontzagh 8 ) te treffen, toe te slaen
Op 't marmerbeelt . helaes, het is gedaen,
Mijn eer, mijn staet, mijn bloet, en al verloren.
Wat klaegh ick! och, de hemel heeft geene ooren.
Hofpriester.
1725 Het naberouw volght, als een gezellin,
1 ) zincken = „doen zinken".

2 ) deisde = „terug week".
3) ras aen 't zincken; de zin is : zo ge u hebt vertraagd met stilstaan,

of achteruitgaan, ga dan gauw dalen, en haal uw verzuim in.
4) bloetschender = „aanrander van (zijn) eigen bloed".
5) Let op de dubbele ontkenning. 6 ) dwingen = „bedwingen".
7 ) Alguslijckheen en tygers leide aen bad— „gedrochten en Wilde
dieren heb bedwongen". Zie vs. 1518. 8 ) ontzagh = „schroomde".
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Hardneckigheit, die haeren eigen zin 1)
Bewieroockt, 2 ) meer dan Godt en Godts beveelen.
Een wonde, die zich niet wil laeten heelen,
Roept spade iom hulp, als 't heelen, lang verlengt, 3)
1730 Met groot gevaer van 't leven is gemengt.
Jepth a.
Och vader, och, ick heb my zelf verraeden,1)
En voel met recht de nasmert van mijn daeden.
'k Heb dwaes belooft, stont stip op dit besluit,
En voerde mijn belofte Godtloos uit.
1735 Ick ken 5 ) mijn schult, en worpme 6 ) voor uw voeten,
Bereit, kan 't zijn, dit zwaer vergrijp te boeten.
Hofpriester.
Dat zwaere 7 ) stuck eischt rijper overlegh,
Een hooger maght. 8)
Jepth a.
Verstont ick Tangs wat wegh
Dit lasterstuck 9 ) te zoenen stont, 10 ) geen lijden
1740 Vie! my te zwaer . ick stelde 't hof ter zijden, 11)
Vergat 12 ) mijn' staet en bedtgenoote, en al.
Geen steile rots viel my te steil, geen dal
Te droef, 13 ) te diep, in 14 ) op en neer te stijgen,
Door doornehaegh, baervoets, bezweet, te hijgen
1745 Naar mijnen aem . ick frock ieen hairenkleet
Aen 't lijf, en vaste in asch 15 ) met harteleedt,
In eenzaemheit, en wouden, en woestijnen.
1) zin = „wil". 2 )

betvieroockt = „eerbiedigt", ,,huldigt".
3) verlengen = „uitstellen". Vg-1.: „liedje van verlangen".
4) verraeden = „misleiden". 5 ) ken = „herken".
6 ) worpme = „werp me". 7 ) zwaer = „misdadig".
8) hooger maght; dan de zijne n.l. om het te berechten.
9) lasterstuck = „schandstuk" ; zie vs. 1704; verstaen = „inzien".
10) te zoenen stont = „verzoend kon worden".
11) ick stelde 't hof ter zyden — „ik liet het hof het hof wezen".
12) vergeten = „uit de gedachten bannen". 13 ) droef = „donker".
14 ) in = „met". 15 ) in asch; „ten teken van rouw".
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Bedenck 1 ) vry, 2 ) hael te zaemen alle pijnen, 3)
Weedommen, en verdrieten, en geklagh :
1750 Indien ick Godt alleen vermurwen magh, 4)
(leen strengheit 5 ) zal 6 ) my liinderen, noch keeren.
Hofpriester.
Hy dwaelt niet heel, 7 ) die zich wil laeten leeren. 8)
Toen d'aerde lagh besmet om 9 ) 't eerste altaer,
En Abels bloet den broedermoordenaer
1755 Ter vierschaer daeghde, en wraeck riep, dat, van vreezen
En dootschrick, als zijn 10 ) haeren teffens 11 ) rezen,
Godts donderstem hem dreighde, vloodt by been,
En kreet verbaest, 12 ) van wanhoop afgestreen :
Wat hebbe ick een groot lasterstuck 13 ) bedreven!
1760 Godt zelf kan my dit nimmermeer vergeven :
Doch gy, die uw vergrijp bekent dus spa,
Vertwijfelt niet, maer hoopt op Godts gena,
Die 14 ) maghtigh al zijn wercken gaet te boven,
Geene engletong genoeghzaem kan volloven. 15)
1765 Volhardt in dit betrouwen . treck terstont
Naer Silo toe : daer kuntge u met Godts mont16)
Verzoenen, en vergiffenis verwachten.
d'Aertsofferaer, de toevlught der geslachten,
Die nacht en dag bespiegelt 's hemels wet,
1 770 Aileen zijn' voet in 't allerheilighst zet,
Godt vraeght om raet, naer Arons stijl en zeden, 17)
1 ) bedencken: „uitdenken", „verzinnen". 2 ) vry = „gerust".
3) heel le zaemen = „breng bijeen". De zin is: „Bedenk en breng
bij elkaar alle" .... enz.
4) indien ick Godt alleen enz. = „indien ik God maar kon vermurwen". 5 ) strengheil; n.l. in de opgelegde boete. 6 ) zal = „kan".
7 ) heel = „geheel en al". 8 ) leeren = „terechtwijzen".
9 ) besmet om = „bezoedeld van wege". 10 ) zijn; n.l. van KaIn.
11 ) leffens; zie vs. 10 en 1518. 12 ) verbaest— „onzet". 13 ) zie vs. 1739.
14) die; n.l. „de genade"; ook in 't volg. vers en die vOOr Geene
engletong te denken. 15 ) volloven; verg. ons „volprijzen".
16) Godts mont; n.l. de hogepriester; zie vs. 1132; 1141-1154.
17) still en zeden = „ritus en gebruiken".
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Zal offeren, en, vierige gebeden
Uitstortende, u door middelen en raet 1)
Herstellen in den allereersten staet.
Jeptha.
1775 Zal ick niet eerst mijn bedgenoot verbeien, 2)
Haer ongedult 3 ) neerzetten 4 ) onder 't schreien ?
Hofpriester.
In geener wijze . uw tegenwoordigheit
Zal 't hartewee verbittren . geen bescheit, 5)
Qeen reden 6 ) kan dien stroom van droefheit breecken.
1780 Men hoeftze eerst bot te geven, 7 ) zacht te smeecken, 8)
Te handelen omzichtigh, en met schroom : 9)
Gelijck een arts het kranckbedde, 10 ) in den droom
Der kortsen, als d'elendige 11 ) is aen 't woelen,
Den brant, in 't brein geslagen, pooght te koelen,
1785 Het flaeuwe hart te stercken meer en meer,
En na dien brant 12 ) te koesteren, 13 ) om weer
Het lijf allengs zijn eerste kracht te geven.
Laet my begaen: ick weet met haer te 'even. 14)
Het heelen 15 ) van u beide eischt groot gedult,
1790 En raet, en tijt, zoo gy genezen zult.
Hofmeester. Jeptha.

Hofpriester.

De slotwacht ziet twee muilen herwaert vliegen.
Zoo d' oogen hem in 't uitzien niet bedriegen,
1) middelen en rad = „raad en bemiddeling".
2) verbeien = „afwachten". 3 ) ongedull = „overkropte verbittering" vgl. vs. 1312. 4 ) neerzetlen = „tot rede brengen".
5) bescheit = „verstandige aanspraak".
6) reden = „redenering".
7) hoefl ze eersl bol le geven=„doet wel, er eerst aan toe te geven".
8) smeecken = „mooi praten".
9) met schroom = „uiterst behoedzaam".
10) het kranckbedde = „ten behoeve . van het krankbed", dus „bij
de zieke". 11 ) elendige = „ongelukkige". 1 2 ) brant = „koortsvuur".
13) koesleren (na het stercken) = „verkwikken".
14) leven = „om (te) gaan". 1 5 ) heelen = „herstellen".
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Het is mevrouw, met eenen heer 1 ) verzelt.
De stofwolck rolt vast 2 ) stewaert "over 't welt.
1795 De lantvooght stelle op haere toekomste 3 ) orden.
Jeptha.
0 Godt, wat raet?
Hofpriester.
Laet my hier me geworden. 4)
Gy hofstoet, geef u 5 ) met den lantsheer voort '3)
Naer Silo toe . ry flucks door d'achterpoort
De jaghtlaen door, om niet mevrouw t' ontmoeten.
1800 De bodem, op 't getrappel van de voeten
Der muilen, 7 ) dreunt, en davert overwijt. 8)
In Godts naem, spoet: het is geen draelens tijt.
In dezen schijn 9 )

Jeptha.
van d' echtgenoote scheiden ?
Hofpriester.

Het is boogh tijt: gy mooght haer niet verbeiden.
Jeptha.
1805 Hofmeester, bie den vader 10 ) uwe hant,
Opdat ze 1 9 niet, terwij1 de rou 't verstant
Aen 't hollen helpe, 12 ) .ons jammer 13 ) noch verzwaere.
Wy rijden heen.
Hofpriester.
Godt zeegne, Godt bewaere
U midlerwijl op uwe bedevaert.
1810 Levijten, voort . komt haestigh herrewaert.
1 ) heer; in de oude zin: „een der landsgroten".

2 ) vast = „al".
3 ) toekomste = , , aankomst", ,,ontvangst". 4 ) gewcrden------ „begaan".
5 ) geef u = „begeef u". 6 ) voort = „onmiddellik".
7 ) n.l. van de snel rijdende moeder. 8 ) overwijt=„tot in de verte".
9 ) schijn = „staat van zaken". 10 ) vader = „hofpriester".
11) ze; n.l. Filopaie. 1 2 ) helpe : „zou kunnen brengen".
13 ) jammer ---- „ongeluk".

89
Mevrouw genaeckt : helpt ,ons haer droefheit stieren, 1)
Intoomen, en by wijl 2 ) den breidel vieren.
't Is groote kunst, een' maetelozen roues
Te maetigen . de stadt, het hofgebouw,
1815 En al de bergh 3 ) zal galmen 4 ) op dat huilen,
Uit hol geweif, speloncke, en naere 5 ) kuilen.
Zy nadert vast . 6 ) de wint verwaeit het stof
Vooruit . men sluit' de binnepoort van 't hof.
Wat wercken kan, dat repp' zich, valle aen 7 ) 't breecken
1820 Van 't moortaltaer op 't voorhof . laet geen teken 8)
Van 't offer haer bedroeven . rept u, ras.
Ruck af tapijt, feestoen . een ander wasch
Het bloet af . brengt al wat de wraeck kan tergen 9)
Uit ,cl'oogen . och, zy hoopt haer kint te bergen, 10)
1825 En komt te spa! staetjoffers, haest u, spoet,
Vlieght snel vooruit de moeder in 't gemoet. 11)
Betoomtze, 12 ) stut d'ontstelde met uwe ermen.
My dunckt ick hoorze alree van verre kermen.
Brengt stoelen : brengt hier rozewater, dra,
1830 Eer zy bezwym' . zoo d'opperste gena
Haer hart niet sterck', het is hier omgekomen. 13)
Godt spaerze lang, ten troost .van alle vroomen.
Hofpriester. Filopaie. Hofmeester.
Zijt wellekoom, mevrouw.
Filopai e.
Waer is mijn lam,
Mijn hart, mijn ziel, de hoop van onzen stam ?
1835 Waer is mijn kint, mijn bloet?
stieren = „leiden". 2 ) bij wijl = „sours", „desnoods".
al de bergh = „'t gans gebergte". 4 ) galmen = „echo geven"
naere = „trieste". 6 ) vast = „al", „onderwijl".
valle aen 't = „ga"; zie vs. 1576. 8 ) teken = „spoor".
9) tergen = „prikkelen".
10) bergen = „in veiligheid stellen" ; zie vs. 1493.
11) in 't gemoet = „tegemoet". 12 ) betoomen = „kalmeren".
13 ) het is hier omgekomen = „is 't hier gedaan".

1)
3)
5)
7)
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Hofmeester.
Het is daer binnen.
Filopai e.
Laet los : laet los : het gaet my aen de zinnen. 1)
Laet los : laet los : ick veil mijn dochter zien.
Hofpriester.
Mevrouw, bedaer een poos : bet zal geschien.
Filopaie.
Beletge my mijn eigen kint te spreecken ?
1840 Gewelt, gewelt . wat 's dit? och, och, , ick reken
De maeght om hals . 2 ) waer steeckt de moordenaer ?
Laet los : laet los. Waer schuilt die booswicht? waer
Verberght by zich, die vloeck, die dochterslaghter ?
Daer ziet men hem : laet los : daer schuilt by achter
1845 Den pijler van bet hof, in 't hofpoortael. 3)
Wie wapent my met fackelen, en stael,
En vier, en zwaert? brengt wapens . hofstoet, mannen,
Geweer, geweer, 4 ) dat ick hem aen magh rannen. 5)
Onthoudt 6 ) men my geweer, en wapen ? neen,
1850 Noch weet ick raet, •om hem met kracht van een
Te scheuren, fel te neemen op mijn tanden,
Verandert in een' weerwolf, deze Vanden
In klaeuwen . 7 ) wee die my mijn dochter rooft!
Daer ruck ick hem zijne oogen uit het hooft,
1855 Dat valsche hart ten boezem uit, de darmen
Ten buick uit . ziet hem spartlen : hoort hem kermen.
Dat is zijn loon . mijn dochter ziet het aen.
Zy lacht 'er om, en laet 8 ) niet eenen traen :
1) (iem.) aen de zinnen gaan = „het verstand verliezen".
2) om itals = „van kant".
3) Dit is natuurlik zinsbedrog van de verbijsterde moeder. Jeptha
is weggetrokken naar Silo. 4 ) geweer = „wapens".
5 ) aenrannen=„te lijf gaan". 6 ) onthouden = „verstoken houden van".
7) in klaeuwen; hiervOOr te denken : „verandert".
8) laeten = „storten", „vergieten".

01
Met reden : 1 ) niet to schreien, met geen reden.
1860 Hy luisterde naer traenen, noch gebeden,
In 't slaghten der onschuldige op 't altaer.
Dits Abraham . 2 ) by neemt Godts aenspraeck waer. 3)
Nu denck dit na . 4 ) de vader, 's volcks behoeder,
Vernielt 5 ) zijn kint: met recht . waerom? de moeder
1865 Had deel noch recht aen 't kint: 't behoorde hem.
De moeder was haer vremt, en had geen stem
In dit gerecht . de vader is 's lants rechter:
Bestraf hem niet . dit is de vroome vechter,
Die 't volck beschut, zijn eigen hof vernielt,
1870 Zijn eenigh oir, en erfgenaeme ontzielt.
Is dat niet bly zijn dochter uitbesteden?6)
Ter bruiloft gaen ? was oit een onbesneden 7)
Dus onbesneen van zeden, en van aert?
Wat is 'er dat een mensch niet wedervaert!
1875 Men stierde my van kant 8 ) door 9 ) loze treken.
Och, liet men my ten minste haer eens spreecken,
Voor 't allerjongst: 10 ) zoo hadde ick noch mijn hart
Eens uitgeklaeght: nu kropt het deze smert,
Dit wee, en zal 't inkroppen al zijn dagen.
1880 Maer 't is to spa . helaes, bier baet geen klaegen:
De doot bekruipt mijn leden, dat ick 't voel.
Mijn hart bezwijckt.
.■

Hofpriester.
Nu zetze in dozen stoel :
Het hart wort flaeu . laet rozewater brengen,
1) met reden = „natuurlik". De moeder wil zeggen : „'t zou toch
niet helpen : hij is verhard door alles been".
2) Sarkasties : „ja wel, hij wil Abraham wezen. Hij zorgt, dat God
zijn eis krijgt. Verbeeld je 't eens goed." Enz.
3) waernemen = „behartigen" ; aenspraeck = „eis".
4) nadencken = „overdenken". 5 ) vernielen = „ombrengen".
6) uitbesteden = „ten huwelik geven".
7) onbesneden = „hoidens" ; onbesneen van zeden en van aert ----„ruw", „onbeschaafd". 8 ) van kant = „aan kant", „weg".
9 ) door = „door middel van".
to ) lid = „had laten" ; 't allerjonghst = „'t allerlaatst".
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Het aengezicht met eenen tack besprengen. 1)
1885 Staetjoffers, helpt : gy ziet hoe zy verflaeut.
Ontrijghtze, ontrijghtze om 't hart, ter Boot benaeut.
Hofmeester.
HIA moeders hart, helaes, kan nimmer liegen.
Wat middel om den roues in slaep to wiegen ?
Wat boete 2 ) is hier voor onherhaelbre 3 scha ?
Hofpriester.
1890 Dat onheil sleept een' staert 4 ) van jaeren na.
De reden, 5 ) en de tijdt moet dit genezen.
Ick zalze, indien het hart bekomt, belezen, 6)
En smeecken, 7 ) en involgen, 8 ) zacht en zoet,
Ten leste door troostmiddelen 't gemoedt
1895 Ophelpen, door beloften 't hart verlichten.
Hofmeester.
Gy zult haar' heer, en 't hof, en elck verplichten.
Het schijnt dat zy verquickt, 9 ) zich weder rept,10)
Het aengezicht weer lucht en adem schept.
-Besprengtze weer met verschen dau van rozen.
1900 Men zietze allengs opluycken, 11 ) weder blozen. 12)
Hofpriester.
Schep moedt, mevrouw, en zoeck uw troost aen Godt.
Filopale.
My docht, ick zagh mijn dochter, die voor 't slot
Haer moeder zocht, met tranen overgoten :
Maer och, de deur bleef tusschen bey 13 ) gesloten.
1) besprengen = „besprenkelen".
2) bode = „baat", ,,genezing". 3 ) onherhaelbre = „onherstelbaar".
4 ) staert = „reeks" ; lees : „het onheil heeft nog een nasleep van
jaren". 5 ) reden = „verstandig inzicht". 6 ) belezen = „bepraten".
7 ) smeecken = „'t mooi voorstellen"; zie vs. 1780.
') involgen = „tegemoet komen".
') verquickt = „bijkomt", „opfleurt".
10 ) zich rept = „zich beweegt". 11 ) opluycken = „opleven".
12 ) blozen = „kleur krijgen". 13 ) bey = „ons beiden".
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1905 Op dat gezicht verdweenze uit mijn gezicht.
Die zoete droom heeft mijn gemoedt verlicht.
Hofpriester.
Gelooft zy Godt, die in gezicht en droomen
Zijn Heiligen is dickwijl voorgekomen, 1)
Oock Josef, toen hy in den kercker lagh,
1910 Eene uitkomst gaf, schoon hy geene uitkomst zagh.
De Godtheit, in 't beoogen van elcks 2 ) zegen,
Houdt ,onbekende en wonderlijcke wegen.
Getroost u 3 ) met uw toebescheiden 4 ) lot.
Filopaie.
Gebeurde 3 ) my mijn dochters overschot
1915 Noch eens te zien, het zou noch troostbaer schijnen.
Hofprieste.r.
Staetjoffers, ras, schuift op de lijckgordijnen.
Mevrouw, Godt geef dat gy den rou verzet. 6)
Daer zietge noch den rey in 't staetsibed,
In roues rondom de dootbus 7 ) neergezeten,
1920 De maeghden root en jammerlijck bekreeten,
En treurigh om het ,offren van de maeght,
Die Godt door haer gehoorzaemheit behaeght.
Filopaie.
Wat zienwe? och, geeft de dootbus . laet ons kussen,
Omhelzen, en dan den 'roil met tranen blussen,
1925 Verzadigen met zuchten, nimmer moe.
Hofmeeste r.
Gy maeghden, reickt mevrouw de dootbus toe :
Zoo zal de druck het hart niet overstulpen. 8)
Een treurigh hart is met geklagh behulpen. 9)
1 ) voorkomen = „verschijnen". 2 ) elcks — „aller"; zie vs. 563.
3 ) getroost a = „troost u". 4 ) toebescheiden — „toebedeelde"
5) gebeurde my = „mocht mij te beurt vallen".
6) verzetten = „van zich zetten".
7) dootbus (of verkort: bus) = „urn".
8) overstulpen; verg. ons „overstelpen"; zie ook 't volg. rijmwoord,
waarin u voor o. 9 ) beholpen = „geholpen", „gebaat".
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1930

1935

1940

1945

1950

Filopaie.
Och, Ifis, och, ik scheide flus : 1)
Gy trockt ten berge met uw reien,
En komtme t'huis in deze bus.
Gy scheide, om eens voor al te scheien.
Godtvruchte 2 ) lentebloem, gy zijt
Ontijdigh, als een damp, verdweenen,
In 't vrolijckste van uwen tijt.
Uw morgenzon heeft uitgescheenen.
Een woick benijde uw' schoonen glans. 3)
Is dit een ieenigh kint besteden! 4)
Is dit den blijden bruiloftsdans
Aenheffen, u in purper kleeden,
En kroonen op den vorstentroon,
In eenen . drang van alle menschen!
Kon uwe heerlijckheit, zoo schoon,
Zoo gansch verwelcken, en verslenssen! 5)
Verwachte ick dus uit uwen schoot
Kints kinders, en nakomelingen!
Mijn hoop en toeverlaet is doot.
0 weerelt, vol veranderingen !
Wat is het aerdtsch betrouwen broos!
Nu treur ick droef, en kinderloos.
Hofmeester.
Ontlast nievrouw . ontfang de clootbus weder.
Filopaie.
Staetjoffers, helptme, en zetme in 't rouwbedt neder,
Dat ick te nacht 6 ) met haer 7 ) mijn hart uitklaegh',

1) ick scheide /las; Niet helder. Kan flits zijn, met het oog op eens
voor al in vs. 1932, en dus als tegenstelling, — „terloops", „voor
korte tijd"? Of wel : „nog zo kort geleden". Zie Gloss-Lucif.
2) Godtvruchte = „godvruchtig".
3) Een woick enz. De zin is: „het ongeluk benijdde uw geluk, de
tegenspoed uw voorspoed": 4 ) Zie vs. 1871.
5 ) verslenssen = „verleppen". 6 ) le nacht = „deze nacht".
7 ) met hoer = „in haar bijzijn".
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My "zelve trooste : indien het Godt behaegh' 1)
1955 Mijn kleen gedult door zulck een bitter lijden
Te proeven. 2)
Hofpriester.
Eer en zege volght na 'et strijden.
Op 't zelve spoor zijn d'ouden voorgegaen.
Zy wijzen u naer Godt langs deze baen.
Leer ow verlies geduldigh overzetten. 3)
1960 De hemel kon lien slagh des doots beletten,
Indien het hem beliefde : maer by wou
Dat ieder zich aen Jeptha spieglen zou,
En wachten van 4 ) dit reuckeloos 5 ) beloven,
Daer 6 ) Abrams last, gesterckt in 't hof der hoven,
1965 Noch Mozes wet, gehoort van mont tot mont,
Noit den Hebreeu, noch 't stamhuis aen verbont.
Uw bedgenoot, van naberouw bestreden,
Zoeckt raet, ien is naer Silo toe gereden,
Om zich met Godt en Amarias mont
1970 Te zoenen, 7 ) naer den eisch van 't wetverbont.
Ick zie hem, na verloop van lange dagen,
Voor ieder, op den hoogen zegewagen
Der Heiligen, in 't midden der Hebreen,
Ten toon gevoert, geviert, en aengebeen. 8)
1975 'k Hoor midlerwijl de maeghdelijcke reien,
Op 't pleghtigh feest, uw dochters lijck beschreien,
Jeer in, jaer uit, vier dagen Lang met druck. 9)
Zoo groot een troost verzachte ow ongeluck.
1) indien het Godt behaegh" = „zo het (nu eenmaal) (lode behagen

mag, om" enz.
2)
3)
4)
5)
6)
7)
9)

proeven = „op de proef stellen", „beproeven".
uw verlies overzetten
„u over het verlies heen zetten".
wachten van = „zich wachten voor".
reuckeloos = „onbedacht".
doer
„waaraan" (aan een gelofte als van Jeptha n.1.).
zoenen = „verzoenen". ') Zie Inleidin g, en Opdracht
\'erg. Richt. XI : 40.
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AANTEKENING
(over de varianten in de drukken van 1659).
Koopmans ging van de veronderstelling uit, dat het onverschillig was, Welke tekst van 1659 aan de uitgave ten
grondslag gelegd werd. Geheel gelijk zijn de drie bij Unger
vermelde uitgaven (N o. 594-596) ievenwel niet. Daardoor
vindt men in de 4 de druk o.a. de volgende afwijkende lezingen,
afgezien van spellingvarianten: vs. 202 Erkent (Gekent), vs. 270
verlegen (verslegen), vs. 441 tegen (tegens), vs. 694 schreiende
en huilende (schreienden en huilenden), vs. 823 Ick dacht
(iick docht), vs. 968 ten afgront (den afgront), vs. 1391',
wekte (ruckte), vs. 1454 dorren (doren); door Koopmans
reeds als drukfout verbeterd; vs. 1705 des wetgeleerden (der
wetgeleerden), vs. 1270 versaechtheit (vertsaechtheit).
Belangriik zijn deze varianten niet, maar er is er een die
meer aandacht verdient. In de druk die Koopmans raadpleegde
speelt de Hoimeesier in het vierde bedrijf een belangrijker
rol. Aan hem worden toegewezen vs. 1439-1460, vs. 1527
en vs. 1532-1536. In verband daarmee staat in vs. 1528
niet flotpriester, maar Hoimeester. Het is moeielik aan te
nemen dat deze afwijking voor rekening van de drukker
komt. Berust die wellicht op een regie-wijziging na de eerste
opvoering?
Opmerkelik is nu dat Van Lennep een tekst geeft, waar
van de bovengenoemde passages alleen 1532-1536 aan de
Hofmeester in de mond gelegd worden, terwijl overigens in de
aangeduide varianten deze tekst op een vers na (vs. 968:
ten afgront) met de onze overeenkomt. In de toekomstige
grote Vondel-uitgave zullen dus de verschillende drukken van
1659 krities vergeleken dienen te worden.
C. D. V.
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Dr. A. J. VAN DER MEULEN en M. TEN BOUWHUYS

PLATEN-ATLAS
tin;)

'IANDSVE GESCHIEDENIS
,"Iv HET GYMNAsIAAL EN MIDDELBAAR
KwEEKsCH0LEN EN NORMAALLESSEN

VIERDE DRUK, BEZOROD DOOR

Dr. N. B. TENHAEFF
Leeraar aan het Nederlandsch Lr,..eum te 's-Gravenhage

Prijs, gebonden .

•

f 4,50

De techniese uitvoering is i
alle lof. verheven. Zelden zagen we een mooiere
kleurenreproduktie van een '
'de momiikenschrift (met een keurig miniatuur),
als in deze atlas. Sommige
,ten van 17e eeuwse kunst zijn ware juweeltjes,
En de rest op zwaar kunstdrul.
r is zonder uitzondering goed geslaagd. Een
r alle suksii-verdienen! De School (0.-I)
uitgave, waarmee bewerkers en •
In- en uitwendige verzorgi
platen-atlas last niets te wenschen over.
't Werk is beslist 'n aanh ' 1•1
R. K. Stadiebekingen.
I
...•
Een prac.
der platen en de bijschriften,
't is alles
orrespondentieblad voor Mulo.

M. A. C. POELHEKKE en Dr. C. G. N. DE VOOYS

PLATEN-ATLAS
BJJ DE NEDERLANDSCHE
LITERATUURGESCHIEDENIS
DERDE DRUK

Prijs, gecartonneerd f 4,50, gebonden . .... f 4,90
...... schaf dezen atlas. aan en uwe oogen zullen schitteren. In geen
schoolbibliotheek mag hij ontbreken, en wie even kan, koope hem voor zich
alleen. Het wordt een gent t om te tudeeren.
Peed. TUdschr. v. h. Chr. Oriclerqs.
UITGAVEN VAN J. B. WOLTE.F.- - GRONINGEN, DEN HAAG
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BIBLIOTHEEK VAN NEDERLANDSCHE LETTERKUNDE
Onder redactie van J. KOOPMANS en Dr. C. G. N. DE VOOYS
J. van Vondel's Jeptha of Offerbelofte, herz. uitgave door J. Koopmans en
5e druk f 1,20
Dr. C. G. N. de Vooys
J. van Vondel's Gijsbrecht van Aemstel, herziene uitgave door Dr. C.
7e druk - 1,40
G. N. de Vooys
Bredero's Spaansche Brabander, herziene uitgave door Dr. C. G. N.
3e druk - 1,40
de Vooys
Bloemlezing uit J. van Vondel's Gelegenheidsdichten, door J. Koopmans - 1,20
P. C. Hooft's Baeto, oft oorsprong der Hollanderen, door J. Koopmans, 2edr. - 1,20
Bloemlezing uit de „Vrijheidsliteratuur (van ± 1810-1813), doorJ. Koopmans - 1,20

LYCEUM-H ERDRUKKEN
voor inrichtingen van voortgezet onderwijs, voor studeerenden voor de hoofdakte en voor zeifstudie

Gedichten van De Genestet, Staring en Potgieter, verzameld en
hesproken door Dr. Ph. A. Lansberg, gebonden . ...... f 2,75
II. Vondel's Gijsbreght van Aemstel en Leeuwendalers, in verkorten vorm
uitgeg. en van ill., besprek. en aant. voorz. d. Dr. Ph. A. Lansberg, geb. - ,!,40
III. Vondel's Lucifer en Adam in Ballingschap, in verkorten vorm uitgeg.
en van ill., besprek. en aanteek. voorz. door Dr. Ph. A. Lansberg, geb. - 1,40
IV. Vondel's Joseph in Dothan en Jeptha, in verkorten vorm uitgegeven
en van ill., besprek. en aanteek. voorz. door Dr. Ph. A. Lansberg, geb. - 1,60
V. Vondel's Hekeldichten, uitgekozen en van een inleiding en aanteekeningen voorzien door M. A. P. C. Poelhekke ...... ter perse
VI. Breero's. Spaansche Brabander, in verkorten vorm uitgegeven en van
ill., bespreking en aanteek. voorz. d. Dr. W. L. D. van den Brink, geb. - 1,60
VII. Bloemlezing uit 17e eeuwsch proza, verzameld en van een inleiding
en aanteekeningen voorzien door Dr. G. A. Brands ..... ter perse
VIII. Protestantsch Letterk. Essays, verz. en ingel. door Dr. Ph. A. Lansberg
- 1 40
en Dr. J. C. de Moor, gebonden
IX. Den Spyeghel der Salicheyt van Elckerlijc, met inl., aant. en met 3 platen
benevens een titelprent, uitgegeven door Dr. J. Endepols, gebonden - 1,40
X. Bilderdijk. Lyrische poezie in omlijsting van zijn leven, met illustraties
en aanteekeningen uitgegeven door Dr. Ph. A. Lansberg, gebonden - 1,75
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