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ervan, lees je in de gebruiksvoorwaarden.
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Jeptha, of offerbelofte
Treurspel
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Aan mevrouw Anna van Hooren, gemalin van de edele heer Cornelis
van Vlooswijck, heer van Vlooswijck, Diemerbroeck en Paepekoop,
burgemeester en raad van Amsterdam+
Het heiligdom des bijbels is behangen1
met beelden die Messias, hoog gewijd,
uitbeelden, en gemoeten met verlangen,3
eer Hij verschijnt ten offer op Zijn tijd.
5 Zijn offerambt was uitgebeeld door dieren5
en mensen. Zo verbeeldd' ons Abels lam,6
verteerd op 't eerst' altaar in smook en vieren,7
d'Onnozelheid, die 't kruishout op zich nam.8
Aldus verbeeldd' ons Isaak, offer-rede9
10
op 't bergaltaar, de eerstgeboren Zoon,10
en Enige, die 't al verzoend' in vrede
wat knielen kon voor die genadetroon.12

+ Anna van Hooren (1608-1666) was sinds 1634 gehuwd met Cornelis van Vlooswijck
(1601-1687), die in de tweede helft van de jaren vijftig een van de burgemeesters van
Amsterdam was; aan Anna van Hooren heeft Vondel een betrekking bij de Bank van Lening
te danken; raad: lid van het bestuurscollege van Amsterdam, de vroedschap
1 Het heiligdom... uitbeelden: het Oude Testament is, zoals een tempel, rijk versierd met
schilderijen (van personen), die de (aan de mensen) plechtig beloofde Messias (Jezus Christus)
als het ware aankondigen; in de vroegmoderne bijbelexegese is het gangbaar
oudtestamentische figuren te zien als zogenaamde prototypen van figuren uit het Nieuwe
Testament; de offervaardigheid van Jeptha's dochter werd zo bijvoorbeeld vaak geïnterpreteerd
als een voorafspiegeling van de offerbereid van Christus
3 gemoeten: ontmoeten
5 offerambt: bestemming als zoenoffer
6 Abels lam: Abel (een zoon van Adam en Eva) wijdde een lam aan God, die genadig op dit
offer neerzag; de vruchten evenwel die Kaïn, Abels broer, offerde, werden door Hem
afgewezen; hierop sloeg Kaïn uit jaloezie Abel dood; zie Genesis 4
7 vieren: vlammen
8 d'Onnozelheid: de Schuldeloze, nl. Christus
9 Isaak: Isaak weersprak zijn vader niet toen deze van God de opdracht gekregen had hem,
zijn enige zoon, te offeren; zie Genesis 22:1-13; offerrede: bereid om zich te laten offeren
10 de eerstgeboren Zoon: nl. Christus
12 die genadetroon: het kruis met de daarop genagelde Christus
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Het enig beeld van Isaak kon verdoven13
all' offermans en offers van de wet,
maar deze maagd gaat al de mans te boven15
en geeft een kracht aan deez' toneeltrompet.16
De sterkste zwicht voor d'allerzwakste kunne.*17
Gewis, zij hoeft blanketsel, noch sieraad.18
Schoon 't mansbeeld haar de offerpalm misgunne,19
nog staat het stom voor d'uitspraak van haar daad.
Als zij de eed des vaders komt te horen,
verschrikt ze niet, maar antwoordt offer-reed':
‘Heeft vader dit beloofd en God gezworen,
voltrek, voltrek uw woord en hoge eed,
dewijl u God aan Ammon kwam te wreken.25
Bezegel uw belofte, gun m' alleen
dat ik bedrukt mijn maagddom vier paar weken27
met speelgenoots in eenzaamheid beween.’
Gehoorzaam komt z' aldus in hoge brozen29
ten heiligen toneel' en outer treên.30
Grachtjuffers, strooit nu leliën, strooit rozen31
voor 't morgenlicht, waar 't Kruislicht op verscheen.32
En gij, mevrouw, die Fransen, Italianen,
als Neêrduits dicht in hunne spraak verstaat34
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Sexus

Het enig... wet: alleen Isaak (de enige die tot dan toe in de joodse traditie als mensenoffer
gedacht was) overtrof de mannen die naar de heidense gewoonte (‘all' offermans’) en de
dieren die naar de joodse wet (‘offers van de wet’) geofferd werden
deze maagd: nl. Ifis
deez' toneeltrompet: nl. dit treurspel, dat Ifis' roem uitbazuint
De sterkste: de sterkste sekse, nl. Isaak; d'allerzwakste kunne: de zwakste sekse, nl. Ifis
zij: nl. Ifis; blanketsel: een wit poeder om de huid blanker - en dus mooier - te maken
Schoon... daad: hoewel Isaak (‘'t mansbeeld’) meer roem opeist dan Ifis, toch zal hij er het
zwijgen toe moeten doen, gezien immers het feit dat haar daad (nl. het feitelijk voltrokken
offer, in tegenstelling tot het slechts beoogde offer van Isaak) voor zichzelf spreekt (vergelijk
‘d'uitspraak’)
dewijl... wreken: omdat God u de gelegenheid bood wraak te nemen op de Ammonieten; zie
Richteren 11:32
mijn maagddom: mijn sterven als maagd, als kinderloze vrouw
in hoge brozen: nl. als toneelheldin; brozen zijn de laarzen die toneelspelers tijdens de Griekse
Oudheid droegen
outer: altaar
Grachtjuffers: Amsterdamse jonge vrouwen van voorname afkomst
't morgenlicht: nl. Ifis, die als de dageraad het volle licht - hier: ‘'t Kruislicht’ - voorafbeeldt
en aankondigt
als Neêrduits dicht: even goed als Nederlandse verzen; hunne spraak: hun eigen taal

Joost van den Vondel, Jeptha, of offerbelofte. Koning David hersteld. Faëton, of roekeloze stoutheid

11
35 en menigmaal tonelen zaagt in tranen,35
gewaardig toe te luist'ren naar deez' maat.36
Gij zult de zon van zege, hier betogen37
met ene wolk van druk, niet zonder gunst
zien schilderen tapijt en regenbogen
40
van beeldenwerk, te schikken naar de kunst.
Mag deze maagd op uw behagen stappen41
ten offer, tot een spiegel van de jeugd,42
de schouwburg zal in zijne handen klappen,
de rouw des volks verkeert in volle vreugd.44

35
36
37
41
42
44

in tranen: tot tranen toe geroerd
deez' maat: deze verzen
betogen: bedekt
op uw behagen: onder uw goedkeuring
tot een spiegel: als een voorbeeld (van gehoorzaamheid en offervaardigheid)
de rouw... vreugd: het verdriet van de toeschouwers (over de tragische gebeurtenissen) gaat
over in voldoening (door de structuur van het handelingsverloop)
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Berecht
Aan de begunstelingen der toneelkunst+
[1] Ik voer nu Jeptha, de zeeghaftige held, landvoogd, rechter en veldheer1
[2] van de Hebreeën, ten stichtigen treurtonele, waarop mijn gedachten al2
[3] menige jaren geleden speelden. Maar het spel bleef steken om de twee3
[4] maanden uitstel, de dochter toegestaan, middelerwijl zij haar maagde4
[5] lijke staat op de bergen beschreit, welk uitstel Aristoteles' toneelwet in5
[6] het licht staat. Want hij zegt dat het treurspel allermeest begrijpt de han-6
[7] del van één zonneschijn, of luttel min of meer. Waartegen Buchanan in7
[8] zijn treurspel van Jeptha zich - behoudens zijn treffelijke eer in de dicht-8
[9] kunst - te grof vergrepen heeft, ook tegen de openbare waarheid van9
[10] de bijbelse historie, gelijk van wijlen de heer professor Vossius, op de to-10
[11] neelwetten afgericht, die in Buchanan overlang tegen mij bestrafte. Sedert11
[12] de geschiedenis van Jeptha ernstiger bij mij nagespoord, hoorde ik hoe

+
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Berecht: voorwoord; begunstelingen: begunstigers
Jeptha: zie Richteren 11:29-40; zeeghaftige: zegevierende
stichtigen: stichtelijke; waarop... speelden: iets wat ik al jaren geleden van plan was
bleef steken: vond geen voltooiing; om: vanwege; de twee maanden uitstel: zie Richteren
11:37-38
middelerwijl... beschreit: om intussen haar kinderloze overlijden in de bergen te bewenen
Aristoteles' toneelwet: nl. de zogenaamde eenheid van tijd, die Aristoteles (384-322 vs. Chr.)
in zijn Poetica behandelt (v-49b9); in het licht staat: in strijd is met
allermeest: ten hoogste; begrijpt: omvat; de handel... zonneschijn: gebeurtenissen die binnen
één etmaal plaatsvinden
Buchanan: het beroemde treurspel Jephthes sive votum (Jefta of de belofte) uit 1554 van de
Schotse humanist George Buchanan (1506-1582) is een belangrijke inspiratiebron voor
Vondel
behoudens: zonder tekort te doen aan; treffelijke eer: grote verdiensten
vergrepen: gezondigd; in zijn treurspel houdt Buchanan zich nl. niet aan de eenheid van tijd;
openbare: algemeen bekende
van wijlen: wijlen; professor Vossius: Gerardus Joannes Vossius (1577-1649), hoogleraar
te Amsterdam en een persoonlijke vriend van Vondel; op [...] afgericht: volleerd in
die: nl. het afwijken van de ‘openbare waarheid’ van het bijbelverhaal; overlang: lang geleden;
tegen mij bestrafte: tegenover mij afkeurde; Sedert... nagespoord: nadat ik mij sindsdien
diepgaander met het verhaal van Jeptha heb bezigghouden
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[13] Serarius, Arias, Salianus en andere treffelijke vernuften gevoelden, dat13
[14] Jeptha's krijgstocht tegen de wederspannige Efraïmmers nog uitgevoerd14
[15] werd eer de gemelde twee maanden uitstel verstreken waren, schoon het15
[16] Boek der Richteren en Josephus deze orde niet houden om het verhaal16
[17] van Jeptha en zijn offerande, alreeds begonnen, niet te storen en te delen,17
[18] maar vervolgens achtereen te beschrijven.18
[19] Deze hinderpaal hiermede verzet zijnde - want het is klaar dat men in
[20] het heiligdom des bijbels niets mag veranderen - nam ik voor dit werk op20
[21] te zetten, ook in dier voege, dat het alle eigenschappen, tot een volkomen[22] heid vereist, in zich mocht besluiten en tegelijk de aankomende treurdich-22
[23] ters dienen tot een voorbeeldelijk onderwijs van het toestellen der treur-23
[24] spelen. Aristoteles heeft zijn leerlingen ingescherpt hoeveel gelegen zij
[25] aan een enige, schikkelijke stelling, in de voorbeelden van de leringen en25
[26] kunsten bij overoude wijzen ten hoogste waargenomen, en in zijn onder-26
[27] wijs van de dichtkunst bij de gemelde niet overgeslagen. Zo plachten de27
[28] doorluchtigste Italiaanse schilders in hun historieschilderijen bijzonder28
[29] op het wel-schikken, de kroon van hun werken, te passen. Het spel heeft29
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Serarius: Nicolaus Serarius S.J. (1555-1609) publiceerde in 1609 Iudices et Ruth explanati
(Een uitleg bij de bijbelboeken Richteren en Ruth) waarop Vondel zich in zijn Jeptha mede
gebaseerd heeft; Arias: Benedictus Arias Montanus (1527-1598), auteur van De varia
republica, sive commentaria in librum Iudicum (1592); Salianus: Jacobus Salianus S.J.
(1557-1640), wiens Annales Veteris Testamenti (Jaarboeken van het Oude Testament) Vondel
gebruikt heeft; treffelijke vernuften: grote geleerden; gevoelden: van mening waren
Efraïmmers: de Efraïmieten woonden in het noorden van Israël; Jeptha's veldtocht tegen hen
wordt beschreven in Richteren 12:1-6, direct in aansluiting op het verhaal over zijn
dochteroffer
schoon: ofschoon
Josephus: Flavius Josephus (37/38 n. Chr.-ca. 100 n. Chr.), joodse geschiedschrijver en
auteur van het invloedrijke Antiquitates Judaicae (Joodse oudheden); orde: volgorde
te storen... delen: te onderbreken en in twee stukken te vertellen
vervolgens achtereen: als een samenhangend geheel
op te zetten: te ondernemen; ook in dier voege: zelfs zo
besluiten: bevatten
voorbeeldelijk onderwijs: leerrijk voorbeeld; toestellen: componeren, opzetten
een enige... stelling: een behoorlijke compositie die een eenheid vormt; leringen en kunsten:
theorie en praktijk der schone kunsten
bij: door; waargenomen: in acht genomen; onderwijs van de dichtkunst: nl. de Poetica
bij de gemelde: door de genoemde auteur, nl. Aristoteles
doorluchtigste: beroemdste; historieschilderijen: schilderijen met een mythologische, bijbelse
of geschiedkundige thematiek
op [...] passen: aandacht schenken aan; wel-schikken: opzetten van een behoorlijke compositie;
Het spel: nl. Jeptha
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[30] zijn behoorlijke hoegrootheid en leden, met de mate van evenredenheid30
[31] gemeten. De ganse handel van Jeptha is één en enig, en de verscheiden-31
[32] heid van de bedrijven, en alle omstandigheden van tijd en plaats en an[33] derszins worden hier tot het uitvoeren en voltrekken van deze enige han-33
[34] del geschikt, dewijl de schikkelijke tezamenstelling van de bedrijven de34
[35] ziel des treurspels genoemd wordt, dat zonder deze niet rechtmatig kan35
[36] bestaan, schoon er manhaftige uitspraak, noch zeden, noch spreuken ont-36
[37] breken.
[38] Ons toneel staat hier doorgaans onverwrikt en vast voor het hof te38
[39] Masfa in Gilead - een uitstekende opmerking, waarop Euripides in zijn39
[40] volwrochte Phoenissae zonderling gelet heeft. Het spel is niet eenvervig,40
[41] maar geschakeerd. Zo heten wij het volkomener slag van spel, dat niet41
[42] altijd eenzelfde toon van droefheid of blijdschap houdt, maar van staat42
[43] verandert, hetzij van ongeluk in geluk, of van geluk in ongeluk, gelijk in
[44] Filopaie sterk, in Jeptha flauwer gezien wordt. Ook levert deze geschiede-44
[45] nis de rechtschapen aard van een treurspel, want de zwarigheid en het45
[46] haperen valt niet simpelijk tussen gemene of verre bloedvrienden, maar46
[47] tussen het naaste bloed: vader, moeder, en dochter; een enige dochter, en
[48] gemaal, en gemalin. Jeptha, de hoofdpersonaadje, uit de stam van Ma-48

30
31

33
34
35
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40
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42
44
45
46
48

hoegrootheid: omvang; leden... gemeten: bedrijven die onderling vergelijkbaar van lengte
zijn
handel: handelingsverloop, plot, intrige; is één en enig: vertoont een hechte samenhang in
thematiek en structuur; dus: de intrige Jeptha beantwoordt aan de eenheid van handeling;
vgl. Aristoteles, Poetica, VII-50b21 - VIII-51a30
tot [...] geschikt: dienstbaar gemaakt aan
dewijl: omdat; schikkelijke: gepaste
rechtmatig: volgens de eisen (van het treurspel)
manhaftige uitspraak: krachtige taal; zeden: karakteruitbeeldingen; spreuken: pregnant
geformuleerde levenswijsheden (zogenaamde sententiae)
doorgaans: voortdurend, permanent; er is in Jeptha dus ook sprake van eenheid van plaats
Masfa: Mispa, een stad in de landstreek Gilead waar Jeptha resideert; uitstekende opmerking:
belangrijke kwestie, waarop men acht moet slaan; Euripides: het treurspel Phoenissae van
de Griekse toneeldichter Euripides (ca. 485 v. Chr.-407/406 v. Chr.) speelt van begin tot
einde voor het paleis van Thebe
volwrochte: volmaakte; is niet... geschakeerd: is niet gelijkblijvend van toon, maar laat sterke
contrasten zien
slag: soort
staat: toestand, omstandigheden
Filopaie: in de bijbel blijft de naam van Jeptha's echtgenote ongenoemd; Vondels Filopaie
betekent letterlijk (Grieks): ‘de kinderlievende’
rechtschapen aard: juiste soort; zwarigheid en het haperen: moeilijkheden en de onenigheid
valt: vindt plaats; gemene: gewone; bloedvrienden: familieleden
de stam van Manasse: een van de stammen van het volk Israëls, genoemd naar Mannasse,
de stamvader van Gilead en overgrootvader van Jeptha
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[49] nasse gesproten en een doorluchtig veldoverste, verschijnt hier noch heel49
[50] vroom, noch onvroom, maar tussen beide. Want hij verliest door onwe-50
[51] tende ijver, ongehoorzaamheid en het overtreden van de wet en zijn va-51
[52] derlijke plicht de naam van een volkomen vromigheid en staat hierom,52
[53] vóór zijn verzoening met God en de aartspriester - waarna hij eindelijk
[54] heiliglijk overlijdt en namaals onder de heiligen, als in triomf, omgevoerd54
[55] wordt - tussen vroom en onvroom, een hoedanigheid eigenlijk in een55
[56] personaadje van een volkomen treurspel vereist.
[57] De beide hoofdsieraden hier bijeengevoegd - bij de Latijnen peripeteia57
[58] en agnitio, of staatverandering en herkennis genoemd - gaan in arbeid58
[59] om hun kracht met een machtige bewegenisse te baren. Want de onma-59
[60] tige blijdschap van de moeder - aldus tevoorschijn gebracht om hierna
[61] het welig hart een zwaardere slag te geven - verandert in de uiterste droef-61
[62] heid, gramschap, wraaklust en zinneloosheid; gelijk des vaders roekeloze62
[63] offerijver in een schrikkelijk en bijkans mistroostig naberouw. En zij63
[64] komen beiden te spade tot kennis, de één van haar dochters ongeluk, de64
[65] ander van zijn blindheid in het goddeloos uitvoeren van de dwaze offer-65
[66] belofte. De uitbreidsels, bij de latinisten episodia geheten, worden niet66
[67] tegen de natuur ingedrongen, noch te ver gehaald, maar dienen ter zake67
[68] en zetten de handel een heerlijke luister bij. Onder de trapsgewijze en68
[69] langzame opsteigering wordt er bijwijlen enig zaad van het toekomende69
[70] gezaaid, dat te zijner tijd opkomt, om opmerkende toehoorders gedurig70
[71] te onderhouden in een bespiegeling van het navolgende.

49
50
51
52
54
55
57
58

59
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

doorluchtig: vermaard
vroom: deugdzaam; onvroom: slecht; onwetende ijver: verblind fanatisme
ongehoorzaamheid: het niet willen luisteren naar advies
vromigheid: deugdzaamheid
heiligen: oudtestamentische geloofshelden; zie over Jeptha's dood Hebreeën 11:32
eigenlijk: nl. in de Poetica van Aristoteles, zie XIII-52b34
peripeteia: plotselinge ommekeer van de omstandigheden
agnitio: (Grieks: anagnorisis) het tot-inzicht-komen, zie Aristoteles, Poetica, XI-52a22 XI-52b3; gaan in arbeid: zijn werkzaam (letterlijk: komen in barensnood - zie de beeldspraak
met ‘baren’ in r. 59)
kracht: werking, effect; bewegenisse: ontroering
welig: mateloos gelukkig
gramschap: toorn; roekeloze: onbezonnen
mistroostig: wanhopig
kennis: inzicht
blindheid: verblinding
uitbreidsels: nevenhandelingen; latinisten: classici
tegen... ingedrongen: op een onnatuurlijke, gezochte wijze in het handelingsverloop
ingevoegd; te ver gehaald: er met de haren bijgesleept
handel: handelingsverloop, intrige, plot
opsteigering: ontwikkeling der gebeurtenissen; het toekomende: hetgeen te gebeuren staat
gedurig... navolgende: voortdurend te laten speculeren over hetgeen volgen zal
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[72] De rede is gezedevormd naar de staat en gesteltenis van de perso-72
[73] naadje, zonder hetwelk goeden en kwaden ondereen gemengd worden en73
[74] de schouwburg ten nadele van het staatsgezag een school van gebreken
[75] en niet van deugden strekt, waarin zelfs aloude toneelmeesters van het75
[76] rechte wit afdwaalden. Om die misslag te schuwen zochten wij op de76
[77] voeglijkheid te letten en elk personaadje naar zijn oude, staat en gelegen-77
[78] heid uit te beelden, en de zeden en spreuken naar de leest van elks lijf te78
[79] passen. Men vindt hier driederhande oude, de jeugd van de dochter, de79
[80] middelbare oude in vader en moeder, de ouderdom in de hofmeester en
[81] eerste hofraad. De dochter draagt zich godvruchtig, gehoorzaam en eer-81
[82] biedig neffens God, vader en moeder, en de hofpriester. De moeder wordt,82
[83] naar de tedere aard der vrouwen, ingevoerd dartel, moedig, en uitgespat83
[84] in voorspoed en liefde tot haar enige dochter, en eindelijk zoveel te dieper84
[85] in kleinmoedigheid, over hals en hoofd, gedompeld. Jeptha draagt zich85
[86] manhaftig en gestreng in de oorlog, is roekeloos ijverig in het beloven,86
[87] onverzetbaar in het beloofde te voltrekken, en wordt ondertussen in het87
[88] vaderlijk hart van weemoedigheid geschokt en getroffen, en blijft einde-88
[89] lijk, tot naberouw en herkennis van zijn lasterstuk gekomen, niet weder-89
[90] horig om dit te boeten en zich met God en de aartspriester, Gods mond en90
[91] de levendige stem der wet, te verzoenen. De hofmeester toont zich, naar91
[92] de eis van een wereldlijk raadsheer en zijn hoge ouderdom, nadachtig en92
[93] omzichtig in beleid en raadgeven. De hofpriester en wetgeleerde ijveren
[94] voor de wet en waarachtige godsdienst, handhaven het hoofdgezag van
[95] de aartspriester, pogen alle schandalen naar hun vermogen te weren en95

72
73
75
76
77
78
79
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
95

rede: taalgebruik; gezedevormd naar: afgestemd op; staat en gesteltenis: rang en aard
goeden... gemengd worden: deugdzame en slechte personages niet meer uit elkaar gehouden
kunnen worden
strekt: verstrekt, dient tot; aloude: klassieke
rechte wit: juiste doel
voeglijkheid: gepastheid; oude: leeftijd; gelegenheid: levensomstandigheden
zeden en spreuken: karaktertrekken en uitspraken
driederhande: drieërlei
draagt: gedraagt
neffens: tegenover
ingevoerd: ten tonele gebracht; dartel: uitbundig, uitgelaten; moedig: overmoedig; uitgespat:
onbeheerst
eindelijk: op het laatst
kleinmoedigheid: verslagenheid
roekeloos ijverig: onbezonnen en impulsief
onverzetbaar: onverzettelijk
van weemoedigheid: door diepe smart
naberouw: wroeging; herkennis... lasterstuk: het inzicht dat hij misdaan heeft; wederhorig:
weerspannig, onwillig
mond: tolk
levendige: levende; naar de eis van: zoals het past aan
nadachtig: bedachtzaam
schandalen: daden waardoor men in opspraak komt
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[96] ondertussen de landvoogd met alle bescheidenheid, de staat en het vader-96
[97] land ten beste, in te volgen, zoveel hun heilig ambt en wijding enigszins97
[98] lijden kan. De hofpriester laat ten laatste Jeptha in zijn verlegenheid niet98
[99] steken, noch de misdaad onbestraft, maar wijst hem naar de aartspriester99
[100] om een uitkomst te vinden en alle stoornis, tegen de aankomst van de100
[101] bedgenote, te minderen. Hij bejegent de wederkerende moeder naar haar101
[102] krankheid, zet ze allengs neder, vertroost ze en voorspelt door een heime-102
[103] lijke openbaring Jeptha's gelukzaligheid en heiligheid namaals, onder de103
[104] gelovige helden en heiligen tentoon te voeren. De reien der maagden blij-104
[105] ven middelerwijl zedig in het helen der geheimenisse haar toebetrouwd,105
[106] getrouw in het vertroosten en sterken der godvruchtige dochter, begunsti-106
[107] gen de billijkheid, keren het onheil naar hun vermogen en verheffen de107
[108] gehoorzaamheid. Aldus woelen, tuimelen en barnen hier verscheide108
[109] hartstochten door gedurige veranderingen van het begin tot het einde.
[110] De slag, voorheen tegen Ammon geslagen, wordt in het voorbijgaan110
[111] slechts beknopt en kort aangeroerd, de strijd, sedert tegen Efraïm gestre-111
[112] den, breed verhaald, dewijl dit niet kon vertoond worden, ook buiten112
[113] tijds was. De maagd sterft niet voor de ogen van de aanschouwers, gelijk
[114] Horatius in zijn Dichtkunst leert, om ongeloofwaardigheid te schuwen.114
[115] Ondertussen wordt de voorbereiding ter dood de ogen niet onttrokken,
[116] dewijl het zien meer de harten beweegt dan het aanhoren en verhaal van116
[117] het gebeurde, schoon de toestel des treurhandels zodanig behoorde te117

96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
110

111
112
114
116
117

bescheidenheid: wijsheid
ten beste: tot heil van; in te volgen: tegemoet te komen
verlegenheid: benarde situatie
onbestraft: onberispt; wijst: verwijst
uitkomst: uitweg; stoornis: ontroering, bewogenheid; tegen: kort voor het moment van
bejegent [...] naar: behandelt overeenkomstig
krankheid: kwetsbaarheid; zet ze [...] neder: kalmeert haar; heimelijke: hemelse,
bovennatuurlijke
Jeptha's gelukzaligheid: zie Hebreeën 11:32
tentoon te voeren: die als een voorbeeld zal worden vereerd
zedig: bescheiden; helen: geheimhouden
begunstigen de billijkheid: spreken zich uit voor hetgeen billijk is, nl. door erop aan te dringen
dat Ifis voor haar dood nog afscheid van haar moeder kan nemen
verheffen: prijzen
tuimelen: wentelen; barnen: dooreenwoelen als golven in de branding
Ammon: de Ammonieten bewoonden het gebied ten noordoosten van de Dode Zee; Jeptha's
strijd tegen de Ammonieten en hetgeen eraan vooraf ging wordt behandeld in Richteren
11:4-33
Efraïm: zie ‘Berecht’, r. 11
dewijl: aangezien; buiten tijds was: buiten het bestek van de eenheid van tijd viel
Horatius: in zijn Ars Poetica (vs. 185-186) betoogt de Romeinse dichter Quintus Horatius
Flaccus (65 v. Chr.-5 v. Chr.) dat gruweldaden niet in scène gezet behoren te worden
dewijl... beweegt: vgl. Horatius, Ars Poetica, vs. 180-181; verhaal: verslag, bericht
de toestel des treurhandels: handelingsopbouw, intrige, plot
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[118] wezen, dat die zonder enige kunstenarij of hulp van de lijdende perso-118
[119] naadje machtig ware alleen door het aanhoren en lezen der treurrolle119
[120] - zonder wanschapen en gruwzame wreedheden te vertonen, en mis-120
[121] geboorten en wanschepsels door het ontstellen van zwangere vrouwen te121
[122] baren - mededogen en schrik uit te werken, opdat het treurspel zijn einde122
[123] en oogmerk mocht treffen, hetwelk is deze beide hartstochten in het
[124] gemoed der mensen matigen en manieren, de aanschouwers van gebre-124
[125] ken zuiveren en leren de rampen der wereld zachtzinniger en gelijkmoedi-125
[126] ger verduren.
[127] Wij zochten ook te bereiken de drie deugden des toneelstijls: klaarheid127
[128] en geloofwaardigheid doorgaans, en kortheid ter behoorlijke plaatse. Dit128
[129] treurspel treedt voort op verzen van tien en elf lettergrepen, naardien de129
[130] edele heer Ronsard, de vorst der Franse dichters, deze dichtmaat hoog-130
[131] dravender oordeelt, en beter van zenuwen voorzien en gesteven dan de131
[132] alexandrijnse van twaalf en dertien lettergrepen, die, zoveel langer, naar
[133] zijn oordeel flauwer vallen en meer op ongebonden rede rekken, tenzij133
[134] deze, uit een uitnemende meesters koker komende, zich verheffen, gelijk134
[135] uitheffende schilderijen en, rijk gestoffeerd en doorwrocht, van gemene135
[136] kout en ommegang ver afgescheiden zijn - een uitstekendheid bovenal in136

118
119
120

121
122
124
125
127
128
129
130

131
133
134
135
136

kunstenarij: kunstmiddelen (zoals die mogelijk gemaakt worden door de technische installaties
in de schouwburg); hulp... personaadje: de acteerprestaties van de tragische protagonist
machtig: in staat; treurrolle: de toneeltekst
wanschapen: afstotelijk lelijke; misgeboorten en wanschepsels: een opvoering van het
treurspel Eumenides van de Griekse dichter Aeschylus (525/524 v. Chr.-465/455 v. Chr.)
zou eens, zo wordt althans verhaald, een miskraam bij een van de toeschouwsters veroorzaakt
hebben
ontstellen: verschrikken
mededogen en schrik: Aristoteles had betoogd dat de tragedie vrees (fobos) en medelijden
(eleos) dient op te roepen, zie Poetica, VI-49b24; einde en oogmerk: doel en strekking
manieren: tot acceptabele proporties terugbrengen
zachtzinniger: bedaarder
klaarheid: helderheid; deze stijldeugd doelt op een toegankelijke en tegelijkertijd nauwkeurige
formulering
doorgaans: overal, steeds; ter behoorlijke plaatse: waar dat gepast is
treedt voort op: is geschreven in; naardien: aangezien
de edele heer Ronsard: de Franse dichter Pierre de Ronsard (1524-1585) heeft zich in het
voorwoord bij zijn Franciade afgewend van de zesvoetige jambe (de alexandrijn) en zich
uitgesproken voor een jambisch vers met een lengte van vijf voeten; hoogdravender:
verhevener
beter... gesteven: gespierder en krachtiger
flauwer: slapper; vallen: uitvallen; meer... rekken: meer op proza lijken
zich verheffen: reliëf krijgen
uitheffende schilderijen: schilderijen met een sterke dieptewerking; rijk gestoffeerd: in een
aan beelden en stijlfiguren rijke taal; gemene kout en ommegang: de normale omgangstaal
afgescheiden zijn: afwijken; uitstekendheid: positieve eigenschap
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[137] treurspelen vereist, gelijk Ovidius, wiens Medea helaas verloren blijft, in137
[138] dit vers opzong:138
Hoe hoog men draav' in stijl en toon,139
140 Het treurspel spant alleen de kroon.140

[141] Om in deze treurhandel nergens het leven, zijn voorbeeld, te bezwijken,141
[142] verversten wij onze geheugenis met overlezen en herlezen van Aristoteles'142
[143] en Horatius' Dichtkunst, en hun uitleggers over dezelfde stof, namelijk
[144] Robortellus, Madius, Lombardus, Scaliger, Heinsius, en de voorrede van144
[145] Hugo de Groot op Euripides' vertaalde Phoenissae, Castelvetro, Delrius,145
[146] en Strada, ook Vossius en Mesnardière, die beiden elk om het wakkerst,146

137

138
139
140
141
142
144

145

146

Ovidius: het verloren gegane treurspel Medea van Publius Ovidius Naso (43 v. Chr.-17/18
n. Chr.) was in de Romeinse tijd beroemd; de hier aangehaalde regels zijn overgeleverd in
Ovidius' Tristia II, vs. 381
opzong: dichtte
Hoe... draav': hoe verheven men ook mag schrijven
spant [...] de kroon: behaalt de overwinning
deze treurhandel: dit treurspel, nl. Jeptha; het leven [...] bezwijken: van de werkelijkheid
afwijken
Aristoteles' en Horatius' Dichtkunst: zie ‘Berecht’ r. 4 en r. 90
Robertellus: Franciscus Robertellus (1516-1567), Italiaanse filoloog die in 1548 een
commentaar (getiteld Explicationes) op Aristoteles' Poetica publiceerde; Madius: Vincentius
Madius († 1564), Italiaanse filoloog, bezorger van Lombardi's commentaar op Aristoteles'
Poetica en auteur van een Horatius-commentaar, getiteld Horatii librum De Arte Poetica
interpretatio; Lombardus: Bartolommeo Lombardi, Italiaanse literatuurwetenschapper en
auteur van het door Vincentius Madius bezorgde Aristoteles-commentaar In aristotelis librum
De Poetica communes explanationes (1550); Scaliger: Julius Caesar Scaliger (1484-1561),
auteur van het invloedrijke literatuurtheoretische compendium Poetices libri VII (1561);
Heinsius: Daniel Heinsius (1580-1655), hoogleraar te Leiden en auteur van het intensief
door Vondel gebruikte De tragoediae constitutione (1611)
Hugo de Groot: aan zijn vertaling (1626) van Euripides' Phoenissae (zie ‘Berecht’, r. 31)
deed de literator, jurist, en historicus Hugo Grotius (1583-1645) een uitgebreide theoretische
inleiding, de Prolegomena, voorafgaan; Castelvetro: Lodovico Castelvetro (1505-1571),
Italiaanse geleerde en auteur van een Aristoteles-commentaar met de titel La Poetica
d'Aristotile volgarizzata e sposta (1570); Delrius: M.A. Delrio (1551-1608), Zuid-Nederlandse
theoloog en filoloog, die een inleiding tot de tragedie schreef, nl. Prolegomena de tragoedia
(1593)
Strada: Famianus Strada S.J. (1572-1649), auteur van een invloedrijk werk over stijlidealen,
nl. Prolusiones academicae (1617); Vossius: zie ‘Berecht’ r. 8; Vossius schreef een omvattend
naslagwerk over literatuur dat Vondels intensief gebruikt heeft, nl. Institutionum Poeticarum
libri III (1647); Mesnardière: Jules de la Mesnardière (1610-1663), Franse literatuurtheoreticus
en auteur van La poëtique (1639); elk om het wakkerst: als om strijd
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[147] de één in Latijn, de ander in Frans, de schouwburg, het worstelperk van
[148] de menselijke hartstochten, helpen opbouwen.
[149] Maar gelijk de Grieken de eer van de heerlijke vond der toneelspelen,149
[150] allengs bij trappen in top gesteigerd, niet kan geloochend worden, zo ver-150
[151] eist een gewijd treurspel, op hun leest geschoeid, tot het uitvoeren keur151
[152] van bekwame personaadjen, en toestel van toneel, en maatgezang van152
[153] reien, geoefend door een grote Orlando, om onder het spelen de aan-153
[154] schouwers te laten horen een hemelse gelijkluidendheid van heilige gal-154
[155] men, die alle delen van de goddelijke zangkunst in hun volkomenheid
[156] zodanig bereikt, dat ze de zielen buiten zichzelf, als uit het lichaam, ver-156
[157] rukt, en ten volle met een voorsmaak van de gelukzaligheid van de enge-157
[158] len vergenoegt.158
[159] Wij oordeelden niet ondienstig dit treurspel en zijn omstandigheden te159
[160] ontleden, of het opwassende en leergierige Nederduitsers leerde opmer-160
[161] ken om zich, als van een toneelkompas, hiervan op deze holle deiningen161
[162] te dienen, alle klippen en zandplaten van doling en schipbreuk van on-162
[163] wettige schikking te mijden, en eindelijk, beter gemanierd de gewenste163
[164] haven van de volkomenheid der toneelkunst in te zeilen. Behaagt het hun,
[165] laat ze eens lustig en rustig in de handen klappen en mij helpen hoge en165
[166] lage staten met spel en zang stichten en verheugen.166

149
150
151
152
153
154
156
157
158
159
160
161
162
163
165
166

vond: uitvinding
allengs... gesteigerd: stap voor stap vervolmaakt
gewijd: bijbels
personaadjen: acteurs; toestel van toneel: decors en toneelmachinerieën
een grote Orlando: iemand als de grote Orlando di Lasso, eigenlijk geheten Roel de Lattre,
de beroemde Zuid- Nederlandse musicus die leefde van 1532 tot 1594
gelijkluidendheid: harmonie
verrukt: in extase meesleept
voorsmaak: gewaarwording vooraf
vergenoegt: bevrediging schenkt
zijn omstandigheden: alles wat erbij kwam kijken
of: in de hoop dat; opwassende: opgroeiende; Nederduitsers: Nederlanders
van: door; het beoefenen van de toneeldichtkunst wordt in de volgende regels vergeleken
met een risicovolle zeereis; holle deiningen: hoge golven
doling: dwaling, vergissing; onwettige schikking: fouten in de handelingsopbouw
beter gemanierd: letterlijk: met een betere beheersing van het schippersvak
(scheepvaartsterminologie)
lustig en rustig: vrolijk en krachtig
staten: standen; stichten en verheugen: in deze formulering herkent men de eis van Horatius
dat literatuur tegelijkertijd moet onderwijzen en vermaken; zie Ars Poetica, vs. 343-344
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Inhoud
[1] Jeptha, Gileads natuurlijke zoon, werd na zijn vaders dood van zijn1
[2] broeders als onwettig uit het erfdeel gestoten. Hij, van nooddruftigheid2
[3] aangeperst, geneerde zich bij heidense roof en gaf treffelijke proeven van3
[4] dapperheid, dies hem de bloedvrienden en Hebreeën, van de Ammonners4
[5] beoorlogd, uit nood ten veldheer, landvoogd en rechter kozen, om zich te5
[6] ontlasten van het afgodische juk der slavernij, achttien jaren lang gedra-6
[7] gen. Hij hierop te velde trekkende, beloofde God, indien het heir de over[8] hand behield, op te offeren wat hem eerst uit zijn poort zou bejegenen.8
[9] Hierna zeeghaftig wedergekeerd, gemoette hem zijn enige dochter, die9
[10] zich gehoorzaam en gewillig ten offer instelde, behoudens dat ze twee10
[11] maanden haar maagdelijke staat op de bergen mocht beschreien, hetwelk11
[12] de vader haar toestond. Middelerwijl stonden de Efraïmmers uit haat en12
[13] nijd tegen hem op, die hij in een veldslag verdelgde; waarna de dochter13
[14] van de bergen, de vader uit de slag wedergekeerd, haar God ten brand[15] offer opofferde.
[16] Het toneel is voor het hof te Masfa. Het treurspel begint voor de opgang16
[17] en eindigt met de ondergang van de zon. De stof is genomen uit het Boek
[18] der Richteren.

1
2
3
4

5
6
8
9
10
11
12
13
16

Gileads natuurlijke zoon: Jeptha was geboren uit een relatie van zijn vader Gilead met een
prostituee, zie Richteren 11:1; van: door
als onwettig... gestoten: zie Richteren 11:2; van nooddruftigheid aangeperst: door armoede
gedwongen
geneerde zich bij: voorzag in zijn onderhoud door, zie Richteren 11:3
dies: en daarom; bloedvrienden: verwanten; Ammonners: de Ammonieten bewoonden het
gebied ten noordoosten van de Dode Zee; Jeptha's strijd tegen de Ammonieten wordt
behandeld in Richteren 11:12-33
ten veldheer... kozen: zie Richteren 11:4-11
ontlasten: bevrijden
bejegenen: tegemoet treden, zie Richteren 11:30-31
zeeghaftig: zegevierend; gemoette: ging hem tegemoet
instelde: ter beschikking stelde; behoudens: op voorwaarde evenwel
haar maagdelijke staat [..] beschreien: haar dood als maagd, als kinderloze vrouw bewenen
Efraïmmers: de Efraïmieten woonden in het noorden van Israël; Jeptha's veldtocht tegen hen
wordt beschreven in Richteren 12:1-6
de dochter van de bergen: lees: de dochter van de bergen weergekeerd zijnde
Masfa: Mispa, een stad in de landstreek Gilead waar Jeptha resideert
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Sprekende personaadjen+
eerste raad1
FILOPAIE, Jeptha's gemalin
HOFMEESTER,

SLOTVOOGD
REI VAN MAAGDEN

5 IFIS, Jeptha's dochter5
JEPTHA, de landvoogd, rechter en veldheer
HOFPRIESTER
WETGELEERDE

+ in deze lijst van dramatis personae zijn alleen sprekende personen opgenomen; de steeds
zwijgende Heirmeester, die in vs. 529 ten tonele treedt, blijft dus onvermeld
1 raad: bestuursambtenaar
5 Ifis: in de bijbel blijft de naam van Jeptha's dochter ongenoemd; met ‘Ifis’ Vondel op Ifigenia,
Agamemnons dochter die geofferd moest worden om de overtocht van de Griekse oorlogsvloot
naar Troje te bespoedigen
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Eerste bedrijf
HOFMEESTER,

Filopaie

HOFMEESTER

De tijding van uw heer vooruitgevlogen
jaagt u voor dag ten bedd' uit, en uw ogen
gaan op, eer 't licht de hemel open sluit.
Al 't hof krioelt. De blijdschap moet eruit.
Men rust zich toe om zegerijk te pralen5
en Jeptha weer met staatsie in te halen.6

5

FILOPAIE

'k Heb jarenlang geworsteld en gestreên
met rampen. Nooit waaid' ene bui alleen
mij over 't hoofd, of d'and're stond er neffens.9
Maar nu, God lof, komt mijn geluk al teffens10
mij thuis. 'k Verwacht mijn dochter thuis vandaag
van 't hoog gebergt', en hoor de nederlaag
van Efraïm. God zegende 's lands hoeder.13
Hoe welig valt de dochter hare moeder,14
de brave held zijn blijde bedgenoot15
in d'armen, als een dauw in 's aardrijks schoot.
Hoe vrolijk zal ik z' allebei bejeeg'nen!17
Geen vloeken schaên, als God dit hof wil zeeg'nen.

10

15

HOFMEESTER

Toen God dit hof wou zegenen, verdween,

5
6
9
10
13
14
15
17

zegerijk te pralen: een triomffeest te vieren
staatsie: eerbetoon
neffens: naast, bij
teffens: tegelijk
Efraïm: de Efraïmieten hadden in het noorden van Israël hun grondgebied; 's lands hoeder:
nl. Jeptha
welig: overgelukkig
brave: dapper; bedgenoot: echtgenote
bejeeg'nen: tegemoet treden

Joost van den Vondel, Jeptha, of offerbelofte. Koning David hersteld. Faëton, of roekeloze stoutheid

24
verstoof het heir van Ammon, en al scheen20
ons Efraïm ver over 't hoofd gewassen,
een hoger macht kon hem ontharrenassen.22

20

FILOPAIE

Indien ooit vrouw van blijdschap sterven kon,
is 't wonder dat ik levendig de zon24
verwacht, zo had de blijdschap al de geesten25
van 't hart gezet, toen ik op d'eer der feesten26
mijn lief in zijn triomfe, na de slag
en Ammons val, verwellekomd', en zag
hem heerlijk hier te Masfa 't hof opvaren29
door al de drang en toevloed van de scharen.
Ik zeeg op dat gezicht ter aard' in 't stof.
De hofstoet droeg mij, als een lijk, op 't hof,
totdat mijn hart bekwam, natuur zich redde.
Mijn dochter stond bekreten voor het bedde34
en steend', en kermd', en zuchtt' in zulk een nood.
De vader sprak: ‘Nu, moeder is niet dood.
Zij krijgt haar verf.’ Toen kuste ze mijn wangen37
en bleke mond uit hartelijk verlangen.
Ik kwam, gelijk de zon uit ene wolk,
tevoorschijn, toegejuicht van 't hof en 't volk.
Nu wordt die vreugd verdubbeld, want wij horen
dat Efraïm de veldslag heeft verloren,
voor Jeptha vlucht naar d'oevers der Jordaan.
Zo moeten al Gods vijanden vergaan.44

25

30

35

40

HOFMEESTER

45

Mevrouw, 't is kunst de blijdschap in te tomen,
zowel als rouw te matigen. Wij komen
in beide wel tekort. De wereld gaat

20
22
24
25
26
29
34
37
44

Ammon: de Ammonieten bewoonden het gebied ten noordoosten van de Dode Zee
ontharrenassen: ontwapenen
is 't wonder: dan mag het een wonder heten
geesten: levensgeesten
d'eer der feesten: het grootste feest ooit gevierd
Masfa: Mispa, een stad in de landstreek Gilead waar Jeptha resideert; opvaren: binnenkomen
bekreten: in tranen
Zij krijgt haar verf: haar kleur komt terug
Zo moeten: zo mogen
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door druk en vreugd bij beurte. Wie de maat48
en regel treft is wijs. De kansen keren.
Men spieg'le zich aan Jeptha om te leren
't verand'ren van elks lot, dan droef, dan blij.
De zwaardzij zet hem hoog, de spillezij52
verneêrt hem door d'onwettigheid in 't erven.
Dies hij, geschupt van zijne broers, moest zwerven,54
zich eerst in Tob generen op de roof,55
waar hij de vloed van 't heidens ongeloof,
gelijk een dam, behinderd' in te breken.
Wat heeft zijn deugd ons menigmaal gebleken.58
Het heilloos heir van Ammon kwam in 't veld59
her-eisen al wat Juda met geweld60
zijn Goôn ontrukt', als Isaaks erfgenamen61
eerst herwaarts uit Egypte overkwamen,
schoon 't Ammon niet maar 't hoofd der Amorreên63
ontrukt, bij ons drie eeuwen achtereen
bezeten was in pais. Men zat verlegen.65
Gans Gilead zocht troost aan Jephta's degen,66
verhief hierom 's lands balling tot 's lands hoofd,67
en over 't heir. Op dit verdrag belooft68
hij hun zijn trouw en strijdt als 's volks verweerder,
wint twintig steên, wordt hier als triomfeerder70
te Masfa na die zware slag begroet.

50

55

60

65

70

48
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70

Wie de maat en regel treft: nl. degene die zijn emoties beheerst
zwaardzij: afkomst van vaderszijde; spillezij: afkomst van moederszijde; Jeptha was geboren
uit de verbintenis van zijn vader Gilead met een prostituee; hij werd later door zijn broers
verstoten, zie Richteren 11:1-2
Dies: daarom; geschupt: verstoten
Tob: in de landstreek Tob leefde Jeptha na de verstoting door zijn broers als bendeleider;
zich [...] generen op: in zijn onderhoud voorzien door
deugd: dapperheid
Ammon: zie vs. 20
Juda: Israël; met geweld: vergelijk Richteren 11:13
als: toen; Isaaks erfgenamen: de nakomelingen van Isaak, dus: de joden
Amorreên: de Amorieten werden na de uittocht uit Egypte door de joden verslagen en zij
verloren hun land, zie Exodus 17
Men zat verlegen: men wist zich geen raad
Gilead: een landstreek ten noordoosten van Jeruzalem
tot 's lands hoofd: zie Richteren 11:8
Op dit verdrag: op grond van deze overeenkomst
twintig steên: vergelijk Richteren 11:33
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FILOPAIE

Mijn dochter juicht hem vrolijk in 't gemoet,72
groet vader voor de hofpoort met tamboeren73
en reien. Maar dit scheen zijn hart t'ontroeren,74
doch d'oorzaak kon ik nooit uit hem verstaan.
Daar schuilt iets, mij te duister om te raên.

75

HOFMEESTER

Niet duister, want het is terstond gebleken
hoe Efraïm de kam kwam op te steken,78
bij duizenden de zegerijke held
het voorhoofd biên en dagen in het veld,80
waar d'Allerhoogst' uw wapenrecht verdadigt.81

80

FILOPAIE

De hemel heeft ons weder begenadigd.
Zo schijnt de vorst een god, geen sterf'lijk mens,
wien 't lot niet dient. Het rolt naar mijnen wens.84
HOFMEESTER

Een tere vrouw spat uit, al t'ongelatig85
in weeld' en druk. Een manshart draagt zich matig86
in beid', en kent het weifelende lot.
Dat rolt elk toe naar 't wijs beleid van God.
Niets staat hier stil, geen blijdschap is volkomen.
Geen druk mist troost, en tussen hoop en schromen
verslijt de tijd des levens. Kwaad en goed,
elk heeft zijn tijd en beurt, als eb en vloed.

85

90

FILOPAIE

Ons erfgenaam' en dochter dorst ons vergen93
of zij een wijl zich eenzaam op de bergen

72
73
74
78
80
81
84
85
86
93

in 't gemoet: tegemoet
tamboeren: tamboerijnen
reien: reidansen
Efraïm: zie vs. 13; de kam kwam op te steken: oproerig werd
het voorhoofd biên: uitdagen voor de strijd; dagen in het veld: uitdagen voor de strijd
wapenrecht: aanspraken door de wapenen verkregen; verdadigt: verdedigt
wien 't lot niet dient: op wie het lot geen vat krijgt
ongelatig: onbeheerst
in weeld' en druk: in voor- en tegenspoed
vergen: verzoeken
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verkwikken mocht met haren trouwen rei.95
De vader gaf haar vrolijk het gelei.96
Zij scheidd' en nu zijn net, naar dat ik reken,
twee maanden, dat mij lastig viel, verstreken.

95

HOFMEESTER

Men zal ze haast ten hove weder zien.
FILOPAIE

100

105

110

115

95
96
101
104
107
110
113
114
115

116
117
119

'k Zal haar met vreugd omhelzen, zo misschien
geen ongeval, God keer' 't, haar stuit in 't keren.101
Een moeder kon misschien haar hart ontberen,
haar enig kroost geenszins; een kind, nu rijp
en huwbaar, meer dan menselijk begrijp104
kan vatten met vernuft versierd en gaven.
Men ziet om 't hof de jonge heren draven
en vlammen op der maagden bloem, zo schoon.107
Godvruchtigheid spant in het hart de kroon
als 't eêlste waar de hemel haar mee zegent.
Gelukkig die zo schoon een roos bejegent,110
gelukkiger die z' afplukt met zijn hand.
Zo 't vrijstond zulk een perl', een diamant
te hechten aan een kroon, 't zou Memphis passen.113
Maar neen, z' is voor geen heiden opgewassen,114
geen koning, die, nog vreemd van Mozes' wet,115
onwaardig is deez' schoon' in 't heilloos bed116
t'omhelzen, schoon zijn kroon in top mocht steig'ren.117
Al eiste haar een koning, 'k zou ze weig'ren.
Hofmeester, is 't niet recht, bestraf mijn roem.119

verkwikken: ontspannen
gelei: toestemming (te vertrekken)
keer': verhoede; stuit: weerhoudt
begrijp: bevattingsvermogen
vlammen op: vurig verlangen naar
bejegent: ontmoet
kroon: koningshuis; Memphis: hoofdstad van Egypte; lees: de farao van Egypte
opgewassen: opgegroeid
Mozes' wet: de geloofswetten van het jodendom; God zelf had de regels van de religie aan
Mozes geleerd toen deze gedurende veertig dagen op de top van de berg Sinaï verbleef; Zijn
regels werden als de Tien Geboden in stenen tafels gegrift, zie Exodus 19-20
heilloos: goddeloos
schoon: hoewel
bestraf mijn roem: berisp mij om mijn roemen
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HOFMEESTER

120

Mevrouw, gij noemd' uw dochter flus een bloem.120
FILOPAIE

Met reên, is 't vreemd dat ik haar schoonheid prijze,
een bloem gelijk'?
HOFMEESTER

125

Ik straf het gener wijze.
Maar zaagt ge nooit des morgens bloemen staan,
en vond ze voor de avondstond vergaan,
van brand gezengd, van hagelsteen geslagen,
of afgemaaid? Wat kan een bloem verdragen,
een buie ter genâ in open lucht.127
FILOPAIE

Wat zegt ge? Kwam u enig droef gerucht
ter ore?
HOFMEESTER

130

Neen, ik heb niets kwaads vernomen,
prijs schoonheid als een gaav' van God gekomen,
maar stel alleen 't verwelken bij de verf
der schoonste bloem. God laat' ze vaders erf
bezitten. 'k Wens dat gij in haar moogt leven,
en hare vrucht.134
FILOPAIE

135

120
127
134
135
136
137
138

Dat wil de hemel geven,
die, onder tien geboôn van Mozes' wet,135
wie d'ouders eert in zulk een waarde zet,136
dat hij haar heil belooft en blijde jaren.137
Op zulk een wens wil u de hemel sparen.138

flus: zo-even
ter genâ: blootgesteld aan
vrucht: nakomelingschap
tien geboôn: zie vs. 115
in zulk een waarde zet: zozeer waardeert
haar: hun
wil: moge
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HOFMEESTER

140

Dat zij van 't land, de vader uit de slag,
u elk om 't blijdst in d'armen vallen mag,
is al mijn wens. Het kan niet lang vertrekken.141
FILOPAIE

Ik hoop mijn heer zal zelf de bô verstrekken.142
Daar, dunkt me, hoort men 's lands bazuin in 't veld.
Ai, zie eens uit.
HOFMEESTER

145

Verwellekom de held.
De slotvoogd komt, bestuwd met krijgsstandaarden.
Men hoort alreeds het pruisen van de paarden.146
SLOTVOOGD,

Filopaie, Hofmeester

SLOTVOOGD

Ter goeder tijd vind ik mevrouw gezond.
FILOPAIE

Hoe staat het? Is mijn heer nog ongewond?
SLOTVOOGD

150

Gelijk hij trok om Efraïm t'ontmoeten,149
wiens heirbanier ik offer aan uw voeten
eerbiedig door 't gebod van uwen heer.
Ontvang dit pand van zege. God zij d'eer.
Ontvang die stier, uit louter goud gegoten.153
Die stoots was, heeft de horens afgestoten.154
FILOPAIE

155

141
142
146
149
153
154
156

Wat zien w'? O vreugd. Geloofd, geloofd zij God.
Men steek' dit voort ter tinn' uit van het slot,156
opdat het blijk' hoe wij het veld behielen.

vertrekken: uitblijven
de bô verstrekken: de bode zijn
pruisen: briesen
Efraïm: zie vs. 13
die stier: nl. het veldteken van de Efraïmieten, waarop een stier staat afgebeeld
stoots: geneigd tot stoten
voort: meteen; tinn': tinne, galerij met kantelen
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Aldus moet God de vijanden vernielen158
die Jeptha en zijn hoogheid wederstaan.
SLOTVOOGD

160

De vijand vlucht aan d'oevers der Jordaan,
gans Efraïm zwicht voor Manasses degen.161
HOFMEESTER

Dat God voortaan Manasses afkomst zegen'.
FILOPAIE

165

170

Verhaal de strijd, het zekerste bescheid163
weet gij op 't nauwst. Verhaal het wijs beleid.
Mijn ijver volgd' uw optocht met gebeden165
en vasten. God heeft zelf voor ons gestreden.
Een post vooruit verkondschapt' ons 't geluk167
des strijds in 't gros, maar 't lust me stuk voor stuk168
te horen hoe 't zich toedroeg onder 't strijen.
't Verhaal moet God alleen ten prijs gedijen.170
SLOTVOOGD

175

158
161
163
165
167
168
170
172
175
176
177

Geweld, en haat, en nijd zijn uitgebroed
in 't heidens nest. Een ander heil en spoed172
misgunnen en de bondgenoot bespringen,
zijn wettig recht onwettig hem t'ontwringen,
voegt onbesneên en Filistijnse aard,175
een afgodist, die minst Gods wet bewaart.176
Doch Efraïm, niet vrij van zulke vlekken,177
ontziet zich niet oproerig op te trekken

moet: moge
Manasses degen: de degen van Jeptha; Mannasse was de stamvader van Gilead en
overgrootvader van Jeptha
het zekerste bescheid: de betrouwbaarste inlichtingen
ijver: belangstelling
Een post vooruit: een vooruitgestuurde bode
in 't gros: in grote lijnen; stuk voor stuk: tot in detail
moet: moge
spoed: voorspoed
onbesneên: niet-besneden, hier: heidens; Filistijnse aard: het nabuurvolk der Filistijnen wordt
in de bijbel als de spreekwoordelijke vijand van de joden beschreven
afgodist: afgodendienaar; bewaart: handhaaft
vlekken: smetten
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180

185

190

195

200

180
181
182
184
185
186

187
188
190
191
194
195
196
197
198
199
200

aan deez' zij der Jordaan en 't vrije veer,
Manass' uit trots te dagen voor de speer,180
toen Ammon en zijn ijz'ren krijgsgeleden181
getrappeld, wij al teffens twintig steden182
verlichtten van het juk der slavernij,
van afgoôn, zwart van rook en smokerij,184
zo verre 't land bepaald wordt van vier streken,185
de bergen, en Jordaan, en beide beken,186
als Arrenon en Jabbok, die gelijk187
uitlopen in de stroom van 't heilig rijk.188
Wij poogden 't pleit door middelaars te slechten,
't geschil met reên en geen rappier te rechten,190
en hielden 't staan vier weken eer men vocht.191
Elk spant zijn tent van wederzij. Elk brocht
zijn reden in wat hem ten oorlog porde,
maar Efraïm bleef wrevelig en morde.194
Geen dreigement ontbrak er naar zijn aard,195
het basterdhuis en -land met vuur en zwaard196
te dempen, stam, en tak, en al verdelgen.197
O Jakob, zie eens op hoe uwe telgen198
verbasteren. Zo hebt gij Esau niet199
bejegend die u dreigende verstiet.200
Men hadde hen niet eens als bondgenoten

Manass': zie vs. 161
Ammon: zie vs. 20; krijgsgeleden: troepen
getrappeld: overwonnen zijnd; al teffens: tegelijk, zie vs. 70
rook en smokerij: brandoffers
bepaald: begrensd
bergen: aan de oostzijde wordt het land van de Ammonieten begrensd door een berglandschap
dat in het Oude Testament geen naarn draagt; Jordaan: aan de westzijde vormt de Jordaan
de begrenzing van Ammon
Arrenon: de Arnon, een rivier die in de Dode Zee uitkomt, begrenst Ammon aan de zuidzijde;
Jabbok: de noordelijke grens van Ammon wordt door de rivier de Jabbok gevormd
de stroom: de Jordaan; overigens: de Arnon komt niet in de Jordaan, maar in de Dode Zee
uit
reên: woorden
hielden 't staan: bleven onderhandelen
Efraïm: zie vs. 13
naar: in overeenkomst met
het basterdhuis: Jeptha's huis, vergelijk vs. 52-53
dempen: uitroeien
Jakob: een van de stamvaders van de joden; zijn twaalf zonen staan voor de twaalf stammen
van het volk Israëls
Esau: de oudere broer van Jakob; Esau verloor zijn eerstgeboorterecht toen zijn blinde vader
Isaak door allerlei intriges niet hem, maar zijn jongere broer Jakob zegende, zie Genesis 25
bejegend: behandeld
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205

210

215

220

225

202
203
204
205
206
207
208
212
216
217
220
223
225
226
227

gekend, en van de wapenroof verstoten202
op Ammons tocht. Een ongegrond beklag.203
Want toen men trok, getroost om Ammon slag204
te leveren, en aanhield dat z' ons steven,205
ontzeiden zij 't. Men trok - het gold ons leven,206
en eer, en staat - de vijand in 't gemoet.207
Men greep hem aan en zette voet bij voet.208
Nu had men 't God en Jeptha's vuist te danken
dat Ammon zwichtt'. Och, geen arts'nij kon kranken
genezen die des artsens raad versmaên.
Zij wrokten vast en niemand liet zich raên.212
Men rust dan toe om handgemeen te worden,
men stelt met kracht de standers in slaghorden.
De morgenzon, die met de held're dag
de wapenoogst der wetgebroed'ren zag,216
en hun gereed een nederlaag te baren,217
scheen driemaal, doods van schrik, terug te varen.
Uw man, in 't hart der heirkracht, tuigt in 't kort
voor Abra'ms God dat hij onschuldig wordt220
tot slaan geperst, daar 't bloed der wetgenoten,
gelijk een zee, zal worden uitgegoten.
Hij kent zich vrij van wraak en broederslacht,223
waardoor Gods naam ontwijd wordt en veracht;
verblijft het aan Manasse, zijnen broeder,225
en Jozefs zoon, van ene zelfde moeder226
gebaard als hij, wil trekken ene lijn,227

gekend: erkend; van de wapenroof verstoten: hun een aandeel in de buit ontzegd, vergelijk
Richteren 12:1
op Ammons tocht: op de veldtocht tegen de Ammonieten
getroost: vastberaden
aanhield: erop aandrong; steven: ondersteunen zouden
ontzeiden: weigerden
staat: positie; in 't gemoet: tegemoet
zette voet bij voet: raakte slaags
Zij wrokten vast: zij bleven wrokken
wetgebroed'ren: geloofsgenoten
hun gereed: lees: hun gereed zag; te baren: teweeg te brengen
Abra'ms God: dus: Jahweh; Abraham is de oudste stamvader van het volk Israëls
broederslacht: broedermoord
verblijft het aan: hij beroept zich op; Manasse: Manasse, de overgrootvader van Jeptha en
broer van Efraïm, de stamvader van de Efraïmieten; zijnen: nl. van Efraïm
Jozefs zoon: zowel Manasse als Efraïm waren zonen van Jozef; van ene zelfde moeder: zowel
Manasse als Efraïm waren zonen van Asnath, zie Genesis 41:50-52
hij: nl. Efraïm; wil trekken ene lijn: (Jeptha) wil samen met de Efraïmieten dezelfde belangen
dienen
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230

ook tegen al die Jozef vijand zijn.228
Dat 's verre van met zwaard en spiets te deren229
die Kanaän voor 't heidendom verweren.230
FILOPAIE

God, die geen recht om gunst, noch afgunst buigt,
hoor wat mijn man in 't openbaar betuigt.
SLOTVOOGD

235

240

245

250

228
229
230
234
237
238
239
240
241
242
246
249
251

Terwijl ze zich dus schrap in orden zetten,
ging Efraïm de moed der benden wetten,234
waar hij alom, vol moed, in 't midden reed:
‘Nu houdt u aan die eens gestaafde eed
die u verbindt dit basterdbloed te keren,237
hetwelk de leeuw van Juda wil regeren,238
de stammen dwingt alleen hem naar de mond239
te zien, ons part, noch deel aan krijgseer gont.240
Schoon Ammon ligt door 't basterdbloed verslonnen,241
valt rustig aan. Wij zien de slag gewonnen.’242
De krijgsbazuin klinkt op van overal.
Zij stoten toe met schrikkelijk geschal.
De bodem dreunt op 't ijselijk ontmoeten
van zeisenrad, en hoef, en paardenvoeten.246
Geschrei, gebries, de stofwolk, het gerucht,
't geklikklak van het harnas, aan de lucht
gestegen, mengt zich naar in duizend noden249
en jammeren van levenden en doden.
Men strijdt om strijd. Elk staat gelijk een held.251
Het rode meer schuimt bruisend over 't veld,
en wint er veld door 't openen der aad'ren,

al die Jozef vijand zijn: nl. de heidenen
spiets: lans
Kanaän: Israël; voor [...] verweren: beschermen tegen
Efraïm: de aanvoerder der Efraïmieten
dit basterdbloed: het huis van Jeptha, vergelijk vs. 52-53
de leeuw van Juda: het volk van Israël
de stammen: nl: de twaalf stammen die gezamenlijk het volk van Israël uitmaken
krijgseer: vergelijk vs. 200-202
verslonnen: verslonden, overwonnen
rustig: dapper
zeisenrad: het van uitstekende messen voorziene wiel van een strijdwagen
naar: op angstaanjagende wijze
om strijd: om het hardst
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255

260

265

270

275

280

254
256
257
258
259
265
269
270
274
276
277
279

die rokend in één boezem hier vergaad'ren.254
Men twijfelt ruim een uur wie 't winnen zal.
Men keert zich noch aan doden, noch getal256
van zielen die hier sneuvelen. Maar echter257
daagt Jeptha God, dat Hij, de Hoogste Rechter,258
't krakeel beslecht' en geeft zich daar de strijd259
het bangste valt. Hij grijpt de bitse nijd
in 't hart aan, wordt gevolgd van al de braven.
Waar hem de haat opdond'ren ziet en draven,
begint de moed te zinken. Hij dringt door.
Wat hem bestuwt, volgt op zijn bloedig spoor.
Een hemels heir, van toorn en wraak ontsteken,265
scheen vlammend aan de wolken door te breken
met wapenklank en luid bazuingeschal,
dat vee en volk verschrikt', en duin en dal.
De vijand fluks aan 't spatten allerwegen,269
de ruiters eerst. Het voetvolk stond verslegen,270
werd van de hoef getrappeld en getreên.
Een springvloed, als hij doorbreekt, ziet noch steen,
noch paalwerk aan, acht hoofd, noch dam, noch dijken,
maar gaat met vee, en stal, en mensen strijken.274
Ons bruisend heir vindt nu geen tegenstand.
Uw vorst zit af, dankt God, die d'overhand276
hem gunt. Hij laat het veer des strooms bezetten277
en d'overvlucht der vijanden beletten,
verbiedt de haat, te kenbaar aan zijn spraak,279
te sparen, uit een goddelijke wraak.
Wat zag men na de slag al mannen vellen.
Van duizenden zal 't niemand navertellen.
Daar lag langs 't veld een veertigduizendtal.
Zo gaat met recht de hoogmoed voor de val.

boezem: hier: verzamelplaats
keert zich: stoort zich
echter: nog eens
daagt: roept aan
geeft: begeeft
ontsteken: ontstoken
aan 't spatten: maakte zich uit de voeten
verslegen: verslagen
gaat met [...] strijken: sleept mee
zit af: stijgt van zijn paard af
het veer des strooms: de oversteekplaats aan de Jordaan
de haat: nl. de vijanden; te kenbaar aan zijn spraak: zie Richteren 12:6
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FILOPAIE

285

Hoe zijn wij voor die zeeg' aan God gehouden.285
Wat wijt men Hem, die alle Zijn vertrouwden
beschut, verdelgt wat Jeptha met zijn hof,
en naam, en bloed wou trappen in het stof.288
SLOTVOOGD

290

De veldheer, door beloft' aan God verbonden,
wil offeren en heeft mij afgezonden
om u terstond te voeren, daar de macht
van 't dankbaar heir uw blijde komst verwacht.
Belieft het u, zit op; de hakkeneien293
en muil staan reê. Wij zullen u geleien.
FILOPAIE

295

'k Zie Ifis van 't gebergt' in Gilead295
all' ogenblik genaken naar de stad.
Kan ik mijn heer nu volgen en believen?297
SLOTVOOGD

300

'k Volg meesters last en vreze hem te grieven
door uw vertrek. Ontschuldig mij, mevrouw.299
Gij gaaft aan een soldaat uw hand en trouw,
een krijgsmans hart kan smaad, noch schimp gedogen.
FILOPAIE

305

Ik min hem als de appel van mijn ogen.
Mij trekken man en kind beid' even sterk
van wederzij, als in een worstelperk.
Zal ik 't ontbod van mijnen heer misachten?305
Of met de zon mijn dochter eerst verwachten?
Hier is geen tijd. Hofmeester, geef me raad.
HOFMEESTER

Volg eerst uw heer en zijn triomffeest. Laat
mij hier ten hoov' uw erfgenaam' ontvangen.

285
288
293
295
297
299
305

gehouden: verplicht
naam: nl. Jeptha zelf; bloed: geslacht
zit op: stijg te paard; hakkeneien: paarden
Gilead: zie vs. 66
mijn heer: nl. Jeptha; volgen: gehoorzamen
vertrek: uitstel
ontbod: verzoek te komen
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SLOTVOOGD

310

Zit op, mevrouw, men wacht u met verlangen.
FILOPAIE

Hofmeester, zie dat gij, totdat ik keer',
haar onderhoudt.312
HOFMEESTER

315

320

325

330

Hoe luttel weet z', o Heer,
wat voor een lot haar heden schijnt beschoren.
Daar rijdt ze heen en noopt de muil met sporen.314
God geev' dat zij de landsheer, die haar mijdt
en herwaarts draaft, niet onder d'ogen rijdt.
Het waar' genoeg om dit altaar t'ontdekken
en 't offer dat men heden wil voltrekken.
De dochter schijnt, uit ene wolk van stof,
te spoedigen ten berg' af naar het hof,320
of 't mist m'. Ik wil ter tinn' uitzien van boven.321
Een dunne mist, voor 't rijzend licht geschoven,
belet de zon te schijnen op het slot.
Zij rijdt bedekt ter kimm' uit. Goede God,324
Gij zegent z' al die op Uw goedheid hopen.
Uw hand alleen vermocht de knoop t'ontknopen,
toen mensenraad te klein viel en te kort.
De maagd genaakt, tot zingen aangepord.
De zanglust noopt de trippelende voeten.
Men zal z' in 't hof verwachten en gemoeten,
dan melden hoe God Efraïm verneêrt,
de vader weer in 't harnas triomfeert.

REI VAN MAAGDEN,

Ifis

Eerste Zang
O Gilead,333
die 't voorhoofd kroont met palmen,

312
314
320
321
324
333

onderhoudt: gezelschap houdt
noopt: zet aan
spoedigen: zich haasten
of 't mist m': als ik me niet vergis; ter tinn': vanaf het dak
Zij: de zon; Vondel zinspeelt hier op het klassieke motief van de zonnewagen, die aan de
hemeltrans van het oosten naar het westen rijdt
Gilead: zie vs. 52; Gilead wordt hier als personificatie van Jeptha's volk opgevoerd
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335

340

en op zegegalmen
de maagden voert ten rei
voor Levi's stad,337
ai, help ons triomferen,338
die nu wederkeren
met bommen en schalmei.340
Volg de maagdelijke harten
die de dood in 't aanzicht tarten.342
Volg Jeptha's spruit,
zij noodt uw burgers uit.

Eerste Tegenzang
345

350

355

Toen Ammon prat,345
op zijnen zeisenwagen346
trots tentoon gedragen,
wou dempen Jephta's hof,348
zichzelf vermat
met bul'pees en met slagen
't heilig volk te plagen,351
te trappen in het stof,
eeuwig, als verwezen slaven,353
naar zijn zweep te leren draven,
heeft God alleen
de hoogmoed afgestreên.356

Tweede Zang

360

337
338
340
342
345
346
348
351
353
356
360

God heeft de steên
en sloten omgeworpen,
heuvels, vlekken, dorpen
van afgoôn schoon geschuimd360

Levi's stad: bedoeld is Masfa / Mispa (zie vs. 29); Levi, de stamvader van de stam der
Levieten, heeft overigens nooit vanuit de genoemde stad geregeerd
triomferen: het feest van de overwinning vieren
bommen: tamboerijnen; schalmei: fluit
de dood... tarten: hier wordt gezinspeeld op de vrijwillige offerdood van Ifis
Ammon: personificatie van het volk van Ammon (zie vs. 20); prat: trots
zeisenwagen: strijdwagen met uitstekende messen aan de wielen
dempen: te gronde richten
't Heilig volk: de joden
verwezen slaven: tot slavernij veroordeelden
afgestreên: overwonnen
schoon geschuimd: gezuiverd
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365

en Zijn Hebreen,
gedrukt in slavernije,
d'eerste heerschappije363
genadig ingeruimd.
Astaroth en Chamos vloden,365
Idumeens' en Sidons goden.366
De heidens vloôn
met hun berookte goôn.368

Tweede Tegenzang

370

375

380

Abrahams zaad369
aanbidt nu, vrij van smetten,
naar d'aloude wetten
en Mozes' zuiv're stijl372
de Toeverlaat373
der vromen, volgt hun zeden
na in alle steden.
Al wat een lange wijl
was verstrooid van 't heil der vaad'ren
ziet men wederom vergaad'ren
met vreugd bijeen,
ten schimp der onbesneên.380

Derde Zang
Driemaal in 't jaar
verschijnen twalef stammen382
waar men runders, rammen
te Silo Gode slacht384

363
365
366

368
369
372
373
380
382
384

eerste: aanvankelijke
Astaroth: Astarte, afgodin van de Filistijnen; Chamos: afgod van de Ammonieten
Idumeens': van de Edomieten, een volk dat de landstreek Idumea, gelegen ten zuidwesten
van de Dode Zee, tot woonplaats had; de Filistijnen bewoonden de kuststreek van Idumea;
Sidons: van Sidon, een Phoenicische havenstad
berookte goôn: door rookoffers zwart geworden godenbeelden
Abrahams zaad: de joden, vergelijk vs. 220
Mozes' zuiv're stijl: zie vs. 115
de Toeverlaat der vromen: nl. God
onbesneên: heidenen
twalef stammen: de twaalf stammen die gezamenlijk het volk Israëls vormen
Silo: stad in de landstreek Efraïm waar de Ark des Verbonds staat, de kist waarin de stenen
tafels van Mozes (zie vs. 115) bewaard worden, zie 1 Samuel 4:3-4; Gode: voor God
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385

390

op 't hoog altaar.
De priesters wierook zwaaien
en de Godheid paaien,
gedurig op hun wacht,
waar de bondskist, omgedragen,389
antwoordt op 's aartspriesters vragen,
orakels spreekt,391
wanneer hij bidt en smeekt.

Derde Tegenzang

395

400

Nu Ammon vlucht,
het heidendom ter schande,
uit den gansen lande,
schroomt Ifis Gode niet396
uit eed'le zucht
een willig' offerande,398
hier ten onderpande,399
na al 't geleên verdriet
en de prijs, behaald in 't strijden,
lustig, rustig toe te wijden.402
Of Jephta kwam,403
hier is het offerlam.
IFIS

405

389
391

396
398
399
402
403
405
408
409

De roos van Jericho gaat open405
in 't opgaan van de morgenstond.
Zij heeft de koele dauw gezopen,
het manna viel haar in de mond.408
En Ifis' hart luikt op van weelde409

de bondskist: de Ark des Verbonds
orakels spreekt: de Ark des Verbonds ‘antwoordt’ op vragen van de hogepriester door
schitteringen in de twee edelstenen, Urim (glans) en Thumim (waarheid), die deze op zijn
borst draagt, zie bijvoorbeeld Exodus 28:30 en Leviticus 8:8
Gode: aan God
willig' offerande: vrijwillig offer
ten onderpande: om de belofte van haar vader in te lossen
lustig: blijmoedig; rustig: kloek
Of: wanneer (nu)
roos van Jericho: een woestijnplant die steeds weer helemaal verdroogt, maar opbloeit
wanneer hij bevochtigd wordt
manna: hemels voedsel
luikt op: bloeit op; weelde: genot
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410

415

411
415
416
417
418

en blijdschap, nu zij deze dag
het offer, dat ze zich verbeeldde,411
naar vaders eis voltrekken mag,
het vaderland en 't volk ten zegen,
ten prijz' van God, de Eigenaar
van al, die door verborgen wegen415
Zijn heiligen zo wonderbaar,416
en boven hun begrijp, kan leien.417
Treên w' in, op bommen en schalmeien.418

verbeeldde: voorgesteld heeft
al: al het geschapene
heiligen: uitverkorenen
begrijp: bevattingsvermogen
bommen en schalmeien: tamboerijnen en fluiten
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Tweede bedrijf
IFIS,

Hofmeester, Rei

IFIS

420

425

430

435

Ik heb dus lang de heuvels op en neder419
met deze rei bewandeld heen en weder,
mijn maagdenstaat en jeugd genoeg beweend.
De berggalm heeft onz' lijkklacht nagesteend.422
De zon en maan, bij beurt op haren wagen,423
getuigen hoe ons al te drukkig klagen424
de rotsen zelfs beweegde, west en oost.
Nu kwam, nu kwam ik vader thuis, getroost
- De hemel laat' mijn opzet hem behagen! dit lichaam God en 't outer op te dragen428
voor vaders zeeg' op Ammons heir behaald.429
Het heeft me noch aan wil, noch tijd gefaald.430
Hoe treurt het hof dus eenzaam zonder hoeder?
Het aangezicht van vader en van moeder
te derven slaat mij neer in deze staat.
Gij, stut van 't hof en vaders eerste raad,
weet op wat voet wij stil van vader scheidden.435
Ontvouw nu wat geval hier tussenbeide436
geschoten is, dat vader niet verschijnt.
Dus wordt een hart door uitstel afgepijnd.
HOFMEESTER

440

419
422
423
424
428
429
430
435
436
440
441

Mevrouw was nog nauw bergenwaarts vertrokken,
of Efraïm, gewoon van ouds te wrokken,440
borst tegen hem gelijk een onweer uit,441

dus: zo
berggalm: echo
op haren wagen: vergelijk vs. 324
drukkig: treurig
outer: altaar
Ammons heir: zie vs. 20
gefaald: ontbroken
op wat voet: op welke voorwaarde
wat geval: welke onverwachte omstandigheid
Efraïm: zie vs. 13
borst: barstte
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445

450

als waar' die stam misdeeld in d'eer en buit442
op Ammons heir door vaders deugd bevochten.
Dit dreef hem weer om zulke landgedrochten
te tomen, en - God wou 't - het is gelukt.
Dat tuigt die vaan, de stier, de haat ontrukt.446
Uw moeder reed op zijn ontbod flus derwaarts447
na deez' triomf. Nu spoedt uw vader herwaarts.
Ik wacht hem vast, opdat hij heden hier449
uw hoogtijd, in uw moeders afzijn, vier',450
terwijl ze 't heir in 't veld ziet triomferen.451
IFIS

Wist moeder niet dat ik moest wederkeren
van 't hoog gebergt', gelijk het was gezeid?
HOFMEESTER

455

Zij wist het, maar men heeft haar loos misleid
door vaders last, gelijk het was besteken.455
IFIS

460

465

442
446
447
449
450
451
455
456
457
459
460
462
464

Zou ik voor 't laatst mijn moeder zien, noch spreken?456
O onbescheid! Mocht vader dit van 't hart?457
Ik ben de schrik des doods voorbij; ik tart
de dood en zie haar rustig onder d'ogen.459
'k Heb lang de hals voor vaders zwaard gebogen,460
maar mij dus streng die redelijke eis
ontzeggen? Eer mijn vaderlijk paleis462
verlaten, en nog eenwerf vier paar weken
mij op gebergt', en rots, in bos versteken.464
Ik sterf niet eer ik moeder zie en spreek.
Gij reien, volgt m' al weder naar de streek

misdeeld in d'eer en buit: zie vs. 202
die vaan: de banier, vergelijk vs. 150-156
ontbod: verzoek te komen; flus: zoeven
vast: spoedig
hoogtijd: offerfeest
triomferen: het feest van de overwinning vieren
door vaders last: op bevel van vader; besteken: beraamd
voor 't laatst: voor mijn dood
onbescheid: onbillijkheid
rustig: kloekmoedig
'k Heb... gebogen: ik heb mij met mijn aanstaande dood reeds lang verzoend
Eer: eerder (zal ik)
versteken: verborgen
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470

475

480

485

der heuvelen; vangt weder aan te treuren
en met misbaar 't gewaad van 't lijf te scheuren,
de vlechten uit te trekken; weer verstokt469
in rouw, gezucht, gesteend, gekermd, genokt,470
de galm gewekt die lust schept na te bouwen,471
totdat gehuil en jammerklachten flauwen
van rots in rots. Ik past' op mijn getij,473
nu staat met recht het uitstel weer aan mij.
Mijn speelnoots, dat 's u voor naar d'oude heuv'len.475
Of wij op berg en rots, of outer sneuv'len,
dat 's evenveel. 't Verschilt slechts in de wijs.
Ik offere mijn leven, God ten prijs.
Wat uitstel is niet weigeren te sterven.
Zou ik voor 't jongst ook moeders aanspraak derven.480
't Is nodig haar te spreken, en een blijk
van dankbaarheid, want kwaam' zij op mijn lijk
te zwijmen, 't bloed zou mij vanzelf ontspringen,
het laatste woord gelijk ter keel' uitwringen484
tot een bewijs van kinderlijke trouw,
haar jongste troost, te klein in grote rouw.486
HOFMEESTER

Mevrouw, ai blijf. Tenminste hoor mij spreken.
IFIS

U horen? Neen, men kent uw loze streken,
die moeder, voor mijn aankomst, stuurt van kant.489
HOFMEESTER

490

469
470
471
473
475
480
484
486
489
490

Door vaders last, niet wijd, maar bij der hand.490
Bedaar een poos, all' ogenblik wordt vader
ten hoov' verwacht. Dan spreekt elkander nader.
Verzoek dat gij van moeder afscheid neemt.

verstokt: volhardend
genokt: gesnikt
galm: echo
Ik past' op mijn getij: ik zorgde ervoor op de afgesproken tijd aanwezig te zijn
dat 's u voor: ik ga u voor
voor 't jongst: in mijn laatste ogenblikken
gelijk: als het ware
jongste: laatste
stuurt van kant: wegstuurt
Door vaders last: op bevel van uw vader
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IFIS

En slaat hij 't af?
HOFMEESTER

495

Zijn hart is niet vervreemd
van liefde. Hij bewil'gd' u vier paar weken
en stelde 't uit.496
IFIS

Die tijd is nu verstreken.
HOFMEESTER

Uw vader bindt zich niet zo stipt aan tijd.
IFIS

Zo vader acht dat dit geen uitstel lijdt,
hoe dan toe?499
HOFMEESTER

500

Hou slechts aan met droevig smeken.
Heeft hij u ooit van uw verzoek versteken?500
IFIS

505

510

496
499
500
502
506
509

Verzoek staat vrij, het weigeren aan hem.
Ik hoor zijn spraak gelijk een engels stem.502
Als vader spreekt, wat heeft een kind te zeggen?
'k Wil voor hem op mijn aanzicht nederleggen
en schroom geen dood, maar ongehoorzaamheid.
Betuig hem hoe ik nederkwam, bereid506
ten outer, als een willig' offerande.
Schoon 't zwaard mij treff', het vuur dit lichaam brande
tot stof en as, 'k getroost mij zo 't God voegt,509
als vader en vrouw moeder zijn vernoegd.

't: het offer
hoe dan toe: wat dan
van uw verzoek versteken: uw verzoek afgeslagen
een engels stem: de stem van een engel, dus: een stem waaraan men moet gehoorzamen
nederkwam: van de bergen afgedaald kwam
ik getroost... voegt: ik berust in Gods beschikking

Joost van den Vondel, Jeptha, of offerbelofte. Koning David hersteld. Faëton, of roekeloze stoutheid

45
'k Gebruik mijn recht, hoef niemand dit te vergen.511
Genoten, volgt m' al weder naar de bergen.
HOFMEESTER

515

520

525

Heeft moeder zich van mijnen raad gediend,
houdt vader mij voor zijnen oudsten vriend
en eersten raad van al zijn staatsvertrouwden,513
hiet moeder mij u minzaam onderhouden,516
toen zij vertrok, totdat ze wederkwaam',
en is er niets een kind meer aangenaam
dan zich geheel naar moeders wil te schikken wacht vader die wij hier all' ogenblikken
verwachten en vertrouw wat wij met raad
vermogen, u ten dienst' in deze staat.522
Uw hoogheid hoeft ons nergens in te sparen.
Deez' stramme leên en grijze zilverharen,
dit voorhoofd, van de ouderdom geploegd
vol rimpelen, verzoeken dat g' u voegt.526
Belieft het u, tree binnen, hoor ons spreken.
REI

Mevrouw, ai hoor, en luister naar zijn smeken.
JEPHTA,

Heirmeester

JEPHTA

530

511
513
516
522
526
529
532
534

Heirmeester, dat ging wel. Ik dook nauw in529
het eikenbos, of mijne gemalin
stoof ons voorbij. Gij zaagt hoe aan haar zijde
de slotvoogd 't bos van Efraïm vermijdde.532
Al hoorde men tot nog toe geen gewag
van 't geen er smeult, het moet nu aan de dag.534

vergen: verzoeken
staatsvertrouwden: vertrouwde raadslieden in staatszaken
hiet: beval; onderhouden: gezelschap houden
staat: omstandigheden
dat g' u voegt: dat u zich schikt
Heirmeester: legeraanvoerder; dit zwijgende personage is niet in de lijst van ‘Sprekende
Personaadjen’ opgenomen
't bos van Efraïm: een bosrijk gebied in Gilead
't geen er smeult: nl. de geheime plannen om Ifis te offeren
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535

540

545

550

555

560

565

535
536
539
544
546
547
550
551
552
555
557
559
562
564

Hier staat het hof ten hemel opgetogen.535
Wij zagen 't eer met vreugd en vrolijk' ogen,536
maar sedert ons de hoop van onze stam
ter hofpoort' uit met bommen tegenkwam,
toen Ammon ons ten roof viel met zijn vanen,539
aanschouwden wij deez' poort nooit zonder tranen,
en 't hart vol druk. Wat baat het dat een heer,
gezegend, trots en heerlijk triomfeer',
de vleugels van de vijand koom' te korten,
als hij gekeerd zijn stamhuis in ziet storten.544
Een vorst leeft meest tot heil van 't algemeen;
of deelt hij in 't gemeen, dat is alleen546
voor 't enig oir, van boven hem gegeven547
om na zijn dood in 't enig oir te leven.
Deez' hoop wordt mij ontweldigd, en ik moet
God loochenen of scheiden van mijn bloed,550
onnozel bloed dat van 't altaar zal leken.551
Wat baat die stier, ter hoftinn' uitgesteken552
tot 's vijands schimp, gesleurd in bloed en stof.
Een feller zwaard treft heden Jeptha's hof,
waar Efraïm en Ammon om zal vieren,555
herwinnen al d'ontrukte krijgsbanieren.
Het dwarse lot zet heden ruim betaald557
die trotse zeeg', op beid' in 't veld behaald.
Trek in de stier. Wat vordert dit braveren?559
't Is uit met mij. De kans was lang aan 't keren,
toen in 't gevaar des lands mijn droeve ziel
die hoog' altaarbeloft' uit nood ontviel,562
onkundig dat, tot boete van elks lijden,
dit woord mij eerst de hartaêr af zou snijden,564
dan 's dochters hals. Och woord, een zwaard, gesmeed

het hof... opgetogen: het tot aan de hemel reikende hof
eer: vroeger
Ammon: zie vs. 20
gekeerd: bij zijn terugkomst
deelt hij in 't gemeen: wanneer hij deelt in de welvaart van zijn onderdanen
oir: erfgename
bloed: kind
onnozel: onschuldig
die stier: zie vs. 150-156
vieren: jubelen
dwarse: weerbarstige
vordert: baat; braveren: pralen
hoog' altaarbeloft': plechtige belofte een offer te brengen, zie Richteren 11:30-31
dit woord: deze belofte
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570

575

van Ammons wraak! O onherhaalbaar' eed!566
Hoe sprong mijn hart toen Ifis werd geboren.
Deez' overwinst en schat wordt nu verloren568
door schipbreuk van een enig enkel woord.
Hoe stom en stil is nu dezelfde poort,
waaruit zij mij met bommen in kwam halen,
en zegezang, en blijde morgenstralen
der ogen, als de dageraad der jeugd
mij tegenblonk en oplook met een vreugd574
die snel verdween, gelijk bij zomerdagen
de held're lucht betrokken wordt met vlagen.
Mij dunkt ik hoor mijn dochter wederom,
zij heet me nog met bommen wellekom.
IFIS,

Jeptha

IFIS

580

585

590

595

566
568
574
579
581
583
585
587
592
595

Ter goeder uur' omhels ik vader weder579
en schrei van vreugd. Een maagdenhart is teder,
zowel in rouw, als blijdschap weer te staan.581
Tot tweemaal heeft de wisselbare maan
haar horens in een ronde kring gebogen583
na mijn vertrek ten berg', uit vaders ogen.
Nu is er niets dat mij vervaren kan.585
Indien ik nog de kroon in 't harte span,
gelijk voorheen, laat mij mijn liefde blussen,587
heer vader, gun m' uw mond nog eens te kussen.
Wat wordt mijn hart van droefenis verlicht,
nu God mij gunt uw hemels aangezicht
t'aanschouwen. Kon ooit zon, op tin en daken
van 't hof, mij meer verkwikken, meer vermaken592
dan uw gezicht, genadig mij gegond.
Geloofd zij God, dat vader ongewond
en gaaf verschijnt van waar ontelb're punten,595

onherhaalbaar': onherroepelijke
overwinst: kind
oplook: openging
Ter goeder uur': gelukkig
zowel... staan: zowel in het weerstand bieden aan smart als het doorleven van vreugde
horens: de punten van de maansikkel
vervaren: angst aanjagen
blussen: bevredigen
vermaken: doen opleven
punten: pijlpunten
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600

geschut en speer het op zijn leven muntten.
Wie had die storm verwacht van Efraïm.597
Maar afgunst volgt de krijgseer, als de schim598
het lichaam. Doch wat hindert dat benijden,
als 't Gode, die u handhaafd' onder 't strijden,
en Zijnen will' alleen op 't hoogst behaagt.
't Is beter zo benijd, dan droef beklaagd.
JEPTHA

605

610

615

620

Och dochter, och, uw aangename woorden
zijn pijlen die mijn hart nog eens vermoorden.
Nu leef ik eerst terecht beklagenswaard,
of sterf en voel al levende het zwaard,606
het zwaard des doods, door mijnen boezem dringen.
Geen vijand durft van buiten mij bespringen.608
Hij zit m' in 't hart, de strijd gaat aan in mij.
Daar kiezen mijn gedachten elk haar zij,
beginnen 't zwaard om strijd opzij te gorden.
Zij zetten zich gewapend in slaghorden.
Het vaders hart is al te nauw een veld
voor zulk een strijd en gruwelijk geweld.
Waar heul gezocht? Waar vind ik troost en bijstand?
Och, Jeptha heeft zichzelf alleen ten vijand.
Geen Efraïm, noch Ammon randt hem aan
in 't hart. Kon een getij ooit sterker gaan,
wanneer de zee op strand en steenrots barrent,619
ter helle daalt en oprijst aan 't gestarrent.
Mijn enig oir, o dochter, gij ontroert621
uw vaders bloed. Waar word ik heengevoerd!
IFIS

625

597
598
606
608
619
621

Nu vader, draag uw hartewee geduldig.
Ben ik, och arm', aan uw ellende schuldig,
aan uw verdriet? Vaar voort en straf me vrij.
Ontlast uw ziel, ik neem de schuld op mij

storm: aanval
schim: schaduw
of: of beter gezegd, ik
durft: behoeft
barrent: brandt
oir: erfgename
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en op mijn ziel, dan is de strijd ten ende.
Gij blijft gepaaid, ik vaar uit deez' ellende.628
JEPTHA

630

635

640

645

650

628
630
631
632
634
635
637

639
640
642
644
647
648
649

O dochter, hoor mijn rouwklacht met geduld.
Ik hou u vrij: uw vader draagt de schuld.630
Had hem een lam eerst uit de stal bejegend,631
of witte vaars, toen hij, van God gezegend632
en zegerijk naar 't hof kwam uit de slag men had ze God geofferd, als men plach,634
te Silo, waar de Godheid, in het midden635
van 't heiligdom, op 's hogepriesters bidden
orakels spreekt, op cherubijnen rust.637
Nu zijt ge mij bejegend, onbewust
van mijn beloft' en roekeloos beloven,639
dat mij zo duur verbindt aan God daarboven.640
Het aangaan van die zware slag en tocht
beroofde 't brein van dieper achterdocht.642
Nooit dacht ik God een offer op te dragen
van mensenbloed, veel min één van mijn magen,644
en allerminst mijn dochter, 't enig kind,
mijn levens hoop, mijn kroon. Wat straf verblindt,
vervoert m' in dit beloven zonder palen,647
een woord, te zwaar om door de hals te halen.648
Gelukkig die zijn woord herhalen mocht.649
Al d'eer verdwijnt, die 't zwaard met God bevocht.
Ik zocht het volk een weg tot heil te banen
door 's vijands bloed. Nu drijft mijn hof in tranen
en zuiver bloed. Dit offer, God gewijd,
zal eeuwen lang nog smoken na mijn tijd.

gepaaid: bevredigd; uit deez' ellende: uit de ellende van het aardse leven
Ik hou u vrij: ik acht u vrij van schuld
bejegend: tegemoetgekomen
vaars: koe
plag: placht
Silo: zie vs. 384
orakels spreekt: zie vs. 391; cherubijnen: in de bijbel heet het dat God van boven de Ark des
Verbonds, zich bevindend tussen twee cherubijnen, tot de hogepriester zal spreken, zie Exodus
25:22
roekeloos: ondoordacht
duur: heilig
achterdocht: nadenken
magen: familieleden
zonder palen: buitensporig
woord: belofte; door de hals te halen: terug te nemen
herhalen: terugnemen
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IFIS

655

660

665

670

Uw onschuld zal bij allerhande staten655
all' eeuwen zich alomme horen laten.
Geen kinderhaat verrukt u tot deez' daad.657
Gij waart tot nog, naast God, de toeverlaat
des vaderlands en hebt door zoveel slagen
de onderdaan, als onder 't hart, gedragen,
Gods wet beschut, dat Masfa, Levi's stad,661
nooit vromer, noch oprechter rechter had.662
Het stamhuis volgt geen heidense geboden,
dient Astaroth, noch Baäl, noch de goden664
van Syrie en oud Sidon, noch voedt smook665
voor Ammons goôn en Moabs hels gespook.666
Elk zit gerust in schaduw van zijn eiken
en vett' olijf, zo wijd uw zwaard kan reiken.
Dies zal uw naam van stam tot stam, te boek,669
beschamen en verduren 's haters vloek.670
JEPTHA

't Godvruchtig kind spreekt loffelijk en eerlijk671
van d'ouderen, maar midlerwijl is 't deerlijk672
d'onschuldige te zien in stervensnood.
IFIS

675

Is sterven dan zo jammerlijk? De dood
klopt aan de deur van allerlei geslachten.
JEPTHA

Zo strooit het volk de lijk- en jammerklachten676

655
657
661
662
664
665
666
669
670
671
672
676

staten: standen
verrukt: vervoert
dat: zodat; Masfa: zie vs. 29; Levi's stad: zie vs. 337
vromer: dapperder
Astaroth: zie vs. 364; Baäl: een afgod die onder meer door de Filistijnen aanbeden werd
Syrie: Syrië, ten noorden van Israël, waar in de oudheid bijvoorbeeld ook Baäl aanbeden
werd; Sidon: zie vs. 367; voedt smook: brengt brandoffers
Ammons goôn: zie vs. 364, vergelijk Richteren 10:6; Moabs hels gespook: de afgoden van
de Moabieten, een heidens volk ten zuidoosten van de Dode Zee
Dies: daarom; te boek: wanneer hij (nl. ‘uw naam’) in de geschiedboeken vermeld wordt
verduren: bestand zijn tegen
eerlijk: eervol
deerlijk: treurig
Zo: nl. als sterven niet treurig zou zijn, dan...
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680

al t'ijdel uit op ieders henevaart.677
Is sterven rouw, noch jaargetijden waard,678
men mocht met recht all' ijd'le tranen sparen.
Doch 't scheelt nog veel of iemand op zijn jaren,
bedaagd, en oud, en stram ten grave gaat,
of één die jong in 's levens dageraad
het sterflijk kleed ontijdig af moet leggen.683
IFIS

685

Zij hebben beid' al even veel te zeggen,
't zij oud of jong: de dood schroomt jong, noch oud.
JEPTHA

Natuurlijk staan wij all' in 's doods gewoud.686
Natuurlijk geeft het lemmet vlam, noch dampen687
als d'olie is verbarrend in de lampen,688
maar 't lijdt geweld als 't licht wordt uitgeblust.689
IFIS

690

695

700

677
678
683
686
687
688
689
691
692
698
699

Een schone dood wordt minnelijk gekust
voor haren mond en rozenrode kaken.691
Ik voel mijn geest naar zulk een afscheid blaken.692
Een ander sterv' en kwijn' op 't muffe bed,
van schreienden en huilenden bezet,
en teer' schoon uit op hongerige koortsen mij lust het op het licht van offertoortsen,
op blijde galm van vedel en schalmei,
gelijk een bruid bekranst, van rei bij rei698
bestuwd, niet zwak, maar moediger en stouter699
mijn groene jeugd de Godheid op het outer
op t'offeren. Ai vader, treur niet meer.
Uw dochter schijnt geschapen tot deez' eer,
die weinigen ter wereld mag gebeuren.
Ik sta bereid. De tijd is uit van treuren.

al t'ijdel: zonder enige grond
jaargetijden: herdenkingsplechtigheden
ontijdig: te vroeg
Natuurlijk: volgens de natuur der dingen; 's doods gewoud: de macht van de dood
lemmet: kaarspit
verbarrend: verbrand
't: nl. het lemmet (vs. 687)
kaken: wangen
blaken: verlangen
van: door
bestuwd: omringd
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705

710

De hemel biedt van verre mij de hand
en zijne trouw. Ik kus dat dure pand,
behoudens nog een minnelijke bede.
Nu zijt getroost, en stel uw hart te vrede.708
Een beed' alleen - verdient uw kind gehoor verzoekt het slechts en daarop treedt het voor.710
HOFMEESTER

715

720

De wijze sterft vrijwillig doch voorzichtig,711
zo 't God behaagt. Het sterven is gewichtig
en van belang. De vader blijft al stil
voor eerst vernoegd met 's dochters vrije wil.714
De bede die gij vader legt te voren,
daar zal hij u, of uwen stoet op horen.
Wat billijk is, wordt niet uw beed' ontzeid.
Volhard terwijl in onderdanigheid.
De vader ga de dochter voor naar binnen.
Zo groot een zaak eist rijp beraad, en zinnen.
REI VAN MAAGDEN

Eerste Zang

725

730

708
710
711
714
721
723
724
726
730

Aartsvader Jozef, och,721
zo gij ten graav' uit nog
eens uw hoofd, lang beroofd van zijn stralen,723
opstaakt in 't staatsbedrog,724
verreest gij van de dood
en zaagt uw bloed in nood726
met geduld vaders schuld gaan betalen,
en 't ijs'lijk slagzwaard bloot hoe zoud' u 't grijze haar
te berge staan zo naar!730
Zoudt ge niet van verdriet weer verzinken,

zijt getroost: toon berusting
daarop treedt het voort: vervolgens gaat uw kind voort, naar het altaar
voorzichtig: met oog voor de consequenties
voor eerst: voorlopig; vernoegd met: berustend in
Aartsvader Jozef: één van de patriarchen van het joodse volk, van wie Jeptha in een rechte
lijn afstamt
stralen: luister, nl. als onderkoning van Egypte, vergelijk Genesis 41:39-40
staatsbedrog: politieke intriges
bloed: afstammeling, nl. Ifis
naar: angstaanjagend
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735

uit schrik voor dit altaar?
Of zoudt g' uit onverdrag733
niet schutten deze slag,734
eer de hand haar in 't zand kwaam' te klinken,735
eer 't hoofd gevallen lag?

Eerste Tegenzang

740

745

750

Ter wereld staat niets stil.
Op 's hemels ronde spil
draait het rad staat en stad ongestadig739
door pais en krijgsgeschil.
Het groot beweegt het kleen.
Door duizend moeilijkheên
rolt de tijd en verslijt ongenadig,
verbrijzelt staal en steen.
De hoogste wijsheid, God,
heeft geen bestendig lot
hier beneên in 't gemeen toebeschoren.
In 't purper zit de mot.
De roest verteert het staal
en glans van schoon metaal.
Als een klank van gezangk in de oren
verdwijnt al 's werelds praal.

Tweede Zang

755

760

733
734
735
739
753
757
758
759

Asneeth', aartsmoeder, hoe753
was u zo blij te moê,
toen gij rijk zat te prijk, na het trouwen,
en Jozef juichte toe,
daar Faro 't bruiloftsfeest757
bekleedde, blij van geest,758
om u beid' aan de rei t'onderhouwen,759
als gij de hemel preest.

uit onverdrag: omdat gij het niet dulden kunt
schutten: verhinderen
klinken: neersmakken
het rad: het rad van fortuin
Asneeth': Asnath, een van de echtgenotes van Jozef, zie vs. 226
daar: terwijl; Faro: de Egyptische farao had Jozef Asnath, de dochter van een priester, tot
vrouw gegeven, zie Genesis 41:45
bekleedde: bij woonde
u beid' [...] t'onderhouwen: om in het gezelschap van u beiden te zijn; aan de rei: bij de dans
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765

Hoe luttel kon men toen
bedenken en vermoên
dat een beeld, aangeteeld van u beiden,763
zou sterven, 't land ten zoen,
Manass', uw oudste zoon,765
zien vallen zijne kroon
in het stof, daar al 't hof dit beschreide
met een bedrukte toon.

Tweede Tegenzang

770

775

780

763
765
769
771
775

782
784

Manasses naam meldt dat769
de vader schoon vergat
ongeluk, ramp en druk, eer geleden,771
nu hij naast Faro zat
als 's rijks geheime raad,
ten steun van hof en staat,
tot een wijk van al 't rijk dat verlegen,775
verhongerd kwam om raad.
Och, mochten wij ons leed,
de slag van Jeptha's eed
die ons smart in het hart ook vergeten.
Wat grimt dit schouwspel wreed.
Aartsvader, kom in 't licht,
kom red d'onnooz'le nicht,782
kom ontbind 't lieve kind van deez' keten.
Bewaar een grootvaêrs plicht!784

beeld: nakomelinge; aangeteeld: afstammende
Manass': zie vs. 161
Manasses naam meldt: de naam Manasse betekent: ‘Hij die doet vergeten’, vergelijk Genesis
41:51
eer: vroeger
wijk: steun; aan het hof van de farao van Egypte had Jozef een dreigende hongersnood
voorzien en aan hem was het te danken dat men bijtijds extra voorraden aangelegd had, zie
Genesis 41; verlegen: in ellende
nicht: nakomelinge
Bewaar: vervul
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Derde bedrijf
JEPTHA,

Hofmeester

JEPTHA

785

Gij onderzocht bij wijl mijn gemalin785
na mijn vertrek?
HOFMEESTER

790

795

Ik toetste meer of min
hoe 't lag in haar gedachten, doch met schromen.
Een vrouw is teer, men dorst niet nader komen
om achterdocht te schuwen. Had zij iet
geroken van 't genakende verdriet,
en hoe het kind ten berge met haar reien
vertrok om daar de maagddom te beschreien wat ging ons aan? Hoe had men haar gered?793
Zij waar' al dood, of lag van schrik te bed.
Nu trok z' u na, tot dankbaarheid gedreven
om d'overhand, u weer van God gegeven.
Zij smelt schier van verlangen naar het kind,
het enigst één dat zij naast God bemint.
JEPTHA

800

805

785
793
800
802
803
804

Ter wereld leeft geen droever man en vader.
De rouw gaat nu in arbeid. Hoe deez' nader800
aan 't baren is, hoe mij de last meer smart,
en met die last ontzinkt me zin en hart.802
Een ander meldt zijn rouw, mag zich verluchten,803
maar ik ontzag en vreesd' een zucht te zuchten804
en kropte mijn verdriet in nacht en dag.

onderzocht: polste
wat ging ons aan: wat zou ons dan overkomen zijn
gaat nu in arbeid: doet pijn als barensweeën
zin en hart: verstand en moed
zich verluchten: lucht geven aan zijn gemoed
ontzag: schroomde
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HOFMEESTER

Zij merkt' al dat u iets op 't harte lag.
JEPTHA

810

815

820

825

830

807
810
812
813
814
816
817
819
821
824
826
827
832

Zij vroeg eerst wat mijn moedig hart mocht prangen807
na zulk een zeeg' en eer, van God ontvangen.
Toen steld' ik mijn gelaat gelijk een held
die triomfeert, en niet als 't was gesteld.810
Heel anders dan toen Ammons heir te paarde
ons opkwam met den schitterenden zwaarde,812
Gods stamhuis dreigd' alleen in mijnen hals813
t'onthalzen. Toen m' in zoveel ongevals814
niets overschoot dan God, in 't voorst der troepen,
met een altaarbeloft' om hulp te roepen,816
op 't off'ren wat ter poort' uit van mijn hof817
mij eerst gemoet', alleen Gods naam ten lof.
Ik dacht niet dat zij d'eerste mij zou groeten,819
uit deze poort met zang en bom gemoeten,
stof geven aan de vader, in die staat821
van schrik en rouw, te scheuren zijn gewaad.
Ik dacht niet dat mijn dochter d'offerande
moest strekken, die zichzelf voor 't land te pande824
zou stellen en vrijwillig ten altaar
zich wijden, mij gelijk een zegenaar826
omhelzen, als ik 't jammer kwaam' te mellen.827
‘Och’, sprak ze, ‘Gun m' alleen dit uit te stellen,
twee maanden op 't gebergt' mijn maagdenstaat,
het ondergaan van 's levens dageraad
met mijnen rei weemoedig te bewenen.’
‘Och vader’, bad ze, ‘Och vader, rust van stenen.832
Hebt gij dit God gezworen met een eed,

prangen: kwellen
niet als... gesteld: niet zoals het met mij gesteld was
ons opkwam: tegen ons oprukte
Gods stamhuis: het volk Israëls
t'onthalzen: te doden; ongevals: rampspoed
altaarbeloft': belofte een offer te brengen
wat ter poort' uit: het neutrum (‘wat’) wijst er in deze formulering duidelijk op dat Jeptha
aan een dier en niet aan een mensenoffer denkt, vergelijk Richteren 11:30-31
d'eerste: als eerste
stof: aanleiding; staat: toestand
strekken: zijn
zegenaar: overwinnaar
als: wanneer; jammer: onheil; mellen: mededelen
rust van stenen: staak het weeklagen
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835

840

845

850

ik off're God mijn leven, ben gereed
te sterven, 't volk met mijne dood te zeeg'nen,
mijn zuiver bloed op 't land te laten reeg'nen,
te storten, al de stammen tot een zoen.’
Dus voer ze heen, gaf moeder geen vermoên.838
Dat jammer zou haar tijds genoeg bedroeven.839
Hoe wordt mijn hart beklemd gelijk met schroeven.
Wij hadden 't u ter nood geopenbaard.841
Och, Ammon, rand vrij Jeptha met uw zwaard
en zeisen aan, het staat hem licht te sneven.843
'k Vond heil in 't veld, maar thuis noch lust, noch leven.
Een woord, uit nood gesproken, velt me neer.
Geen Ammon dreigt me nu met zwaard en speer,
ik heb mijzelf ten vijand, sta benepen.847
Mijn eigen zwaard is tegen mij geslepen.
'k Heb al de staat tot tweemaal trots gered849
uit slavernij. Nu strijd ik met mijn bed850
en erfgenaam', en ga in haar verloren.
Ter kwader uur' is zij, helaas, geboren
van mij, die mij alleen ten vijand heeft.
Ik heb mijn hoop en zegen overleefd.
HOFMEESTER

855

Gij hebt voorheen u moediger gedragen855
in 't scheiden.
JEPTHA

860

838
839
841
843
847
849
850
855
856
857
859
860
861

Zeg: mijn hartewee met knagen856
in 't hart gesmoord. Het uitstel streelt de pijn857
en geeft van ver de rampen and're schijn,
maar anders is 't van ver, en onder d'ogen859
wat anders. Och, de dood grimt voor mijn ogen,860
zij tast de stam in d'afkomst aan te stout.861

vermoên: reden tot achterdocht
tijds genoeg: vroeg genoeg
ter nood: ternauwernood, haast niet
staat: valt; sneven: sterven
benepen: in het nauw gedreven
al: geheel; trots: moedig
Nu strijd... bed: nu richt ik mijn huwelijk te gronde
voorheen: nl. toen hij van Ifis afscheid nam
met knagen: onder knagende pijn
streelt: verzacht
onder d'ogen: van nabij
grimt: grijnst
stout: fel
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865

870

875

Mijn aders slaan, de leden worden koud862
en sidderen. Nooit schroomd' ik onder 't horten863
der heiren, waar gehele benden stortten
rondom mijn lijf. Nu treft me schrik op schrik.
Geen vader leeft rampzaliger dan ik,
zo 't leven heet all' ogenblik te sterven,
verstoken van zijn hoop, en bloed, en erven.
Wat 's Jeptha's huis? Een lichaam zonder hoofd.
Dit had ik mij van Ifis niet beloofd,870
maar hoopte nog uit grootvaêr Jozefs asse871
op stoel te zien de glorie van Manasse,872
één die - gelijk held Gideon weleer873
de koningen, gekroond langs 't Rode Meer,
in Midian Gods erfdeel leerde ruimen -875
dit zeestrand zou van Filistijnen schuimen.876
Nu stort deez' hoop in d'as van 't offervier
en smoort in bloed. Wat troost, wat raad is hier?
HOFMEESTER

880

885

862
863
870
871
872
873

875
876
882
883
884
886
888

'k Heb dikwijls bij de landvoogd d'eer genoten
dat zonder mij niets wichtigs werd besloten,
noch vastgesteld in 's lands geheime raad,
tot heil des volks en noodweer voor de staat,882
maar vond nooit stuk zo zwaar in 't overwegen883
als dit. Hier wil des hemels vloek of zegen884
op volgen. Eer of schande hangt hieraan.
De schaal van 't brein zal heen en weder slaan,886
haar tong u wijs of onvoorzichtig noemen,
elk, naar zijn drift, dit kronen of verdoemen.888

slaan: bonzen
horten: stoten
beloofd: voorgesteld
grootvaêr Jozefs asse: zie vs. 721
op stoel: ten troon; Manasse: zie vs. 161; de glorie van Manasse: nl. een toekomstige zoon
van Ifis
één die: nl. een toekomstige zoon van Ifis; Gideon: een held uit het huis van Manasse die de
koningen Ziba en Salmona der Midianieten verslagen heeft, een volk dat woonde ten oosten
van de Golf van Akaba, die uitmondt in de Rode Zee, zie Richteren 5 en 6
Gods erfdeel... ruimen: het ons door God toegewezen land dwong te ontruimen
dit zeestrand: nl. het westelijk deel van Israël, waar het volk van de Filistijnen woonde;
schuimen: zuiveren
noodweer voor: ter verdediging van
stuk: een zaak
wil: zal
De schaal van 't brein: de weegschaal van het verstand
drift: neiging; kronen: verdedigen
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890

d'Eén schat u vroom in 't houden van Gods eed,
een ander scheldt u goddeloos en wreed.
De heiden en besneden zal 't waarderen891
mensofferen en wreedheid hieruit leren.
Een landvoogd die de stammen zal gebiên
naar Mozes' stijl, hoeft uit en om te zien.894
JEPTHA

895

't Was uitziens tijd eer wij de bogen spanden
om Ammons heir gewapend aan te randen,
eer Gode blind het offer werd gewijd.897
Nu is 't te spa en uit-, noch omziens tijd.
De tijd staat pal, men mag de eed niet krenken.899
HOFMEESTER

900

905

910

't Gevolg van 't werk geeft machtig achterdenken,900
want anders is 't van achter, en van voor
wat anders. Wat scherpziende ziet hierdoor?
't Beloven scheen u nodig voor het strijden,
nu ziet gij dit van achter, dus in lijden,
met naberouw vast na, nu drukt en smart905
u deez' beloft' en valt u op het hart
gelijk een steen. God wil uw hart verlichten.907
Eenzelfde zaak heeft menig' aangezichten,
naar dat ze wordt gedraaid, gewend, gekeerd
op 's mensen oog. Dit wordt met rouw geleerd910
en schand', en schâ. Zo leert men al zijn leven.
JEPTHA

Nog blijven wij op twijfelingen zweven.
HOFMEESTER

Hier strijden twee noodpunten tegen één.913
Kies één van beid', of rust en kies er geen.

891
894
897
899
900
905
907
910
913

besneden: jood; waarderen: beoordelen van
naar Mozes' stijl: zie vs. 115; hoeft: moet
Gode: aan God; blind: onbezonnen
staat pal: staat vast
geeft machtig achterdenken: maakt zorgvuldige afwegingen vooraf noodzakelijk
vast: voortdurend
wil: moge
op: voor
noodpunten: alternatieven

Joost van den Vondel, Jeptha, of offerbelofte. Koning David hersteld. Faëton, of roekeloze stoutheid

60

JEPTHA

915

Die rusten mocht. Een dag is haast verstreken.915
HOFMEESTER

Opofferen of uw belofte breken
staat hier in uw bedenken. Kies en deel.917
JEPTHA

Voor 't zweren stond ik nog op mijn geheel,
toen had ik keur te zwijgen of beloven.919
HOFMEESTER

920

Uw vijand ligt verslagen, gij staat boven.
JEPTHA

Om jammerlijk te vallen in mijn bloed.921
De zege viel mij toe op deze voet.922
HOFMEESTER

Wat voet? Dat gij uw dochter God zou slachten,
opoff'ren?
JEPTHA

Nooit schoot dit in mijn gedachten.
HOFMEESTER

925

Hoe staat gij dan verbonden aan uw woord?
JEPTHA

Mijn eed staat vast. De Godheid heeft gehoord
Hem wijden wat mij 't eerst' uit mijne poorte927
gemoeten zou.
HOFMEESTER

Geen die in haar geboorte
u zaligd' en de naam van vader gaf,929

915
917
919
921
922
927
929

haast: snel
in uw bedenken: ter overweging; kies en deel: maak een keuze
keur: de vrije keuze
bloed: nakomelingschap
op deze voet: op deze voorwaarde
Hem wijden: dat ik Hem zou wijden
zaligd': gelukkig maakte
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930

maar eer een kalf, of wat ten heuvel af
kwam huppelen, het waar' dan kalf of stieren.
De wet beveelt de Godheid stomme dieren
op t'offeren.
JEPTHA

935

De naam van dier is mee933
de mens gemeen, zowel als 't stomme vee,
en mens en vee zijn onderdaan aan 't sterven.935
HOFMEESTER

940

945

Men onderscheidt met recht die rede derven936
van dieren, klaar met licht van reên verlicht.937
Waar is de wet die iemand houdt verplicht
aan 't offeren van redelijke zielen?939
Dat is geen wet handhaven, maar vernielen.
Doch d'uitspraak en het oordeel van de wet941
is aan de mond der priesteren gezet,942
bewaarders van de wet en Mozes' boeken.943
Ik raad u bij de priester raad te zoeken,
en wetgeleerd', om niet zo los te gaan.945
JEPTHA

En vinden zij dit off'ren ongeraên,
hoe dan toe? Kan ik staan op hun besluiten,947
hen volgen, mijn geweten gaan te buiten?
HOFMEESTER

950

933
935
936
937
939
941
942
943
945
947
950
952
953

Zij zullen niets besluiten zonder reên
en klaar bewijs. Zo leert men onderscheên950
de letter en de zin van 's hemels woorden,
wat offeren verschilt van kindermoorden.952
Bestemmen zij dit offer met bescheid953

mee: evenzeer
onderdaan: onderworpen
die: schepselen die
dieren... verlicht: nl. mensen
redelijke zielen: met verstand begaafde schepselen
d'uitspraak en het oordeel: de interpretatie en de beoordeling
gezet: voorbehouden
Mozes' boeken: zie vs. 115
los te gaan: lichtvaardig te handelen
hoe dan toe: wat dan; staan op: mij beroepen op
onderscheên: onderscheiden
wat: hoezeer
Bestemmen: goedkeuren; met bescheid: op goede gronden
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955

960

965

en schijn van reên, hun geloofwaardigheid,954
hun aanzien geeft uw daad bij 't volk een luister,
al dwaalde gij. De priester, om niet duister956
te wandelen, schoon hij de wet verstaat,
gaat zelf bij God en Zijne hut om raad.958
Dus raakt gij best deez' zwarigheên te boven,959
dus wordt de schuld van uwen hals geschoven
op 's priesters hals, indien er is gefaald.
Hoe heeft Gods volk in't off'ren eer gedwaald962
van God, die hun de wet, om niet te missen,963
genadig schonk. In welke duisternissen
vervielen zij die blind hun eigen vrucht965
het heilloos spook opdroegen, ene vlucht966
van afgoôn. Kon de hemel dit behagen?
JEPTHA

970

975

980

954
956
958
959
962
963
965
966
968
969
973
977
982

Geenszins. Zijn vrucht de afgrond op te dragen,968
wie zich zo dwaas in 't offeren verliep -969
ik draag mijn vrucht Hem op die alles schiep,
de Eigenaar en Heer van alle dingen,
die mij beschutt' en Ammons macht kon dwingen.
Maar aangezien het raadzaam schijnt Gods mond973
te spreken voor het off'ren - laat terstond
de priester en de wetgeleerd' ontvouwen
op welk een grond dit outer staat te bouwen.
God sterk' ons in de barning van die nood.977
Hier worstelen het leven en de dood,
de schand' en eer, de vloek en zegen t'zamen,
godvruchtigheid en liefd', het betamen
en schrik'lijkheên - och, hartstorm al te zwaar!
Hier loopt mijn ziel of staatsheil groot gevaar982

schijn van reên: klaarblijkelijk goede argumenten
duister te wandelen: te dwalen
Zijne hut: Gods tabernakel te Silo, zie vs. 384 en vs. 391
Dus: aldus
eer: weleer
de wet: zie vs. 115
vrucht: kind
heilloos spook: hels monster; er werden bijvoorbeeld kinderen geofferd aan Moloch, een
afgod van de Ammonieten, zie onder meer 2 Koningen 23:10 en Jeremia 32:35
afgrond: hel
verliep: zou bezondigen
Gods mond: de priester
barning: branding
staatsheil: het heil van mijn positie als landsbestuurder
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985

van schipbreuk. Och, wat zijde zal ik kiezen?
Gods zegen, of de gunst des volks verliezen
verschilt teveel. Doch 't eerste weegt wel meest.
Hoe wankelt hier mijn aangevochten geest.
HOFPRIESTER,

Wetgeleerde, Jeptha

HOFPRIESTER

God spaar' de telg van Jozef en Manasse.987
WETGELEERDE

Dat zij gelijk een ceder eeuwig wasse,988
het ganse land beschaduw' met haar kroon.
JEPTHA

990

De hemel spaar' en zegen' Arons zoon990
en Levi's zoon, leidsterren der geslachten991
die op de troost van God Messias wachten.992
HOFPRIESTER

Wat horen wij? O, onverwinb're held,
wat offer is 't dat uw gemoed ontstelt?
995 Eist d'Opperste dankoffer, outervieren,995
een rijke gaav' van honderd witte stieren
voor uwe zeeg' op Ammons heir behaald?
Trek op, trek op naar Silo. Daar betaalt998
elk Gode zijn beloft' en offergaven.
1000 Zo word' uw leed vergeten en begraven,
uw ziel ontlast van 't pak dat haar bezwaart.
JEPTHA

Gelukkig die aldus zijn bedevaart
voltrekken mag met redeloze kudden
en dankbaar al zijn hart voor God uitschudden.

987
988
990
991
992
995
998

Jozef: zie vs. 721; Manasse: zie vs. 161
wasse: moge groeien
Arons zoon: de hofpriester, die een zoon was van de priester Aäron, een broer van Mozes,
zie Numeri 3:3
Levi's zoon: de wetgeleerde; aan de stam van Levi was de directe zorg voor de Ark des
Verbonds (zie vs. 384) opgedragen, zie Numeri 1:50
God Messias: Christus
outervieren: offervuren
Silo: zie vs. 384
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1005 Maar ik, helaas, ben God een offerboet,1005
een enig kind, mijn ziel, mijn hartebloed,
gehouden op te dragen, droef en drukkig.1007
WETGELEERDE

1010

1015

1020

1025

1030

1005
1007
1011
1012
1013
1015
1018
1019
1021
1024
1027

1028
1031

Wie zijn geluk niet kent leeft ongelukkig
in rijk bezit. Wat baatt' al 's aardrijks schat
de eerste mens, die 't paradijs bezat,
en onvernoegd nog, tegen 's hemels wetten1011
zijn lippen aan verboden ooft wou zetten,1012
waarop Gods vloek hem van dit erf verstak1013
in ballingschap, verdriet en ongemak?
Zo gaat het u. God zegend' u met fame,1015
en eer, en staat, en d'enig' erfgename,
uw hoop en vreugd. En wilt gij, tegen God,
en Zijne wet, en uitgedrukt verbod,1018
haar offeren? Wat plaag verrukt uw zinnen!1019
Natuur leerd' elk zijn kinders trouw beminnen,
heeft kinderliefd' en trouw in rots, noch steen,1021
maar in het hart der ouderen gesneên,
gelijk een wet. Zij plantte z' ook in dieren,
die door de lucht op hunne pennen zwieren,1024
of zwemmen in de zee en watervloên,
of weiden in gebergt' en klavergroen.
De pelikaan, bij mangel van de regen1027
en water, laat de jongen niet verlegen,1028
maar opent zelf all' aders in zijn borst
en tapt het bloed van 't hart om hunnen dorst
te lessen, hen te spijzen met zijn spieren.1031
Gij hoort de leeuw, en beer, en tijger tieren

offerboet: zoenoffer
gehouden: verplicht
onvernoegd nog: toch nog ontevreden
ooft: fruit
dit erf: het paradijs; verstak: verdreef
fame: roem
uitgedrukt: uitdrukkelijk
Wat plaag: welke ziekte; verrukt: brengt op hol
kinderliefd' en trouw: liefde en trouw tot de eigen kinderen
pennen: vleugels
De pelikaan: de fabel van de pelikaan die zijn jongen met het eigen bloed voedt, is al in de
Oudheid bekend; in de christelijke traditie eef staat de pelikaan symbool voor de lijdende
Christus, die Zijn bloed geeft voor het heil van de mensheid; bij mangel van: bij gebrek aan
verlegen: noodlijdend
spieren: vlees
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en brullen, zo de jager 't nest berooft.1033
Wat mens is dan zo dol die nog gelooft
1035 de goede God met bloedig' offeranden
van kinderen te paaien, zo de landen,1036
bevochtigd van Eufraat en vruchtb're Nijl,1037
zelfs vreemd zijn van die wrede offerstijl.
De Godheid der aartsvaderlijke stammen
1040 eist 's mensen hart en zuiver' offervlammen,1040
gehoorzaamheid, en geenszins mensenvleis.
JEPTHA

Heeft Abraham op 's hemels last en eis1042
zijn enige en lieve eerstgeboren,
waarin hem zulk een zegen was beschoren,
1045 niet op de berg gevoerd, op 't hout geleid?1045
Stond Abraham niet willig en bereid
om Isaak met zijn blank geweer te treffen?1047
Was 't gruwelijk? Hoe loven en verheffen
dan engelen en mensen hem zo hoog?
WETGELEERDE

1050 De Godheid zag met Haar genadig oog
dit aan, verbood bijtijds de zoon te doden.
JEPTHA

God had nochtans dit offer hem geboden.
HOFPRIESTER

Tot ene proef van 's mans gehoorzaamheid,
geloof en trouw, die meer dan os, en geit,1054
1055 en stier, en ram de Opperste gevallen.

1033
1036
1037
1040
1042

1045
1047
1054

zo: wanneer
paaien: verzoenen
Eufraat: bedoeld is Babylonië; Nijl: bedoeld is Egypte
eist 's mensen hart: een toespeling op 1 Samuël 15:22
Abraham: om Abraham op de proef te stellen kreeg hij van God de opdracht zijn zoon Isaak
aan Hem te offeren; op het laatste moment verhinderde een engel de voltrekking van het
offer waartoe Abraham uit liefde tot God bereid bleek, zie Genesis 22:1-10
de berg: de berg Moria; 't hout: de brandstapel
geweer: offermes
geloof en trouw: een toespeling op 1 Samuël 15:22
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Want d'Opperste behoeft noch vee, noch stallen.
De Godheid eist gehoorzaamheid, en 't hart.
JEPTHA

Daar deert het mij; dat is het wat mij smert.
WETGELEERDE

Wat smert u?
JEPTHA

Dat ik God verongelijke,1059
1060 zo 't hart hem niet gehoorzaam', en dit blijke
door 't offer, Hem beloofd voor d'overhand.1061
Ik steek in schuld. Beloft' is een verband.1062
Hier staat mijn ziel geketend en gebonden.
HOFPRIESTER

Gij hebt door die beloft' u onderwonden1064
1065 hetgeen nooit mens vermocht.
JEPTHA

Ben ik geen heer
van mijne vrucht?1066
WETGELEERDE

Zo verre het tot eer
der Godheid strekt. Nu strekt uw dwaas beloven
ten laster van Gods naam en eer daarboven.1068
Indien gij deez' beloft' uitwerken zult,1069
1070 uw ziel vervalt dan allerdiepst in schuld.
JEPTHA

Is 't redelijk zijn dure eed te breken?
HOFPRIESTER

Volbrengt gij die, de Hoogste zal het wreken.

1059
1061
1062
1064
1066
1068
1069

verongelijke: onrecht aandoe
voor d'overhand: in ruil voor de overwinning
verband: verplichting
u onderwonden: iets op u genomen
vrucht: kind
ten laster: tot smaad
uitwerken: ten uitvoer brengen

Joost van den Vondel, Jeptha, of offerbelofte. Koning David hersteld. Faëton, of roekeloze stoutheid

67

JEPTHA

De wetbeloft' is vast bij God gesteld.1073
WETGELEERDE

In billijkheid, geen roekeloosheid geldt,1074
1075 noch kan voor God bestaan, in gene wijze.1075
JEPTHA

Het voegt niet dat een vorst zichzelve prijze,
maar Gij die licht en duisternissen scheidt,
alziende God, o Aldoordringendheid,
o engelen, in 't eeuwig licht, daarboven
1080 zo hoog verlicht, gij weet hoe mijn beloven
in 't dringendst en in 't nijpen van die nood
uit lout're liefd' en gloênde ijver sproot
om Gods altaar en erfdeel met deez' ermen1083
te zuiveren, en geenszins in 't beschermen
1085 van Mozes' wet t'ontbreken, na een juk1085
van achttien jaar, te jammerlijk in druk1086
bij 't volk bezuurd. Hoe kan een rein geweten
Gods weldaên en zichzelf zo gans vergeten.
HOFPRIESTER

Wij volgen u, zover het God gehengt.1089
WETGELEERDE

1090 Uw ijveren was lof'lijk, maar gemengd
met onverstand.
HOFPRIESTER

Uw oogmerk was God eren,
maar 't middel strijdt recht tegen Gods begeren.
JEPTHA

Wat middel kan mij van die band ontslaan?

1073
1074
1075
1083
1085
1086
1089

wetbeloft': plechtige eed
roekeloosheid: onbedachtzaamheid
bestaan: standhouden
erfdeel: het land Israël; ermen: armen
Mozes' wet: zie vs. 115; t'ontbreken: tekort te schieten
achttien jaar: zie Richteren 10:8
gehengt: toestaat
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WETGELEERDE

Dankofferen dat wettig mag bestaan.1094
JEPTHA

1095 Mijn heilig' eed is mij een wet geworden.
HOFPRIESTER

Een gruwelwet. Zij strijdt met Mozes' orden1096
en Gods verbod, raakt God aan Zijne kroon.
JEPTHA

Hoe luidt dan dit verbod?
WETGELEERDE

Gij zult niet doôn.
JEPTHA

Ik ben hier zelf gewettigd tot 's lands rechter.1099
HOFPRIESTER

1100 Opdat gij 't recht handhaven zoudt. En echter1100
beneemt g' uw huis het recht, te bijster blind.1101
WETGELEERDE

't Is billijk dat de wet en 't recht begint1102
van 't hoofd des rechts. Indien dit kwalijk oordeelt,
zo sterkt de mond van 't recht, door zulk een voorbeeld,1104
1105 het onrecht om met wetteloze toom
het ongelijk te volgen zonder schroom.
God wordt, indien een staatloos man verbastert1107
van zijnen plicht, ontheiligd en gelasterd,
maar allermeest zo 't hoofd van 't vrij gebied
1110 hier afdwaalt. Want al 't volk dat op hem ziet
wordt schandelijk geërgerd, dat verlopen1111
te gulziger, als water, ingezopen.

1094
1096
1099
1100
1101
1102
1104
1107
1111

dat wettig ... bestaan: voor zover het de wet toestaat
orden: bepalingen
gewettigd: volgens de wet aangesteld
echter: in strijd daarmee
te bijster blind: volledig verblind
begint: uitgaat
sterkt: moedigt aan; mond: tolk
staatloos: ambteloos; verbastert: afdwaalt
dat verlopen: het afwijken (van het geoorloofde)
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Dat euvel kruipt van 't hoofd door al de leên,
gelijk de wolf of kanker. Geef dan geen1114
1115 aanvoedsel tot misbruiken en schandalen.1115
JEPTHA

Mocht ik deez' schuld zelf boeten en betalen
met deze hals, wat waar' het mij een vreugd.
HOFPRIESTER

Haar leven hangt aan uwen wil. Gij meugt1118
haar sparen.
JEPTHA

Wie kan mij deez' schuld vergeven?
WETGELEERDE

1120 Gods priester. Hij ontslaat u. Laat ze leven.
JEPTHA

Ontsloeg me mijn geweten?
HOFPRIESTER

Wat is dit
geweten, dat wijd afdwaalt van Gods wit?1122
Men mag geen kwaad met schijn van goed verbloemen,
onwetendheid een rein geweten noemen.
1125 Wilt gij naar een gerust geweten staan,
volg 's hemels wet, want onrust vangt eerst aan
zo ras men wijkt van Gods gezette regel.
JEPTHA

Een drift van God inwendig steekt het zegel1128
aan 't werk, waarin men zijn genegendheên1129
1130 versterft en breekt ten prijz' van God alleen.1130

1114
1115
1118
1122
1128
1129
1130

wolf: lupus, een huidziekte
aanvoedsel: aanmoediging
meugt: kunt
wit: bedoeling
drift van God inwendig: innerlijke, van God afkomstige aandrang
genegendheên: eigen voorkeuren, wensen
versterft: van zich afzet
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WETGELEERDE

Zeg: God ten vloek. Zo tergt men 's hemels toren.1131
HOFPRIESTER

Laat d'uitspraak des aartspriesters hierop horen.
JEPTHA

Heel gaarn', indien dit offer uitstel lijdt.
WETGELEERDE

Men borgt een schuld, nog scheldt men die niet kwijt.1134
HOFPRIESTER

1135 Een dag of vijf is haast voorbij gegleden.
JEPTHA

De tijd is uit. Nu gelden geen gebeden.
WETGELEERDE

d'Aartspriester wordt geraakt in deze daad.
JEPTHA

God is mijn burcht en vaste toeverlaat.1138
HOFPRIESTER

Zult gij zo los 's aartspriesters raad versmaden?1139
JEPTHA

1140 Ik heb mij nu met God hierop beraden.
HOFPRIESTER

d'Aartspriester is tot middelaar gezet
om tussen God en ons door zijn gebed
en offerand' all' ongelijk te slechten.1143
Hij is gesteld tot rechter om te rechten1144
1145 in 't heiligdom naar eis van elke zaak,

1131
1134
1138
1139
1143
1144

toren: toorn
borgt: geeft uitstel van betaling
God ... toeverlaat: zinspeling op Psalmen 91:2.
los: lichtzinnig
slechten: uit de weg ruimen
rechten: oordelen
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wanneer Gods boek een tong eist en een spraak,1146
de boekstaaf wordt misduid door av'rechts spellen.1147
Hij mag geen punt in Mozes' blad herstellen,1148
maar houden elks betekenis in kracht.
1150 Hij zit naast God op stoel, als eerste macht,1150
behandvest met het recht van dood en leven.1151
Vertrouw hij zal u haast een uitkomst geven,1152
u redden in dit hachelijk geval.
Verzuimt gij 't, denk dat u dit rouwen zal.
JEPTHA

1155 Mijn hart werd sterk van 's hemels geest gedreven1155
toen ik, getroost te sterven of te leven,1156
Gods volk en God ten dienste henevoer,
de Opperste een offerande zwoer
te heiligen. Nu buiten mijn vermoeden1159
1160 dit uitvalt en d'onnooz'le maagd moet bloeden,
vertroost me dat Gods geest mijn ijver steef.1161
d'Aartspriester houd' zijn eer en waard'. Ik leef
nu raad met God. Hier geldt geen tegenreden.1163
Gij zult met uw Levieten 't feest bekleden1164
1165 en 't offerlam geleiden aan mijn zij.
HOFPRIESTER

Ontschuldig ons.1166
JEPTHA

Ik neem de last op mij.
Laat d'opspraak vrij alleen op Jeptha kleven,1167
all' eeuwen vrij hun oordeel hierop geven.
Dit vonnis houdt zijn kracht, het ligt geveld.

1146
1147
1148
1150
1151
1152
1155
1156
1159
1161
1163
1164
1166
1167

spraak: uitlegging
boekstaaf: letter; av'rechts spellen: een foutieve interpretatie
herstellen: veranderen
op stoel: ten troon
behandvest: wettelijk bekleed
haast: spoedig
van: door
getroost: erin berustend
heiligen: opdragen
steef: versterkte
raad met: naar de raad van
Levieten: zie vs. 991; bekleden: bijwonen
Ontschuldig ons: laat de schuld niet ons aankleven
opspraak: woorden van afkeuring
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WETGELEERDE

1170 Ontschuldig ons genadig, braafste held.
Hoe wil de stad en 't land hierover krijten!1171
Ontwijdt men dus de vrijburg der Levijten,1172
de hogeschool der wetgeleerdheid. Och,
bedenk u, staak dit gruwzaam opzet toch.1174
JEPTHA

1175 De zon is hoog, het hof verwacht me binnen.
HOFPRIESTER

Wat gaat ons aan?1176
WETGELEERDE

Wat zullen wij beginnen?
HOFPRIESTER

Mijn Jonathan, trouwhartigste Levijt,
beschrij terstond de postmuil. Vlieg de tijd
met kracht voorbij, ontdek mevrouw deez' treken.1179
1180 Zo zij haar kind wil levend zien en spreken,
't is tijd, hoog tijd, om herwaarts aan te spoên.
Zij juicht in 't heir en heeft geen kwaad vermoên.1182
Men triomfeert om d'Efraïmse bossen.1183
De moeder kon misschien haar kind verlossen.
HOFPRIESTER,

Hofmeester

HOFPRIESTER

1185 Hofmeester, waar verzeilen wij alreê?
HOFMEESTER

Hij hoord' u?
HOFPRIESTER

Ja, gelijk een rots in zee

1171
1172
1174
1176
1179
1182
1183

wil: zal
vrijburg: toevluchtsoord
opzet: voornemen
gaat ons aan: overkomt ons
ontdek: openbaar; treken: boze plannen
kwaad vermoên: achterdocht
om: bij
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1190

1195

1200

1205

naar 't barnen en gebruis der baren luistert.1187
Bij vlagen wordt de klare zon verduisterd
van ene wolk, nog breekt ze na of voor1189
met ene straal ter zijd' of elders door,
maar 't licht van 't brein is hier te dicht besloten.1191
Nu drijft hij nog dat wij altaargenoten,1192
wij priesters, wij Levieten - uitgelot1193
om, onderdaan en zedig, onder God
alleen te staan en zijne stedehoud'ren,
d'aartspriest'ren - dit met onze hals en schoud'ren
zelfs stutten en die kindermoord bekleên.1197
Hofmeester, denk, ai denk, waar wil dit heen?
Hij, van een geest der dwalingen gedreven,
poogt zijne drift een schone schijn te geven
door ons gezag. En worden wij gedaagd
te Silo, zo ons Amaria vraagt1202
op welk een voet wij, tegen Mozes' reeg'len,1203
ook zonder 't hoofd te kennen, dit bezeeg'len,1204
dit sterken met onz' tegenwoordigheid -1205
wat middel om voor Arons stoel dit pleit,1206
dit bloedig pleit, rechtmatig uit te voeren?
HOFMEESTER

Ontvalt ge hem, het zal de staat beroeren.1208
HOFPRIESTER

Bestemmen wij 't, de godsdienst krijgt gewis1209
1210 een schandvlek, die niet af te wassen is.
HOFMEESTER

Hij draag' de schuld, die niet voor u wil buigen.

1187
1189
1191
1192
1193
1197
1202
1203
1204
1205
1206
1208
1209

't barnen: de branding
nog: toch
besloten: ingesloten
drijft: dringt aan
uitgelot: uitverkoren
stutten: ondersteunen; bekleên: aanwezig zijn bij
Silo: zie vs. 384; Amaria: de hogepriester, die in de heilige plaats Silo resideerde
op welk een voet: op grond van welke argumenten; Mozes' reeg'len: zie vs. 115
't hoofd: de hogepriester; dit bezeeg'len: onze goedkeuring hieraan hechten
tegenwoordigheid: aanwezigheid
Arons stoel: de zetel ingesteld door hogepriester Aäron, zie vs. 990
Ontvalt ge hem: wanneer u hem afvalt
Bestemmen: keuren [...] goed
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HOFPRIESTER

Wat raad dan?
HOFMEESTER

Laat voor 't hofgerecht betuigen
dat gij hiertoe geperst wordt. Scheur uw kleed1213
tot een bewijs van rouw en harteleed.
HOFPRIESTER

1215 Hoe durft de vorst Gods volk zo lastigvallen?1215
HOFMEESTER

De vorst draagt eerst de zwaarste last van allen.
De vader sterft de dood in 's dochters smart,
dies trapt hem, schoon gij recht hebt, niet op 't hart.1218
Hij heeft al 't land, de godsdienst eerst, verdadigd,1219
1220 het priesterdom behandvest, begenadigd,1220
uw inkomst, noch uw tienden nooit besnoeid1221
in oorlogslast. Gij zaagt hem nooit vermoeid
in 't ijveren, en menigmaal in tranen,
of blijdelijk het feest en nieuwe manen1224
1225 toejuichen met de vreugd in 't aangezicht.
'k Verzwijg hoe hij de wetschool bouwt en sticht,1226
en luistert naar de mond der wetgeleerden,
afkerig van waanwijzen en verkeerden.1228
HOFPRIESTER

Zo raadt g' ons niet te treên in dit geschil?
HOFMEESTER

1230 Om 's vaders, of tenminst' om 's dochters wil.
Uw bijzijn zal haar troosten in dit lijden,
uw zegen haar in 't uiterste verblijden1232
om moediger naar 't hofaltaar te treên.

1213
1215
1218
1219
1220
1221
1224
1226
1228
1232

geperst: gedwongen
Gods volk: hier: de priesters en de Levieten
dies: daarom; schoon: ofschoon
verdadigd: verdedigd
behandvest: privileges geschonken; begenadigd: met gunsten overladen
tienden: belastinginkomsten
het feest en nieuwe manen: het feest ter ere van de nieuwe maan
wetschool: school der schriftgeleerden
verkeerden: verkondigers van een dwaalleer
in 't uiterste: tijdens de laatste ogenblikken van haar leven
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HOFPRIESTER

Hoe draagt ze zich?
HOFMEESTER

Groothartig, niet als één
1235 die sterven moet, maar rustiger en stouter.1235
Op 't voorhof staat, helaas, het deerlijk outer1236
met rijs gedekt, waarop zij knielen zal.1237
Dit worstelperk des doods is overal
met maagdenpalm bestrooid, in geen seizoenen1239
1240 verwelkbaar; zuil en hofmuur met festoenen1240
en hoftapijt behangen in 't vierkant.1241
Natuur en kunst ontzeggen niet de hand
te houden aan de schouwburg die het leven1243
aan menig moord- en treurtoneel zal geven,
1245 zo menigmaal godvruchtig dichtvernuft
de treurtoon, die all' and're toon verbluft,1246
op Jeptha zet, in tijd van pais en stilten,
om 't volk te zien in bloed aan tranen smilten,1248
de schouwburg rood geverfd in maagdenbloed,
1250 want schreien is ook aangenaam en zoet,
zet hartewee, lang aangegroeid bij droppen,1251
met kracht van 't hart na 't langzaam innekroppen.
HOFPRIESTER

Hoe kleedt ze zich? Ik denk geheel in rouw.
HOFMEESTER

In bruidsgewaad, als ene die haar trouw
1255 en blij de hand de bruidegom zal schenken.
Hier komt noch dood, noch leven in bedenken.1256
De leliên van goud, in 't sneeuw gespreid

1235
1236
1237
1239
1240
1241
1243
1246
1248
1251
1256

rustiger: kloekmoediger; stouter: kloekmoediger
deerlijk: treurig
rijs: dorre takken
maagdenpalm: een eeuwig groene struik, buksboom
festoenen: bloemenslingers
hoftapijt: wandtapijten
schouwburg: schouwplaats
de treurtoon [...] op Jeptha zet: een tragedie over Jeptha schrijft; verbluft: overtreft
aan tranen smilten: de tranen de vrije loop te laten
lang aangegroeid ... droppen: allengs in intensiteit toegenomen
Hier ... bedenken: zij denktnoch over de dood, noch over het leven na
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1260

1265

1270

1275

van't onderkleed der maagd, haar zuiverheid,
onnozelheid en vast geloof afmalen.1259
Het opperste gewaad, vol zonnestralen1260
in purper, en doorgloeid van 't zonnerood,
sleept achter na, vloeit met zijn rijke schoot
van voor omlaag. Geen ring, noch halskarkanten1263
van perlen, noch onschatb're diamanten
ontbreken hals en hand. Het blonde haar,
met geur gepoêrd, vloeit neder als een baar1266
van goud in zee, van achter met zijn glansen,
waarop de kroon om 't hoofd sluit met drie transen1268
in top, gelijk een mijter opgehaald,1269
die met gesteent' en met karbonk'len praalt.1270
Hier tonen deugd en schoonheid haar vermogen.1271
Onsterflijkheid ziet haar alreê ten ogen
en aanschijn uit. Wat ziel wordt ingetoomd!
Wie spat niet uit, zo zij tevoorschijn koomt.1274
Kan Jeptha dat gezicht alleen verdragen?
Gewis hij heeft nooit groter slag geslagen.
Dies bid ik: sla hem zijn verzoek niet af.1277
Hij staat nog, maar met enen voet in 't graf.
God spare hem tot heil van beide staten.1279
HOFPRIESTER

1280 Nu 't wezen moet: wij stellen ons gelaten.1280
REI,

hofmeester

REI

Vergeef het ons, hofmeester, vallen wij
u lastig, want dit schrik'lijk' offertij1282

1259
1260
1263
1266
1268
1269
1270
1271
1274
1277
1279
1280
1282

onnozelheid: onschuld; afmalen: uitbeelden
opperste gewaad: bovenkleed
halskarkanten: kettingen
geur: welriekende stof; gepoêrd: bepoederd
met drie transen: met drie omgangen; Ifis draagt dus een driedelige kroon
opgehaald: hoog opgewerkt
karbonk'len: robijnen
haar: hun
Wie spat niet uit: wie weet zich te beheersen; zo: wanneer
Dies: daarom
beide staten: beide standen, priesterschap en volk
wij stellen ons gelaten: we zullen erin berusten
offertij: offerplechtigheid
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ontraadt de hulk van 't hof niet zeil te mind'ren.1283
Wat uitstel kan het off'ren niet verhind'ren.
1285 Een beê verzocht d'onnooz'le, mocht het zijn.
Verwerf dat zij in deze jongste schijn1286
haar moeder nog eens spreek' voor 't allerleste.
HOFMEESTER

'k Verzocht dit bij de vader haar ten beste,
uit haren naam. Hij weigert het uit geen
1290 kwaadwilligheid, maar met gezonde reên.
REI

Al is hier 't bloên der hartaêr niet te stelpen,
deez' halskwetsuur met geen artsnij te helpen,1292
onheelbaar kwaad wordt dikwijls nog verzacht.
Indien men op haar moeders komste wacht,
1295 die aanspraak zou 't verwezen hart nog sterken,1295
hoewel men niet aan haar gelaat kan merken
dat zij verflauwt. De Godgewijde bruid
staat offer-reed' en stapt getroost vooruit.1298
HOFMEESTER

Bedenk het na. Gij wilt het topzeil zwichten1299
1300 in deze storm. Is dat de hulk verlichten1300
in 't uiterst', in het barnen van die nood?
Men klampt aldus veel doden op één dood.1302
Als een leeuwin of tijgerin opdondert,1303
het hong'rig nest beroofd vindt en geplonderd
1305 van 't lieve jong, aan hare speen gevoed,1305
geaasd, gelaafd met melk en zuiver bloed,1306
haar van het hart gezogen, na de vlagen1307

1283
1286
1292
1295
1298
1299
1300
1302
1303
1305
1306
1307

ontraadt ... mind'ren: zou het hof tot snel handelen moeten aanzetten
in deze jongste schijn: in de toestand van het moment
halskwetsuur: dodelijke verwonding
die aanspraak: de woorden van haar moeder; verwezen: ten dode gedoemde
offer-reed': gereed voor het offer; getroost: berustend
zwichten: neerhalen, dus: vaart minderen
hulk: schip
klampt [...] op: verbindt aan
opdondert: plotseling tevoorschijn komt
speen: borst
geaasd: gevoed
vlagen: barensweeën
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1310

1315

1320

1325

voor 't werpen, eerst met smart aan 't hart gedragen hoe vliegt ze voort de rover na. Zij brult.1309
Woestijn en woud, van ijs'lijkheên gevuld,
staan overeind. Niet tammer, maar verwoeder
van ongeduld, zoudt gij de dolle moeder1312
haar nagels fel zien zetten in het licht
der ogen van haar man, hem in 't gezicht,
aangrijpen, niet met handen, maar met klauwen
gewapend hem aanranden, onder 't flauwen1316
der bleke maagd, die nu, al offer-reed',1317
de dood getroost, van dood, noch sterven weet.1318
De vader die, verknocht aan zijn geweten,1319
niet wijken wil, mocht nutter aan een keten1320
zijn gemalin dan sluiten, eer haar hand
dit heerlijk hof krankzinnig staak' aan brand
en zij in 't vuur uit wanhoop kwam gesprongen.
Wat dunkt u? Waar' 't dan nut wat tijd bedongen?1324
Wat rijp is lijdt geen uitstel. Hoe het zij,
het uitstel brengt dan niets als schade bij.
REI VAN MAAGDEN

Eerste Zang
Toen d'oude dwing'land van de Nijl1327
besloot Gods stamhuis plat te treden,1328
de droeve Jochebed een wijl1329
1330 het kraamkind bergd', en door haar leden1330
all' ogenblik een grilling ging,
en angstig aan elk haar
in schrikkelijk gevaar
een druppel doodszweet hing,

1309
1312
1316
1317
1318
1319
1320
1324
1327
1328

1329
1330

voort: onmiddellijk
ongeduld: ondraaglijke smart
flauwen: bezwijmen
al offer-reed': helemaal gereed voor het offer
getroost: zich schikt in
verknocht: gebonden
mocht nutter: zou beter kunnen
wat tijd: uitstel
dwing'land van de Nijl: de farao van Egypte
Gods stamhuis: het joodse volk, dat zich in slavernij in Egypte bevond; plat te treden: uit te
roeien; de farao had opdracht gegeven alle mannelijke joodse borelingen om het leven te
laten brengen, zie Exodus 1:16
Jochebed: de moeder van Mozes, vergelijk Exodus 2:1-10
kraamkind: pas geboren kind, dus: Mozes
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1335

het minste ruisen van een blad
de kraamvrouw al te vroeg
met kracht ter nedersloeg,
belaên met haren schat,1338
beval z' uit hoge nood het kind,1339
1340 in enen rieten kist verborgen,
de wufte gunst van stroom en wind,1341
en 's hemels vaderlijke zorgen.
God weet hoe 't moederlijke hart
in die bedrukte stand
1345
om 't kostelijke pand
beklemd was en benard,
toen zij 't op 't water drijven liet,
de zuster al belaên1348
het stil zou gadeslaan,
1350
gedoken achter 't riet.
Eerste Tegenzang
Hoe kon d'ondankb're vorst zo haast1351
die voedsterheer des volks vergeten,1352
al Jozefs weldaên! Och, hij raast,
gelijk een tijger, van zijn keten
1355
gebarsten, om onnozel bloed,1355
de toevlucht der Hebreen,1356
ook zonder recht en reên
te plompen in de vloed,1358
de man'lijk' afkomst al gelijk,
1360
de telgen uit de stam,
geteeld van Abraham,1361
te rooien uit het rijk.
De krokodil, dat moordgedrocht,

1338
1339
1341
1348
1351
1352
1355
1356
1358
1361

belaên met: bezorgd voor
beval: vertrouwde toe
wufte: onzekere
de zuster: Jochebed had de zuster van haar man gevraagd in de gaten te houden wat er met
Mozes in zijn rieten mandje zou gebeuren, zie Exodus 2:4
d'ondankb're vorst: de farao; haast: snel
voedsterheer des volks: bedoeld is Jozef, die een hongersnood over Egypte had afgewend,
zie vs. 775
gebarsten: losgebroken; onnozel: onschuldig
toevlucht: hoop
te plompen in de vloed: alle joodse kinderen moesten gedood worden door ze te verdrinken
in de Nijl, zie Exodus 1:22
Abraham: zie vs. 220
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verschoonde 't kind uit mededogen.
Denk of zijn moeders achterdocht1365
dit hartewee alleen haar ogen
en Gode klaagde, daar ze zat
op d'oevers van de vliet.
Wat kermt, wat klaagt ze niet,
1370
van zuchten afgemat!
Hoe kropte zij de jammerklacht
inwendig en zag, stom
van angst en doodsschrik, om,
beducht voor 's konings wacht!
1365

Tweede Zang
1375

d'Alziende Wachter die nooit sliep
en Jakobs afkomst trouw bewaakte,1376
zag uit de hemel neer, zo diep,
op 't vlotend kraamkind. Dat genaakte
de oever, daar de koningin,1379
1380
de dochter, in het groen
van 't lachende seizoen
verkwikte hart en zin.
Het kleintje viel haar in de schoot,
al schreiende. Zij kust
1385
en welkomt het met lust,
beschut voor 's waters nood.
Zij koestert het aan 's moeders borst1387
en trekt het heerlijk op in 't ende,1388
voor haren zoon, gelijk een vorst,
1390 totdat het, na geleên ellende,
zijn stamhuis rukt' uit Faro's macht,1391
die voorts met zwaard en speer
in 't midden van het meer,

1365
1376
1379
1387
1388
1391

achterdocht: vrees voor het dreigende gevaar
Jakobs afkomst: het joodse volk, zie vs. 198
de koningin, de dochter: de kroonprinses
aan's moeders borst: door tussenkomst van de zuster van haar man werd Jochebed zelf als
voedster voor de kleine Mozes aan het hof van de farao aangesteld
trekt [...] op: voedt op
rukt' uit Faro's macht: als volwassen man voert Mozes het joodse volk weg uit het
slavenbestaan dat het in Egypte lijdt, zie Exodus 11-14
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1395

het Rode Meer, versmacht,1394
daar Gods genootschap op het strand1395
met zang en spel God looft,
en aller stammen hoofd,1397
gehandhaafd van Gods hand.1398

Tweede Tegenzang
Och, of God mee een uitkomst gaf
1400 aan Ifis' onbewuste moeder,1400
ten beste van haar vrucht, dus straf
te handelen van haren hoeder
en eigen vader, om een woord,1403
een onbeschaafde eed,1404
1405
te sterken overwreed1405
door 't offer, nooit gehoord,
zo mocht haar dochter nog, ten stut
des lands, een brave held1408
gewinnen, die in 't veld
1410
als Mozes 't volk beschut.
Wat zal men eerst beklagen, of
de schoonheid, of het jonge leven,
of haar standvastigheid? Een stof
voor dichteren om op te zweven.
1415
Wat gaat d'ontstelde moeder aan,1415
als zij, verheugd van geest,
op 't blijde zegefeest
dit jammer zal verstaan?1418
Waarmee verschonen wij voor haar1419
1420
onz' stillezwijgendheid
van 't offer, lang beschreid?
O schendig moordaltaar!1422

1394
1395
1397
1398
1400
1403
1404
1405
1408
1415
1418
1419
1422

versmacht: verdrinkt; de soldaten van de farao, die de joden op hun vlucht uit Egypte
achtervolgen, verdrinken allen in de Rode Zee, zie Exodus 14:21-28
Gods genootschap: het volk van Israël
aller stammen hoofd: Mozes
gehandhaafd van: gered door
onbewuste: onwetende
woord: belofte
onbeschaafde: barbaarse
te sterken: gestand te doen
brave: dappere
gaat [...] aan: zal overkomen
verstaan: vernemen
verschonen: (kunnen) verontschuldigen
schendig: schandelijk
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Vierde bedrijf
IFIS,

Hofpriester, Jeptha, Hofmeester

IFIS

Geen hijgend hart, vervolgd en afgeronnen,1423
verlangd' ooit meer naar koele waterbronnen
1425 als mijne ziel na zoveel strijd verlangt
en hijgt naar God, waaraan mijn leven hangt,1426
der zielen troost in 't eeuwig licht t'aanschouwen,
waar engelen om strijd zijn lof ontvouwen.
Hoe lust het mij in Gods onsterflijkheid
1430 te delen, daar men nimmer zucht, noch schreit,
maar eeuwig rust, bevrijd van zorg en kommer,
in vreed' en stilt', in liefelijke lommer.
Hofpriester, gij gewijde zegenaar
en Godstolk, die u draagt als middelaar1434
1435 om, tussen God en mensen, God te paaien,1435
het wierrookvat de Hoogste toe te zwaaien,
geleid me, opdat zo hoog uit onze dag1437
mijn offer God alleen behagen mag.
HOFPRIESTER

O schone ziel, hoe deelt g' in 's hemels schatten
1440 alreê zo diep, die door 't geloof kunt vatten
dat weinigen begrijpen hier beneên.
Gij zijt alreê met God de Schepper één,
één hart, één ziel. En uwe ziel, ontslagen
van 't sterflijk pak, is boven alle vlagen1444
1445 van wereldsheid en jammer, vrij van smet,
in staat van rust en zekerheid gezet.1446

1423
1426
1434
1435
1437
1444
1446

hijgend hart: vergelijk Psalmen 42:2-3; afgeronnen: moe gerend
waaraan: aan wie
u draagt als: de positie heeft van
paaien: verzoenen
zo hoog uit onze dag: nl. in de hemel
't sterflijk pak: het lichaam
in staat: in een toestand
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Het Alziend Oog ziet neer door alle starren
en nevels, hoe wij hier beneden warren1448
in schaduwen, verbijsterd en verblind1449
1450 van aardsheid, waar men troost, noch heil bij vindt.1450
Geen aardsheid kan de rijkste mens meer geven
dan aards genot, een kort onzeker leven
vol zwarigheên. Men plukt geen roos, of voelt
de doren die de hand kwetst. Hoe men woelt
1455 om rijkdom, hoe men zweet om eer en staten,1455
't genoegen vlucht. Al lagen al de straten1456
met kronengoud en scepteren bezaaid,
en diamant en perlen, schijngoed paait1458
geen gierigaard, geen wellust wulpse zinnen.
1460 In God is 't al, daarbuiten niets te winnen.
JEPTHA

Gij gaat dan heen naar vader Abraham,1461
en Jozef, en Manasse, vaders stam.1462
De wereld zijt gij moedig doorgestreden.
Uw vader blijft in tranen hier beneden,
1465 dus kinderloos en zonder erfgenaam.
Nu kan noch staat, zeeghaftigheid, noch faam,1466
noch heerschappij hem troosten en genoegen.1467
De landman hoopt na zweet, en lastig ploegen,
en zaaien op de zegenrijke oogst,
1470 die hem in 't eind met aren kroont en troost.1470
En ik, helaas, zie hier na d'oorlogsvlagen1471
mijn korenbloem gezengd en neergeslagen,
mijn huw'lijkshoop en vreugd teleurgesteld.
IFIS

Ter wereld is er niets dat Ifis kwelt

1448
1449
1450
1455
1456
1458
1461
1462
1466
1467
1470
1471

warren: dwalen
verbijsterd: verward
van aardsheid: door wereldse verlangens
staten: ambten
genoegen: gemoedsrust
schijngoed: het slechts in schijn goede; paait: bevredigt
Abraham: zie vs. 220
Jozef: zie vs. 721; Manasse: zie vs. 161
staat: hoge rang; zeeghaftigheid: het zegevieren
genoegen: tevreden stellen
kroont: beloont
oorlogsvlagen: gevaren van de oorlog
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1475 dan vaders smart. Dies wenst zij alle rampen1475
van vader nog op hare dood te klampen,1476
zo 't moog'lijk waar'. Zij wenst ook na haar dood
te delen in der oud'ren druk en nood.1478
Wat kan ze meer?
JEPTHA

Geslagen bloem en lover,
1480 och dochter, hebt gij nog voor vader over
en lijdt gij niet genoeg bij vaders schuld?
IFIS

Ik bidde God dat Hij u met geduld
begiftig' om dit rustig uit te harden.
Ai vader, scheur uw kleren niet aan flarden.
1485 Keer 't aanzicht niet weemoedig van mij af.
Mijn sterven is een zegen, gene straf.
Gehoorzaamheid, vrijwillig voorbereiden
zijn speelnoots die mij naar deez' staatsie leiden.1488
Ik reken 't mij ter ere toe naast God,1489
1490 Uitdeler van een ieders staat en lot.
Ik durf de dood nu onder d'ogen tergen.
Zo 't anders lag, men had mij op de bergen
geborgen, of bijtijds een wisse wijk1493
en vrijburg opgespoord in 't heidens rijk.1494
JEPTHA

1495 Hoe kan deez' hand die blanke hals doorhouwen,
dat zuiver sneeuw?
IFIS

Volg Abr'am, die getrouwe1496
aartsvader, vorst en spiegel van 't geloof,1497
dat God behaagt.

1475
1476
1478
1488
1489
1493
1494
1496
1497

Dies: daarom
klampen: hechten
druk: smart
speelnoots: metgezellinnen; staatsie: plechtigheid
Ik... God: Ifis beschouwt haar offerdood niet alleen als een eer voor zichzelf, maar ook als
een eerbetoon aan God
geborgen: in veiligheid gebracht; wisse wijk: veilige schuilplaats
vrijburg: toevluchtsoord
Volg Abr'am: vergelijk vs. 1042
spiegel: toonbeeld
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JEPTHA

1500

1505

1510

1515

1520

1500
1501
1510
1512
1513
1515
1516
1520
1521

1524

Waar' Jeptha blind en doof,
hij zaag' u niet, noch zou dit woord niet horen.
God geve dat uit 's hemels negen koren1500
een engel daal', eer Jeptha, doods en bleek1501
van schrik, u treff', opdat hij 't slagzwaard steek'
onbloedig in zijn scheed'. O overwrede,
kunt gij dit zwaard wel rukken uit de schede
en houwen op dit schone lichaam toe?
Waar ben ik? Och, wat wordt me bang te moe'!
Hofpriester, och, vergeef het mij. Aan 't bidden,
och bid. God sterk' mijn kloppend hart in 't midden
der gruwelen en naar' afgrijs'lijkheên.
Wat rust is hier voor mij geschapen? Neen,1510
hier is geen rust, geen vreugd voor mij geschapen.
Dit is de held die onlangs braaf te wapen1512
twee slagen sloeg, zo stout en onvermoeid,1513
daar zo veel land, van stromen bloed bevloeid,
verdronken ligt en wit bezaaid met schenkel1515
en bekkeneel, daar 't krijgsvolk over d'enkel1516
door plassen bloed moet waden. Dit 's de held
die met één slag drie reuzen teffens velt.
All' oorlogseer loopt in één slag verloren.
Daar bloost ze die monarchen zou bekoren,1520
Assyrie, de Persiaan en Parth.1521
O boezem, steekt een tijger in dit hart,
geen vaders hart. Verschijn uit alle hoeken,
verschijn en kom de dochterslager vloeken,1524

koren: engelenkoren
een engel daal': nl. zoals dat ook bij Abrahams offer van Isaak het geval geweest was, zie
Genesis 22:11-12; doods en bleek: doodsbleek
geschapen: weggelegd
braaf: dapper
stout: kloekmoedig
schenkel: gebeente
bekkeneel: doodshoofd(en)
bloost ze: staat ze in bloeiende schoonheid
Assyrie: Assyrië, een machtig land aan de bovenloop van de rivier de Tigris; Persiaan: tijdens
de oudheid lag het kerngebied van de Perzen in het zuidwestelijke gedeelte van het huidige
Iran; Parth: de Parthen waren oorspronkelijk afkomstig uit de steppen rond het Aralmeer;
zij bouwden een enorm rijk op, dat op zijn hoogtepunt vrijwel het gehele gebied tussen
Eufraat en Indus omvatte
dochterslager: dochtermoordenaar
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1525 wat vloeken kan. 'k Heb God, noch mens ten vriend.
Vloek Jeptha vrij, gelijk dit stuk verdient.1526
HOFPRIESTER

De landvoogd ga met mij wat aan een zijde.
JEPTHA

Hofpriester, och, bedenk eens wat ik lijde.
Mijn haren staan te berg'. Een druppel zweet
1530 hangt aan elk' haar. Wat pijnigt mij zo wreed?
HOFPRIESTER

Het is geen tijd een vege meer te vergen.1531
HOFMEESTER

Gord af dit zwaard, gord af. 'k Zal 't heim'lijk bergen,
bedekken met mijn kleed, opdat ze niet
voor 't einde, van inbeelding, doods verschiet'.1534
1535 Wanneer ze knielt op d'oevers van haar leven,
het hofaltaar, zal ik 't u wedergeven.
JEPTHA

Daar is het. Och, dat mijn genegenheid1537
haar schrik aanjaag' in doods verlegenheid1538
is wreedheid, geen genegenheid uitdrukken.
1540 De droefheid kan het vaders hart verrukken,1540
dat hij verdwaalt, in dit verbaasd beleid,1541
van reed'lijkheid en van voorzichtigheid.
HOFPRIESTER

Gij zult haar hart door dit gekerm versagen.1543

1526
1531
1534
1537
1538
1540
1541
1543

dit stuk: deze euveldaad
een vege: iemand die op het punt staat te sterven
van inbeelding: door zich levendig voor te stellen wat er zal gebeuren; doods verschiet':
dodelijk schrikt
mijn genegenheid: nl. mijn liefde tot Ifis die in mijn geweeklaag tot uitdrukking komt
in doods verlegenheid: op de drempel van de dood
verrukken: verdwazen
verdwaalt: afdwaalt; dit verbaasd beleid: dit verbijsterend gebeuren
versagen: de moed doen verliezen
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JEPTHA

Hoe kan ik min dan God mijn hart uitklagen?
1545 Benij me niet, helaas, een luttel tijd.1545
HOFPRIESTER

Deez' weeklacht voedt de innerlijke strijd
als olie 't vuur, als bulderende vlagen
de wateren tot aan de sterren jagen.
HOFMEESTER

Bezwijkt de maagd, een maagdenhart is teer,
1550 wat gaat ons aan?1550
IFIS

Nu kerm, nu klaag niet meer.
Gij waart dus lang mijn vader, mijn behoeder.
Nu ken ik God, geen vader, gene moeder1552
heeft langer deel aan Ifis als voorheen.
Die naam heeft uit. De Godheid is alleen
1555 mijn vader en mijn moeder beiden t'zamen.
Nu hoeft gij u dit offer niet te schamen.
Nu is het vals dat gij uw dochter slacht,1557
uw eigen bloed zult storten. Staak deez' klacht,
dit hartewee. Ik ben de hemel eigen.1559
1560 't Geloof is nu mijn schild, dat op geen dreigen,
noch kerven past van zwaard of iemands hand.
Op dezen schild van louter diamant
zal 't snedigste metaal in stukken springen,1563
zo bros als glas. 't Is tijd God lof te zingen.
1565 Mijn hart gevoelt alreê een nieuwe kracht,
als Isaak, die getroost de slag verwacht,1566
de wereld voor zijn sterven afgestorven.1567
Laat rollen 't hoofd, de ziel blijft onbedorven,
ontslagen van de hoofdeloze romp,

1545
1550
1552
1557
1559
1563
1566
1567

Benij me niet [...] een luttel tijd: misgun mij geen korte tijd (om te klagen)
wat gaat ons aan: wat moeten we dan doen
Nu ken ik God: nu erken ik God alleen
vals: onjuist
ben de hemel eigen: behoor de hemel toe
snedigste: scherpste
Isaak: zie vs. 1042; getroost: berustend
de wereld [...] afgestorven: en die zich losgemaakt heeft van de wereld
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1570 een handvol klei en stof, een aardse klomp.
Komt herrewaarts, mijn speelgenoots, mijn reien.
Het is een tijd van blijdschap, niet van schreien.
Hoort wakker toe hoe gij u dragen zult.
Betaalt me nog deez' allerlaatste schuld.
1575 Wanneer ik sta voor 't outer, wilt niet schrikken,
maar scheidt mijn haar in vlechten, valt aan 't strikken
en windt het om mijn hoofd gelijk een kroon,
zo zal mijn hals gans bloot staan, en ik, schoon
ten slage, voor de off'raar nederknielen.
1580 Laat maagden, zuiv'r' en onbesmette zielen,
en zusters mij bewaren, best elk mag1581
zorgvuldig om dit lichaam na de slag
in 't vallen met mijn kuis gewaad te dekken.
Zo zal geen oog mijn zuiverheid bevlekken
1585 na mijne dood. En, eer men 't lijk verbrandt,
dat zij 't in pluimaluin met hare hand1586
bewimpelen, geen mans mijn eer verkorten.1587
Zij zullen d'as in deze doodbus storten1588
die uwe zorg bevolen blijft. Terstond
1590 het staatsiebed gespreid en zet u rond
om d'offeras en doodbus, overschenen
van lampen, om mijn uitvaart onder 't wenen
te houden, totdat moeder, nu niet meer
mijn moeder, uit het leger wederkeer'.
1595 Nu kust me nog voor 't laatst, ai, feestgenoten,
ai, schreit niet meer. Al nats genoeg vergoten,
genoeg geschreid twee maanden achtereen.
'k Verlaat u, en deez' wereld, ga daar geen
ontsteltenis, geen staatveranderingen1599
1600 opwellen, nooit de sterren ondergingen.
En nu, God lof, aanvaard ik mijne reis.
Vaar eeuwig wel, o vaderlijk paleis,
waar ik, geteeld en opgevoed in weelde,1603
mij zoveel staat en ijdelheid verbeeldde.

1581
1586
1587
1588
1599
1603

bewaren: beschutten (tegen onbescheiden blikken)
pluimaluin: een onbrandbare stof die ervoor moet zorgen dat de as van het stoffelijk overschot
niet vermengd wordt met de as van de brandstapel
bewimpelen: inwikkelen
doodbus: urn
ontsteltenis: beroering; staatveranderingen: lotswisselingen
weelde: voorspoed
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1605 Aartsvaders, neemt als een dankofferpand,
ontvangt mijn ziel tot heil van 't vaderland.
Zij raakt geen aard' en zweeft u vrolijk tegen.1607
HOFPRIESTER

Nu kniel, ontvang nu Gods en Arons zegen.1608
Gods aanschijn straal' genadig van omhoog
1610 u toe en schijn' door deze regenboog
van tranen uit de hemel op u neder.
Gij kwaamt van God, hij wellekomt u weder.
Gij maagden, juicht en triomfeert met palm.
Zij stapt verheugd ten outer op die galm.1614
REI VAN MAAGDEN

Eerste Zang
1615

Laat gehoorzaamheid
tonen haar vermogen
in deez' maagd, bereid
zonder traan in d'ogen,
jammer en misbaar,
1620 in haar lentedagen
willig op 't altaar
God zich op te dragen
tot een offerand'
voor het vaderland,
1625
om de vaderlijke eed
en het vast verbond,1626
God met vrije mond
toegezworen, eer men streed,
in zijn kracht te zetten,1629
1630 zonder dwang van wetten,
tot een spiegel voor de jeugd,1631
die hieruit zal leren
God in d'oud'ren eren.1633
O, hoe zeldzaam is deez' deugd!

1607
1608
1614
1626
1629
1631
1633

tegen: tegemoet
Arons zegen: de zegen van de hogepriester, zie vs. 990
galm: lied
vast verbond: plechtige eed
in zijn kracht te zetten: gestand te doen
Tot een spiegel: als een voorbeeld
God in d'oud'ren eren: God te eren door de ouders te gehoorzamen
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Eerste Tegenzang
1635

Wie gerust en stil
zich kan overgeven
aan een anders wil,
zonder wederstreven,
in gelatenheid
1640 tegen eigen oordeel
dat hiertegen pleit,
afstaan van zijn voordeel,1642
heeft een sterker macht
onder zich gebracht1644
1645
dan die heiren overwint,
of het woest geweld
van een bosreus velt,
of een leeuw die 't al verslindt.
Keur en zin'lijkheden1649
1650 met de voet te treden,
God ten prijz', tot 's naasten baat,
is een strijd gestreden
hoger dan de reden
en 't verstand der wijzen gaat.
Tweede Zang
Isaak, Abr'ams zoon,1655
volgde zijnen vader,1656
hield die hoge toon.1657
Ziet ze beid' te gader.
't Outer staat gebouwd.
1660 Isaak,'s vaders zegen,
knielt op 't offerhout.
Abr'am trekt de degen
om te slaan, als hem
d'engel met zijn stem1664
1655

1642
1644
1649
1655
1656
1657
1664

afstaan van zijn voordeel: zijn eigen belangen opzij (kan) zetten
onder zich gebracht: aan zich onderworpen
Keur en zin'lijkheden: de eigen wil en de persoonlijke verlangens
Isaak: zie vs. 1042, vergelijk Genesis 22:9-13
volgde: gehoorzaamde
hield die hoge toon: legde die (nl. de in vs. 1649-1654 beschreven) karaktergrootheid aan
de dag
d'engel: zie Genesis 22:9-13
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1665 uit de hemel tegenhiel
en beval de ram
t'off'ren in de vlam.
Dat de hemel meer beviel
dan de eerstgeboren
1670
in zijn bloed te smoren,
met des off'raars hart vernoegd,
God op Zijn behagen
willig opgedragen.
Ziet hoe hier die kroon op voegt.1674
Tweede Tegenzang
Isaak streek deez' eer,1675
maar hij moet het geven,1676
nu een maagd, dus teer,
niet ontziet haar leven1678
t'off'ren onvervaard,
1680 zonder tegenspreken,
aan haar vaders zwaard.
O gehoorzaam teken!1682
d'Eeuwen zullen lang
met toneelgezang
1685 loven deez' heldinnendaad,
die het mannenhart
in het knielen tart
met een ongezwicht gelaat.
Och, dat nu een engel
1690
deze strik ontstrengel',
God de wil neem' voor het werk.1691
Maar zij voortgedreven1692
kiest de dood voor 't leven.
IJver valt de dood te sterk.1694
1675

1674
1675
1676
1678
1682
1691
1692
1694

die kroon: de roem van deze (in vs. 1649-1654 beschreven) zelfopoffering; voegt: past
streek: verwierf
maar... geven: maar hij moet zijn meerdere erkennen
ontziet: vreest
gehoorzaam teken: toonbeeld van gehoorzaamheid
God... werk: moge God zich met de bereidheid tevreden stellen in plaats van met het offer
zelf
voortgedreven: in religieuze vervoering
IJver: godsdienstige bezieling
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Vijfde bedrijf
JEPTHA,

Hofpriester

JEPTHA

1695 O avondzon die, steil aan 't overlenen,1695
uw stralen, nu vermoeid en afgeschenen,
zult zinken en in 't westen ondergaan -1697
jaag voort, jaag voort! Indien ge stil bleeft staan,
of deinsde voor dit outer - ras aan 't zinken,1699
1700 haal in 't verzuim om and'ren toe te blinken,
die waardiger verdienen 't heilig licht,
de glans van uw gezegend aangezicht
t'aanschouwen dan deez' schelmse dochterslachter,1703
aartsmoordenaar, bloedschender, wetverachter,
1705 die naar de mond der wetgeleerden, noch
Gods priesters niet wou luisteren. Och, och,
nu gaan te spa, te spa mijn ogen open.
Dit outer heeft godvruchtig bloed gezopen.
Deez' handen zien besmet van 't kuise bloed.
1710 Geen haviksnest verslindt zijn jong gebroed,
geen wollefshol vernielt zijn eigen jongen,
en ik, die 't woên des heidens heb gedwongen,
afgrijs'lijkheên en tijgers legd' aan band,1713
bedwong mij niet, noch deze dolle hand,
1715 dus rood geverfd in 't bloed der zuiver' aêren.
Ik zie de geest der maagd rondom mij waren.1716
Daar staat ze. Zie hoe zij nog waart en spookt.
Leg af dit zwaard, dit gruwzaam zwaard. Het rookt
van edel bloet. Och, breng het uit mijn ogen,

1695
1697
1699
1703
1713
1716

overlenen: overhellen
zinken: doen zinken
deinsde: terugdeinsde; ras aan 't zinken: zink zo snel mogelijk
schelmse: misdadige
afgrijs'lijkheên: monsters
waren: dwalen; het volksgeloof zegt dat de geest van een moordslachtoffer de moordenaar
zal blijven achtervolgen
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1720 dat driewerf uit versaagdheid, en meedogen,1720
en schrik ontzag te treffen, toe te slaan1721
op 't marmerbeeld. Helaas, het is gedaan,
mijn eer, mijn staat, mijn bloed, en al verloren.1723
Wat klaag ik? Och, de hemel heeft geen oren.
HOFPRIESTER

1725 Het naberouw volgt als een gezellin
hardnekkigheid, die haren eigen zin1726
bewierookt meer dan God en Gods bevelen.1727
Een wonde die zich niet wil laten helen1728
roept spa om hulp, als 't helen, lang verlengd,1729
1730 met groot gevaar van 't leven is gemengd.
JEPTHA

Och vader, och, ik heb mij zelf verraden1731
en voel met recht de nasmart van mijn daden.
'k Heb dwaas beloofd, stond stipt op dit besluit1733
en voerde mijn belofte god'loos uit.
1735 Ik ken mijn schuld en werp me voor uw voeten,1735
bereid, kan 't zijn, dit zwaar vergrijp te boeten.
HOFPRIESTER

Dat zware stuk eist rijper overleg,1737
een hoger macht.
JEPTHA

Verstond ik langs wat weg
dit lasterstuk te zoenen stond, geen lijden
1740 viel mij te zwaar. Ik stelde 't hof terzijde,
vergat mijn staat, en bedgenoot', en al.1741
Geen steile rots viel mij te steil, geen dal
te droef, te diep, in op en neer te stijgen,
door doornenhaag, bar'voets, bezweet, te hijgen

1720
1721
1723
1726
1727
1728
1729
1731
1733
1735
1737
1741

versaagdheid: angst
schrik: vrees; ontzag: ervoor terugschrok
staat: positie; bloed: geslacht
zin: wil
bewierookt: eerbiedigt
wonde: iemand die gewond is
verlengd: uitgesteld
verraden: te gronde gericht
stond stipt op: hield hardnekkig vast aan; besluit: verdrag
ken: erken
stuk: vergrijp
bedgenoot': echtgenote
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1745 naar mijnen aêm. Ik trok een harenkleed1745
aan 't lijf, en vastt' in as en harteleed,1746
in eenzaamheid, en wouden, en woestijnen.
Bedenk vrij, haal tezamen alle pijnen,
weedommen, en verdrieten, en geklag,
1750 indien ik God alleen vermurwen mag,
geen strengheid zal mij hinderen, noch keren.1751
HOFPRIESTER

1755

1760

1765

1770

1745
1746
1751
1754

1756
1758
1760
1764
1766
1768
1771

Hij dwaalt niet heel die zich wil laten leren.
Toen d'aarde lag besmet om 't eerst' altaar
en Abels bloed de broedermoordenaar1754
ter vierschaar daagd' en wraak riep, dat van vrezen
en doodsschrik al zijn haren teffens rezen,1756
Gods donderstem hem dreigde, vlood hij heen
en kreet verbaasd, van wanhoop afgestreên:1758
‘Wat heb ik een groot lasterstuk bedreven!
God zelf kan mij dit nimmermeer vergeven.’1760
Doch gij die uw vergrijp bekent dus spa,
vertwijfel niet, maar hoop op Gods genâ,
die machtig al Zijn werken gaat te boven,
geen eng'lentong genoegzaam kan volloven.1764
Volhard in dit betrouwen. Trek terstond
naar Silo toe, daar kunt g' u met Gods mond1766
verzoenen en vergiffenis verwachten.
d'Aartsofferaar, de toevlucht der geslachten,1768
die nacht en dag bespiegelt 's hemels wet,
alleen zijn voet in 't allerheiligst' zet,
God vraagt om raad naar Arons stijl en zeden,1771
zal offeren en, vurige gebeden

harenkleed: boetekleed geweven van beestenhaar
in as: met as bestrooid
keren: weerhouden
Abels bloed: Kaïn en Abel, de zonen van Adam en Eva, brachtten beiden een offer aan God,
maar Hij sloeg geen acht op de offergaven van Kaïn; uit woede sloeg Kaïn hierop zijn broer
dood, zie Genesis 4:3-8
teffens: tegelijk
verbaasd: verbijsterd
nimmermeer vergeven: vergelijk Genesis 4:13-14
volloven: naar verdienste prijzen
Silo: zie vs. 384; Gods mond: de hogepriester
d'Aartsofferaar: de hogepriester; geslachten: bedoeld zijn de twaalf stammen van het volk
Israëls
Arons stijl: zie vs. 990
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uitstortend, u door middelen en raad1773
herstellen in de allereerste staat.
JEPTHA

1775 Zal ik niet eerst mijn bedgenoot verbeien,1775
haar ongeduld neerzetten onder 't schreien?1776
HOFPRIESTER

In gener wijz'! Uw tegenwoordigheid1777
zal 't hartewee verbitt'ren. Geen bescheid,1778
geen reden kan die stroom van droefheid breken.
1780 Men hoeft z' eerst bot te geven, zacht te smeken,1780
te handelen omzichtig en met schroom,
gelijk een arts het krankbed, in de droom1782
der koortsen, als d'ellendig' is aan 't woelen,
de brand, in 't brein geslagen, poogt te koelen,
1785 het flauwe hart te sterken meer en meer,1785
en na die brand te koesteren om weer
het lijf allengs zijn eerste kracht te geven.
Laat mij begaan, ik weet met haar te leven.1788
Het helen van u beid' eist groot geduld,
1790 en raad, en tijd, zo gij genezen zult.
HOFPRIESTER

Jeptha, Hofpriester

HOFMEESTER

De slotwacht ziet twee muilen herwaarts vliegen.1791
Zo d'ogen hem in 't uitzien niet bedriegen,
het is mevrouw met enen heer verzeld.
De stofwolk rolt vast steêwaarts over 't veld.1794
1795 De landvoogd stell' op hare toekomst orde.1795

1773
1775
1776
1777
1778
1780
1782
1785
1788
1791
1794
1795

middelen: bemiddeling
verbeien: wachten op
ongeduld: wanhoop; neerzetten: tot bedaren brengen
tegenwoordigheid: aanwezigheid
bescheid: overweging
Men hoeft... geven: men moet haar eerst de gelegenheid geven haar verdriet te uiten
het krankbed: aan het ziekbed
flauwe: verzwakte
te leven: om te gaan
muilen: muildieren
vast: reeds
stell' op... orde: moet zich op haar komst voorbereiden
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JEPTHA

O God, wat raad?
HOFPRIESTER

Laat mij hiermee geworden.
Gij, hofstoet, geef u met de landsheer voort
naar Silo toe. Rij fluks door d'achterpoort
de jachtlaan door om niet mevrouw t'ontmoeten.
1800 De bodem, op 't getrappel van de voeten
der muilen, dreunt en davert overwijd.
In Gods naam spoed, het is geen dralens tijd.1802
JEPTHA

In deze schijn van d'echtgenote scheiden?1803
HOFPRIESTER

Het is hoog tijd. Gij moogt haar niet verbeiden.
JEPTHA

1805 Hofmeester, bied de vader uwe hand,1805
opdat ze niet, terwijl de rouw 't verstand
aan 't hollen help', onz' jammer nog verzware.
Wij rijden heen.
HOFPRIESTER

God zeeg'ne, God beware
u midlerwijl op uwe bedevaart.
1810 Levieten voort. Komt haastig herrewaart!1810
Mevrouw genaakt, helpt ons haar droefheid stieren,1811
intomen en bij wijl de breidel vieren.
't Is grote kunst een mateloze rouw
te matigen. De stad, het hofgebouw
1815 en al de berg zal galmen op dat huilen
uit hol gewelf, spelonk en nare kuilen.
Zij nadert vast. De wind verwaait het stof1817
vooruit. Men sluit' de binnenpoort van 't hof.

1802
1803
1805
1810
1811
1817

dralens tijd: tijd van treuzelen
In deze schijn: in deze omstandigheden
bied... hand: sta de hofpriester bij
Levieten: zie vs. 991
stieren: besturen
past: snel
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Wat werken kan dat repp' zich, vall' aan 't breken1819
1820 van 't moordaltaar op 't voorhof. Laat geen teken1820
van 't offer haar bedroeven. Rept u, ras.
Rukt af tapijt, festoen. Een ander wass'1822
het bloed af. Brengt al wat de wraak kan tergen1823
uit d'ogen. Och, zij hoopt haar kind te bergen1824
1825 en komt te spa. Staatjuffers, haast u, spoedt,
vliegt snel vooruit de moeder in 't gemoet.1826
Betoomt ze, stut d'ontstelde met uw ermen.1827
Mij dunkt ik hoor z' alreê van verre kermen.
Brengt stoelen, brengt hier rozenwater, dra,
1830 eer zij bezwijm'. Zo d'Opperste Genâ
haar hart niet sterk', het is hier omgekomen.1831
God spaar' ze lang, ten troost van alle vromen.
HOFPRIESTER,

Filopaie, Hofmeester

HOFPRIESTER

Zijt wellekom, mevrouw.
FILOPAIE

Waar is mijn lam,
mijn hart, mijn ziel, de hoop van onze stam?
1835 Waar is mijn kind, mijn bloed?
HOFMEESTER

Het is daar binnen.
FILOPAIE

Laat los, laat los, het gaat mij aan de zinnen!
Laat los, laat los, ik wil mijn dochter zien!
HOFPRIESTER

Mevrouw, bedaar een poos, het zal geschiên.

1819
1820
1822
1823
1824
1826
1827
1831

vall' aan 't breken: moet snel gaan afbreken
teken: spoor
tapijt: wandtapijt; festoen: bloemenslinger
tergen: prikkelen
bergen: in veiligheid brengen
in 't gemoet: tegemoet
d'ontstelde: de wanhopige
het is hier omgekomen: dan is het met Filopaie gedaan
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FILOPAIE

Belet ge mij mijn eigen kind te spreken?
1840 Geweld, geweld, wat 's dit? Och, och, ik reken
de maagd om hals. Waar steekt de moordenaar?1841
Laat los, laat los! Waar schuilt die booswicht? Waar
verbergt hij zich, die vloek, die dochterslachter?1843
Daar ziet men hem. Laat los! Daar schuilt hij achter
1845 de pijler van het hof, in 't hofportaal.
Wie wapent mij met fakkelen, en staal,
en vuur, en zwaard? Brengt wapens, hofstoet, mannen,
geweer, geweer, dat ik hem aan mag rannen.1848
Onthoudt men mij geweer en wapen? Neen,
1850 nog weet ik raad om hem met kracht van één
te scheuren, fel te nemen op mijn tanden,
veranderd in een weerwolf, deze handen
in klauwen. Wee die mij mijn dochter rooft!
Daar ruk ik hem zijn ogen uit het hoofd,
1855 dat valse hart ten boezem uit, de darmen
ten buik uit. Ziet hem spart'len, hoort hem kermen.
Dat is zijn loon. Mijn dochter ziet het aan.
Zij lacht erom en laat niet enen traan.
Met reden: niet te schreien met geen reden.1859
1860 Hij luisterde naar tranen, noch gebeden
in 't slachten der onschuldig' op 't altaar.
Dit 's Abraham. Hij neemt Gods aanspraak waar.1862
Nu denk dit na. De vader, 's volks behoeder,
vernielt zijn kind. Met recht. Waarom? De moeder
1865 had deel, noch recht aan 't kind. 't Behoorde hem.
De moeder was haar vreemd en had geen stem
in dit gerecht. De vader is 's lands rechter.
Bestraf hem niet. Dit is de vrome vechter1868
die 't volk beschut, zijn eigen hof vernielt,
1870 zijn enig oir en erfgenaam' ontzielt.1870
Is dat niet blij zijn dochter uitbesteden,1871

1841
1843
1848
1859
1862
1868
1870
1871

om hals: om het leven gebracht
vloek: vervloekte misdadiger
Geweer: wapens; dat ik... rannen: zodat ik hem te lijf kan gaan
Met reden: terecht
Dit's... waar: hij zou dus Abraham zijn! Hij zou dus opkomen voor Gods rechtmatige eis! vergelijk vs. 1042; aanspraak: rechtmatige eis
Bestraf: berisp; vrome: dappere
oir: erfgename
uitbesteden: uithuwelijken
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ter bruiloft gaan? Was ooit een onbesneden1872
dus onbesneên van zeden en van aard?
Wat is er dat een mens niet wedervaart!
1875 Men stuurde mij van kant door loze treken.1875
Och, liet men mij tenminste haar eens spreken
voor 't allerjongst, zo hadd' ik nog mijn hart1877
eens uitgeklaagd. Nu kropt het deze smart,
dit wee, en zal 't inkroppen al zijn dagen.
1880 Maar 't is te spa. Helaas, hier baat geen klagen.
De dood bekruipt mijn leden, dat ik 't voel.
Mijn hart bezwijkt.
HOFPRIESTER

Nu zet z' in deze stoel.
Het hart wordt flauw. Laat rozenwater brengen,
het aangezicht met enen tak besprengen.1884
1885 Staatjuffers helpt. Gij ziet hoe zij verflauwt.
Ontrijgt ze, ontrijgt ze om 't hart ter dood benauwd.1886
HOFMEESTER

Het moeders hart, helaas, kan nimmer liegen.1887
Wat middel om de rouw in slaap te wiegen?
Wat boet' is hier voor onherhaalb're schâ?1889
HOFPRIESTER

1890 Dat onheil sleept een staart van jaren na.
De rede en de tijd moet dit genezen.
Ik zal z', indien het hart bekomt, belezen,1892
en smeken, en involgen, zacht en zoet,1893
ten laatste door troostmiddelen 't gemoed
1895 ophelpen, door beloften 't hart verlichten.1895
HOFMEESTER

Gij zult haar heer, en 't hof, en elk verplichten.

1872
1875
1877
1884
1886
1887
1889
1892
1893
1895

onbesneden: heiden
treken: listen
Voor 't allerjongst: in de laatste uren van haar leven
besprengen: besprenkelen
Ontrijgt ze: maak haar bovenkleding los
liegen: zich verloochenen
boet': compensatie; onherhaalb're: onherstelbare
belezen: kalmeren
smeken: vriendelijk toespreken; involgen: bijstaan
ophelpen: opbeuren
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Het schijnt dat zij verkwikt, zich weder rept,1897
het aangezicht weer lucht en adem schept.
Besprengt ze weer met verse dauw van rozen.
1900 Men ziet z' allengs opluiken, weder blozen.1900
HOFPRIESTER

Schep moed, mevrouw, en zoek uw troost aan God.
FILOPAIE

Mij docht ik zag mijn dochter, die voor 't slot
haar moeder zocht met tranen overgoten,
maar och, de deur bleef tussen beid' gesloten.
1905 Op dat gezicht verdween z' uit mijn gezicht.1905
De zoete droom heeft mijn gemoed verlicht.
HOFPRIESTER

Geloofd zij God, die in gezicht en dromen
zijn heiligen is dikwijls voorgekomen;1908
ook Jozef, toen hij in de kerker lag,1909
1910 een uitkomst gaf, schoon hij geen uitkomst zag.
De Godheid in 't beogen van elks zegen
houdt onbekend' en wonderlijke wegen.1912
Getroost u met uw toebescheiden lot.1913
FILOPAIE

Gebeurde mij mijn dochters overschot1914
1915 nog eens te zien, het zou nog troostbaar schijnen.
HOFPRIESTER

Staatjuffers, ras, schuift op de lijkgordijnen.1916
Mevrouw, God geev' dat gij de rouw verzet.1917

1897
1900
1905
1908
1909

1912
1913
1914
1916
1917

verkwikt: weer tot zichzelf komt; rept: beweegt
opluiken: opleven
Op dat gezicht: onmiddellijk na dat visioen
heiligen: uitverkorenen; voorgekomen: verschenen
Jozef: zie vs. 721; Jozef was op zeker moment bij de farao van Egypte in ongenade gevallen
en gevangen gezet; hij werd echter weer in ere hersteld toen hij erin slaagde de voorspellende
dromen van de farao van een juiste uitleg te voorzien, zie Genesis 41
houdt: volgt
Getroost u met: berust in; toebescheiden: toebedeelde
Gebeurde mij: mocht ik
op: open
verzet: te boven komt
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Daar ziet ge nog de rei in 't staatsiebed,
in rouw rondom de doodbus neergezeten,1919
1920 de maagden rood en jammerlijk bekreten,
en treurig om het off'ren van de maagd,
die God door haar gehoorzaamheid behaagt.
FILOPAIE

Wat zien we? Och, geeft de doodbus. Laat ons kussen,
omhelzen en de rouw met tranen blussen,
1925 verzadigen met zuchten, nimmer moe.
HOFMEESTER

Gij maagden reikt mevrouw de doodbus toe,
zo zal de druk het hart niet overstulpen.1927
Een treurig hart is met geklaag behulpen.1928
FILOPAIE

1930

1935

1940

1945

1919
1927
1928
1929
1934
1937
1938
1944

Och, Ifis, och ik scheidde flus.1929
Gij trokt ten berge met uw reien
en komt me thuis in deze bus.
Gij scheidd' om eens voor al te scheien.
Godvruchte lentebloem, gij zijt
ontijdig als een damp verdwenen1934
in 't vrolijkste van uwe tijd.
Uw morgenzon heeft uitgeschenen.
Een wolk benijdd' uw schone glans.1937
Is dit een enig kind besteden?1938
Is dit de blijde bruiloftsdans
aanheffen, u in purper kleden
en kronen op de vorstentroon
in enen drang van alle mensen?
Kon uwe heerlijkheid, zo schoon,
zo gans verwelken en verslensen?1944
Verwacht ik dus uit uwe schoot
kinds kinders en nakomelingen?
Mijn hoop en toeverlaat is dood.

doodbus: urn
druk: verdriet; overstulpen: overstelpen
behulpen: gebaat
flus: kortgeleden
ontijdig: te vroeg
benijdd': misgunde u
besteden: uithuwelijken
verslensen: verleppen
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O wereld vol veranderingen.
Wat is het aards betrouwen broos!
1950
Nu treur ik droef en kinderloos.
HOFMEESTER

Ontlast mevrouw. Ontvangt de doodbus weder.
FILOPAIE

Staatjuffers, helpt m' en zet m' in 't rouwbed neder,
dat ik te nacht met haar mijn hart uitklaag',1953
mij zelve troost', indien het God behaag'
1955 mijn klein geduld door zulk een bitter lijden
te proeven.1956
HOFPRIESTER

Eer en zege volgt na 't strijden.
Op 't zelfde spoor zijn d'ouden voorgegaan.
Zij wijzen u naar God langs deze baan.
Leer uw verlies geduldig overzetten.1959
1960 De hemel kon die slag des doods beletten,
indien het hem beliefde, maar hij wou
dat ieder zich aan Jeptha spieg'len zou1962
en wachten van dit roekeloos beloven,1963
waar Abr'ams last, gesterkt in 't hof der hoven,1964
1965 noch Mozes' wet, gehoord van mond tot mond,1965
nooit de Hebreeuw, noch 't stamhuis aan verbond.1966
Uw bedgenoot, van naberouw bestreden,
zoekt raad en is naar Silo toe gereden1968
om zich met God en Amaria's mond1969
1970 te zoenen naar de eis van 't wetverbond.1970
Ik zie hem na verloop van lange dagen

1953
1956
1959
1962
1963
1964
1965
1966
1968
1969
1970

met haar: in Ifis' bijzijn
proeven: beproeven
uw verlies [...] overzetten: u over uw verlies heen te zetten
zich aan... zou: een voorbeeld aan Jeptha nemen zou
wachten van: zich onthouden zou van; roekeloos: onnadenkend
waar: te verbinden met aan in vs. 1966; Abr'ams last: de opdracht van Abraham, zie vs.
1042; gesterkt in... hoven: bekrachtigd door de hemel
Mozes' wet: zie vs. 115
stamhuis: het volk Israëls
Silo: zie vs. 384
Amaria's mond: de hogepriester, vergelijk vs. 1202
wetverbond: de joodse wetten, nl. het verbond tussen God en het joodse volk
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voor ieder op de hoge zegewagen1972
der heiligen, in 't midden der Hebreen,1973
tentoon gevoerd, gevierd en aangebeên.
1975 'k Hoor midlerwijl de maagdelijke reien
op 't plechtig feest uw dochters lijk beschreien,
jaar in, jaar uit, vier dagen lang met druk.1977
Zo groot een troost verzacht' uw ongeluk!

1972
1973
1977

op de hoge zegewagen: nl. in ere hersteld, vergelijk Hebreeën 11:32-34
heiligen: uitverkorenen
vier dagen: vergelijk Richteren 11:40-41
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Koning David hersteld
Treurspel
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Aan de weledele en gestrenge heer Cornelis van Vlooswijck, heer van
Vlooswijck, Diemerbroeck en Paepekoop, burgemeester en raad van
Amsterdam+
[1] Zijn Onder de natuurlijke hartstochten is der ouderen kinderliefde,1
[2] Στοργ bij de Grieken geheten, overkrachtig en niet alleen de redelijke,2
[3] maar ook stomme dieren eigen. Het lustte Plutarchus, de doorzichtige3
[4] zedenkenner en uitnemende zedenvormer, beknopt deze stof te handelen
[5] die een wijdlopend bericht vereist en met rijke voorbeelden kan bekleed5
[6] worden. Deze beminner van de wijsheid ontvouwt hoe natuur de ouders
[7] inboezemde hun afkomst zorgvuldig op te kweken en te beschutten, zon-7
[8] der hoop van enige vergelding uit haar te verwachten. Hij wijst in zijn8
[9] slotrede ons aan hoe deze kinderliefde elk zo diep ingeprent is, dat men
[10] het voor een heilloos voorspook hield zo dikwijls enig dier zijn eigen jong10
[11] verslond. Euripides, in zijn Elektra, neemt waar hoe Clytaemnestra in11
[12] stervens last haar blote borsten buiten de sluier toont om de dochter, door
[13] het herdenken dat ze die gezogen heeft, van de moedermoord af te schrik[14] ken.
[15] En gelijk aan veel liefs veel leeds vast is, zo lijdt natuur nergens ge-15
[16] voeliger dan in het hart van de ouders om de kinderen in lijden. Hetwelk
[17] van de voorzichtige hofraad Husaï mede door de aard van de stomme17
[18] dieren werd uitgedrukt met zijn gelijkenis van de berin die, van haar jon-

+ Cornelis van Vlooswijck: Cornelis van Vlooswijck (1601-1687) was onder meer in de jaren
1656, 1657 en 1660 burgemeester van Amsterdam; raad: lid van het bestuurscollege van
Amsterdam, de vroedschap
1 der ouderen kinderliefde: de liefde van ouders tot hun kinderen
2 redelijke: met rede begaafde
3 Plutarchus: Griekse biograaf en essayist (ca. 46 n. Chr.-120 n. Chr.), auteur van de Moralia,
een ethisch compendium waarin bij herhaling aandacht is voor de liefde van ouders voor
hun kinderen; doorzichtige: wijze
5 bekleed: verhelderd
7 afkomst: kinderen
8 vergelding: tegenprestatie
10 voorspook: voorteken
11 Euripides: de Griekse toneeldichter (ca. 485 v. Chr.-407 / 406 v. Chr.) behandelt in zijn
Elektra de dood van Clytaemnestra, die door haar kinderen Elektra en Orestes uit wraak voor
haar schuld aan de dood van hun vader Agamemnon om het leven wordt gebracht
15 natuur: het menselijke gemoed
17 van: door; Husaï: raadsman en vertrouweling van Koning David, zie 2 Samuël 17:8
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[19] gen beroofd, het woud met huilen overeind zet. Bij Ovidius verandert19
[20] Niobe van droefheid in een steenrots om de nederlaag van haar zonen en20
[21] dochters. In Euripides' Phoenissae neemt Jokaste, de moeder, zich uit21
[22] wanhoop het leven en stort neer op de lijken van beide haar zonen, in het
[23] lijfgevecht omgekomen. Lucretius gedenkt hoe de offerpriesters het zwaard23
[24] waarmee Ifigenia zal geofferd worden voor Agamemnons ogen verber-24
[25] gen. De schouwburgen vloeien van tranen, waar Ulysses koningin Hecu-25
[25] ba Polyxena, en Andromache Astianax ontweldigt om hun onnozel bloed
[26] te storten. Het wordt Junius Brutus tot een doorluchtige heldendaad toe-26
[27] geschreven dat hij beide zijn zonen, aan verraad schuldig, ter straffe vor[28] dert om het recht en de staat van Rome gestreng te handhaven.
[29] In de heilige bladen ontbreken ons geen voorbeelden die dit sterken.29
[30] Men hoort er Jakobs hartewee om Jozef die, zo de broeders glimpelijk30
[31] uitstrooien, van een wild gedierte verscheurd is. Jochebed zoekt uit nood31

19

20
21

23

24

25
26

29
30

31

Ovidius: In de Metamorphosen (bk. VI, vs. 148-312) verhaalt de Latijnse dichter Publius
Ovidius Naso (43 v. Chr.-18 n. Chr.) hoe Niobe, de legendarische koningin van Thebe, op
één dag al haar veertien kinderen ontvielen
nederlaag: dood
Euripides: zie r. 11; in de Phoenissae beschrijft Euripides hoe de tweelingbroers Eteocles
en Polynices in een tweegevecht door elkaars hand vallen; wanneer hun moeder Jokaste
daarvan op de hoogte wordt gebracht, pleegt zij zelfmoord
lijfgevecht: duel; Lucretius: Titus Lucretius Carus (94 v. Chr.-55 v. Chr.) beschrijft in het
eerste boek van zijn De rerum natura hoe men de Griekse vorst Agamemnon de blik onthoudt
op het zwaard waarmee zijn dochter Ifigenia geofferd zal worden om de overtocht van de
Griekse oorlogsvloot naar Troje te bespoedigen
Ulysses: de Griekse held Odysseus (Ulysses) heeft er de hand in gehad dat na afloop van de
Trojaanse oorlog koning Hecuba haar dochter Polyxena verloren heeft, en ook is het aan
hem te wijten dat Andromache, de schoondochter van Hecuba, er getuige van moest zijn hoe
haar zoontje Astianax vanaf de muren van Troje naar beneden geworpen werd
ontweldigt: met geweld afhandig maakt; onnozel: onschuldig
Junius Brutus: Lucius Junius Brutus, volgens de overlevering de stichter van de Romeinse
Republiek; volgens de legende zou hij zijn beide zonen ter dood veroordeeld hebben, omdat
ze betrokken waren bij een tegen hem gerichte coupe
de heilige bladen: de bijbel; sterken: bevestigen
Jakobs hartewee: van zijn twaalf zonen had Jakob de op één na jongste, Jozef, het meeste
lief; uit afgunst verkochten zijn broers Jozef aan een handelaar die op weg was naar Egypte
en tegen de vader zeiden zij dat zijn geliefde zoon door wilde dieren verscheurd was, zie
Genesis 37; glimpelijk: huichelachtig
Jochebed: toen de farao van Egypte het bevel had doen uitgaan alle mannelijke joodse
borelingen te doden, probeerde Jochebed haar zoontje Mozes in veiligheid te brengen door
het kind in een rieten mandje de Nijl af te laten drijven, zie Exodus 1:22

Joost van den Vondel, Jeptha, of offerbelofte. Koning David hersteld. Faëton, of roekeloze stoutheid

109
[32] Mozes in een rieten kist op het water te bergen. Men ziet Rispa, Sauls32
[33] bedrukte weduwe, onder het gerecht de lijken van haar zonen nacht en33
[34] dag bewaken om roofvogels en hongerige ondieren van de lichamen af te
[35] keren. In Salomo's oordeel wil de rechte de valse moeder liever haar35
[36] vrucht ten eigendom toestaan dan die met het zwaard laten delen. Maar
[37] de liefde van de aartsvader Abraham, dus lang overgeslagen, wordt hier-37
[38] door betuigd, dat hij in het opofferen van zijn enige en ter dood gehoor[39] zame zoon zichzelf en natuur uit liefde tot God overwon, waarom 's helds
[40] geloof en standvastigheid met zulk een heerlijke belofte gekroond werd,
[41] en hij God de Vader afbeeldde, van wie God de Zoon zelf uitroept: Zo lief41
[42] had God de wereld, dat Hij Zijn enig geboren Zoon gaf.
[43] In deze toneelhandel draaft de onuitblusbare liefde van koning David43
[44] tot Absalom onder zovele en verscheiden hartstochten van de andere
[45] personaadjen doorgaans vooruit, onaangezien hij de vader naar de kroon45
[46] en het hart stak, en zijn opluikende Salomo, namaals 's vaders grote46
[47] nazaat, niets dan onheil van die verwaten broeder te verwachten stond.47
[48] Koning Davids weeklacht en lijkgeschrei om Absaloms rampzalige dood
[49] - aldus in de heilige bladen uitgedrukt: Och, mijn zoon Absalom, och49
[50] Absalom, mijn zoon, mocht ik voor u sterven! Och Absalom, mijn zoon,
[51] och mijn zoon Absalom! - schijnt bijkans zijn triomfbazuin te verdoven.51
[52] En de zon van de koninklijke herstelling komt ten lange leste uit deze

32

33
35

37

41
43
45
46
47
49
51

Rispa: als genoegdoening voor de misdaden die de Gibeonieten van de kant van Saul te
verduren hadden gehad, stemde David ermee in zeven zonen van Saul te offeren; van hun
moeder Rispa wordt gezegd dat zij lange tijd gerouwd heeft bij de opgehangen lichamen van
haar zonen, zie 2 Samuël 21:8-10
onder het gerecht: onder de galgen
Salomo's oordeel: de wijze rechter Salomo beslechtte een geschil tussen twee vrouwen, die
beiden beweerden de moeder van een zuigeling te zijn door te dreigen het kind in tweeën te
delen en ieder van hen de helft te geven; de vrouw die daarmee instemde kon in ogen niet
de echte moeder zijn, zodat hij het kind aan de moeder gaf die zich tot het einde toe tegen
de tweedeling verzet had, zie 1 Koningen 3:16-28; de rechte: de echte (moeder)
Abraham: Abraham kreeg de opdracht van God zijn enige zoon, Isaak, te offeren; op het
moment van het offer evenwel verhinderde een engel de voltrekking ervan; de bereidheid
van Abraham zelfs afstand te doen van zijn zoon, zie Genesis 22, onderstreept zijn
Godsbetrouwen
afbeeldde: vooruitwees naar; Zo lief enz.: zie Johannes 3:16
draaft [...] vooruit: komt op de voorgrond te staan
onaangezien: ongeacht het feit dat
opluikende: opgroeiende
verwaten: gewetenloze
Och, mijn zoon [...]: zie 2 Samuël 18:33
zijn triomfbazuin te verdoven: een smet te werpen op de triomf
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[53] duistere nacht en nevel van de vaderlijke rouw met schonere stralen
[54] tevoorschijn. Doch de rede ontschuldigt de afgeworstelde en neergesla-54
[55] gen vader, aangezien hij al te gevoelig, ook met gevaar van zijn kroon,
[56] beseft de verdoemde staat waarin de zoon, die hem zo na aan het hart lag,56
[57] eeuwig van God verstoten blijft, hoewel de bedroefde man, door Joabs
[58] raad en uit hoogdringende nood, zijn onverzetbare rouw met macht in-58
[59] toomt.
[60] Hier valt in zijn uitgang het treurspel op het allerkrachtigst en gaat alle60
[61] treurspelen in droefheid te boven. Ik werd ontstoken deze treurstof, uit61
[62] haar aard zo hartroerend en leerzaam, te ontvouwen, en nog te vuriger,
[63] aangezien koning Davids herstelling, als het andere deel, vast is aan zijn63
[64] ballingschap, onlangs gespeeld, opdat ze tegen elkander te klaarder afste[65] ken en, de onbestendigheid van het beloop van de wereld voor der aan[66] schouwers ogen stellende, hun levendig inboezemen dat er heden niets zo
[67] vreemd voorvalt, of het is al vanouds gebeurd. Want onder het omwente[68] len van het rad van avontuur komen dezelfde zaken in andere tijden,
[69] plaatsen en personaadjen telkenmale weder boven. Ik hoop de weledele
[70] heer Vlooswijck, die als een burgervader over de burgerij, de staat en de
[71] stad ten beste waakt, zal mij toelaten dit treurspel in het licht te brengen
[72] onder de schaduw van zijn naam en heerlijk wapen dat, in alle delen vol-72
[73] trokken, dit werk een luister bijzet, terwijl ik wens altijd te blijven
weledele en gestrenge heer,
uw weledele, gestrenge, dienstwillige
J. v.d. Vondel

54
56
58
60
61
63

72

afgeworstelde: door innerlijke strijd uitgeputte
de verdoemde staat: omdat Absalom vóór zijn dood geen berouw voor zijn daden heeft
getoond, zal hij ten eeuwigen dage verdoemd zijn
onverzetbare: ontroostbare
in zijn uitgang: aan het slot
werd ontstoken: voelde de behoefte
als het andere deel: Vondels Koning David hersteld is het vervolg op een kort daarvoor
verschenen drama, Koning David in ballingschap (1660), dat gewijd is aan het begin van
het verzet van Absalom tegen zijn vader
onder de schaduw: onder de bescherming; voltrokken: volmaakt
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Inhoud
[1] Toen koning David buiten Jeruzalem voor zijn weerspannige zoon Absa-1
[2] lom in ballingschap vluchtte, werd hij op weg door Jonathan en Achi[3] maäs, der aartspriesteren zonen, gewaarschuwd van Achitofels raadslag3
[4] om hem terstond te volgen en overrompelen, wat door Husaï, Davids4
[5] oude hofraad en begunsteling, omgestoten was. Hij rukte op deze waar[6] schuwing al de nacht voort, trok 's morgens over de Jordaan en geraakte
[7] eindelijk veilig te Machanaïm, een stad in Gilead aan de vliet Jabbok,7
[8] waar Isboset, Sauls zoon, eertijds zeven jaar over Juda en Efraïm re-8
[9] geerde. Hier werd hij met voorraad en allerhande nooddruft voorzien9
[10] van zijn begunstelingen Machir en Barsillai, en in het bijzonder van Sobi,10
[11] prins der Ammonieten. Ten laatste kwam Absalom met een grote macht
[12] over het water rukken en de vader op de bodem van Gilead ten veldslag
[13] uitdagen. David stelde kornels en hopmans over zijn leger onder Joab, de
[14] veldheer. De koning, gereed met hun op te trekken, werd van hun en het
[15] volk tegengehouden. Hij gebood Joab en alle oversten Absalom te ver[16] schonen en genadig te handelen. De veldslag ging aan omtrent het bos16

1
3

4
7

8
9
10

16

buiten: weg uit; weerspannige: opstandige
der aartspriesteren zonen: Jonathan en Achimaäs zijn de zonen van respectievelijk Abjathar
en Sadock, de beide hogepriesters die David tot het einde toe trouw gebleven waren; Achitofels
raadslag: Achitofel is de voormalige raadgever van David, later medestander van Absalom;
na de vlucht van David uit Jeruzalem had hij voorgesteld de koning en zijn getrouwen
onmiddellijk te achtervolgen
Husaï: raadsman en vertrouweling van David, zie 2. Samuël 17:5-7
Machanaïm: een stad in de landstreek Gilead, ten noordoosten van Jeruzalem; Jabbok: de
rivier de Jabbok, die uitkomt in de Jordaan, verdeelt de landstreek Gilead in een noord- en
een zuidhelft; Machanaïm ligt overigens niet direct aan de Jabbok, maar ongeveer twintig
kilometer noordelijker
Isboset: een zoon van Saul, die door allerlei intriges gedurende zeven jaar Israël in plaats
van David geregeerd had, zie 2 Samuël 2; Juda en Efraïm: nl. Israël
nooddruft: noodzakelijke levensmiddelen
Machir en Barsillai: medestanders en helpers van David, zie 2 Samuël 27-29; van: door;
Sobi: de koning van het land der Ammonieten, die de joden aanvankelijk vijandig gezind
waren; Sobi heeft de heerschappij over Ammon te danken aan David
ging aan: begon; het bos van Efraïm: zie 2 Samuël 18:6
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[17] van Efraïm, waar Joab de overhand behield en zijn vijand twintigduizend
[18] mannen verloor. Absalom vluchtte op zijn muilpaard boswaarts in en de
[19] haarlokken slingerden om een eik, waar de muil onder hem doorging, hij
[20] levendig hangen bleef. Joab, hiervan verkondschapt, wenste dat de bode20
[21] hem doorstoten had, die het uit ontzag voor de koning weigerde. Dies21
[22] reed de veldheer zelf derwaarts en stiet de hangende drie schichten in het22
[23] hart en Joabs schildknapen sloegen hem voorts dood. Toen liet de veld[24] heer de aftocht blazen, Absalom in een grote kuil begraven en met een
[25] hoop stenen overstulpen. De vader, van des zoons nederlaag verwittigd,25
[26] barstte uit in onmatige rouw, maar werd verzet door Joab, die hem26
[27] raadde ergernis en gevaar te schuwen, zich vrolijk voor zijn volk te tonen
[28] en troostte de bedroefde met zijn zeeghaftige herstelling in Jeruzalem, bij28
[29] het overschot van Absaloms leger alreeds beloofd, en door het wijs beleid
[30] der aartspriesters bij alle stammen te bekrachtigen.
[31] Het spel begint voor de dageraad en eindigt in de avond. Het toneel is te
[32] Machanaïm voor de poort, in het leger. De hovelingen bekleden de rei.32

20
21
22
25
26
28
32

verkondschapt: op de hoogte gebracht
Dies: daarom
schichten: speren
overstulpen: bedekken
verzet: tot bedaren gebracht
zeeghaftige: triomfantelijke
bekleden: vormen
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Treurspelers
JOAB,

koning Davids veldheer
2
SOBI, de prins der Ammonieten
REI VAN HOVELINGEN
4

5

DE VEERWACHT AAN DE JORDAAN
DAVID, de koning van Israël
ABISAÏ, Joabs broeder
AMASA, Absaloms veldoverste
BERSEBA, de koningin

Abjathars zoon9
10 ACHIMAÄS, Sadocks zoon10
CHUSI, de laatste bode
JONATHAN,

2
4
9
10

prins: vorst
veerwacht: de soldaat die in opdracht van David het veer over de Jordaan bewaakt
Abjathar: hogepriester, vertrouwde van David
Sadock: hogepriester, vertrouwde van David
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Eerste bedrijf
JOAB,

Sobi

JOAB

Prins Sobi, recht te pas van God de Albeweger1
uit Rabba hier gestuurd met voorraad voor het leger,2
verkondschapt ons zijn komst. Wachtmeester ga terstond,3
onthaal hem naar zijn staat. Deez' heid' en dorre grond
eist toevoer voor het volk, dat moe en mat van trekken,5
drie etmaal zonder rust, niet lang de dis kan dekken
met kost van Machir en Barsillai onverwacht7
ons hier te Manaïm milddadig toegebracht.8
Een leger hoeft teveel om dagelijks te teren
en wat de maag ontbreekt, zou 't hart aan moed ontberen.
Een hart dat vechten wil, eist nooddruft. Een soldaat11
die wel gedost is en gevoederd eer hij slaat,12
verstrekt een dubbel man. De zenuw wordt gesteven,13
het zwaard met groter moed de vijand toegedreven.
Daar komt prins Sobi, ruim tien jaren na de dag
dat ik te Rabba hem 't gebied opdragen zag,16
toen ons het lang beleg zo zegenrijk gelukte17
en David Hanons hoofd die gouden kroon ontrukte.

5

10

15

1
2
3
5
7
8
11
12
13
16
17

Prins Sobi: de vorst der Ammonieten; van: door
Rabba: hoofdstad van het land der Ammonieten
verkondschapt: meldt
eist: heeft dringend nodig; toevoer: nl. de aanvoer van levensmiddelen
kost: levensbehoeften; Machir en Barsillai: medestanders en helpers van David
Manaïm: Machanaïm, een stad in de landstreek Gilead, ballingsoord van David
nooddruft: de noodzakelijke levensmiddelen
gedost: gekleed
verstrekt: geldt als; de zenuw: de spieren; gesteven: gesterkt
Rabba: zie vs. 2; 't gebied: de heerschappij (over Ammon)
het lang beleg: onder aanvoering van Joab hadden de legers van David in het verleden Rabba
belegerd en de opstandige koning Hanon (zie vs. 18) onttroond, zie 1 Kronieken 20:1-3
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Hij is nog dankbaar aan de koninklijke held,19
zijn leenheer, die hem heeft in broeders erf hersteld,
en Ammons oud gezag. Laat hier geen licht ontbreken.
Trouwanten spoedt u. Past meer fakkels aan te steken.22
Zijt welkom, brave prins! Hoe komt ge hier zo spa?23

20

SOBI

Doorluchtste veldheer van de koning, wiens genâ
ons eeuwig houdt verplicht, ik kom uw legerhutten25
met luttel voorraad van 't gebergt' nog onderstutten.
Ontvang tapijt, matras, en vaten, bekkens meê,27
meel, honing, tarwe, gerst, en zuivel, vrucht, en vee,
geringe tekens van een dankbaar hart, met enen
onz' lijfwacht, u ten dienst. Gebied, wij trekken hene
waar koning David lust te trekken, om de zoon,
die zijnen vader stout naar 't hart steekt en de kroon,32
te helpen stuiten en dat ongelijk te slechten.33

25

30

JOAB

Getrouwe prins, men kent in hoge nood d'oprechten
en vrienden. Louter goud blinkt heerlijk op de toets.35
De koning, balling uit zijn hoofdstad, met meer moeds
dan macht voorzien, laat zich uw aankomst wel gevallen.
Hij rust een kleine wijl. Wij waken voor de wallen
van Manaïm. Men wacht op 't rijzen van de dag.39

35

SOBI

Het lust me midlerwijl, indien 't u beuren mag,40
te horen hoe het stond met uwe twalef staten,41
waarom Jeruzalem zo plots'ling werd verlaten,42

40

19
22
23
25
27
32
33
35
39
40
41
42

Hij: nl. Sobi, die de heerschappij over Ammon aan David te danken heeft; de koninklijke
held: David
Trouwanten: dienaren; Past: draagt zorg
brave prins: dappere vorst
legerhutten: legertenten
Ontvang tapijt enz.: zie 2 Samuël 17:27-29
die... kroon: die het leven en de kroon van zijn vader op al te drieste wijze bedreigt
ongelijk: onrecht; te slechten: een einde toe te roepen
Louter... toets: puur goud doorstaat de test glansrijk
Manaïm: zie vs. 8
beuren mag: schikt
twalef staten: de twaalf stammen van Israël
Jeruzalem: hoofdstad van Israël, de stad waar David als koning zetelt
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de stoel van Jesse's rijk het oproer ingeruimd.43
JOAB

De zeeman die de storm opsteken ziet, verzuimt
geen zeil te strijken eer hem 't onweer koom' verrassen.
Het was geen slapens tijd, maar tijd op 't roer te passen.
De reedste haven in te lopen diend' ons best.47
Dit oproer spreidde zich door 't land gelijk een pest,
sloeg voort van stad tot stad. De twalef stammen spanden
eenstemmig t'zamen om de vader aan te randen
ter liefde van de zoon, en eer men 't onweer hoort51
van verre komen, stormt het vrees'lijk op de poort
te Sion, waar het krielt van weifelende tongen.53
Wij vonden binnen en van buiten ons besprongen,54
verkozen oostwaarts op de brullende woestijn,55
waar ons 's aartspriesters zoons, in die verbaasde schijn,56
ontdekten hoe ze stil in enen put gescholen57
't gevaar ontslipten en, gelijk hun was bevolen,
vermaanden d'overzij der stromende Jordaan59
te kiezen in de nacht, bij 't schijnen van de maan,
eer wreed' Achitofel met twalefduizend mannen,61
gelijk hij voorsloeg, ons nazettend aan kwam rannen.62

45

50

55

60

SOBI

Uw heil bestond in 't vliên met volle ren en toom.
Maar nu, hoe ging het voort?

43
47
51
53
54
55
56

57
59
61
62

Jesse: Jesse, ook Isaï, was de vader van David; de stoel... ingeruimd: (waarom) de heerschappij
over Israël aan de oproerlingen werd overgelaten
reedste: dichtstbijzijnde
ter liefde van de zoon: in de strijd tegen zijn vader was een groot deel van de Israëlieten op
de hand van Absalom
Sion: Jeruzalem; weifelende tongen: mensen die nog geen keuze tussen David en Absalom
gemaakt hebben
besprongen: belaagd
oostwaarts op: in oostelijke richting; brullende: verwijst naar de wilde dieren in de woestijn
's aartspriesters zoons: Jonathan en Achimaäs, de zonen van Abjathar en Sadock, de
hogepriesters die David tot het einde toe trouw gebleven waren; verbaasde schijn: aangeslagen
toestand
ontdekten: toonden
vermaanden: aanspoorden; Jordaan: de rivier die de landstreek Gilead aan de westzijde
begrenst
Achitofel: de voormalige raadgever van David, later medestander van Absalom
voorsloeg: voorstelde; Achitofel had direct na de vlucht van David voorgesteld de koning
en zijn getrouwen te achtervolgen, zie 2 Samuël 16-17
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JOAB

De koning koos de stroom
op deez' waarschuwing voor de stoute scepterrover65
en raakte, toen de zon eerst opkwam, 't water over
langs wad en zandplaat met zijn vaartuig, balk en ton.67
Nog schroomden wij 't gevaar, hoewel men d'oostzij won,68
en spoedden langs de stroom drie dagen en drie nachten,
van Jericho tot hier, waar wij de vij and wachtten70
all' ogenblikken, met deez' kleine macht voorzien.

65

70

SOBI

Waar ik u dienen kan, gij moogt me vrij gebiên.
Het loop' zo hoog als 't wil, mijn vorstendom staat open.
JOAB

Wij slaan 't niet af, mijn heer, want hier valt min te hopen
en meer te vrezen voor de koninklijke stam.

75

SOBI

Hoe droeg de zoon zich toen hij binnen Sion kwam?
JOAB

De zon kwam 's morgens niet zo dra het hof beschijnen,
of haar gemoett' een kreet uit d'opene gordijnen,
een kreet van al de stad, die vol verbaasdheid zag79
hoe die verwaten zoon op 't gulden hofdak lag80
in d'armen en de schoot van vaders bedgenoten.81
Het heilig hemels licht, gedoodverfd en verschoten82
van zulk een gruwelstuk, scheen driewerf achteruit
te varen, toen al 't hof met een bazuingeluid
de burgers opwekt' om het lasterstuk t'aanschouwen.
Dit gaf de weif'laar, die nog twijfeld', een betrouwen86
dat d'onverzoenbaarheid nu eeuwig tussen zoon

80

85

65
67
68
70
79
80
81
82
86

stoute: doldrieste
wad: doorwaadbare plaats; balk en ton: als onderdelen van een noodbrug
schroomden: vreesden; won: bereikte
Jericho: Jericho ligt niet ver van de plaats waar de Jordaan in de Dode Zee uitmondt, ongeveer
100 kilometer ten zuiden van Machanaïm
verbaasdheid: verbijstering
verwaten: gewetenloze
bedgenoten: bijvrouwen
gedoodverfd: doodsbleek
de weif'laar: zie vs. 53
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en vader stand greep, hij gerust de nieuwe kroon
aanhangen mocht. Op dit gerucht en landgeschater89
viel wat nog tegenstond hem toe, gelijk het water
door een gebarsten sluis. Wat wachten w' anders als
de twalef stammen met de dag op onze hals?

90

SOBI

Hoe stinkt die schelmse zoon nu zijnen vader tegen!93
JOAB

95

100

105

110

89
93
94
97
99
104
106
108
109

110
111

De blinde vader is nog min met zich verlegen94
dan met die boze schelm. Zo gij de koning spreekt,
rep van geen Absalom die hem naar 't harte steekt
en nazet in zijn zog. Zo wij de zege derven,97
wat David aanhangt zal met David moeten sterven.
Wie anders rekent is verbijsterd en, te spa99
tot kennis komende, zal 't leren met zijn schâ.
Hier is meer moed dan hoop in 't leger. Loopt de zegen
in 't vechten hand voor hand het recht des konings tegen,
'k getroost m' in 't harrenas te sterven als een held.
En koom' ik Absalom bejegenen in 't veld,104
dit zwaard, in Davids dienst gebruikt een rij van jaren,
zal die veraarde en weerspannige niet sparen.106
De vader duide 't en versta het zo hij wil.
Men schimpt met gene kroon. Dit is een bloedgeschil.108
De broederslachter heeft zijn bloed niet kwijtgeschouden,109
de zusterschennis die geweldenaar vergouden110
in vaders weerwil, en dit recht zelf toegestaan.111
Wij volgen 't spoor waarop hij ons is voorgegaan
en nu met groter recht, want waar de zoon de vader

landgeschater: de alom in het land verspreide berichten
stinkt [...] tegen: boezemt afkeer in
blinde: verblinde
nazet in zijn zog: achtervolgt
verbijsterd: niet goed bij zijn verstand
bejegenen: ontmoeten
veraarde: ontaarde
schimpt: spot; bloedgeschil: een strijd tussen bloedverwanten
De broederslachter: Absalom had zijn halfbroer Amnon (‘zijn bloed’) gedood, nadat deze
Tamar, een volle zuster van Absalom, verkracht had, zie 2 Samuël 13; kwijtgeschouden:
vergiffenis geschonken
de zusterschennis: nl. de verkrachting van Tamar; geweldenaar: geweldpleger; vergouden:
vergolden
in vaders weerwil: tegen de zin van zijn vader
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115

120

verongelijkt en als een schalk en aartsverrader114
de staat verkracht, dat is een schuld die hoger klaagt115
dan 't overweldigen en schenden van een maagd.
Hij richtt', opdat noch nijd, noch tijd zijn naam uitwisse,117
een marmer-eerbeeld op ter erfgedachtenisse118
in 't koninklijke dal omtrent Jeruzalem,
maar 'k zweer het anderwerf en zal 't ook houden hem120
- Kan deez' gevloekte het ontworst'len, noch ontvechten -121
een erfgedachtenis, een steenhoop op te rechten122
ter ere van zijn lijk, dat ieder overal
aan zijn baldadigheid wel eeuwig denken zal.124
SOBI

125

Verdaagt u Absalom, de koning zal in 't strijden125
vooruittreên om de zoon al vechtende te mijden,
te vangen ongewond en levendig, indien
het moog'lijk zij.
JOAB

130

135

114
115
117
118
120
121
122
124
125
130
132
133
134
136
137

Geenszins, men zal hierin voorzien.
De zoon te sparen waar' het rijk en 't leger wagen.
Dit is geen spiegelstrijd. Hier volgen op de slagen130
kwetsuren, doden, waar men toehouwt, steekt en schiet.
Verschoont de vader hem, de zoon verschoont hem niet,132
maar past de vader door de helm in 't hoofd te treffen.133
Hier sneuvelt één van beid', eer staat geen reek'ning effen.134
Men hoop' op geen verdrag, want schoon de vader sterft,
nog blijft de vijandschap, die op de nazaat erft.136
Staatzuchtig' Absalom zal Salomo niet wijken,137
al zou hij anderwerf de rijken tegen rijken,

schalk: schurk
hoger klaagt: zwaarder weegt
nijd: afgunst
ter erfgedachtenisse: als een blijvend monument
anderwerf: nog eens
ontvechten: er door strijd aan ontkomen
erfgedachtenis: blijvend monument
baldadigheid: misdadigheid
Verdaagt u: daagt u... uit
spiegelstrijd: schijngevecht
Verschoont: ontziet
past: streeft ernaar
eer staat geen reek'ning effen: tot dat moment blijft de strijd onbeslist
erft: overgaat
Staatzuchtig': eerzuchtige, kroonzuchtige; zal Salomo niet wijken: zal de weg niet vrijmaken
voor Salomo, als zoon van Batseba en David de beoogde troonopvolger
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140

de leeuwen tegeneen ophitsen in een perk.
Gij voorraadmeesters, voort, valt dadelijk aan 't werk
en deelt die vooraad uit aan alle legersteden.
Belieft het u, mijn heer, laat ons naar binnen treden
ter poort' in, daar misschien de koning, opgewekt
uit zijne ruste, vraagt waarom mijn komst vertrekt.144
REI VAN HOVELINGEN

Zang
145

150

155

160

De hemel zorgt voor zijn getrouwe vrienden
in hunnen nood.
God spijsde z' al die Hem van harte dienden,
uit Zijnen schoot.
Hij weet in nood zelfs onbesneên te wekken.149
Wie had gedacht
dat Sobi nog dus spa zou herwaarts trekken151
bij duister' nacht,
om voorraad en nooddruftigheid te schaffen153
voor 't oorlogsvolk.
De hemel straft, en zalft nog onder 't straffen.155
Eer zou een wolk
zich openen en hemels manna reeg'nen157
in 's hongers mond,
dan d'Opperste Zijn dienaars niet zou zeeg'nen
naar 't Oud Verbond.160

Tegenzang
De vaders die in heiden en woestijnen,161
op 't woeste veld

144
149
151
153
155

157
160
161

vertrekt: op zich laat wachten
onbesneên: heidenen
herwaarts: hierheen
nooddruftigheid: de noodzakelijke levensmiddelen; schaffen: brengen
De hemel straft: de opstand van Absalom tegen David wordt door Vondel voorgesteld als
een straf voor David, die zich in het verleden van zijn legeraanvoerder Uria ontdaan had om
diens echtgenote Batseba tot vrouw te kunnen nemen, zie 2 Samuël 10-11
hemels manna: het voedsel dat uit de hemel neerviel om het vluchtende joodse volk in de
woestijn te spijzigen, zie Exodus 16:31-35
't Oud Verbond: de overeenkomst tussen God en Mozes
De vaders: de joodse voorvaderen die uit de Egyptische slavernij gevlucht waren
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165

170

175

bij duizenden van elk verlaten schijnen,
en voor 't geweld
van Faro vliên, om vrij van slavernijen165
en zonder smet
de hemel zijn slachtoffers toe te wijen167
naar Mozes' wet,168
bevonden hoe de hemelse genade
hen onderhiel,170
toen God al 't heir zo lang met mann' verzaadde,171
dat nederviel
gelijk de dauw, waar zij op blijde wijzen,173
en rijke lof
uit dankbaarheid en ijver opwaarts rijzen175
naar 't hemels' hof.

Toezang

180

185

165
167
168
170
171
173
175
180
182
187
188

Een edel hart schept altijd vreugd
in weldoen, en een oude deugd
wordt dikwijls nog in acht genomen.
Prins Sobi, in zijn erf hersteld180
en 's vaders groot gebied, vergeldt
deez' weldaad nog ten troost der vromen.182
De held vergeet zijn eigen nut,
opdat hij 's konings leger stutt',
dat hulp behoeft, in dit geweste
ter nood gevlucht en onvoorzien
van nooddruft door het haastig vliên.187
Een dankb're geeft zijn hart ten beste.188

Faro: de Egyptische farao
slachtoffers: dieroffers
Mozes: de aanvoerder van het joodse volk tijdens de uittocht uit Egypte
hen onderhiel: in hun levensonderhoud voorzag
mann': zie vs. 157
zij: nl. de vluchtelingen uit Egypte
opwaarts rijzen: omhoog doen gaan
erf: erfelijk bezit
deez' weldaad: nl. Davids inspanningen om Sobi de kroon van Ammon te bezorgen
nooddruft: de noodzakelijke levensmiddelen
geeft [...] ten beste: schenkt
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Tweede bedrijf
VEERWACHT,

Joab

VEERWACHT

190

195

Op mannen, op, 't is tijd de veldheer op te wekken!189
De vijand boven 't veer is reeds aan 't overtrekken.
Roept Joab op, 't is tijd! De nood eist kort beraad.
De vijand dient gestuit eer hij een schipbrug slaat,192
of zijne ruiterij geraakt aan 't overzwemmen.
Men kan met min gevaar hem voor de landstroom temmen194
en stuiten, eer hij, met de voet op 't vaste land,
zijn regimenten en slagorden in 't vierkant
en schrap zet, en u hier in 't leger koom' bestoken.197
JOAB

Wel veerwacht, komt gij eer het oosten is ontloken198
ons storen op de wacht? Wat tijding van het veer?
VEERWACHT

200

De vijand dondert op.200
JOAB

Zo kunnen wij om d'eer
van 't veld in 't harrenas een kans tezamen wagen,
en beter voor de vuist dan uit bedekte lagen.202
Laat horen hoe gij hem gewaar werd op de wacht.

189
192
194
197
198
200
202

op te wekken: te aiarmeren
schipbrug: een brug van naast elkaar liggende schepen
de landstroom: de rivier de Jordaan; temmen: in bedwang houden
leger: legerkamp
eer het oosten is ontloken: nog voordat de zon is opgegaan
dondert op: nadert plotseling en met veel geweld
voor de vuist: in een openlijk gevecht; uit bedekte lagen: vanuit een hinderlaag
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VEERWACHT

205

210

215

220

225

230

209
213
217
218
219
222
223
224
226
227
229
230
231
232

'k Lag tegen d'aarde met mijn oor te middernacht
en luisterd' ene poos bij 't schijnen van de sterren.
Ten laatste beefde d'aard' en een gerucht van verre
kwam, zachter in het eerst', allengs wat luider bij,
getrap van voetvolk en een draf van ruiterij.
Toen schenen standerden, rondassen, beukelaren,209
helmet en harnas zich voor d'ogen t'openbaren,
te blikk'ren, flikkeren langs d'oevers van de stroom,
totdat het briesend paard ons opwekt' uit die droom.
'k Verliet de westzij, waar ik waakt' op mijn getijde213
en zwom op dit gerucht terstond aan d'overzijde
om veilig te bespiên wat hierop volgen zou,
en mij te kwijten van mijn opgelegde trouw.
Zij trokken boven 't veer. De wagens volgden achter,217
en stiller om geen lucht te geven aan de wachter218
van 't veer. Men hoorde 't paard te wed gaan in de vliet,219
en ruisen langs de kant, door lies, en bies, en riet,
eerst weinig in getal, daarna gehele troepen.
Wij riepen: ‘Houdt, waarheen?’ Zij tegen ons aan 't roepen:222
‘Wij zoeken d'overzij. Waar nestelt d'oude haas223
die blood en zonder hart om luttel jachtgeraas224
de hoge berg verliet en, over stroom gezwommen,
de jager vlucht die stout zijn leger heeft beklommen?226
De brakken zullen hem nasporen en zijn lucht227
opsnuff'len, daar hij voor de hazewinden vlucht.’
Ik kom met deze maar naar 't leger toe gevlogen.229
Mijn heer, waak op, en zie de vijand onder d'ogen.230
Men moet hem stuiten eer hij d'oostzij wint van 't veer,231
of wachten voor deez' stad op 't spits van uw geweer.232

rondassen: schilden; beukelaren: schilden
op mijn getijde: tijdens mijn dienst
boven: bovenlangs
om geen luchtte geven: om zich niet te verraden
te wed gaan: waden
Houdt: stop!
d'oude haas: nl. David
blood: laf
leger: verblijfplaats
brakken: jachthonden
deze maar: dit bericht
waak op: wees op uw hoede
wint: bereikt
op 't spits van uw geweer: met ontblote wapenen
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DAVID,

Joab

DAVID

Hoe Staat het, Joab? Brengt deez' bood' ons nieuwe maren?233
JOAB

235

De vijand, boven 't veer alreê aan 't overvaren,
wil ons bestormen. Zet nu alle krachten bij!
DAVID

240

245

Abisaï, trek op met al de ruiterij,236
verbied de vijand voet te nemen en te landen!
Een man zo goed als tien, rept gij bijtijds uw handen.238
Laat bem uw tanden zien. Laat honderd, van een duin
of hoogt', elk rustig met een held're krijgsbazuin
hem wellekomen. Dat geluid zal schrikk'lijk schreeuwen,
verdoven 't brullen van zijn woest' en wulpse leeuwen.242
Zij weten niet hoe sterk onz' macht is aangegroeid,
gelijk een waterstroom, die hoe hij lager vloeit,
hoe breder bene bruist door gunst der mind're vlieten,245
die in zijn boezem elk hun waterkruik uitgieten.
Trek heen, God zegen' u, dat gij het oproer stuit.247
Belet ge d'overvaart, dat wint een slag vooruit.248
JOAB

En of de vijand hem te sterk kwaam' overvallen?
DAVID

250

233
236
238
242
245
247
248
250
251
252
253
254

Hij heeft een rug en wijk aan deze legerwallen250
en vest van Manaïm. Ruk hene, haast u, voort!251
Wachtmeester, herwaarts, kom ontvang al stil het woord.252
Verzuim geen ronden! Pas de schildwacht uit te zetten!253
Nu wet de hoge nood de kracht der oorlogswetten.254

nieuwe maren: nieuws
Abisaï: de broer van Joab
Een man... tien: Abisaï
wulpse: vurige
mind're vlieten: kleinere stromen
het oproer: de opmars
dat wint een slag vooruit: dan is de eerste slag gewonnen
een rug en wijk: een steun in de rug
Manaïm: zie vs. 8
woord: wachtwoord
Pas: zie erop toe
wet: scherpt
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255

260

265

270

275

280

255
260
265
266

267
270
271
272
275
277

Kornellen, hopliên, elk bewaar' zijn regiment255
en standerd. Vindt gij één verdacht en niet bekend,
men schopp' hem 't leger uit. Men moet bespieders mijden.
Verraders schopten ons. 'k Getroost mij eer te strijden
met tien getrouwen, op wier woord men vast mag staan,
dan met een vaandel volk in 't vlakke veld te slaan260
op 't ongewis, hoewel zij 's konings standerd zwoeren.
d'Alziende kent dit hart. Een burgerkrijg te voeren
valt lastig voor een ziel die bloedvergieten haat.
Wie had het ooit gedacht dat zich de ganse staat
zou kanten tegen ons, voor wie de Filistenen,265
Syriers, en Jebuzeen, en Moabs heir verdwenen,266
wegsmolten als de sneeuw voor 't steken van de zon.267
'k Verlichtte 't lastig juk der stammen waar ik kon,
heb al de rijksgrens van haar vijanden geveiligd,
de roof der afgoôn God en godsdienst toegeheiligd,270
nu rot d'ondankbaarheid van ouderdom en jeugd271
te hoop, misbruikt mijn bloed, vergeet all' eer en deugd,272
voorheen genoten, en vervolgt m' in ballingschappen
om mij, van kroon beroofd, uit haat op 't hart te trappen.
Doch 'k wil het eer mijn schuld en God, die mij beproeft,275
toeschrijven als mijn zoon. Och Absalom, bedroeft
gij 't vaderlijke hart? Nu treuren mijn gezangen.277
De harp, in rouw, blijft stom en aan de muren hangen,
totdat het d'Opperste, der vromen toeverlaat,
belieft mij wederom in mijnen eersten staat
te stellen. Zijnen naam en dienst alleen ter ere.

bewaar': moet toezicht houden op
te slaan: slag te leveren
de Filistenen: de Filistijnen, een volk uit de kuststreek van Palestina dat de joden van oudsher
vijandig gezind was
Syriers: de Syriërs bewoonden het land ten noorden van Israël en voerden vaak oorlog tegen
de joodse koningen; Jebuzeen: de Jebusieten, de oorspronkelijke bewoners van Jeruzalem,
die door David overwonnen zijn; Moabs heir: het leger van de Moabieten, die ten zuidoosten
van de Dode Zee wonen en die door David schatplichtig aan Israël gemaakt zijn
steken: branden
de roof... toegeheiligd: en de krijgsbuit die ik op de heiden behaald heb, heb ik aan God en
de dienst aan Hem gewijd
rot [...] te hoop: spant samen
mijn bloed: mijn zoon
mijn schuld: zie vs. 155
mijn gezangen: David geldt als de maker van de psalmen

Joost van den Vondel, Jeptha, of offerbelofte. Koning David hersteld. Faëton, of roekeloze stoutheid

127

JOAB

285

Het is geen wijze dat een krijgsheld triomfere282
voor 't strijden, en de nood verdagvaardt ons ten strijd.283
Dit klagen vordert niet. Men schikk' zich naar de tijd.284
Met jammerklagen is dit stuk niet uit te rechten.285
De blanke degen moet het ongelijk beslechten.286
DAVID

290

295

Stond mij te strijden naar de jarelijkse stijl,287
of tegen de Eufraat, of d'oevers van de Nijl,288
of Arabier, of Parth, het zou me niet verdrieten289
in mijnen ouden dag het harnas aan te schieten,
maar tegen Absalom, mijn bloed, in 't perk te treên,
dus grijs en afgeleefd, dat 's duizend doôn opeen292
gestapeld. Mocht hij voor de veldslag nog bedaren
en 't zwaard neerleggen - 'k hecht' een rij van blijde jaren
aan mijnen ouderdom, nu mat de vrees mij af.
JOAB

Gij jammert en hij bouwt triomfen op uw graf.
DAVID

300

282
283
284
285
286
287
288
289
292
297
299
300
302
303

Achitofel draagt schuld, die zit ons op de hielen297
en stijft de zoon, die licht voor vader neer zou knielen,
hem smeken om genâ. Een wulps' oplopendheid299
verrukt het hete bloed, te jammerlijk misleid.300
God schenn' de schender die dit brouwt en, eeuwig wrokkend,
de jong'ling en al 't rijk zo hels heeft opgerokkend.302
Stond dit te middelen, ik zond gezanten uit.303

wijze: gewoonte
verdagvaart: roept ons op
vordert: baat
is dit stuk niet uit te rechten: kan deze situatie niet het hoofd geboden worden
ongelijk: onrecht; beslechten: beëindigen
naar de jarelijkse stijl: zoals ik het altijd gewoon geweest ben
de Eufraat: nl. Babylonië, de grote vijand van het jodendom in het oosten; d'oevers van de
Nijl: nl. Egypte
Parth: de Parthen bewoonden het huidige Iran
dat 's duizend doôn opeen gestapeld: dat is als duizend doden tegelijkertijd te sterven
Achitofel: zie vs. 61
wulps': lichtzinnige, onbezonnen
verrukt: sleept mee; hete: jonge
opgerokkend: opgehitst
Stond dit te middelen: zou bemiddeling hier uitkomst kunnen brengen
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JOAB

305

310

Indien de ruiterij het overvaren stuit
wordt tijd gewonnen en het volk, uit alle streken
aan 't overlopen, zal het hoofd des oproers breken,306
uw macht, aan 't groeien met groot aanzien en ontzag,
de wederspannigen zien smeken om verdrag.308
Het euvel, nu niet rijp, eist tijd. Het bloed moet koelen,
de kranke dan met vrucht de nasmart eerst gevoelen.
DAVID

Wie ziet het einde van dit burgerlijk geschil?311
JOAB

315

Men stuite het begin. Hij woel', wij liggen stil.
De veldvliet Jabbok houdt hier Gilead gescheiden.313
De noordzij levert gras, de zuidzij bos en heide,
ontzegt de vijand voer indien hij overrukt;
en hach'lijk of hem dit naar zijnen wens gelukt.316
DAVID

320

Kan onze ruiterij de rijksstroom niet bewaren,317
wat zoude Jabbok, smal van kil? Gij hebt ervaren318
hoe Ammon, als uw paard in Jabbok ging te wed,319
met al zijn heirkracht u de doortocht niet belet320
en Rabba t'ijdel trotst' op hemelhoge muren.321
JOAB

Het heir der stammen kan de honger niet verduren.322

306
308
311
313
316
317
318
319
320
321
322

het hoofd des oproers: de spits van de opmars
wederspannigen: oproerlingen; verdrag: verschoning
burgerlijk geschil: burgeroorlog
De veldvliet Jabbok: de rivier de Jabbok verdeelt de landstreek Gilead (zie vs. 8) in een
noord- en zuidhelft
hach'lijk: het is twijfelachtig
de rijksstroom: de Jordaan
kil: bedding
Ammon: de Ammonieten; ging te wed: waadde
Met al zijn heirkracht: nl. tijdens de oorlog tussen de joden en Hanon, de koning van Ammon
(vergelijk vs. 15-18), zie 1 Kronieken 20:1-3
Rabba: zie vs. 2; t'ijdel trotst': tevergeefs prat ging op
Het heir der stammen: het leger van de opstandelingen
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DAVID

Men kan het spijzen van de oever der Jordaan.
JOAB

En zo wij slag op slag 't gelei des toevoers slaan?324
DAVID

325

Dan stond ons dagelijks een kans in 't veld te wagen.325
JOAB

Zij zouden Manaïm van achter vrees'lijk plagen.326
DAVID

Zo moesten z' eerst hun macht verdelen met gevaar.
JOAB

Ik zag geen schoner kans en greep ze voor bij 't haar,328
eer zij, van achter kaal, ons wars de nek toekeerde.329
DAVID

330

335

Hoewel ik oud ben en niet zonder krijgsschâ leerde,
nooit zag mijn oordeel min door 's oorlogs nevel heen.
De zoon leert vader nog met schâ een tocht bekleên332
die jongen beter voegt dan oud' en afgeleefden.
Toen leeuw, en beer, en reus, en heiren voor mij beefden,334
verdubbelde mijn moed in 't nijpen van de nood.
Nu klopt het hart, uit schrik voor zijn vervolgers dood.336
JOAB

Laat schrikken al die u vervolgen tegen rede.

324
325
326
328
329
332
334
336

't gelei des toevoers: de troepen die de aanvoer van levensmiddelen beschermen
stond ons [...] te wagen: moesten wij wagen
Manaïm: zie vs. 8
en greep ze: toespeling op de personificatie van de kans (Occasio), die wordt afgebeeld met
haar op het voorhoofd en een kaal achterhoofd
wars: afkerig
een tocht bekleên: een krijgstocht ondernemen
leeuw, en beer: als herdersjongen had David zijn schapen tegen leeuwen en beren verdedigd;
reus: als jongeman had David de reus Goliath met een slingersteen gedood, zie 1 Samuël 17
zijn vervolgers dood: de dood van zijn achtervolger, dus: Absalom
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DAVID

Mijn misdaad tegen God hielp deze wapens smeden.338
JOAB

Behaagt het Gode, 't kan verkeren op een sprong.339
DAVID

340

Verkeerde 't buiten last van Absalom, te jong340
om ver genoeg te zien in 't binnenst' van mijn harte.
JOAB

Uw hart smelt weg van rouw. Hij groeit in vaders smarte.
DAVID

Uit lout'r' onwetendheid. Hij draagt de minste schuld.
De vader schort het aan inschikken en geduld.
JOAB

345

Dat weet, dat merkt de zoon, en draaft hierop veel stouter.345
DAVID

350

Verstond de jong'ling zich, hij streed voor God en 't outer,346
gelijk de stammen mijn standerden trouw alom
handhaafden tegen 't blind afgodisch heidendom
en nooit weerkeerden dan met wapenroof, gekregen349
in veldslag of in steên, gewonnen met de degen.
JOAB

Ik ga bespieden of de schildwacht waakt of slaapt.
Een leger sluit niet, zo 't onachtzaam ergens gaapt.352

338
339
340
345
346
349
352

Mijn misdaad tegen God: zie vs. 155
verkeren: veranderen; op één sprong: in een enkel moment
Verkeerde 't: mocht het toch veranderen; buiten last van: zonder schade voor
stouter: driester
Verstond de jong'ling zich: wanneer de jongeling het juiste inzicht zou hebben; outer: altaar
wapenroof: wapenbuit
leger: legerkamp
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DAVID,

Rei

DAVID

355

360

365

De stammen, haastig aangetogen,353
zo heet als jagers op hun jacht,
verdrijven mij de vaak uit d'ogen,
verbiên de koning spa bij nacht
te rusten in zijn oude dagen.
En onrust breekt mij, die veroudt,
terwijl de zwakke leên vertragen,
het bloed in d'aderen verkondt,
geen geesten levert als voorbenen.361
Zo loopt de draad des levens af,
zo ga ik op verstramde benen
en sta met enen voet in 't graf,
gereed en veeg om neer te storten.365
REI

370

Het leven is nog kort genoeg,
al komt men 't niet ontijdig korten
door onrust. Sterven komt te vroeg
voor enen vader aan wiens leven
al 't heil van huis en kinders hangt,
gelijk aan u, ten troon verheven,
van wie al 't rijk zijn eer ontvangt,
dat dwazen niet bevroeden kunnen.
God straff' ze die u rust misgunnen.
DAVID

375

380

353
361
365
377
378
380
381

Men telt veel lichter het getal
van mijne grijz' en witte haren
dan die uit haat van overal377
tot mijn bederf bijeen vergaêren.378
Veel' duizenden, het ganse rijk,
verwoed en fel met scherp en netten380
een hart omringen al gelijk.381

aangetogen: hierheen opgetrokken
geesten: levensgeesten
veeg: ten dode gedoemd
die: degenen die
bederf: ondergang
met scherp: met wapens
al gelijk: allemaal tegelijk
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385

390

395

Zij roepen; ‘Laat ons hem bezetten.’382
Hoe kan ik hun geweld ontvliên?
Wat uitkomst is hier toch voorhanden?
Een enig hart het hoofd te biên
zoveel verwoede leeuwentanden?
De horen huilt. De hondenjacht387
verspreidt zich door woestijn en hagen.
Waar ik mij wende, dag en nacht
voorvluchtig, bang voor loze lagen,
bespieders liggen op hun luim391
en loeren om mij aan te vatten,
of in spelonken, of op 't ruim,393
waar zij van alsins t'zamenspatten394
en t'zamenspannen in 't gemeen,
veel duizend teffens tegen één.396
REI

400

405

410

382
387
391
393
394
396
401
402
404
405
407
409
410

Sta vast. Een ongeschokt betrouwen
is als een diamanten schild,
waar 't brosse glas zijn kracht op spilt.
Zo kwaamt ge menigmaal behouwen
uit doodsgevaar, gezond en gaaf,401
en stapt' op leeuwenhoofd en draken402
die vuur en vlam ter keel' uitbraken.
Betrouw op God en hou u braaf.404
Wie op getal ziet wordt ellendig405
verlaten van de Hoogste Macht
die als in wezen ook in kracht407
eenzelfde blijft en is onendig.
't Is telbaar wat hier t'zamenrot,409
ontelbaarheid bestaat in God.410

bezetten: omsingelen
horen: hoorn; hondenjacht: troep honden
op hun luim: op de loer
op 't ruim: in het vrije veld
van alsins t'zamenspatten: zich van alle kanten verenigen
teffens: tegelijk
gaaf: ongedeerd
stapt' op: trad aan tegen
braaf: dapper
op getal ziet: op het aantal (van de vijanden) let
als in wezen ook in kracht: zowel van natuur als in Zijn machtsuitoefening
t'zamenrot: samenspant
bestaat in: is slechts een eigenschap van
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DAVID

415

420

425

430

O schulden die zo luide schreiden,411
gij tergt Gods streng gericht tot wraak,
gij houdt me wijd van God gescheiden.
De Godheid die in mij Haar zaak414
voorheen handhaafde, heeft geen oren
om mijn gekerm en droef geklag
van Haren hogen berg te horen,
dus blijft de glans van 't hoog gezag
der kroon in 's oproers mist verduisterd.
Wat baten tranen en gekerm
nu d'Allerhoogste stom niet luistert
naar mijn gebeên en Zijnen arm
niet uitstrekt in verlegenheden.423
Het is verloren dat men zucht.424
Geen dauw van troost verkwikt beneden
mijn hart van boven uit de lucht,
die blijft gesloten. Gene stralen
verlichten d'aardse duisterheid
van wederspoed waarin wij dwalen,
waar ons geen hand, noch wijzer leidt.430
Hoe raakt die zware bloedschuld effen?431
God wet hun zwaard om mij te treffen.
REI

435

411
414
423
424
430
431
435
437
438

Betrouw op Gods barmhartigheid
die al Zijn werken gaat te boven
en geen boetvaardigen ontzeit435
de hand te bieden. Wacht van boven
ontzet in 't barnen van de strijd.437
Hij zal u hulp uit Sion zenden,438
verstrooien 't heir van haat en nijd,

schulden: zie vs. 155; schreiden: om wraak riepen
in mij: door middel van mij; zaak: gezag
in verlegenheden: in de ellendige situatie waarin ik mij bevind
verloren: tevergeefs
wijzer: leidsman
bloedschuld: schuld die uit de moord op Uria voortvloeit, zie vs. 155; effen: vergolden, geboet
ontzeit: ontzegt
barnen: woeden
Sion: zie vs. 53
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440

445

450

all' eedverwanten en hun benden.440
Dan zult gij, op de troon hersteld,
met harp en lofzang triomferen,
en wat de kam opstak in 't veld
zich aan uw voeten zien verneêren,
en eren, en aanbidden dien445
zij nu vervolgen en vervloeken.
Jeruzalem aan 't ommezien447
begint uw aangezicht te zoeken
al heimelijk en ziet de dag
van uw herstelling reê geboren.
't Herstellen hangt aan enen slag.451
Eén slag verloren, al verloren
wat u weerspannig werd ontroofd.
Zo blink' de kroon op Davids hoofd.
DAVID

455

460

465

470

440
445
447
451
456
457
460
461
465
466
468
470

Ik kan de rijkskroon niet hernemen
als met verlies van Absolon.456
Dan zag men al mijn vreugd bezwemen457
en uitgeblust, kwaam' ik de zon
des schonen jongelings te derven,
dat aanschijn, waar mijn eer uit straalt.460
'k Getroost me met die zon te sterven,461
zo zij in zulk een afgrond daalt,
haar glans in bloed en 's vaders tranen
verdrinkt. Gij krijgsliên, duwt uw zwaard
in vaders hart. O oorlogsvanen465
van David, zoudt ge, zo veraard466
van uwen koning, mij doorsteken
in mijnen zone, 't liefste pand?468
Verschoont zijn jeugd en haar gebreken.
Verdelgt men hem in deze stand,470

eedverwanten: de personen die elkaar in hun oproer trouw gezworen hebben
dien: degene die
aan 't ommezien: tot inkeer komende
hangt aan: is afhankelijk van
als: behalve
bezwemen: verloren gaan
aanschijn: gezicht
'k Getroost me: ik berust er in
oorlogsvanen: nl. krijgslieden
veraard: vervreemd
pand: bezit
in deze stand: onder deze omstandigheden

Joost van den Vondel, Jeptha, of offerbelofte. Koning David hersteld. Faëton, of roekeloze stoutheid

135
zo sterft mijn hart aan duizend wonden.
Hier staat natuur te vast gebonden.
REI VAN HOVELINGEN

Zang

475

480

485

490

Terwijl de zon, beneên de kim
gezonken, oostwaarts rijdt van 't noorden,474
meldt David hier te Manaïm475
vol hartewee met droeve woorden
en klachten zijn benauwde staat.
Nu neemt hij, mocht hem rust gebeuren,
de slaap een luttel tijd te baat,
liet oproer na zijn rust te steuren.480
't Weerspannig hoofd, verkeerd van wil,481
nooit moe van wrijten en van wrokken,482
staat, als een onrust, nimmer stil,483
wordt van de kroonzucht omgetrokken484
als uurwerkraden van gewicht,485
of van een opgespannen veder.
De kroonzucht volgt al wat ze dicht.487
De zinnen lopen heen en weder.488
De dag zal melden wat de nacht
tot 's konings afbreuk heeft bedacht.

Tegenzang
De koning was nooit rust gegund
na zijne trotse reuzezege.492
De schoonvaêr Saul dreef hem 't punt493

474
475
480
481
482
483
484
485
487
488
492
493

rijdt: Vondel denkt hier aan de klassieke voorstelling van de zonnewagen
Manaïm: zie vs. 8
steuren: storen
verkeerd van wil: tot het kwade geneigd
wrijten: tegenstreven
onrust: een tandrad dat de gang van een uurwerk regelt
kroonzucht: begeerte naar een hoge positie; omgetrokken: rondgetrokken
van gewicht: door gewichten
dicht: zich voor de geest haalt
De zinnen... weder: het gemoed is een en al onrust
reuzezege: de overwinning op Goliath, zie vs. 334
schoonvaêr Saul: lees Sauwel; David was met een van de dochters van koning Saul, Mikal,
getrouwd; toen hij succes op succes stapelde, wekte hij de ergernis van zijn schoonvader,
die hem zelfs tot tweemaal probeerde te doden, zie 1 Samuël 24 en 1 Samuël 26; punt: lans
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495

500

505

naar 't hart. Hij stond hem in den wege
zijn leven lang. Na Sauls tijd
werd Isboset ten troon verheven,496
te Manaïm nog ingewijd
door Abners hulp, en zat hier zeven
gehele jaren in zijn kracht,
van Efraïm en Benjaminner,500
de stam van 't vaderlijk geslacht,501
in Gilead als overwinner502
gediend, gevierd en aangebeên,
totdat hij deerlijk werd doorsteken.
Held David tegen Filisteen505
en 't heidendom op alle streken506
het buld'rend' onweer uit moest staan.507
Deez' lijdt nu van de onderdaan.508

Slotzang

510

515

496

500

501
502
505
506
507
508
509
510
511
515
517

Hoe lieflijk dreef hij, jong in weelde,509
zijn vader Jesse's kudd' in 't groen,510
waar buiten last en erg vermoên511
de herder zong en vrolijk speelde
op zijne fluit en nederzat
in schaduwe van eikenlover.
Hoe rustrijk bracht hij 't leven over.515
Nu vreest hij 't ruisen van elk blad,
of Absalom kwaam' opgestoven.517
Men vindt geen rust in koningshoven.

Isboset: een zoon van Saul, die door de intriges van Sauls legeraanvoerder Abner (zie vs.
498) in plaats van David tot koning van Israël gekroond werd (zie 2 Samuël 2:8-9); nadat
hij vermoord was viel de kroon alsnog in Davids handen
van: dankzij; Efraïm en Benjaminner: de stammen van Efraïm en Benjamin, de Efraïmieten
en de Benjaminners, die respectievelijk in het noorden en het zuiden van Israël hun
grondgebied hadden
de stam... geslacht: de vader van Saul, Kis, behoorde tot de stam der Benjaminners
Gilead: zie vs. 8
Filisteen: zie vs. 265
op alle streken: uit alle windstreken
uit moest staan: had te verduren
lijdt: heeft te lijden
in weelde: in voorspoed
Jesse's kudd': zie vs. 43; in zijn jeugd was David een herdersjongen
buiten... vermoên: onbezorgd en zonder bange voorgevoelens
over: door
of: in angst dat; opgestoven: aangevlogen
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Derde bedrijf
ABISAÏ,

Joab, David, Rei

ABISAÏ

Waar is de veldheer? Waar de koning? Roept ze, voort!
JOAB

520

Wat brengt Abisaï?
ABISAÏ

De vijand voor de poort.
DAVID

Wat kwade maren kraait de dag dus vroeg hier buiten?521
Kost gij de heirtocht in de overtocht niet stuiten?522
ABISAÏ

Zij rukten over, eer wij kwamen aan de stroom.
JOAB

Het schijnt onmogelijk.
DAVID

Zo snel? Dit schijnt een droom.
JOAB

525

De kil is veel te diep. Geen ruiter kan haar gronden.525
ABISAÏ

De landbespieder had al stil een wad gevonden526
waardoor een man tot aan de navel waden mocht.

521
522
525
526

maren: berichten
Kost: kon; de heirtocht: de opmars van het leger
kil: bedding; gronden: doorwaden
wad: doorwaadbare plaats
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JOAB

530

Nog valt de stroom te sterk, die lijdt geen overtocht.528
De voeten raken vlot en houden gene stede529
in 't glibberige klei, dan sleept de stroom hen mede.
Hij drijft voor stroom af, wie zo stout een stuk bestaat.531
DAVID

535

En waar gebleven met een lansknecht, een soldaat,
in 't volle krijgsgeweer en harnas, overladen533
met boog en beukelaar, kan deez' een kil doorwaden534
in zulk een sterke stroom, die wegrukt wat hem keert?535
ABISAÏ

540

'k Beken de koning is in oorlog uitgeleerd,536
maar 't mist' een meester wel, geleerd op alle streken.537
De jonge heeft deez' kans de ouden afgekeken,538
en slaat men twijfel aan de waarheid, 'k zal het klaar
met rede tonen, doch het blijkt al t'openbaar.
JOAB

Het zou mij lusten dit bewijs van u te horen.
ABISAÏ

545

528
529
531
533
534
535
536
537
538
543
544
545
548
549

Een vliegend veldheer laat geen tijd, noch kans verloren,
maar vaart al voort en voort, neemt elke slagboeg waar,543
schroomt ongelegenheid, noch rampen, noch gevaar,544
ziet tijd, noch ontijd aan, noch stromen, noch moerassen,545
noch weer, noch onweer, stelt zijn voordeel in 't verrassen
des vijands, als die minst op zijne komst vermoedt.
Zo kwam hij 's midnachts in de rijksstroom, heet van gloed,548
met zijne ruiterij aanplompen, dicht gesloten.549

lijdt: staat toe
stede: stand
voor stroom af: met de stroom mee; zo stout een stuk bestaat: een zo vermetele poging waagt
In 't volle krijgsgeweer: zwaar bewapend
beukelaar: schild
keert: tegenhoudt
uitgeleerd: volleerd
streken: listen
De jonge [koning]: Absalom
slagboeg: draaiende wind
schroomt: vreest; ongelegenheid: ongunstige omstandigheden
ontijd: ongunstige tijd
de rijksstroom: de Jordaan; heet van gloed: vol strijdlust
aanplompen: dit werkwoord verwijst naar het plassende geluid van de paardenhoeven in het
ondiepe water
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550

555

560

De ruiters hielden stand op 't wad. De stroom geschoten
met kromme wieling op en door de ruiters heen551
stond in zijn vaart geschut en ebde naar beneên,552
terwijl het water voor de ruiterpaarden zwichtte553
en langzaam zakkende 's volks doortocht vrij verlichtte.554
Zo rukten z' over en geraakten al op 't land.
Zij zetten zich terstond aan d'overzij vierkant.556
De ruiters volgden, als een vlucht gezwinde veug'len,557
en dekten 't voetvolk van weerszij als met twee vleug'len,
gereed te vliegen op het woord van Absolon.
Dit zagen wij te spa, voor 't opgaan van de zon,
en vonden ongeraên een slag alleen te wagen.561
De koning laat' het zich gevallen en behagen.562
DAVID

Hoe ging de roep door 't land? Hoe sterk is dit gespan?563
ABISAÏ

Men schat de ganse macht op veertigduizend man.
JOAB

565

Voerd' Absalom hen aan?
ABISAÏ

570

551
552
553
554
556
557
561
562
563
567
570

Bespieders die hem kenden
verkondschapten dat hij, voor al de ruiterbenden,
alleen op zijnen muil de vliet eerst overzwom567
en, dravend over 't veld, een steile berg beklom
om 't land t'ontdekken, en verraad, en loze lagen.
Nu woelen d'oevers en de schipbrug wordt geslagen570

kromme wieling: draaikolk
geschut: tegengehouden; ebde naar beneên: werd stroomafwaarts zwakker
zwichtte: week
vrij verlichtte: zeer vergemakkelijkte
vierkant: in slagorde
veug'len: vogels
ongeraên: het niet opportuun
laat' het zich gevallen en behagen: moge er zijn goedkeuring aan hechten
Hoe ging de roep: welke geruchten verspreidden zich; gespan: troepenmacht
muil: kruising tussen een paard en een ezel, muildier
woelen d'oevers: wemelt het van mensen op de oevers; schipbrug: zie vs. 192
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575

op hout en vaartuig, hem van boven toegebracht.571
Geraakt de schipbrug klaar, zo kan 't die grote macht
niet licht van achter aan nooddruftigheid ontbreken.573
De borstweer voor de brug werd daad'lijk afgesteken.574
Het leger, afgemat van trekken, rust in 't veld.
Het havent zich en sterkt het lijf, om met geweld576
en verse moed vandaag u nog op 't lijf te vallen.
JOAB

580

Men slaat zo los niet voort. Hij kan deez' legerwallen578
niet overrompelen. Wij hebben steun en rug579
van achter aan de stad.
DAVID

En ene legerbrug
te bouwen eist meer tijd, eer zij de zeisenwagen
en voorraad, pak en paard op haren rug kan dragen.583
ABISAÏ

585

Een vlot van cederen en balken, of 't God gaf,
door 't Galilese Meer gevoerd van Liban af,584
kwam, juist daar z' ijveren om door de stroom te streven,
vanzelf en onvermoed hem in de mond gedreven.
Nu bezigt hij deez' stof en spoedt zijn overvaart.587
JOAB

Wie ene brug bouwt, zie dat hij de brug bewaart,
want valt z' in 's vijands macht, wat staat hem dan te hopen?
ABISAÏ

590

571
573
574
576
578
579
583
584
587
590

Verliest hij 't veld, zijn volk past fluks de brug te slopen,590
te laten drijven voor de stroom af naar beneên.

van boven: stroomafwaarts
nooddruftigheid: de noodzakelijke levensmiddelen
borstweer: bolwerk; afgesteken: voorbereid
havent zich: herstelt de wapenrusting
Men slaat zo los niet voort: men rukt zo onvoorbereid niet op
steun en rug: ruggensteun
of 't God gaf: als was het de wens van God
't Galilese Meer: een meer in de landstreek Galilea, gelegen in het noorden van Israël; Liban:
Libanon, het land ten noorden van Israël
spoedt: bespoedigt
past fluks: zal er snel op toezien
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JOAB

Dan was 't geklonken als in Jeptha's tijd. Niet één592
van Efraïm ontkwam 't, want al die overbleven593
geraakten na de slag aan 't veer om lijf en leven.
ABISAÏ

595

600

De kans van Jeptha stond op verre niet zo slim595
als d'onze, want hij had de stam van Efraïm
alleen ten vijand, om het ongelijk te slechten.597
Wij moeten tegen al de stammen teffens vechten.598
Ruimt Absalom het veld aan deze waterkant,
dat traag te hopen is, hij heeft al 't Joodse land600
tot ene vaste borg voor onverwachte rampen601
en houdt een verse macht gewapend om te kampen.
JOAB

Hier strijdt geen richter, maar een koning voor zijn rijk.603
ABISAÏ

Twee koningen staan hier in 't harrenas gelijk.
JOAB

605

Maar ongelijk in recht.605
ABISAÏ

Het recht hangt aan de degen.
JOAB

Dat staat in slag op slag, als in een schaal, te wegen.606

592

593
595
597
598
600
601
603
605
606

geklonken: beslist; als in Jeptha's tijd: de oudtestamentische richter Jeptha had de Efraïmieten
verslagen en na afloop van de slag maar liefst 42.000 soldaten om het leven laten brengen
bij het veer over de Jordaan, zie Richteren 12:5-6
Efraïm: zie vs. 500
slim: slecht
het ongelijk te slechten: het onrecht een halt toe te roepen
teffens: tegelijk
dat traag te hopen is: wat onwaarschijnlijk is
tot ene vaste borg voor: als zekere waarborg tegen
richter: Jeptha was in de oudtestamentische terminologie een der richters van het joodse
volk, leidsmannen die evenwel geen koninklijke status hadden
hangt aan: is afhankelijk van
in slag op slag: bij elke slag opnieuw
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ABISAÏ

De macht staat ongelijk, de kans niet even schoon.
JOAB

De wettigheid geeft kans.
ABISAÏ

610

Het goud bewaart geen kroon,608
maar staal en ijzer moet de wettigheid bewaren
en d'eer van 't kronengoud.610
DAVID

Wat brengt de rei voor maren?
REI

De prins zendt Amasa, zijn veldheer, om gehoor.611
DAVID

Hoe kan men 't weigeren? Wat raad? Wat slaat gij voor?
JOAB

De neef komt hier zijn ooms gelegenheid bespieden.613
DAVID

Hij was nooit twistgezind.
ABISAÏ

615

Het jonge bloed aan 't zieden
bemint de vrede niet, neen zeker, 't leeft op hoop
of u een vleiers tong bedroog en onderkroop.616
JOAB

Hij zoekt de boezem van de vader t'ondertasten.617

608
610
611
613
616
617

bewaart: beschermt
maren: berichten
De prins: Absalom
De neef: Amasa was de zoon van Abigaïl, een zuster van David en dus een volle neef van
de joodse koning, zie 1 Kronieken 2:16-17; gelegenheid: omstandigheden
onderkroop: de voet lichtte
de boezem: de stemming; t'ondertasten: te onderzoeken
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DAVID

Men kan uit achterdocht de vroomste wel belasten.618
JOAB

620

Wat schijn van vromigheid is bij neef Absolon,619
bij een bloedschendige, die vaders bedde schon,620
een onverzoenbaar stuk? Wat schijn gaf dit van vrede?621
DAVID

Gij zelf verworft hem door beleid en uwe bede622
zijn zoen, eer hij in deez' rampzalig' oorlog trad.
JOAB

625

630

'k Verzoende hem, 't is waar, maar luttel dacht ik dat
hij roek'loos toelegd' om de vader uit te stoten,
in schijn van heiligheid, met zijn altaargenoten626
hem op te komen dus onzacht en onvermoed.
Indien de koning zich ten tweedemaal niet hoedt
voor die bedorven zoon, het wil hem eeuwig rouwen.629
Wie eenmaal schipbreuk lijdt, leert nimmer zich betrouwen
op d'ongenâ der zee, die op haar luimen leit,631
de zeeman eerst verrast, wanneer ze streelt en vleit.632
Heer koning, luister naar geen vleierij en smeken.
DAVID

't Is hoofs en heusheid een gezant te horen spreken.634
JOAB

635

618
619
620
621
622
626

629
631
632
634

Naar tijds gelegenheid, nu lijdt de tijd dit niet.

de vroomste: de rechtschapenste
schijn: blijk
schon: schond
stuk: vergrijp
Gij zelf: Joab verzoende David en Absalom met elkaar (2 Samuël 14), nadat laatstgenoemde
zijn broer Amnon, de beoogde troonopvolger van David, vermoord had, zie vs. 109
In schijn van heiligheid: Abasalom bereidde zijn staatsgreep tegen David voor in Hebron,
onder het voorwendsel een bedevaart naar deze stad te maken, zie 2 Samuël 15; altaargenoten:
bondgenoten, belangrijke vertegenwoordigers van de stammen van Israël die elkaar plechtig
trouw gezworen hadden
bedorven: ontaarde
op haar luimen leit: op de loer ligt
verrast: overrompelt
hoofs: beleefd, passend; heusheid: welwillendheid
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DAVID

Met ere kan't geschiên.
JOAB

640

645

Dit 's weder 't zelve lied.
Hij zoekt u met die zang nog eens in slaap te wiegen
en hangt geheel aaneen van liegen en bedriegen.
Die huich'laar spoedde zo bij nacht zijn godevaart,639
nu zoekt de vleier u te komen onder 't zwaard.640
Die naar uw kroon stak, zoekt u nog in 't hart te treffen
om op uw lijk en graf zijn stoel in top te heffen.642
Achitofel heeft God, noch deugd in zijnen zin.643
Al ging men bij verdrag de schoonste voorwaard' in,
een trouweloze keert zich aan verdrag, noch eden.645
DAVID

Het is en blijft mijn zoon, al stond hij in geen rede.646
JOAB

650

655

Een zoon naar 't lichaam en alleen slechts met de naam.
Wat baat de naam van zoon als zich de vader schaam'
en eeuwig schamen moet dat hij die zoon ooit teelde?
Zo deez' zijn vader eerd' en naar 't gemoed afbeeldde,650
gelijk men d'ouders kent aan 't uiterlijke kroost,651
hoe zou de jonge prins de oude tot een troost
en stok des ouderdoms verstrekken, zijne jaren653
ontlasten, waar hij nu des vaders grijze haren
ten grave heenvoert, hoopt door loosheid, hem te sterk,
na 't nemen van zijn kroon, het hoofd met enen zerk
nog t'overstulpen, en met zwaaiende banieren657
dan jaarlijks op het graf dat zegefeest te vieren.
DAVID

Wij kunnen, in gesprek getreên, ons nog beraên.

639
640
642
643
645
646
650
651
653
657

spoedde: bespoedigde; godevaart: bedevaart, zie vs. 626
te komen onder 't zwaard: te overrompelen
stoel: troon
Achitofel: zie vs. 61
keert zich aan: bekommert zich om
al stond hij in geen rede: ook al gedroeg hij zich onredelijk
afbeeldde: op hem leek
't uiterlijke kroost: de gelaatstrekken
stok: steun; verstrekken: kunnen dienen
overstulpen: bedekken
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JOAB

660

In gener wijze zult gij hem ter sprake staan.
DAVID

Al spreekt men onderling, nog hoeft men niet te sluiten.661
JOAB

Mag raden gelden, hou die valse vleiers buiten.
DAVID

Men kan hem blindelings geleiden voor deez' poort.
JOAB

665

Gezanten zijn maar spiên. Al wat men ziet en hoort664
ontdekken z', ofte zien door gaven en door wenken665
getrouwe harten in te luiden en te krenken.666
DAVID

Men kan op halsstraf elk de ommegang verbiên.667
JOAB

Het veiligst is hem niet te horen, noch te zien.
DAVID

Door onderling gesprek werd dikwijls pais getroffen.
JOAB

670

Door onderling gesprek kwam vorst bij vorst te ploffen,670
te wentelen van al de hoge trappen af.
DAVID

Of ik u uit mijn naam bevel te hand'len gaf672
en hield me buiten schot, wat kon die handel schaden?673
Wij kunnen na 't gesprek ons onderling beraden.

661
664
665
666
667
670
672
673

sluiten: besluiten
spiên: spionnen
ontdekken: openharen
in te luiden: te bedriegen
op halsstraf: op straffe van de dood
te ploffen: ten val
Of ik: wat als ik; hand'len: onderhandelen
handel: onderhandeling
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JOAB

675

Behaagt de koning dit, hij kome voor de dag.
DAVID

Trouwanten haalt hem. Ik vertrek in stad en zag676
niets lievers dan mijn zoon t'ontvangen in genade.
Het kon geschiên dat hij in 't uiterst zich beraadde.678
JOAB

680

685

De vader is verblind van liefde tot de zoon.
Wij stellen ons in last ter liefde van de kroon.680
Geraakt de zoon op stoel, waar blijven Davids helden
en Joab, die hun ziel voor 't rijk te pande stelden?682
Deez' booswicht maakt het mij en zijn heer vader moe.
Al zien w' als valken en met honderd ogen toe,
Achitofels beleid is machtig honderd valken685
in 't net te slepen en met woorden te verschalken.
AMASA,

Joab

AMASA

Geluk neef Joab, stijl en rechterhand des rijks.
JOAB

690

695

676
678
680
682
685
689
690
694
695

Neef Amasa, wenst' ik u weder desgelijks,
dat wensen zou voorwaar mijn heer verongelijken.689
Het wensen sluit niet, zo de daden anders blijken.690
U zegen wensen waar' mijn meester ramp gegund,
dat voegt zijn dienaar niet. Maar nu, wat is het punt
waar uwe komst op draait? Bespiedt ge dit geweste,
het koningsleger dat zich neersloeg voor deez' veste694
en wilt g' u dienen van onz' ongelegenheid?695

Trouwanten: dienaren
in 't uiterst: op het laatste moment
stellen ons in last: halen ons moeilijkheden op de hals
te pande: in de waagschaal
Achitofels beleid: zie vs. 61
verongelijken: benadelen
sluit niet: staat niet aan
zich neersloeg: zich neergelaten heeft; deez' veste: de vestingstad Machanaïm
ongelegenheid: ongunstige omstandigheden
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AMASA

700

Ik kom, de zoon ten dienst, zijn vaders majesteit
verspreken, of men nog bijtijds verdrag kon ramen.697
Bloedvrienden kunnen licht zich onderling tezamen698
verenigen. Het bloed dwaalt niet zo wijd van bloed,
of zo het ene heus het and're weer gemoet',700
d'oneffenheid wordt wel geëffend en gevonden.701
De balsem van verdrag heelt dodelijke wonden.
JOAB

705

Achitofel heeft u deez' heusheid vroeg geleerd703
wanneer de zoon, uw heer, zijn vaders bed schoffeert.704
Dan wordt d'oneffenheid geëffend en gevonden.
Die balsem van verdrag heelt dodelijke wonden.
AMASA

Het stond te wensen dat verdrag die stank begroef.707
JOAB

710

715

Hij wou het koningschap inwijden met deez' proef
en eeuwig zijnen haat door zulk een daad bezeeg'len.
Een wethandhaver die onmatigheid zal reeg'len710
door 't voorbeeld van zijn hof, spat na zijn raadsbesluit,711
hoe Tamar smeekt en bidt, tot zulk een helsheid uit712
om d'onverzoenbaarheid door 't lasterstuk te stijven.713
Maar toef, de hemel mag 't een tijdlang schuldig blijven,
hij scheldt het nimmer kwijt. Dat schelmstuk schreit om wraak.
AMASA

Wij komen niet des zoons, noch ook des vaders zaak,

697
698
700
701
703
704
707
710
711
712
713

verspreken: onderhandelen met; ramen: tot stand brengen
Bloedvrienden: bloedverwanten
gemoet': tegemoet komt
d'oneffenheid: de onenigheid
heusheid: vriendelijkheid
schoffeert: te schande maakt, zie 2 Samuël 17:21-22
die stank: de herinnering aan die gruwelijke daad
onmatigheid zal reeg'len: zedeloosheid tegen moet gaan
spat [...] tot zulk een helsheid uit: volbrengt een zo lage daad
Tamar: zie vs. 109-110
lasterstuk: wandaad
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720

725

Uria's brief en moord, bekend bij alle vromen,717
verdedigen. Men kan zo niet ter sprake komen,718
noch rust bemiddelen. Men vindt van wederzij
gebreken. Slaan we deez' ontijdigheid voorbij720
en laat ons tonen dat wij beide pais beminnen.
Zo kan men zonder bloed de grootste veldslag winnen.
Behaagt het u, ik leg hierop de degen neer.
De koning Absalom gunt zijn heer vader d'eer
de kroon van vaders hand alleen te leen te houden.
JOAB

730

735

717

718
720
726
728
729

730
731

734
735

Met dat beding wordt hem geen doodsschuld kwijtgeschouden.726
De koning David kwam niet slapend aan de kroon,
noch nam ze met geweld. Hij eerde Sauls troon,728
schoon Samuël hem had gezalfd bij Sauls leven,729
schoon hij voor Saul vluchtt', in ballingschap gedreven,730
totdat de schoonvaêr in zijn eigen degen viel731
en alle stammen uit één mond, als ene ziel
God kennend, op die last en 't hemelse believen,
de recht gewettigde op 's voorzaads troon verhieven734
te Hebron, zonder dat hij toelegd' op verraên,735

Uria's brief en moord: Uria was een legeraanvoerder en de echtgenoot van Batseba, zie vs.
155; om zich van hem te ontdoen had David hem een brief aan zijn veldheer Joab meegegeven;
daarin stond dat Joab hem tijdens een belegering in de voorste linies op moest stellen; zoals
gehoopt liet Uria tijdens de gevechtshandelingen het leven
ter sprake komen: met elkaar in gesprek treden
ontijdigheid: schandelijke feiten
Met dat beding: onder die voorwaarde; kwijtgeschouden: kwijtgescholden
Sauls troon: zie vs. 493
Samuël: toen Saul zich als koning door allerlei wangedragingen onmogelijk gemaakt had,
werd hij door de profeet Samuël op last van God afgezet; Samuël zalfde daarop David in het
geheim tot koning van Israël, maar David betwistte Saul zijn macht niet, zie 1 Samuël 16:13
schoon hij voor Saul vluchtt': Saul stond David na verloop van tijd naar het leven en hij zag
zich gedwongen in ballingschap te gaan, zie vs. 493-495
schoonvaêr: David was de schoonzoon van Saul, zie vs. 493; in zijn eigen degen viel: Saul
pleegde zelfmoord nadat hij een nederlaag geleden had in een veldslag tegen de Filistijnen,
zie 1 Samuël 31
de recht gewettigde: degene die er volgens het recht aanspraak op had
Hebron: stad ten zuiden van Jeruzalem, de aanvankelijke residentie van koning David
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740

745

750

de schoonvaêr in zijn kroon wou vliegen, ofte staan736
naar schoonvaêrs leven, toen het viel in zijne handen.737
Laat Absalom en al die met hem t'zamenspanden
dit vrij herkauwen. Was zijn stuk verdedigbaar,739
nooit zetten wij ons lijf en staat in dit gevaar
ten dienst' des konings. Maar 's heids vroomheid, die grootdadig
de stammen duur verplichtt', en 't lot, dat zo genadig742
hem toeviel uit Gods schoot, verbinden mij de kroon
van Juda in 't gezicht van die verwaten zoon744
te vrijen, op de hals. Dat zal zich openbaren745
in 't vlakke veld, zodra de leeuwenstanders varen
elkander in het schild met hun bebloede klauw.
Hij verge 't Joab niet. Zijn hartwond is nog rauw,
ontvangen toen hij, na de zoen door hem verworven,749
en trouwe voorspraak al te godloos en bedorven,
ten smaad des voorspraaks die zijn eer ten hoov' bewaart,751
de vader opkwam na zijn schelmse bedevaart.752
AMASA

755

736
737
739
742
744
745
749
751
752
754

755
756
757

Men heelt geen wonden met ophalen van gebreken,
maar eer met zwijgen. Dorst gij Abner 't hart afsteken,754
die Sauls aanhang hielp aan David overslaan,755
een moord, die uwen heer op tranen kwam te staan,756
toen hij u vloekt' en hielp de held met rouw ter aarde,757
niet zonder Abners hulp te kronen naar zijn waarde.
Wat wilt gij 's konings zoon met zoveel smaad belaên?

in zijn kroon wou vliegen: van zijn kroon wilde beroven
toen het viel in zijne handen: tijdens de ballingschap die volgde op zijn vlucht voor Saul
heeft David tot tweemaal toe het leven van zijn schoonvader gespaard, zie vs. 493
herkauwen: overdenken; stuk: daad
duur verplichtt': dankbaarheid afdwong
Juda: Israël; verwaten: gewetenloze
vrijen: bevrijden; op de hals: met gevaar voor eigen leven
de zoen: de verzoening, zie vs. 622-623
bewaart: veiligstelt
opkwam: aanviel; schelmse bedevaart: zie vs. 626
Abner: een legeraanvoerder van Saul, die na diens dood alles in het werk stelde Isboset in
plaats van David op de troon van Israël te helpen, zie vs. 496; hij werd vermoord door Joab,
zie 2 Samuël 3:27; 't hart afsteken: doden
overslaan: over te lopen
op tranen kwam te staan: David heeft de moord op Abner openlijk betreurd, zie 2 Samuël
3:31-32
toen hij u vloekt': zie 2 Samuël 3:29
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JOAB

760

Hij durft aan Asaël, mijn broer, zijn hand eerst slaan,760
die vreedzaam hem genaakt.
AMASA

Laat alle twiststof varen.
Dit oorlogsonweer zal door geen verwijt bedaren.
JOAB

Wat eist ge dan?
AMASA

Dat ik de koning spreken mag.
JOAB

Waarom?
AMASA

Om middelen te ramen tot verdrag.
JOAB

765

Men moet met wapenen dit kroongeschil beslechten.
AMASA

Wie all' oneffenheid met wapenen wil rechten
vindt werk. Men wint meer veld door tussenspreken dan767
door wapens.
JOAB

770

760
767
768
771
772
773

Zo vertrek met uw vervloekt gespan.768
Leg af de wapens. Laat de zoon de vader eren.
Of lust hem orelog, hij mag de wapens keren
naar 't heidendom, ten dienst' van God en 't vaderland.771
Dat 's eerlijker dan in het hart des rijks die brand772
te stichten en zichzelf t'onterven van de kronen.773

Asaël: Abner had een van de broers van Joab, Asaël, gedood, zie 2 Samuël 2:23
tussenspreken: bemiddeling
gespan: legertroep
naar: tegen
eerlijker: eervoller
onterven: beroven
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AMASA

775

De kroon vervreemdt niet als zij erft op Davids zonen,774
en wie verdient ze met meer recht als Absolon?
JOAB

De schender die het bed van zijnen vader schon?776
Waar blijkt de zoonschap als het bloed zo snood verbastert777
van God en vaders aard? Hoe wordt Gods naam gelasterd?
Wat zegen wacht een zoon in die verdoemde staat?
AMASA

780

785

790

Indien deez' oorlogsschaal rampzalig overslaat,
God geev' ook op wat zij, wat kan hier toch uit spruiten
dan jammer, dat men nog verhoeden kan en stuiten?
De vader of de zoon moet vallen in het zwaard,
of allebei. Men ziet de stammen, eens van aard,
gebroeders van één bloed, één wet, de degen slijpen785
om blindelings en fel elkander aan te grijpen,
en op het hart te treên met onuitblusb're haat,
tenzij men wisselijk met voorbedachte raad788
de zoon in 't harrenas verenig' met de vader.789
Men komt in 't handelen allengs de vrede nader.
JOAB

795

774
776
777
785
788
789
791
792
793
797

Had gij te Hebron, eer men 't gruwelstuk besloot,791
de vloekverwantschap sterkt' en dronk op 's konings dood,792
deez' spraak gebruikt bij die 't verraad bezweren dorsten,793
het waar' dus bloedig niet tot oorlog uitgeborsten.
Nu staan w' in 't harnas blank en tegeneen gekant.
Nu geldt er geen verdrag. Het moest van uwer hand
eerst draven, en de zoon voor vader zich verneêren.797

vervreemdt niet: komt niet in handen van een ander geslacht
het bed van zijnen vader: zie vs. 80-81
het bloed: de zoon; verbastert: vervreemdt
één wet: hetzelfde geloof
wisselijk: op zekere, stellige wijze; met voorbedachte raad: volgens een vooropgezet plan
verenig': verzoent
te Hebron: waar de samenzweerders tegen David samengekomen waren, zie vs. 626
vloekverwantschap: vervloekte bondgenootschap
bij die... dorsten: tegenover degenen die hun verraad onder ede durfden te bevestigen
eerst draven: aangeboden worden; voor [...] verneêren: onderwerpen aan
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AMASA

Tenminste laat me niet naar 't leger wederkeren
eer ik de koning spreek'.
JOAB

800

805

De koning slaat het af.
Hij kent die zoon niet, gaat met enen voet in 't graf,
gereed, als 't God belieft, all' ogenblik te storten.801
Zijn tijd is kort, men kan hem niet veel leven korten.
De jong'ling verve vrij zijn zwaard in vaders bloed
en pronke met deez' eer. Vertrek op staanden voet!
De tijd verloopt. Wij staan getroost dit af te wachten.805
AMASA

Men kan de harten met geen ondergaan verzachten.806
'k Vertrek als 't wezen moet. Men hou mij buiten schuld.
JOAB

Ik zweer dat gij nog van mijn handen sterven zult.808
DAVID,

Joab

DAVID

Hoe staat het? Is er hoop en middel van verdragen?809
JOAB

810

Geen ander middel als een kans in 't veld te wagen.
DAVID

Zo waag ik zorgelijk het leven van mijn zoon.
JOAB

Beleen hem liever bij uw leven met de kroon.
DAVID

Men hoeft één die zichzelf beleent geen kroon te geven.

801
805
806
808
809

storten: sterven
Wij staan getroost: wij berusten erin
ondergaan: overreding
van mijnen handen: Amasa zal later inderdaad door Joab vermoord worden, zie 2 Samuël
20:8-12
verdragen: tot een verdrag te komen
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JOAB

Hij draagt alreê de kroon en dingt u naar het leven.
DAVID

815

Zo 't God behaagd' ik schold hem ook mijn leven kwijt.815
JOAB

Ik ga het leger straks bereiden tot de strijd.816
DAVID

Hoe zijt ge nu zo reed? Gij woudt hem flus verduren.817
JOAB

'k Verneem hij wil rechttoe aanzetten op deez' muren.
DAVID

Deez' poorten staan voor hem gesloten dag en nacht.
JOAB

820

Het volk loopt over. Men verwaarloost rond' en wacht.
DAVID

Men moet onorde fluks gestreng met orde rechten.821
JOAB

All' uitstel springt terug. De tijd gebiedt te vechten.822
DAVID

Gevecht is hachelijk. Zijn macht valt ons te zwaar.
JOAB

Men zett' vrij één op al.824
DAVID

Van weerszij is gevaar.

815
816
817
821
822
824

ik schold... kwijt: ik zou mij voor hem opofferen
straks: onmiddellijk
reed: doortastend; flus: zo-even nog; verduren: laten begaan, afwachten
rechten: een halt toeroepen
springt terug: is een stap terug
Men zett' vrij één op al: men wage alles op één kans
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JOAB

825

Wij moeten voor 't gevaar der vijanden niet schromen.
DAVID

Hier worst'len vader, zoon, gebroeders, neven, omen.
JOAB

Zo ging 't bij Sauls tijd en felst na Sauls dood.
DAVID

Ik streed voor 't recht der kroon uit last, uit hoge nood.
JOAB

De nood en 't hoogste recht ons nu in 't veld beroepen.
DAVID

830

Wat is deez' kleine macht in 't veld bij zoveel troepen?
JOAB

Gij placht op God te zien en achtte geen getal.
DAVID

Geraakt mijn Absalom godsjammerlijk ten val?832
JOAB

Hij valt dan bij zijn schuld en mag 't zichzelve wijten.
DAVID

Zaagt gij d'oplopendheid bij geen verdrag te slijten?834
JOAB

835

Neen, Amasa kwam om verdrag niet ommezien.835
DAVID

Wat was zijn oogmerk dan?

832
834
835

godsjammerlijk: allerellendigst
Zaagt gij: zag u geen kans; oplopendheid: opstandigheid
Amasa... ommezien: Amasa was het niet om een verdrag te doen
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JOAB

840

845

850

Doorsnuffelen, bespiên,
de vader, krank van liefd', eens loos de pols te voelen
hoe 't hart klopt', om daarna zijn moed aan hem te koelen,
met groter voordeel u te grijpen voor deez' stad;
zijn leger midlerwijl, nog nat en afgemat,
te baak'ren in de zon, te koesteren, te kweken,841
de brug te bouwen, dan de veldbazuin te steken;
de zeisenwagens en de voorraad langs de brug
te voeren herwaarts en in uw gezicht de rug844
en boôm des landschaps van gans Gilead te drukken.845
Wij dienen schrap te staan eer hij koom' herwaarts rukken.
Men noemt de eerste slag met recht een koningsslag.
Wij willen, vroeg in 't veld, het voeren van de vlag
geen vijand gunnen, maar hem in zijn nest bestoken.
Dat geeft een kans vooruit. Zo wordt zijn moed gebroken
eer hij ons met zijn macht koom' vallen op de hals.
DAVID

Gij noemt ze vijanden?
JOAB

Wat zijn deez' anders als
gezworen vijanden? Hoe kan men z' anders noemen?
DAVID

Zeg: wetgenoten en misleiden.854
JOAB

855

841
844
845
854
855
858
859

Dit verbloemen
is schadelijk en dat met recht zichzelve schaam.855
Men noemt een wolf een wolf, bij zijnen rechten naam.
Geen edelmoedig' aard vervolgd' ooit die hem teelde.
Zijn hoogmoed tergt uw zwaard uit wrevelheid en weelde.858
Mij rouwt de dag dat ik zijn zoen bij u verworf.859

kweken: op krachten laten komen
rug en boôm: grondgebied
Gilead: zie vs. 8; drukken: bezetten
wetgenoten: geloofsgenoten
en dat... schaam: en daarover moet men zich terecht schamen
wrevelheid: boosaardigheid; weelde: losbandigheid
zijn zoen: zie vs. 622-623
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860

865

toen hij mijn korenland, die schone oogst, bedorf,860
mij parste, met gevaar van 's konings ongenade,861
de zoen te vorderen ten hoov'. Al werd ze spade
bij u verworven, zij kwam eind'lijk nog te vroeg,
naardien hij sedert stout aan dit verwild'ren sloeg,864
uw tronen ondermijnd' en met zijn vloekgenoten,865
na 't stropen van de kroon, u 't hart ook af wil stoten866
met zijnen dollen dolk. Dus pas op uw geweer.867
Het veinzen heeft lang uit.
DAVID

Legd' hij de degen neer!
JOAB

'k Heb Amasa nog straks die voorwaard' aangeboden.
DAVID

870

Moet ik halflevende hem zoeken onder doden,
zo mij de slag gelukt, och, och, wat valt dit bang.871
JOAB

En danst hij om uw lijk op 's krijgsvolk zegezang?
DAVID

Belieft het God, ik zou die zang nog liever horen.
JOAB

875

Dit 's razernij, men blaaz', men steke fluks de horen,
en monster' al het volk, en breng' het op de been!
DAVID

Wat wordt mijn hart benauwd? Waar zal de vader heen
met die misleide zoon?

860
861
864
865
866
867
871

mijn korenland: Absalom had een akker van Joab in brand gestoken om hem ertoe te bewegen
David in zijn naam te bezoeken, zie 2 Samuël 14:29-32
parste: dwong
verwild'ren: opstandig worden
vloekgenoten: bondgenoten
stropen: roven; u 't hart ook af wil stoten: u ook wil vermoorden
pas op uw geweer: wapen u
zo mij de slag gelukt: wanneer ik de veldslag win
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JOAB

880

Ik hoor hem herwaarts draven
die u zou weigeren te Sion te begraven,878
maar azen met uw vlees de vogels op het veld.879
Verroekeloost g' u zelf slaphartig? Denkt het geldt880
al 't koninklijk geslacht. Waar zal de moeder vluchten881
met haren Salomo?882
DAVID

Wat staat mij niet te duchten
in deez' verbijstering! Hier valt het raadslot zwaar.883
JOAB

885

Het is geen dralens tijd. Wij moeten op gevaar
van 't oorlogslot door bloed van vij anden, onz' magen,885
heenstreven, niet vergeefs opzij de degen dragen,
wanneer de nood gebiedt te vechten voor de kroon,
voor God en d'eer van 't rijk.
DAVID

890

895

Wie zal ik best mijn zoon
betrouwen in de strijd op 't spits der speer t'ontmoeten?889
Hij mag, in mijn gezicht, aan 't outer van deez' voeten890
nog roepen om genâ, uit ootmoed en ontzig.891
De vader kan hem best verschonen, levendig
gevangen nemen op zijn knie'n, en 't zwaard opsteken.893
Betrouwt men 't Joab toe, zijn moed is hard in 't wreken.
Staffiers, brengt herrewaarts mijn wapens en geweer.895
Ik sta tochtvaardig.
JOAB

Rust. Wij lijden nimmermeer
dat gij uw leven waagt, al waar' 't om duizend zonen,

878
879
880
881
882
883
885
889
890
891
893
895

Sion: Jeruzalem
azen: voeden
Verroekeloost: brengt in gevaar
de moeder: Batseba
Salomo: zie vs. 137
het raadslot: iedere beslissing
magen: familieleden
op 't spits der speer t'ontmoeten: te bestrijden
outer: altaar
ontzig: ontzag
opsteken: in de schede steken
Staffiers: lijfwachten
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om duizend Absaloms. Wij kunnen hem verschonen
zo hij genâ verzoekt.
DAVID

900

Staffiers, brengt wapens, dra,
mijn harnas, helm en zwaard.
JOAB

Hier komt uw Berseba
met haren Salomo, bedrukt en rood bekreten.
BERSEBA,

David, Joab

BERSEBA

Gij brult gelijk een leeuw gebarsten van zijn keten.902
Genadigste, wat 's dit? Mijn lief, wat gaat u aan?
DAVID

905

Het vaderlijke hart is met de zoon belaên.904
Natuur vervoert m' om voor de heirtocht heen te streven
in 't barnen van de strijd, of ik die schone 't leven906
kon bergen eer hij sneefd' in zijn verworpen staat.907
BERSEBA

910

915

902
904
906
907
908
909
917

Is 't billijk dat ge mij en deze vrucht verlaat,908
uzelve inbrokt om die boze aard te bergen?909
Gij moest uw koningin, uw liefste, dat niet vergen,
zo gij haar liefde draagt uit een oprecht gemoed.
Hoe dikwijls zwoert ge mij in uwen minnegloed
uit uwen aardsen troon ten hemel opgetogen,
als gij u spiegeld' in dit diamant der ogen,
dat ik u waarder was dan d'eer van uwe kroon
en Salomo alleen zou erven vaders troon.
Wat hebt g' al vriendschap bij mijn ommegang genoten!917
En zoudt ge nu uw vrucht en mij zo licht verstoten,

gebarsten: losgerukt
belaên: begaan
die schone: Absalom is beroemd vanwege zijn schoonheid
sneefd': kwam te sterven
deze vrucht: Salomo
inbrokt: in gevaar brengt
bij mijn ommegang: in de omgang met mij
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920

925

930

versteken van uw troost, om enen die veraard,919
na 't schaken van uw kroon, zijn broedersiachtig zwaard
u op de keel zet en, indien we 't veld verloren,
dit lief onmondig kind en mij, uw lief, zou smoren,922
verdrinken in uw bloed dat warrem schuimt en rookt,
en daar de doodse geest om 't lijk nog waart en spookt?924
Wie schrikt, wie ijst niet die dit prent in zijn gedachten!
Laat u dan raden hier de uitgang af te wachten.
Betrouw de heirtocht aan neef Joab, die beproefd,
getrouw in 's konings dienst, geen onderwijs behoeft
hoe hij zich dragen moet om uwen zoon te sparen
en d'eer van uwe kroon te vrijen en bewaren.930
DAVID

De veldheer Joab is oplopende van moed.931
BERSEBA

935

En niet afkerig van het koninklijke bloed.
Hij heeft uw gramschap en verbolgenheid gelenigd933
en met beleid de zoon en vader korts verenigd.934
Betrouw de jongeling aan uwen vollen neef!
DAVID

Men kon de jongeling omzetten, eer hij bleef.936
BERSEBA

Indien hij luist'ren wil, hem wordt geen vreê geweigerd.
DAVID

Mij dunkt ik zie alreê hoe hij te paarde steigert,938
zich midden in het heir voor al het volk vertoont.
BERSEBA

940

919
922
924
930
931
933
934
936
938

Gij hebt hem al te ruim de toom gevierd, verschoond.

versteken: beroven; veraard: ontaard
smoren: om het leven bengen
de doodse geest: de ziel
vrijen: behoeden
oplopende van moed: driftig
gelenigd: gematigd
korts: kortgeleden, zie vs. 622-623
omzetten: van gedachten doen veranderen; bleef: sneuvelde
steigert: stijgt
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Veel nutter waar' hij kort en ingetoomd gehouden.
Die dert'le is te vroeg zijn doodschuld kwijtgeschouden.942
DAVID

Hij zwierf om Ammons schuld, die droeg de grootste schuld.943
BERSEBA

945

Wie schendt zijn vaders bed en oefent zijn geduld944
door zulk een lasterstuk?
DAVID

Ik kon het hem vergeven.
BERSEBA

Dat eist hij niet. Gij zijt bekommerd voor zijn leven,
terwijl uw leven drijft in 't uiterste gevaar
van schipbreuk in een zee van oproer, bang en naar.
DAVID

950

God straf z' en sla ze die zo fel hieronder blazen!949
Achitofel misbruikt lichtvaardigen en dwazen.950
Die blinde leidsman drijft de benden herwaarts aan.
JOAB

Heer koning, 't is geen tijd van suffen, maar van slaan.
Wij moeten voor de vuist hem dagen voor de degen.953
DAVID

955

942
943
944
949
950
953
955

Indien ge zonder mij te velde gaat, mijn zegen
kan u niet volgen tot bederf van Absolon.955

Die dert'le: die losbandige; doodschuld: zie vs. 109
zwierf: zwierf in ballingschap; Amnons schuld: Amnon had Absaloms zuster Tamar verkracht
zijn vaders bed: de bijvrouwen van David
blazen: stoken, ophitsen
Achitofel: zie vs. 61
voor de vuist: openlijk
bederf: ondergang
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JOAB

Gezegend ofte niet, wij moeten fluks deez' bron
van oproer met het vlees en bloed des vijands stoppen.
DAVID

960

965

Helaas, dit raakt mijn hart. Het hart begint te kloppen.
Aartsvader Abraham werd niet zo zwaar bezocht959
in 't off'ren van zijn zoon, laat mij de achtertocht960
bevolen. Joab mag de middeltocht bewaren,961
Abisaï vooraan toezetten op de scharen962
en 't spits des vloekverwants. Zo mocht mijn raad de ziel963
van Absalom, zo hem de moed uit nood ontviel,
verschonen. Laat het toe dat zich de koning wapen'
Men blust geen kinderliefd', een trek ons ingeschapen.
BERSEBA

970

Getrouwe held, waarheen? Wie scheurt u van mijn trouw,
mij duur gezworen, toen, gedompeld in de rouw,
ik om Uria treurd' en zulk een smaad moest dragen?969
Verlaat ge Salomo, zo hoog op uwe dagen
gewonnen? Moet, och arm', een moeder met dit kind971
- het schreit zijn vader aan - ontgelden dat gij mint
die God in u bestrijdt?
JOAB

975

959

960
961
962
963
969
971
974
976
977
978

Het staat ons niet te lijden974
dat gij uw koningin en erfgenaam in 't strijden,
uw rijk en al dit volk, dat aan uw leven hangt,
zult hangen - 't zij de zoon u nederlegt of vangt -976
al teffens aan één slag. De schipbreuk van uw leven977
waar' 't algemeen bederf, en komen wij te sneven,978

Aartsvader Abraham: Abraham kreeg van God de opdracht zijn zoon Isaak te offeren; op
het moment van het offer evenwel verhinderde een engel de voltrekking ervan, zie Genesis
22
achtertocht: achterhoede
de middeltocht: het middendeel van de legerstoet
toezetten op: optrekken tegen
des vloekverwants: van de vervloekte bondgenoten
Uria: zie vs. 155
gewonnen: verwekt
lijden: dulden
zult hangen: afhankelijk zult maken
al teffens: alles tegelijk
sneven: sterven

Joost van den Vondel, Jeptha, of offerbelofte. Koning David hersteld. Faëton, of roekeloze stoutheid

162

980

985

990

of half, of allemaal, ook d'allerlaatste man,
dat acht de vijand niet. Het heilloos vloekgespan980
is slechts op David uit. Indien ze hem vernielen,
een koningshoofd weegt meer dan tienwerf duizend zielen.
De koning na 't verlies van enen zwaren slag
- de Hoogste keer' het - kan met koninklijk gezag
die neêrlaag wederom herstellen. Hou dan vrede.
Blijf met uw koningin gerust in deze stede,
die strekk' een vrijburg en gewisse toeverlaat987
voor 't vluchtend overschot, zo Absalom ons slaat.
En houdt g' u buiten schot, de vijand zal vermoeden
dat gij, gesterkt met nog een leger, u kunt hoeden
en redden in gevaar voor aanstoot. Laat u raên.991
Het is hoog tijd.
DAVID

'k Beken de nood gebiedt te slaan,
te tonen dat ons moed, noch dapperheid ontbreken.
Laat voorts de krijgsbazuin door al het leger steken.
995 Wij zullen, op de poort gezeten, met ons oog
het krijgsvolk in 't gelid zien trekken van omhoog
en monst'ren regiment en vaandels, krijgskornellen,
en hopmans, en de macht en al de hoofden tellen.
Wat horen wij? Daar komt het oproer voor de dag
1000 om ons in 't vlakke veld te parsen tot de slag.
Zij zullen in 't gezicht van deze vesten kraaien
en trekkende voorbij ten zuiden ommezwaaien
naar 't bos van Efraïm. 't Gaat wel. Zij trekken voor.1003
Gij zult hun in de staart nazetten op het spoor.
1005 Bewaar de middeltocht, als veldheer. Roep uw broeder!
JOAB

Kom hier, Abisaï!
DAVID

Handhaver van 's rijks hoeder,

980
987
991
1003

vloekgespan: vervloekte verbond
vrijburg: schuilplaats; toeverlaat: toevluchtsoord
aanstoot: aanval
't bos van Efraïm: een bosrijk gebied in Gilead, waar de beslissende slag tussen de legers
van Absalom en David plaatsvond, zie 2 Samuël 18:6
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1010

1015

1020

1025

gij toonde voor Syriers en Idumeen al wat1007
in overst' en soldaat vereist wordt en geschat:
beleid en oorlogsmoed. Gij zult u heden kwijten
en in de voortocht fors het scherpe spits afbijten.
Kom hier, held Ithaï, voorzien van reuzenkracht,1011
getrouw in lief en leed. 'k Beveel u d'achterwacht.1012
En gij kornellen en gij hopmans, waard te kronen,
'k beveel u, hoofd voor hoofd, wilt Absalom verschonen,1014
de schone Absalom, mijn kind, mij lief en waard.
Gedenkt, helaas, gedenkt al wat hem wedervaart,
dat komt de vader zelf en Gods gezalfde over.1017
'k Heb hem niet voortgeteeld, gevoed om als een rover
en wederspannig zoon te sterven met die smaad.
De jonge bloem misleid verdient hierom elks haat,
noch vaders vloek niet. Mag mijn liefd' uw hart bewegen,
zo geeft ons elk uw hand. De vaderlijke zegen
zal u en Absalom geleiden op uw woord.
Prins Sobi, volg me met uw hofstoet op de poort.
Mevrouw, klim met mij op de poort, waar ik u leide.
De kleine Salomo ga midden tussen beiden.
Prins Absalom trekt in slagorde herwaarts aan.
Elk neem' zijn hoefslag waar en kenn' zijn standerdvaan.1028
BERSEBA

1030

1007
1011
1012
1014
1017
1028
1032

Heer koning, laat ons hier tegader
neerzitten. Zet nu Salomon
recht voor de moeder en de vader,
of hij te beter uitzien kon.1032
Prins Sobi, zet u aan mijn zijde.
Hier ziet men over 't vlakke veld.

Syriers: zie vs. 266; Idumeen: bedoeld zijn de Edomieten, die de landstreek ten zuidwesten
van de Dode Zee bewoonden; zij hebben de Israëlieten meermaals bevochten
Ithaï: een legeroverste uit het gevolg van David
achterwacht: achterhoede
Absalom verschonen: Absalom zelf ontzien, sparen
Gods gezalfde: David was door Samuël tot koning gezalfd, zie vs. 729
neem' zijn hoefslag waar: blijve op zijn post; standerdvaan: regimentsbanier
of: opdat
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DAVID

1035 Och, zaag' ik dat mijn hart verblijde.
Daar komt het opgeruid geweld,
een zwarte stofwolk aangestoven
naar Manaïm, van 's lands Jordaan.1038
Nu sta de zoon of vader boven,
1040
zij kunnen beid' niet boven staan.
BERSEBA

Zij draven snel en komen dichter
en dichter naar deez' legerwal.
De donk're stofwolk wordt nu lichter
en heldert op. Men hoort geschal
1045 van krijgsbazuinen en klaroenen.
O God, bescherm ons voor hun macht.
DAVID

Ik zie geen middel van verzoenen.
Gij helden zet u in uw kracht.
Zij willen Davids heir verbluffen,1049
1050
uitdagen met een stoute moed,
opdat het uitkoom' zonder suffen1051
en eenmaal zette voet bij voet.1052
Men kan ze reê al onderscheien.
BERSEBA

Wat riddertroep stoot daar vooruit
1055 met goud' en zilv'ren livereien,
verhit op koninklijke buit?
Wie steekt daar uit met zijn sieraadje
en open helm? Wie mag dat zijn?
Hij voert een rode krijgspluimaadje.1059
DAVID

1060

1038
1049
1051
1052
1059
1061

Dat 's Absalom, of één in schijn
hem gans gelijk van zwier en wezen.1061

Manaïm: zie vs. 8
verbluffen: angst aanjagen
suffen: treuzelen
zette voet bij voet: de strijd aanbindt
krijgspluimaadje: verentooi
van zwier en wezen: in elegantie en in optreden
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1065

1070

1075

1080

Hij schiet een worpschicht in de lucht,1062
berijdt een muilpaard, uitgelezen1063
van leest, dat schijnt uit oorlogszucht
van ver te briesen, al verbolgen.
Zo draaft de prins de drommel voor.1066
De stoute regimenten volgen
met hunne vleug'len 's prinsen spoor.
Het gaat gelijk ik dacht. Zij draaien
ter rechterhand om, zuidwaarts aan
naar 't bos van Efraïm. Zij zwaaien
en tonen David d'oorlogsbaan1072
met hun hovaardige bravade.1073
Nu Joab, val hun in de staart,
doch matig strengheid met genade.
Zie toe dat gij de jong'ling spaart.
Trek rustig heen op 't oorlogsteken.
Wij gaan omlaag met Gode spreken
in onz' aandachtige gebeên.1079
Hoe wordt een vaders hart bestreên.
REI VAN HOVELINGEN

Zang
Men bidde 't Hoofd der heerschappije
in 't eeuwig licht
dat Joab trouw de kroon bevrije
en zijnen plicht
1085 naar 's konings wil en wens beware,
opdat de zoon
in 't slaan geen onheil wedervare.1087
't Is kunst de toon
en maat des oorlogs zo te volgen,
1090
dat 's krijgsmans moed
niet uitspatt', al te heet verbolgen,1091

1062
1063
1066
1072
1073
1079
1087
1091

worpschicht: werpspies
muilpaard: zie vs. 567
drommel: legertroep
d'oorlogsbaan: het terrein van de strijd
bravade: pronkend vertoon van dapperheid
aandachtige: vrome
't slaan: de slag
uitspatt': de maat te boven gaat
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maar 's konings bloed1092
verschoon', eer 't zwaard van rouwe treffe
de oude man
1095 en zich een hofgeschrei verheffe.
Een dode kan
de wraak toch geen genoegen geven.
Al 's konings lust
en leven hangt aan 's jong'lings leven.
1100
Wordt dit geblust,
de vader zal zijn dood besterven,
en 't ganse rijk
in rouw de grote heiland derven,1103
der stammen wijk.1104
Tegenzang
1105 Wat raad? Wie stilt de krijgsgemoeden?
Eén die verblind
en wulps zichzelf niet wil behoeden,1107
maar strijdgezind
zijn moed in 't bloedig veld betonen
1110
op 't punt van't zwaard -1110
hoe kan de veldheer hem verschonen?
Hij wordt bewaard,
wie zich bewaart en zoekt te bergen.
Het krijgsgeval1114
1115 rolt wonderlijk en lijdt geen tergen.1115
Een oorlogsbal
voelt stuit en weerstuit onder 't streven
in zijne vlucht,
wanneer deez' eens is opgegeven
1120
en door de lucht
zijn vaart heeft uit de hand genomen.1121
Zo wil 't hier gaan.1122

1092
1103
1104
1107
1110
1114
1115
1121
1122

bloed: zoon
heiland: redder
der stammen wijk: toevlucht voor alle twaalf stammen van het volk Israëls
wulps: lichtzinnig, onbezonnen
op... zwaard: met ontbloot zwaard
krijgsgeval: krijgslot
lijdt geen tergen: duldt niet dat men het naar zijn hand probeert te zetten
zijn vaart... genomen: zijn snelheid gekregen heeft door de hand die hem geworpen heeft
wil: zal
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Men mag wel voor de avond schromen.
Nu staat de baan1124
1125 voor Absalom en Joab open.
Deez' bange dag
beknelt ons tussen vrees en hopen,
een hard gelag.
Toezang
Verschijn, o God, met troost in 't midden
en scheid dit bloedkrakeel,1130
terwijl we met de koning bidden.
Verkeer dit treurtooneel1132
in blijdschap en in blijde spelen,
opdat we 's konings harpensnaar1134
1135 met zang en zoet geluid van kelen
navolgen mogen en geen baar
van zoon en vader droef geleiden.
Vertroost ons, die uw troost verbeiden.1138
1130

1124
1130
1132
1134
1138

de baan: het strijdperk
bloedkrakeel: strijd tussen bloedverwanten
Verkeer: verander
's konings harpensnaar: nl. de harp als het instrument van David als de zanger van de psalmen
verbeiden: afwachten
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Vierde bedrijf
JONATHAN,

David, Rei

JONATHAN

De God der vaderen bewaar' u bij de kroon.
DAVID

1140 Getrouwe Jonathan, mijn halsvriend, waarde zoon
van Abjathar, kom hier. Hoe lopen 's lands geruchten?1141
JONATHAN

'k Heb laatst verkondschapt, toen uw majesteit aan 't vluchten1142
zich moest versteken in woestijn en eenzaam veld,1143
hoe onz' Achitofel uw zoon ried met geweld1144
1145 u t'overrompelen, geen rust, noch tijd te gonnen,
waarop de majesteit zo snel is voortgeronnen1146
dat hij de bodem won van 't landschap Gilead1147
en, over 's lands Jordaan, van deze sterke stad
zichzelf verzekerd' om een aanstoot af te wachten,
1150 waar Jabbok, door deez' brug neerbruissende, de grachten1150
zo rijk bewatert. Nu ontbiedt heer vader mij1151
hoe d'aartsverrader sloeg in ene razernij,1152
uit spijt dat Husaï die kloeke raadslag stoorde,1153
toen Absalom misleid naar zijn verleider hoorde
1155 en uitsteld' u terstond te volgen in uw zog.
DAVID

Wie anderen bedriegt, is waardig door bedrog

1141
1142
1143
1144
1146
1147
1150
1151
1152
1153

Abjathar: zie vs. 56
verkondschapt: gemeld
versteken: verstoppen
Achitofel: zie vs. 61
voortgeronnen: weggesneld
won: bereikte
Jabbok: zie vs. 313
ontbiedt: bericht
d'aartsverrader: nl. Achitofel
Husaï: raadsman en vertrouweling van David, zie 2 Samuël 17:5-7; stoorde: verwierp
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te sneuvelen. 't Gaat wel. Zo worden ze gevangen
in hunnen eigen strik. Wij luist'ren met verlangen.
JONATHAN

De booswicht zag de kans verlopen om voor dag
1160 de koning bij de hals te grijpen zonder slag.
De zoon had op zijn' raad het vaders bed geschonden,1161
hem uit Jeruzalem gestoten, onderwonden1162
zich op de koningsstoel te zetten, aangebeên
van al de burgerij en stammen in 't gemeen.1164
1165 Nu was u tijd genoeg gegeven onder 't vlieden
om uit een vrijburg trots het oproer 't hoofd te bieden1166
door aanwas van uw heir, waarvoor het nieuw gebouw
des wederspannelings ten eerste spatten zou,1168
zo licht en los gelijk de stof, uit steên en dorpen
1170 te hoop gerot, bij nacht ter sluik was opgeworpen.1170
Hij zag die handel aan, de oude heer op stoel
zeeghaftig ingehaald, de jongen in een poel
gesmoord, of op de vlucht door bossen, bramen, klippen1173
en wildernissen bang 's vervolgers wraak ontslippen.
1175 Toen ried de wanhoop hem te vliên naar Gilo's slot,1175
te kiezen 't kortste pad om zich van schand', en spot,
en ongeval t'ontslaan. Dit was zijn jongste rede,1177
waarop hij 's and'ren daags ter sluik reed uit de stede.
Hij kwam in 's vaders stad aanstuiven metterhaast,
1180 vergaderde zijn bloed en maagschap, zag verbaasd,1180
verbijsterd, en begon in 't midden van zijn magen
weemoedig dus zijn hart in 't uiterst' uit te klagen,
het aangezicht gezet uit wanhoop naar de dood.
DAVID

Laat horen wat hij klaagd' in 't nijpen van die nood,
1185 zich voelende van God, en hoop, en troost verstoten.

1161
1162
1164
1166
1168
1170
1173
1175
1177
1180

geschonden: zie vs. 77-81
onderwonden: het gewaagd
in 't gemeen: gezamenlijk
vrijburg: schuilplaats
ten eerste: spoedig; spatten: uiteenvallen
ter sluik: in het geheim
gesmoord: om het leven gekomen; bramen: doornstruiken; klippen: rotsen
Gilo: Achitofel is uit de stad Gilo afkomstig
jongste rede: laatste overweging
bloed en maagschap: familie; zag verbaasd: zag er ontsteld uit
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JONATHAN

1190

1195

1200

1205

1210

1215

1189
1194
1198
1199
1200
1201
1204
1207
1213
1215

‘Bloedvrienden, magen en getrouwe huisgenoten,
gij zaagt ons menigmaal voorheen uit Davids hof
de slotbrug voor deez' stad oprijden, rijk van lof
door raad en daad behaald, waar wij de rijksstaat steven,1189
de koning eerden naar de plicht ons voorgeschreven.
Wij gingen aan zijn zijd' in 's rijks geheimenis
te raad' en lagen met zijn majesteit ten dis,
genoten ene spijs en drank, gezien bij heren
en koningen, en al die Gods gezalfde eren.1194
Het hof en al het volk, elk zag ons naar de mond
als een orakel waar de staat van 't rijk op stond.
Maar aards geluk is nooit een mens zo trouw gebleven
dat het zijn voedsterkind bleef koest'ren al zijn leven,1198
of 't weifeld' eind'lijk, zag het wars aan met de nek,1199
verkeerd' all' eer in schand', en rijkdom in gebrek1200
en armoe, sommigen onnozel en onschuldig,1201
een deel bij hunne schuld. 'k Beken rechtuit, eenvuldig
en openhartig dat ik door mijn boos beleid
verviel in doodsschuld van gekwetste majesteit.1204
'k Heb schendig tegen recht en reên, verblind en wrokkend,
dit oproer in het rijk gebrouwen en berokkend,
de leeuwenstander den van Juda tegen één1207
gevoerd, en stam bij stam geholpen op de been,
het koningsbed ontwijd. 'k Zie Absalom geslagen,
de vader wederom de rijkskroon opgedragen,
van gans Jeruzalem al juichend ingehaald
en met de glans der kroon omschenen en bestraald.
Wat staat Achitofel ter wereld meer te hopen?1213
Het vonnis ligt geveld. Ik moest het hof verlopen
en, overtuigd in 't hart van mijn gesticht verraad,1215
beken me schuldig aan dit onverzoenb're kwaad.
Mijn krachten smelten. 'k Vaar all' ogenblik ten grave.
Bestel m' in vaders graf, eer mij een kraai, of rave,

steven: ondersteunden
Gods gezalfde: David, zie vs. 729
voedsterkind: begunsteling
wars: afkerig
verkeerd': veranderde
onnozel: onschuldig
gekwetste majesteit: majesteitsschennis
Juda: Israël; tegen één: tegen elkaar
meer: nog
overtuigd: doordrongen
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of mens-verslindend dier verniele, daar 't gerecht1219
1220 zo groot een ongelijk rechtvaardiglijk beslecht.’1220
Dus neemt hij afscheid van zijn maagschap en bekenden,
en weet het slotgezin met glimp van kant te zenden.1222
Dat vindt hem binnen in het achterste vertrek,
aan enen strop gewurgd, ophangen bij de nek
1225 met armen uitgestrekt, het aanzicht overgote
van blauwe loodverf, beid' zijn ogen ongesloten,1226
de mond bemorst van kwijl. z'Ontstrikken hem te spa.
Zij schreeuwen uit het slot. De slotgalm bouwt hen na.
De stad, aan 't hollen op die kreet, smelt weg in tranen.1229
1230 God spaar' de koning lang tot heil der onderdanen.
DAVID

God is rechtvaardig in 't beleid van Zijne wraak.1231
Hij handhaaft Davids rijk en zijn gerechte zaak,1232
en luistert uit Zijn troon naar mijn gedurig smeken.
Nu zal 't de stammen aan beleid in 't veld ontbreken.1234
1235 Dit wint een halve slag en mindert het gevaar.1235
Men zende fluks een post naar Joab met deez' maar.1236
Het postpaard kan hem voor de strijd nog achterhalen.
Ik zie de zegezon doorbreken met haar stralen,
de slag gewonnen door het groeien van de moed
1240 op deze tijding. Wou de hemel slechts mijn bloed,1240
de lieve Absalom, beschutten en verschonen,
hoe zou mijn harpzang God, mijn vaste toevlucht, kronen!
De weegschaal van de staat zal heden overslaan.1243
God geve dat de strijd gelukkig mag vergaan.
1245 Men laat' de hofbazuin op deze tijding steken.
Wij gaan de koningin in hare kamer spreken,
daar zij, bekommerd om 't onzeker krijgsgeval,1247
verlangt te horen hoe de slag uitvallen zal.

1219
1220
1222
1226
1229
1231
1232
1234
1235
1236
1240
1243
1247

daar: wanneer
ongelijk: onrecht; beslecht: vonnist
met glimp: onder een voorwendsel; van kant: weg
blauwe loodverf: een kleur zo blauw als lood
aan 't hollen op: in rep en roer
beleid: tenuitvoerlegging
gerechte: rechtvaardige
beleid: leiding
Dit wint een halve slag: de halve slag is gewonnen
maar: bericht
tijding: bericht
overslaan: (naar mijn zijde) doorslaan
krijgsgeval: krijgslot
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REI

Deez' tijding zal mevrouw, tot stervens toe verlegen1249
1250 met haren Salomo, verlichten. Al de zegen
van 't rijk en 's konings staat hangt heden deze dag
aan God, de Opperste, en d'uitkomst van de slag.
Wordt die verloren, al dit rijksgeweld van buiten1253
op luttel overschot voor deze wal te stuiten,1254
1255 wil lastig vallen. Maar hier komt prins Sobi gaan1255
de noodvriend van mijn heer. Wil 't averechts beslaan,1256
deez' nabuur zal zijn deel in 's konings nederlagen
om 's lands naburigheid niet luttel moeten dragen,
naardien zijn dankbaar hart en overtrouwe ziel1259
1260 de leenheer in die nood bezorgd' en niet ontviel,1260
gelijk 't een leenman past, gebonden aan zijn eden.
SOBI,

Berseba

SOBI

Hoe kraait de hoftrompet! Gewis wij wachtten heden1262
deez' tijding niet. Zo wordt de rijksplaag eerst geplaagd.1263
De jager staat niet stil, die enen and'ren jaagt,
1265 de vos geraakt' in 't net, die and'ren dacht te vangen.
Achitofel heeft zijn verdiende straf ontvangen.
Al komt ze traag, zij komt gewis en op haar tijd.
De vaderslachtig' is de klem des heirtochts kwijt.1268
Hier komt de koningin. Zij zal nu weer bedaren
1270 in haar verlegenheid. Geluk met deze maren,1270
doorluchtste koningin! Achitofel is dood,
uw grootste vijand. Nu staat Absalom ontbloot
van die geheimste raad, en aan de hals verlegen.1273

1249
1253
1254
1255
1256
1259
1260
1262
1263
1268
1270
1273

verlegen: bezorgd
al dit rijksgeweld: deze troepenmacht uit het gehele rijk
luttel overschot: de weinige manschappen die resten
wil: zal
noodvriend: vriend in de nood; averechts beslaan: verkeerd aflopen
naardien: aangezien
bezorgd': bijstond
wachtten: verwachtten
rijksplaag: nl. Achitofel
De vaderslachtig': de (bedoelde) vadermoordenaar; de klem des heirtochts: zijn grip op het
leger
verlegenheid: bezorgdheid
geheimste raad: vertrouwdste raadsman; aan de hals verlegen: in doodsangst
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Nu draait dit krijgspleit slechts op 't punt van Davids degen.1274
1275 Wat 's 't overig geweld? Een radeloze macht!
Nu raakt ge wederom in uwe volle kracht.
BERSEBA

1280

1285

1290

1295

1300

1305

1274
1279
1281
1288
1299
1302

Mijn grootste vijand is in 't leven.
Dat 's Absalom, met recht geducht,
de grootste vijand van deez' vrucht,1279
mij tot een troost van God gegeven.
Hoewel Achitofel verging,1281
de laatste strijd is niet gestreden.
De koning oorlogt met gebeden,
bevreesd voor die weerspanneling.
Hij bidt voor zijnen uitverkoren,
die heilig en onheilig tart,
hem 't punt des degens zet op 't hart.
Helaas, waar blijft deez' jongstgeboren?1288
Indien de slag verloren wordt,
wat raad voor mij en deze klene?
Waar 't lijf geborgen? Och, waarhene
voor 's vijands haat, bits uitgestort?
Hij heeft dit kind de dood gezworen
en kent het voor zijn broeder niet.
Wie zaag' het eind van ons verdriet,
indien de veldslag werd verloren.
Dit oproer sproot uit 's vaders schuld.
De toom is hem te ruim gegeven,
die wreed naar deze stad komt streven1299
en als een tijger briest en brult.
Ik zag van verr' het onweer komen
opdonderen, en zat belaên.1302
Wat raad? Wie dorst de vader raên
de zoon voorzichtig in te tomen?
Nu voelt hij die gedreigde slag,
dus oud en hoog op zijne dagen.
Men hoort hem, blind van liefde, klagen

draait [...] op: is afhankelijk van; krijgspleit: de beslissing in de oorlog
deez' vrucht: nl. Salomo
verging: het leven liet
deez' jongstgeboren: nl. Salomo
streven: optrekken
belaên: vol zorgen
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en deerlijk kermen, nacht en dag:
‘Och, mocht men Absalom behouden,
1310
die schone, zonder wederga.
Ik nam hem weder in genâ,
omhelst, gekust en kwijtgeschouden!’1312
De dolle heirbijl dreigt de stam
en telg al teffens af te houwen.1314
1315 Waar zal de stiefmoêr zich betrouwen?1315
Waar bergt ze dit onnozel lam?1316
SOBI

1320

1325

1330

1335

Mevrouw, schep moed. Geweld van muren,
waar Jabbok driemaal ommestroomt,1318
en deez' bezetting vreest, noch schroomt
geen storm. Zij kan een heir verduren.
Men kan voor enen overval
de oever van de vliet beschansen
en gadeslaan all' oorlogskansen,
totdat w' aangroeien in getal.
En kwaam' de krijgskans aan 't verlopen1325
door onverwachte wederspoed,
- Dat nimmermeer gebeuren moet! gans Ammons rijk staat voor u open.1328
Beveel mij uwen Salomon,1329
ik blijf in nood zijn trouwe hoeder
en wil u eren als mijn moeder
in 't aangezicht van Absolon.
Mijn lieve dochter, in haar bloeien,
schiet op gelijk een lentespruit.
Behaagt z' uw zoon tot ene bruid,
laat z' onderling in liefde groeien.
BERSEBA

'k Beken gij draagt in deze staat
u tegen mij gelijk een vader.

1312
1314
1315
1316
1318
1325
1328
1329

kwijtgeschouden: kwijtgescholden
al teffens: beide tegelijk
zich betrouwen: haar heil zoeken
dit onnozel lam: de onschuldige Salomo
Jabbok: zie vs. 313
aan 't verlopen: een ongunstige wending te nemen
Ammons rijk: het koninkrijk Ammon, land der Ammonieten
Beveel mij: vertrouw mij toe
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1340

1345

1350

1355

1360

1365

1341
1343
1345
1350
1351
1355
1356
1357
1358
1360
1366
1367

Ik wil 't gedenken en neem 't nader,
met 's konings gunst, in mijn beraad.
Laat uw gewenste dochter blozen,1341
opluiken als de dageraad.
Indien de heirtocht wel beslaat,1343
wij scheiden niet. De tijd geeft rozen.
De nagebuurschap zou mij licht,1345
geraakt deez' huistwist eens in stilte,
in bloedverwantschap staan te smilten,
door 's huw'lijks band aaneen verplicht.
Dat huw'lijk zou uw vorstendommen
en Davids rijken tegen last1350
bevestigen. Wij stonden vast1351
gelijk een boog op twee kolommen.
Maar och, het is geen bruiloftstijd.
Wie spelt ons hoe de kans zal rollen?
Het ganse rijk, te blind aan 't hollen,1355
hangt aan de teerling van die strijd.1356
Men hoort d'aanschennende trompetten.1357
De dolle stiefzoon staat te bloot.1358
Hij past op leven, noch op dood,
getroost zich één op al te zetten.1360
Nu vechten zeven tegen één.
Eén hand die zeven af moet keren,
ziet luttel kans te triomferen.
De macht van David schijnt te kleen.
Het recht begunstigt onze zije,
maar d'overhand volgt, daar men vecht,1366
niet altijd het bestreden recht.1367
Zij weifelt wel en kiest partije.

gewenste: welgevallige; blozen: bloeien
wel beslaat: goed afloopt
De nagebuurschap... smilten: wanneer de strijd in Davids huis voorbij is, zou ik het
nabuurschap in bloedverwantschap kunnen laten overgaan
tegen last: tegen bedreigingen van buitenaf
bevestigen: bestand doen zijn
te blind aan 't hollen: door hartstochten meegetroond
hangt aan: is afhankelijk van; teerling: dobbelsteen
aanschennende: ophitsende
staat te bloot: heeft zich aan te veel gevaren blootgesteld
één op al te zetten: alles op één kans te wagen
overhand: overwinning
bestreden: aangevochten
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SOBI

Mevrouw, bezwaar u niet te vroeg.
1370 Men zal noch kans, noch tijd verzuimen.
Als veldheer Joab 't veld moet ruimen
dan bergt mijn hof u tijds genoeg.
Mijn grens ligt slagreê met haar troepen.1373
Gij hoeft ze slechts te hulp te roepen.
REI VAN HOVELINGEN

Zang
1375

1380

1385

1390

1395

1373
1379
1380
1390
1392
1395

De hemel help' ons hof aan peis.
Wie zal de staat ten laatste redden?
De twisten, uit verscheiden bedden
gesproten in een erfpaleis,
zijn lastig overeen te brengen,1379
daar elk zijn hoogste wit beschiet,1380
op eigen nut en voordeel ziet.
In tere stof van staten mengen
zich afgunst, laster, achterdocht,
haat, misverstanden en misduien,
die worst'len onderling als buien.
Waar heeft deez' rijkskoorts ons gebrocht?
Wie middelt tussen zoon en vader
de twist die, onbemiddelbaar,
niet aanziet lijf-, noch staatsgevaar?
Hoe hier de bloedverwantschap nader1390
aaneen grenst, zo veel feller spreidt
de landsmet zich in alle steden.1392
Nu kwijnen 't hoofd en al de leden.
Zij scheidt niet eer de dood haar scheidt.
De zoon of vader moet 'r kleven,1395
het geldt hun beiden, of één het leven.

slagreê: gereed slag te leveren
overeen te brengen: te beslechten
wit: doel; beschiet: probeert te verwezenlijken
nader: nauwer
landsmet: de plaag die het land getroffen heeft
kleven: het leven laten
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Tegenzang
De zoonzucht van de vader zou1397
de zoon voor zijnen rijksstaf stellen
eer hij hem zaag' ter aarde vellen.
1400
Wat is een vaders hart getrouw!
Wat baten al die schone gaven
des lichaams waar elks oog op viel,
zolang, och Absalom, uw ziel
wanschapen blijft, ontaard van braven!1404
1405
Och, jonge prins, waart gij zo schoon
van ziele, was uw hart besneden1406
en zo volkomen als uw leden,
hoe eerd' uw deugd uw vaders kroon!
Nu steekt uw hoogmoed, zo verwaten,1409
1410
en wederspannig' aard, zo stijf,1410
te lelijk af op 't schone lijf.
Wat mag u 's lichaams schoonheid baten?
Het ga zo 't wil, de spil loopt af.1413
Gij of uw vader stort in 't graf.

1397
1404
1406
1409
1410
1413

zoonzucht: liefde tot de zoon
ontaard van braven: vervreemd van (de) rechtschapen lieden (die uw ouders zijn)
besneden: welgevormd
verwaten: gewetenloos
stijf: halsstarrig
de spil loopt af: de levensdraad ontspint zich zoals dat van meet af aan vaststond
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Vijfde bedrijf
REI,

David, Achimaäs

REI

1415 Een goed' of kwade maar staat nu in haar geboorte.1415
De zon helt naar de kim. De wacht ziet van de poorte
twee posten, elk om 't snelst, vast rennen herwaarts aan.1417
DAVID

Dit voorspook tuigt wat goeds, en dat wij boven staan,1418
want was de veldheer met de ganse macht geslagen,1419
1420 't verstrooide heir zou sterk bij troepen steêwaarts jagen1420
om 't lijf te bergen. Elk voor ander spoedt zich ras,1421
dan d'één, dan d'ander voor. De laatst' Achimaäs,
de zoon van Sadock, heel gelijk aan zijn gebaren.1423
Hoe of mijn Absalom in 't vechten is gevaren?
1425 Kornels, en oversten, en hopmans hoorden al,
een ieder hoofd voor hoofd, hoe streng ik hen beval
het leven van mijn zoon, verschoonbaar om zijn jaren
en jammerlijk misleid, waar' 't mogelijk, te sparen.
Maar 't loopt gevaar dat een onkundig' onbedacht,
1430 of een welwetende hem heeft om hals gebracht,
van onverzoenb're wraak bereden en bezeten.1431
Daar wordt als uit de aêm van ver ons toegekreten.1432
REI

Hier komt Achimaäs, nog blij en welgemoed.

1415
1417
1418
1419
1420
1421
1423
1431
1432

maar: bericht; staat... geboorte: staat nu op het punt ons te bereiken
posten: boden; vast: reeds
voorspook: voorteken; tuigt: wijst op
de veldheer: nl. Joab
verstrooide: uiteengeslagen; steêwaarts: naar de stad
lijf: leven
Sadock: zie vs. 56; heel gelijk aan zijn gebaren: zijn vader in uiterlijk zo gelijkend
bereden: beheerst
uit de aêm: buiten adem
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ACHIMAÄS

Geluk, heer koning!
DAVID

Is uw tijding kwaad of goed?
ACHIMAÄS

1435 Gewaardig me dat ik u op mijn knie'n mag eren.
Geloofd zij d'Opperste. 't Gaat wel. Wij triomferen.
Geloofd zij d'Opperste. De vijand is bekneld,
die Gods gezalfde durft bespringen met geweld.1438
De vijand is verstrooid, verslagen. Zing nu zangen.
DAVID

1440 Hoe ging het Absalom, mijn zoon? Is hij gevangen,
gegrepen bij de hals, nog levend en gezond?
Hoe ging 't hem? Is hij dood, of levend, of gewond?
Help m' uit de droom. Nu spreek!
ACHIMAÄS

Vergun me tijd te spreken.
Heer koning, ik ben af, het hart bijkans bezweken.1444
1445 Ik liep het al voorbij, begruisd van zweet en stof,
om d'eerste tijding u te brengen hier in 't hof.
De veldheer Joab heeft mij daad'lijk afgevaardigd.
Ik zal 't verhalen, zo de koning zich gewaardigt
te horen uit mijn mond al wat men hoord' en zag.
1450 En met één woord gezegd: heer Joab won de slag,
maar 't kostte zweet en bloed, zo heeft zich 't heir gekweten.
DAVID

Hoe ging 't met Absalom? Meld dat, dat moest ik weten.
De zege dient ons slechts tot droefheid en verdriet,
zo 't Absalom besterft. Leeft Absalom, of niet?
ACHIMAÄS

1455 Genadigste, gij zult vernemen uit onz' woorden
de waarheid van al 'tgeen wij zagen, 'tgeen wij hoorden.

1438
1444

Gods gezalfde: David
af: uitgeput

Joost van den Vondel, Jeptha, of offerbelofte. Koning David hersteld. Faëton, of roekeloze stoutheid

180
Vergeef het toch wat aan onz' kennis nog ontbreekt,
totdat uw majesteit de naaste bode spreekt.1458
Eer ik mijn last voltrekk' genaakt hij deze stede
1460 en brengt u al 't verslag van 's vijands neêrlaag mede.
DAVID

Ontvouw ons dan rechtuit al wat gij hoord' en zaagt.
De hemel geve dat de tijding ons behaagt.
Leeft Absalom, of niet? Laat horen één van beide.
Staffiers, gaat hene, haalt de koningin. Zij schreide1464
1465 toen ik naar buiten trad. Zij twijfelt en verlangt,
dewijl dit oorlogspleit in punt van 't wijzen hangt,1466
of 't vonnis reê al met de degen is gestreken.1467
Daar komt de koningin. Nu spreek, ik hoor u spreken.
ACHIMAÄS

Uw veldheer volgde 't heir der stammen in zijn schim,1469
1470 totdat ze westwaarts bij het bos van Efraïm1470
bijeen geraakten. Elk stond blank in zijn slagorde.1471
Men rustte daad'lijk toe om handgemeen te worden.1472
Een ongelijke macht, maar een gelijke moed
van wederzij in 't heir, te paard en ook te voet.
1475 Zij stonden van weerszij gespitst in drie vierkanten,1475
de ruitervleugels op de zij, als eiken planten
en bomen in uw bos, aan rijen net geschaard,
geschoren als een lijn, voorzien van schild en zwaard.1478
Zij blikk'ren in de zon, een ieder in zijn wapen,
1480 als waar' het harrenas hun aan het lijf geschapen,
het zwaard hun in de vuist geklonken van de smids.
De heiren staan 'r blank in hunnen vollen krits.1482
Abisaï bewaart de voortocht. Joab, onder1483

1458
1464
1466
1467
1469
1470
1471
1472
1475
1478
1482
1483

naaste: volgende
Staffiers: lijfwachten
dewijl: omdat; in het punt van 't wijzen hangt: op het punt staat door een uitspraak beslist te
worden
gestreken: geveld
in zijn schim: op de voet
het bos van Efraïm: zie vs. 1003
blank: in het blanke, schitterende harnas
rustte daad'lijk toe: maakte zich onmiddellijk op
gespitst: zich schrap zettend
geschoren: strak
krits: omvang
voortocht: voorhoede
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1485

1490

1495

1500

1505

1510

1484
1485
1488
1489
1490
1493
1494
1498
1500
1503
1504
1508
1509

de middeltocht, munt uit gelijk een oorlogswonder.1484
Held Ithaï draagt zorg de middeltocht op 't spoor1485
te volgen. Absalom stelt Amasa recht voor
in 't spits. Hij zelf bewaart in 't midden zijne scharen.
Laat Joas, trots genoeg, de achtertocht bewaren.1488
De leeuw van Juda brult in 't midden van weerszij1489
en wet de klauwen tot bederf van zijn partij.1490
Zo heerlijk staat een veld gekroond met korenaren
en korenbloemen, eer de wind daarin komt varen.
Elk munt om 't prachtigste met zijn livreien uit.1493
Elk vlamt op overhand, en eer, en oorlogsbuit.1494
Prins Absalom, zo schoon gelijk hij is geschapen,
rijdt door de heirtocht heen. De schildknaap draagt zijn wapen.
Kornels en hopmans slaan in 't eind' een ring om hem.
Hij spreekt z' een hart in 't lijf. Elk luistert naar zijn stem:1498
‘Gij bondgenoten, van de hemel begenadigd,
die, trots in 't harrenas, de wettigheid verdadigt1500
van Davids erfgenaam, geboren tot de kroon,
wat eer gebeurt u niet, tot een verdiende loon,
dat gij met uwen hals mijn recht kwaamt onderstutten1503
en tegen al 't geweld der nijdigen beschutten.1504
Nu wil het tijd zijn dat gij Joabs hoogmoed slaat,
die op een handvol volk zich roekeloos verlaat,
u trotst, u in de mond en in zijn dood komt lopen.
Hier valt geen tegenstand. Men hoeft hem slechts te stropen,1508
in twalef stukken door te houwen met een drift,1509
en elke stam een stuk te schenken tot een gift.
Dat enig hoofd alleen getroffen en geslagen
zal schrik al 't overschot voor wind door 't stof verjagen

middeltocht: het middendeel van de legerstoet
Ithaï: zie vs. 1011
achtertocht: achterhoede
Juda: Israël
wet: scherpt aan
livreien: insignes, onderscheidingstekenen
vlamt op: verlangt naar; overhand: overwinning
een hart in 't lijf: moed in
verdadigt: verdedigt
hals: leven
nijdigen: afgunstigen
stropen: villen
In twalef stukken: dit vers zinspeelt op de gebeurtenissen die in Richteren 19 en 20 beschreven
worden (de gezamenlijke twaalf stammen van Israël keren zich tegen de Benjaminners); met
een drift: ijverig
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om zijnen heer de maar te brengen van de strijd.
Zo scheldt de suffer ons de schuld der krone kwijt.’1514
DAVID

1515 Hoe ging 't aan Joabs zij? Ik weet wel hij bekleedde1515
mijn recht en moedigde het volk met ene mede.1516
ACHIMAÄS

‘O Davids helden, die getrouw voor 't wettig recht
der krone tegen zo vervloekt een vijand vecht
van God en mensen, en die met zijn vloekgenoten1519
1520 de vader die hem mint ten troon heeft uitgestoten,
betoont uw trouw nu aan de standerd die gij zwoert!1521
Verschoont de rijkspest niet. De oorlog die gij voert1522
is goddelijk. Gods wet verstoot hem in haar toren,1523
die God, noch ouders eert uit wie hij is geboren.
1525 Grijpt moed! God zal uw recht handhaven, en zijn wet.’
DAVID

Hoe klopt mijn hart uit schrik! De wraak van Joab let
alreê niet op de last in 't scheiden hem gegeven.
Die strengheid loopt te hoog! Zo spaart men niemands leven.
ACHIMAÄS

Op deze rede klonk het hees bazuingeschal
1530 uit beide heiren op. Een ongelijk getal
vloog op elkander aan. Dat brullen, briesen, schreeuwen
van bitter tegeneen gekante standerdleeuwen
verdoofd' elks oren in het veld zodra men trof.
All' ogen werden blind van 't omgewroete stof.
1535 Toen openbaarden zich all' ingekropte wrokken.
Men zag uw heir in last en driemaal schrikk'lijk schokken,
gereed te spatten, als held Joab vol ontzag1537

1514
1515
1516
1519
1521
1522
1523
1537

de suffer: David; de schuld der krone: de schuld van de kroonroof
bekleedde: verdedigde
met ene mede: tegelijk
vloekgenoten: vervloekte bondgenoten
zwoert: trouw gezworen hebt
rijkspest: Absalom, de ramp voor het rijk
Gods wet: de bijbel, door de Tien Geboden; toren: toorn
spatten: uiteen geslagen te worden
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1540

1545

1550

1555

zich met de blote arm in 't barnen van de slag1538
kwam wagen op het spits. Hij zwaaide zijnen degen1539
de hemel toe, verdaagd' uw kroonrecht en Gods zegen,1540
een wederspannig en verbasterd heir ontzegd:
‘O God, bescherm uw zaak en handhaaf 's konings recht!’
Het weerlichtt' op die roep, als wou het God verdrieten.1543
De doden groeiden aan op houwen, steken, schieten.1544
De zeisenwagen van de vijand, die noch paard,
noch mens, noch geen slagord' in zijnen toren spaart,1546
geraakt aan 't hollen, wendt zich naar zijn eigen helden.
De vrienden moeten 't eer dan vijanden ontgelden.
Dat moedigt d'onzen. Men bejegend' Absolon,1549
die schrap stond als een leeuw in 't vechtperk. Kwalijk kon
het oog om 't stuiven vriend van vijand onderscheiden.1551
Ten laatste spatte 't heir der stammen op de heide1552
naar 't Efraïmse bos, zo kwam ik herwaarts aan,
door last van Joab, reê om in de staart te slaan.1554
Maar hier komt Chusi, die de uitslag zal verhalen.
CHUSI,

David, Berseba

CHUSI

Zo moet de kroon van zeeg' op 't hoofd van David stralen.
De hemel handhaaft u. Die zich des onrechts belgt1557
heeft twintigduizenden, al vijanden, verdelgd.
DAVID

Hoe gaat het Absalom?
CHUSI

Zo ga het alle staten
1560 en vijanden der kroon, en al die David haten!

1538
1539
1540
1543
1544
1546
1549
1551
1552
1554
1557

barnen: woeden
op het spits: in de voorste gelederen
verdaagd': beriep zich op
als wou... verdrieten: als wilde God Zijn ongenoegen tonen
op: ten gevolge van
toren: toorn
bejegend': viel aan
om 't stuiven: door de stofwolken
spatte: vluchtte in verschillende richtingen
staart: achterhoede
Die zich... belgt: lees: God, die vertoornd is over
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DAVID

Och Absalom, mijn zoon, hoe vreesd' ik voor die tocht.
Och Absalom, och of ik voor u sterven mocht!
Och Absalom, mijn zoon, de waardste van mijn erven,
gaf God, och Absalom, dat ik voor u mocht sterven!
1565 Natuur, hoe pijnt g' ons hart! Geweld, geweld, geweld!1565
'k Beklaag u voor Gods troon. Och Absalom, dit geldt
uw vader 't leven. Och, ter goeder tijd geboren,
ter kwader tijd in 't veld verslagen, al verloren.
O koningsbloem, te vroeg van uwen steel gemaaid,
1570 getroffen van een bui die door mijn bloemhof waait.
Och had ik schrap gestaan, toen 't heir u spits kwam bieden,1571
mijn blote borst geboôn de wraakzucht, heet aan 't zieden.
Ik duwd', o zoon, de dolk u in die schone borst.
Uw vader draagt de schuld. Mijn handen zien bemorst
1575 van 't kinderlijke bloed, dat koningsbloed, mijn leven.
De geest van Absalom komt doods mij tegenstreven.1576
Waar berg ik mijnen rouw?
BERSEBA

Geleid hem naar de zaal
ter poort' in, dat hij rust' en zijnen adem haal'.
Deez' rouw geeft ergernis en zal het volk bezwaren.
1580 Nu Chusi, spreek recht uit. Hoe is het voortgevaren?
CHUSI

Toen Absalom, bijkans verlaten van zijn volk,
niet langer staan kon voor held Joabs blote dolk1582
en vreesde 't uiterste van doodsgevaar te tergen,
begaf hij zich blootshoofds ter vlucht om 't lijf te bergen.
1585 De snelheid van de muil kwam hem te baat, die los1585
terzijde henesloeg in schaduw van het bos,1586
maar tot zijn ongeluk. Want 's prinsen lokken reiken
en sling'ren krullend om een takkenbos van eiken.
Daar blijft hij hangen en het muilpaard schiet alleen,
1590 gelijk een bliksem, door zijn meesters benen heen.

1565
1571
1576
1582
1585
1586

Natuur: nl. liefde van de ouder voor het kind
spits kwam bieden: de aanval opende
tegenstreven: tegemoet
staan: standhouden
los: zonder door bit en teugels gestuurd te worden
henesloeg: wegvluchtte
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1595

1600

1605

1610

1615

1620

1592
1593
1594
1597
1600
1602
1607
1610
1612
1613
1614
1615
1616
1618

die tussen aard' en lucht nog zweeft. De muil blijft rennen.
Een lansknecht zag 't en gaf het Joab fluks te kennen.1592
Die sprak: ‘Had gij hem toch geveld met schicht of priem,1593
'k had u een schat betaald, of koninklijke riem.’1594
De lansknecht sprak: ‘Al schonkt gij mij nog honderdwerven
zoveel, dat koningsbloed zou van mijn hand niet sterven,
want ieder hoorde hoe de vader, u voor al,1597
Abisaï meteen, en Ithaï beval,
die lieve jongeling te sparen bij het leven.
Had ik op mijn gevaar dat schendig stuk bedreven,1600
de koning wien geen zaak, hoe klein, verholen blijft,
waar' tegen mij door u in 't straffen zelf gestijfd.’1602
‘Ik zal,’ sprak Joab toen, ‘naar u, noch niemand wachten.’
Hij vliegt ten boss' in, drijft de hangende drie schachten,
drie scherpe spitsen in de boezem, stoot op stoot.
Zijn tien schildknapen slaan de jongeling voorts dood.
De veldheer Joab, om te stuiten het verbazen1607
der vluchtelingen, laat terstond de aftocht blazen,
opdat men 't volk verschoon' en d'onrust breng' in rust,
naardien het vrees'lijk vuur des oproers ligt geblust1610
in 't bloed van Absalom, geworpen in den muile
en opgespalkte balg van enen diepen kuile1612
met stenen opgehoopt, opdat hij hiermee bromm'1613
in stede van zijn beeld en marmeren kolom.1614
Het volk alom verstrooid, verstoken van die stutte,1615
vlucht haastig, elk zijns weegs, in schaduw van zijn hutte.1616
Daar komt heer Joab op de spade avond aan,
bestuwd met oversten en 's prinsen standerdvaan,1618
een hoop gevangenen. Gij hoort tot zegeteken
de paarden briesen en de veldbazuinen steken.

fluks: onmiddellijk
schicht of priem: lans of dolk
riem: nl. een gordel die als geldbeurs dient
voor al: voor alle anderen
schendig stuk: schandelijk misdrijf
door u: nl. door Joabs belofte Absalom te sparen; gestijfd: gesteund
om te stuiten het verbazen: om de ontsteltenis een halt toe te roepen
naardien: aangezien
opgespalkte balg: wijd opengesperde maag
met stenen opgehoopt: afgedekt met een hoop stenen; bromm': pronkt
in stede van: in plaats van; kolom: zuil waarop een beeld staat, zie vs. 117
stutte: steun
in schaduw: naar de beschutting
bestuwd: omringd
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JOAB,

Berseba

JOAB

Geluk, o koningin! De dood van Absolon
is 't leven van de kroon en uwen Salomon.
God spare David lang, God spare 's konings leven.
BERSEBA

Hoe rekent men 't getal in deze slag gebleven?
JOAB

1625 Wel twintigduizenden.
BERSEBA

Och, had men 't volk gespaard.
JOAB

Het woud verslond meer volk dan 't uitgetrokken zwaard.
Men keerd' in 't vluchten zich aan poelen, noch moerassen1627
om 't lijf te bergen, waar de paarden, harrenassen
en mensen smoorden. Wij, begaan met hun verlies,
1630 geboden ernstig dat men fluks de aftocht blies.
BERSEBA

Hoe heeft men 's konings last in Absalom vergeten!1631
JOAB

Die waar' gebergd, had hij de helm niet afgesmeten
om 't lijf te bergen en te vluchten vrij van last.
Zo slingerde zijn haar om eiken takken vast.
1635 Een afgrond moest het bloed van die verwaten slorpen.1635
Al 't heir heeft, hoofd voor hoofd, een steen op 't lijk geworpen,
een grafspits opgericht van stenen zonder tal,
waarbij men eeuwig hem hierna gedenken zal.1638
De wet vervloekt ze die aan 't hout ter straffe hangen,1639
1640 zo moest hij aan een boom verdiende straf ontvangen,

1627
1631
1635
1638
1639

keerd' [...] aan [...] noch: sloeg geen acht op
's konings last: de opdracht van de koning; in: aangaande
afgrond: diepe kuil; die verwaten: die snoodaard
waarbij: waardoor
aan 't hout: aan de galg
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bezeeg'len deze vloek. Een ongehoorzaam' aard,1641
de vader trappende, was geen genade waard.
De bloedschoffeerder van tien vaders bedgenoten1643
van tien schildknapen werd doorstoken en doorstoten.1644
1645 De kroonzucht, wreedheid en de geilheid troffen 't hart
elk met een schichtpunt, daar hij hing in 't bos verward.
BERSEBA

Wat raad? De vader is te troosten, noch te spreken,
bedroeft het volk, en kan zijn droefheit niet versteken,
een ergernis van 't hof en deze ganse stad,
1650 na 's rijks behoudenis dus av'rechts opgevat.1650
JOAB

Mevrouw, 't is nodig die verkeerde rouw te tomen.
Ik bid u, haal hem. Laat hem fluks tevoorschijn komen.
'k Zal 's konings rouw de toom eerst vieren en verdraag
dat deez' bedroefde man een poos zijn hart uitklaag',
1655 door schreien zich ontlast', en enen vloed van tranen,
dan kan men hem met vrucht aan zijnen plicht vermanen.1656
DAVID,

Joab, Berseba, Rei

DAVID

Heer Joab, och gemoet ik u in deze schijn,1657
beroofd van mijnen zoon? O hartewee. O pijn.
Is dat uw konings last en hoog bevel uitvoeren?
1660 Zijn dit deez' oversten die mijnen standerd zwoeren?
En geldt een konings woord, het koninklijk gezag
zo luttel bij het heir? Helaas, de zon, de dag
gaat met mijn Absalom en zijnen vader onder.
Waar berg, waar berg ik mij van rouw? O vader, zonder,
1665 o vader, zonder zoon, die glorie van mijn rijk.
Waar ligt g', o Absalom? Waar ligt dat schone lijk?

1641
1643
1644
1650
1656
1657

bezeeg'len: bevestigen
bloedschoffeerder: verkrachter; bedgenoten: bijvrouwen
van: door
behoudenis: redding; dus av'rechts opgevat: nl. de redding van het rijk die door David zo
verkeerd wordt uitgelegd
aan zijnen plicht vermanen: op zijn plicht wijzen
in deze schijn: onder deze omstandigheden
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Waar anders dan in 't hart des vaders, na zijn sterven?
Daar ligt mijn Absalom, gij zult geen uitvaart derven,
mijn zoon, mijn liefste vrucht. Uw vaders hart is 't graf,
1670 waar gij begraven ligt. Helaas, ik had deez' straf,
die dood bij God verdiend, een dood van duizend doden.1671
Breng weg deez' leeuwsbanier, hem tegen mijn geboden
ontweldigd. Dit 's geen zeeg', o neen, een oorlogsplaag,1673
dit is geen rijkstriomf, maar ene nederlaag.
1675 Daar ligt mijn rijk, mijn staf, en kroon, en troon in d'asse.
Weg purperen gewaad, en pracht, en praal. Ik wasse
mijn aanzicht nacht en dag in tranen, in geklag.
Wat brengt ge mij een hoop gevangens uit de slag.
Bracht gij mijn Absalom nog levendig gevangen,
1680 ik had u met triomf en snarenspel ontvangen,
met blijdschap ingehaald, o bloedig' overhand.1681
Breng weg mijn harp. Men hang' haar eeuwig aan de wand.
Och, Absalom, mijn zoon, moet ik u eeuwig derven?
Och, Absalom, gaav' God dat ik voor u mocht sterven!
JOAB

1685 Is dit uw Joab met triomfen ingehaald,
nu zulk een zon van zeeg' uw aangezicht bestraalt?
Is dit uw oversten en helden blij ontmoeten?
Zij smelten man voor man, vergeten u te groeten,1688
verstrooien elk hun 's weegs. Zij hebben u gered.1689
1690 Zij hebben heden u de kroon op 't hoofd gezet,
hun leven opgezet om u in staat te houden,
en wordt deez' oorlogsdeugd dus av'rechts hun vergouden?1692
Die vaderslachter en verwaten, zo veraard1693
en snood, had heden zelf uw leven niet gespaard,
1695 noch uwen Salomo, noch gene koninginnen.
Of meent ge met die rouw het hart des volks te winnen?
En hebt g' aan enen stam, die u slechts overschoot
van twalef stammen, nog teveel in uwen nood?

1671

1673
1681
1688
1689
1692
1693

verdiend: zie vs. 155; een dood van duizend doden: een eeuwige dood; Absaloms dood is
‘eeuwig’ omdat hij geen berouw meer heeft kunnen tonen voor zijn zonden en dus voor altijd
verdoemd zal zijn
ontweldigd: ontnomen
overhand: overwinning
smelten: gaan weg
verstrooien: gaan uiteen
vergouden: vergolden
verwaten: snoodaard
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Zo vaar vrij voort, vaar voort met jammeren en treuren,
1700 de haren uit het hoofd, het kleed van 't lijf te scheuren.
Zo blijk' het klaar dat gij een booswicht hoger acht
dan 's volks behoudenis, en Abrahams geslacht,1702
dat gij uw vrienden haat, hen handhaaft die u haten.
Maar 'k zweer u, vaart ge voort, 'k zie morgen u verlaten
1705 van al uw aanhang, niet één halsvriend meer ten hoov',1705
uw kroon, en scepter, en uw koninkrijk ten roof
voor al uw vijanden, en hoor een storm verheffen
veel schrikkelijker dan uw hoofd ooit kwam te treffen,
van uwe jonkheid aan tot heden deze dag.
1710 Waak op dan. Strijk en berg uw kroon en rijksgezag.1710
DAVID

Och Joab, wanneer kon het vaders hart ooit liegen?
Natuur ontlast zich, die kan veinzen, noch bedriegen.1712
Dit 's aangeboren. Dit 's een ingeschapenheid.
Natuur, Gods dochter, heeft die bloedband vast geleid.1714
BERSEBA

1715 Aartsvader Abraham had wel natuur verwonnen.1715
DAVID

Wat vaders vindt men die dat voetspoor houden konnen?
JOAB

Schep moed, heer koning. Toon u vrolijk als 't behoort
aan 't ganse heir en zet u morgen in de poort.
Verwelkom en onthaal de hoofden en de helden,
1720 die lijf en leven voor uw kroon te pande stelden.1720
Ik won alreê het hart van al wat zich verbond
en tegen u vandaag nog blank in 't harnas stond.
Zij traden in uw eed, gereed hun schuld te boeten.

1702
1705
1710
1712
1714
1715
1720

Abrahams geslacht: het joodse volk
halsvriend: trouwe vriend
Strijk: neem
ontlast zich: geeft de emoties de vrije loop
bloedband: de band tussen vader en kind; geleid: gelegd
Aartsvader Abraham: Abraham toonde zich bereid zijn zoon Isaak aan God te offeren, zie
vs. 959
te pande stelden: bereid waren op te offeren
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en legden hun geweer gewillig voor mijn voeten.
1725 'k Heb dit d'aartspriesters voorts verkondschapt door een post.1725
Men roept al: ‘Davids arm heeft ons met God verlost
van heiden, Idumeen en 't juk der Filistenen,1727
vlood zelf voor Absalom door bos en heide hene,
te blind bij ons gezalfd en op de troon gezet.
1730 't Is billijk dat men die handhaver van Gods wet
herstell' in 't oud gezag, hem en zijn zaad beschoren.’
Schep moed. Gij ziet de dag van uw triomf herboren,
van alle stammen en geheel Jeruzalem
u voeren op de troon met een gemene stem.1734
BERSEBA

1735 Nu ga te ruste, want de tijd u noodt te slapen.
De nacht verkwikt de geest en is tot rust geschapen.
JOAB

Ik ga terwijl het volk vernoegen hier omtrent,1737
verzeek'ren van de prijs die gij hun waardig kent.
DAVID

Hij ga vrij heen. Ik zweer en zal het niet vergeten
1740 met zijn verdiende maat hem weder in te meten.1740
Hij heeft mijn Absalom met opzet niet gespaard
en toond' aan Abner zelfs in vreê zijn snode aard.1742
'k Wil Amaas' in zijn plaats eerlang ten veldheer zetten.
Mijn nazaat mag na mij op zijn verdiensten letten.
REI

1745 Men off're Gode, nu de vader, van de zoon
verdreven, wederom hersteld op zijnen troon
zal heersen, aangebeên van volk en onderdanen.
De vreugd wordt best gesmaakt na ballingschap en tranen.

1725
1727
1734
1737
1740
1742

post: bode
Idumeen: zie vs. 1107; Filistenen: zie vs. 265
met een gemene stem: eenstemmig
terwijl: onderwijl; vernoegen: tevredenstellen
met... meten: hem zijn verdiende loon te geven
Abner: zie vs. 754

Joost van den Vondel, Jeptha, of offerbelofte. Koning David hersteld. Faëton, of roekeloze stoutheid

191

Faëton, of roekeloze stoutheid
Treurspel

+

Primitiae juvenis miserae

+ stoutheid: vermetelheid / Het Latijnse motto is ontleend aan Vergilius' Aeneis (bk XI, vs.
156) en betekent ‘de ongelukkige eerste wapenfeiten van de jongeman’
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Aan de toneelbegunstigers
[1] Janus Dousa, Huig de Groot, Peter Schrijver, Peter Bockenbergh, Bernard1
[2] Furmer, Ubbo Emming en alle edele vernuften die de oorsprong van de2
[3] Nederlanden en de kentekens der gesleten oudheid opspoorden, getuigen
[4] hoe de heilige Willibrord in deze landen met de fakkel van zijn lering, aan4
[5] de zon van de waarheid ontstoken, de nacht van de heidense afgoderij5
[6] verdreef en de verduisterde harten met het hemelse licht toelichtte, ver[7] lichtte en christende. Niemand zal hierom denken dat ik met Faëton ten7
[8] treurtonele te voeren het heidendom weer wil invoeren. Neen geenszins,
[9] maar alleen tot verbetering van de zeden toneelswijs ontvouwen deze9
[10] schone fabel, bij Ovidius heldendichtswijs, overheerlijk en leerlijk, in-10
[11] zonderheid ten spiegel van roekeloze stouten, uitgebreid.11
[12] De melkachtige tong van de heilige Lactantius, de zielen niet door de12
[13] heidense melkweg naar Jupiters hof, maar door Christus Jezus, de weg13
[14] van het heil, naar het beloofde vaderland, waar honing en melk vloeit, en

1

2
4
5
7
9
10

11
12

13

Janus Dousa: Jan van der Does (1545-1604), Leidse humanist; Huig de Groot: de bekende
literator, jurist, theoloog en historicus Hugo Grotius (1583-1645); Peter Schrijver: beter
bekend als Petrus Scriverius, filoloog en dichter in het Neolatijn (1576-1660); Peter
Bockenbergh: geschiedschrijver van Holland en Zeeland (1548-1617); Bernard Furmer:
Bernard Furmerius, Friese geschiedschrijver (1542-1616)
Ubbo Emming: Ubbo Emmius, Friese geschiedschrijver (1547-1625)
de heilige Willibrord: de bekende geloofsverkondiger en aartstbisschop Willibrordus (ca.
658-739)
waarheid: nl. de waarheid van het christelijke geloof
christende: kerstende
toneelswijs ontvouwen: op het toneel vertonen
Ovidius: Publius Ovidius Naso, de bekende Latijnse dichter (43 v. Chr.-17/18 n. Chr.) en
auteur van de Metamorphosen, waarin het verhaal van Faëton verteld wordt (bk I, vs. 747-779
en bk II, vs. 1-400); leerlijk: leerzaam
ten spiegel van roekeloze stouten: als voorbeeld voor overmoedige, vermetele lieden;
uitgebreid: verhaald
de melkachtige tong: zinspeling op de naam van Lactantius (lactans = melkgevend);
Lactantius: christelijk auteur uit de Oudheid (ca. 250-n. 317); Vondel verwijst naar diens
Divinarum institutionum libri VII en citeert uit het eerste boek met de titel De falsa religione
melkweg: tijdens de Oudheid heette de melkweg direct naar het paleis van Jupiter te voeren;
Jupiters hof: het hof van Jupiter, de opperste god
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[15] het paleis van God de Vader wijzende, zegt: ‘Dichters versierden geen15
[16] geschiedenissen, maar overbloemden de geschiedenissen met een zekere16
[17] verf, naardien een dichtersambt hierin vereist waarachtige geschiedenis-17
[18] sen in een andere gedaante van terzijde met enig voegelijk sieraad over te18
[19] voeren.’ Want de oude fabelen van de Egyptenaren en Grieken begrijpen19
[20] in zich de kennis van de geschiedenissen, natuur en zeden, welke drieër[21] hande kennis onder het overkunstig tapijtwerk van Faëtons fabel, de
[22] allerheerlijkste van Naso's Herscheppingen, gebloemd en overschaduwd22
[23] wordt, om, gelijk Horatius zegt, het oorbaar met de honing van vermake-23
[24] lijkheid liefelijk te mengen, te matigen en ruwe en onbeslepen zinnen te24
[25] schaven en te wetten. Mij gedenkt dat van wijlen de doorgeleerde heer25
[26] Vossius tegen mij zei: ‘Indien mijn pen Ovidius' Herscheppingen op het26
[27] papier ontvouwde, het zou blijken dat nooit geleerder boek dan Ovidius'27
[28] Herscheppingen aan de dag kwam.’
[29] Het kan hierom niet ongerijmd schijnen dat mij lustte treurtoneelswijs
[30] te bespiegelen dit voorbeeld van Faëton, waarin de bovengemelde drieër[31] hande kennis uitschijnt. Aldus houden de historiekundigen dat Faëton
[32] een zekere koningszoon was, die, te wagen langs Padus' oever, de stroom32
[33] der Kelten, rijdende, in die stroom kwam te storten en van zijn zusters zo33
[34] jammerlijk beklaagd werd, dat ze, verstokt en stom van rouw zittende, in
[35] populierbomen schenen te veranderen. Plutarchus zegt in Pyrrhus dat de35
[36] eerste koning der Thesproten en Molossen, na de wereldvloed. Faëton36

15
16
17
18
19
22
23

24
25
26
27
32
33
35

36

versierden: verzonnen
overbloemden: verfraaiden
naardien: aangezien
van terzijde: van elders ontleend; over te voeren: te doen overgaan, uit te beelden
begrijpen in zich: bevatten
Naso's Herscheppingen: de Metamorphosen van Ovidius, zie r. 8; gebloemd en overschaduwd
wordt: op indirecte wijze tot uitdrukking gebracht wordt
Horatius: Quintus Horatius Flaccus (65-8 v. Chr.); Vondel verwijst hier naar diens Ars
Poetica (vs. 343), waarin betoogd wordt dat de literatuur moet streven naar het utile dulci,
een combinatie van het nuttige en het aangename
ruwe en onbeslepen zinnen: onontwikkelde geesten
doorgeleerde: zeer geleerde
Vossius: Gerardus Joannes Vossius (1577-1649), hoogleraar klassieke filologie te Amsterdam
en een persoonlijke vriend van Vondel
ontvouwde: zou belichten
Padus' oever: de oever van de Noord-Italiaanse rivier de Po
Kelten: tijdens de Romeinse republiek waren de Galliërs, een Keltische stam, in Noord-Italië
doorgedrongen
Plutarchus: Grieks wijsgeer (vóór 50 n. Chr.-na 120) en auteur van een biografisch
compendium, de Vitae Parallellae, waarin ook het leven van Pyrrhus, de koning van Epirus,
beschreven wordt
Thesproten en Molossen: volkstammen in Epirus; wereldvloed: zondvloed
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[37] heette; bij Lucianus in zijn gesprek van het sterrenkijken hierom de zoon37
[38] van de zon geacht, aan wie de zonnewagen werd toegestaan, naardien hij38
[39] de eerste van allen de loop van de zon naspoorde. Natuurkundigen zeg[40] gen dat Faëton de zoon van de zon en Klymene genoemd wordt, naardien
[41] hij, volgens zijn naam in het Grieks, brand en hitte betekent, die uit de41
[42] zon spruit. Klymene bediedt het water. Wanneer nu de zon de dampen42
[43] ontsteekt dan openbaart zich de hitte, omtrent de herfst bijkans onver[44] draagzaam, en die na het uitbarsten van bliksem en donder door de slag
[45] regen verkoelt, waarom gezegd wordt dat Jupiter Faëton uit de wagen
[46] klonk. Staatkundigen en zedenvormers leraren door Faëtons fabel dat de46
[47] heerschappij van hoge staten alleen aan wijzen en voorzichtigen, en niet
[48] aan wulpen en onbeslepen hersens te betrouwen staat, naardien aan het48
[49] wel en kwalijk regeren het heil en onheil van het volk hangt. De godde[50] lijke Plato mocht hierom met recht zeggen: ‘Wij zullen de moeders en50
[51] voedsters vermanen de jonge knapen uitgelezen fabelen te vertellen en
[52] hun gemoeden naarstiger met fabelen dan met handen te fatsoeneren.’52
[53] Wat nu deze de toneelwijze belangt, dit treurspel is niet eenvoudig en
[54] doorgaans eenzelfde toon van droefheid houdend, maar ingewikkeld, dat
[55] is ongelijk van toon. Blijdschap en droefheid steken op elkander af. De55
[56] hartstochten liefde en gramschap, hoop en wanhoop, woelen en barnen56
[57] heftig door de onderlinge bloedverwantschap van ouders en kinderen, de
[58] nood bij hemel, aarde en zee geleden, en de schrikkelijke overgang van
[59] geluk in ongeluk, machtig onverzetbare gemoeden schrik en mededogen
[60] in te boezemen. Fiet zou mij lusten dit breder te ontvouwen, maar de
[61] schouwburg schuift de gordijnen open en Klymene, met haar kinderen
[62] voor Febus' hof tevoorschijn komende, gebiedt me te zwijgen en aan-62
[63] dachtig toe te luisteren.

37
38
41
42
46
48
50
52
55
56
62

Lucianus: Grieks satiricus (ca. 120-na 180), auteur van de Dialogi, hekelende samenspraken;
Vondel zinspeelt op de dialoog tegen de sterrenwichelarij
naardien: omdat
zijn naam: in het Grieks betekent Φα θων (faëtoon) de lichtende, de glanzende
Klymene: het is onduidelijk waarom Vondel meent dat de naam van Klymene water betekent;
mogelijk ontleent hij dit aan het verhaal dat zij als zeenimf geboren was
klonk: naar beneden sloeg; leraren: onderrichten
wulpen: jonge, onervaren lieden
Plato: de beroemde Griekse filosoof (428/427-348/347 v. Chr.); het is onduidelijk aan welk
werk van Plato Vondel hier refereert
met handen: nl. door hen te slaan
op: tegen
barnen: branden
Febus' hof: het hof van de zonnegod Apollo, die ook Phoebus / Febus ( οιβος / foibos =
stralende) genoemd wordt
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Inhoud
[1] Faëton, Febus' en Klymene's zoon, van oom Epafus, Jupiters en Isis'1
[2] zoon, getergd en beschimpt over de onkunde aan zijn vader, hem van Kly-2
[3] mene - zo de schimper uitstrooide - toegelegd, bidt de moeder dat ze hem3
[4] toch zijn rechte vader tone, hetwelk zij belooft. Hierop trekt ze met de
[5] zoon en haar drie dochters, Faëtuze, Lampetiê en Febe, uit Ethiopië door5
[6] Oost-Indië naar Febus' hof en de opgang van de zon, waar Febus haar en6
[7] de kinderen wellekomt, Faëton verzekert dat hij zijn eigen vader is, en tot7
[8] een onderpand van dien met een hoge eed zweert de zoon te schenken wat
[9] hij op zijn vader zal begeren. Faëton eist roekeloos de zonnewagen één
[10] dag te mogen regeren, hetwelk Febus hem ongaarne, doch door de hoge
[11] eed verbonden, ten laatste inwilligt. Faëton stijgt hierop vrolijk te wagen,
[12] rukt voort en, onbedreven in het mennen van de zonnepaarden, verbijs-12
[13] tert, mist de rechte heirbaan en helpt de paarden ten bederve van de13
[14] wereld aan 't hollen. Jupiter wordt hierom van Juno en de hemelraad14
[15] gedwongen die brand te blussen en treft de roekeloze wagenaar, dat hij in15
[16] de Padus - sedert de Eridaan naar hem genoemd - nederplompt, waar de16

1

2
3
5

6
7
12
13
14
15
16

Febus: de zonnegod Apollo, die ook Phoebus / Febus genoemd wordt; van: door; oom Epafus:
Epafus is de buitenechtelijke zoon van Jupiter en Io, die met Isis, de Egyptische godin van
de Nijl, vereenzelvigd wordt (zie Ovidius, Metamorphosen, bk. I, vs. 723-746); Epafus heet
de oom van Faëton, omdat Febus, Faëtons vader, net als Epafus een zoon van Jupiter is
over... vader: omdat hij zijn vader niet kende
toegelegd: toegedicht; dus: Klymene had al wel eens gesuggereerd dat Febus Faëtons vader
zou zijn
Faëtuze: de vrouwelijke vorm van Faëton, dus: de lichtende (zie Opdracht, r. 41); Lampetiê:
van λαμπ τις / lampetis = de lichtende; Febe: de vrouwelijke vorm van Phoebus / Febus
( οιβος = stralende); Ethiopië: Klymene was gehuwd met Merops, de koning van Ethiopië;
daar ook zijn Faëton en zijn drie zusters geboren
de opgang van de zon: nl. de plaats waar de zon opgaat
tot een onderpand van dien: als bewijs daarvoor
verbijstert: verliest zijn greep op de situatie
de rechte heirbaan: nl. het voor de zonnewagen gebaande spoor
Juno: echtgenote van Jupiter en godin van het huwelijk; hemelraad: raad der goden
wagenaar: wagenmenner; dat: zodat
Padus: de rivier de Po in Noord-Italië; de Eridaan: de Eridanus, een mythologische rivier
die met de Po vereenzelvigd wordt
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[17] moeder en gezusters met Cycnus het begraven lijk beklagen en Klymene17
[18] haar dochters in populierbomen, Cycnus in een zwaan ziet veranderen.
[19] Febus, in zijn rouw van de goden beklaagd en treurig, laat zich eindelijk19
[20] troosten en gaat heen om de geradbraakte zonnewagen te herstellen en20
[21] weer te regeren.
[22] Het treurtoneel is Febus' hof. Het treurspel begint met de opgang en22
[23] eindigt met de ondergang en de lijkstaatsie van Faëton.

17
19
20
22

Cycnus: de trouwe vriend van Faëton en koning van Ligurië
eindelijk: ten slotte
geradbraakte: verwoeste
met de opgang: nl. van de zon
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De treurspelers+
KLYMENE, Faëtons moeder
FAËTON, Febus' en Klymene's

zoon
3
ZONNELINGEN, Febus' en Klymene's dochters
4

5

REI VAN UREN
FEBUS
JUNO

7

DE HEMELRAAD
8

DE FAAM
JUPITER

+ treurspelers: personages
3 Zonnelingen: de kinderen - hier: de dochters - van de zon
4 Rei van Uren: in de mythologische overlevering zijn de uren - in een menselijke gedaante
voorgesteld - net als de dagen, de maanden, de seizoenen, de jaren en de eeuwen de vaste
metgezellinnen van de zonnegod Febus
7 De hemelraad: de raad der goden
8 De Faam: de Fama, de godin van het gerucht
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Eerste bedrijf
KLYMENE,

Faëton, Zonnelingen

KLYMENE

O Faëton, mijn zoon, en gij drie Zonnelingen,1
gezusters, hier is 't hof des gods die alle dingen
bezielt, en leven schenkt, en voedt, en onderhoudt.
Hier rijst het zonnehof, van Mulciber gebouwd,4
toen hem de hemelraad ten bouwheer' innewijdde.
Waar' 't wonder, zo Jupijn dit wonderwerk benijdde6
en met de bliksem eens beroofde van die glans?
De bouwheer, vurig in die arbeid, hing bijkans
aan dit gesticht al 't eêlst wat oosten kon bevatten
en plunderd' Indus' kust en China van haar schatten.
Pactool en Ganges, all' eilanden boôn de hand11
ten bouw' en zweetten goud, gesteent' en diamant.
Natuur, gedoken in het ingewand der aarde
en blinkend' aderen van rijke mijnen, spaarde
noch zweet, noch kosten om dit hof te zien volwrocht.
Nu ziet ge 't werkstuk dat gij met verlangen zocht.

5

10

15

FAËTON

Klymene, moeder, ai wil uwen zoon verschonen.
Mijn enk'le bede was, gij woudt me vader tonen.
'k Verlang naar zonnehof, noch ster, noch rijzend licht.
Het rijz' zo schoon het wil, 'k verlang het aangezicht
van mijn heer vader eens met kennisse t' aanschouwen.
Dat had vrouw moeder mij beloofd. Zou mijn betrouwen22

20

1
4
6
11
22

Zonnelingen: kinderen - hier: dochters - van de zon
Mulciber: Vulcanus, de smid der goden
Jupijn: Jupiter, de opperste god
Pactool en Ganges: van de rivieren de Pactolus (Lydië) en de Ganges (India) werd gezegd
dat ze goud, respectievelijk parels met zich meevoerden
mijn betrouwen: hetgeen waarop ik vertrouwd heb
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mij missen, liever wenst' ik nooit de zon te zien
dan vader van den dag.24
KLYMENE

O zoon, bedaar. Misschien
verwenst uw mond hetgeen uw hart wenst. Leer bedaren.

25

FAËTON

'k Versta dit niet. Belieft vrouw moeder t' openbaren26
waarin hij dwaalt, die van verlangen kwijnt en sterft,
zolang het oog 't gezicht van zijnen vader derft.
KLYMENE

Nu zet uw hart gerust, mijn zoon. Wij zijn al nader
bij vader dan gij weet. Ik noemd' u flus de vader,30
de god die 't al verlicht, en voedt, en leven geeft.

30

FAËTON

Vrouw moeder, is het waar? Och, is het waar? Zo leeft
ter wereld niemand zo gelukkig en zo blijde.
De blijdschap opent al mijn aders. Och, ik lijde
van blijdschap dronken schier een dodelijke smart.
De vreugd zet teffens al de geesten van het hart.36

35

ZONNELINGEN

Vrouw moeder, is het waar? Wat horen wij? Ontvingen
wij hierop uit uw mond de naam van Zonnelingen?38
FAËTON

Vrouw moeder, is het waar? Bezweer dit vast en trouw!
KLYMENE

40

Mijn kinders, hoort. Zo waar als ik de zon aanschouw
die alle dingen ziet, ik zweer u bij die stralen
waarbij de levenden hun geest en adem halen:42

24
26
30
36
38
42

van den dag: vandaag
Versta: begrijp
flus: zo-even
teffens: tegelijk; geesten: levensgeesten
hierop: daarom
geest en adem: levensgeest
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de vader die het licht aan al de wereld deelt
en schenkt, heeft u bij mij gewonnen en geteeld.44
Versier' ik dit, zo moet dit hart meinedig kwijnen45
en na deez' uur geen zon mijn aanschijn meer beschijnen.46

45

FAËTON

Gelukkig is de zoon die nu zijn vader kent.
Nu leef en zweef ik in mijn eigen element.48
Schep moed, o Faëton, gij stijgt in 's hemels daken.49
De bergen zinken in 't verschiet. Mijn voeten raken50
geen aard'. O zonnebloem, o zonnetelg, schep moed.
Gij sproot uit hemels zaad, meteen uit sterflijk bloed.52
Schept moed, gezusters. Hoe? Is u de moed bezweken?

50

ZONNELINGEN

Wij staan verstomd. De vreugd belet de mond te spreken.
FAËTON

55

Nu durv' oom Epafus mij niet verwijten dat
vrouw moeder mij bedriegt en Febus' afkomst schat56
en zonder grond en slot hem mijnen vader noemde.57
Laat Isis' zoon, die op Jupijn zijn vader roemde,
nu zwijgen. Mij genoegt dat ik mijn vader ken
en zeker d'afkomst van die grote Febus ben.60

60

KLYMENE

Och kinders, 'k wense dat uws rechten vaders kennis61
tot eeuwig heil gedij' en niet tot schaad' en schennis.62
Verheft uw hart niet. Schuwt de hovaardij vooral.
Vermijdt vermetenheid die menig' bracht ten val.
Het past de pauw uit trots de staart omhoog te steken,65

65

44
45
46
48
49
50
52
56
57
60
61
62
65

gewonnen en geteeld: verwekt
Versier'... moet: wanneer ik dit zou verzinnen, dan mag
aanschijn: gezicht
mijn eigen element: nl. de hemel, de lucht
's hemels daken: het hemelse paleis
verschiet: achtergrond
meteen: enook
Febus' afkomst schat: (mij) ten onrechte voor de afkomeling van Febus houdt
zonder grond en slot: zonder redenen
d'afkomst: de nakomeling
's rechten vaders kennis: het kennen van uw echte vader
schennis: schade, nadeel
trots: hoogmoed; de pauw symboliseert in de zeventiende eeuw de hoogmoed
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maar nauw'lijks heeft hij op zijn voeten neergekeken,
of al de moed zijgt neer, zo hoog de staart eerst rees.67
Is god uw vader? 'k Ben uw moeder. Och ik vrees.
Wat ging mij over dat ik u de vader meldde?69
Schoon basterd Epafus u basterdkinders scheldde70
en vondelingen, bij de weg geraapt in 't slijk,
het waar' veel nutter dit verwijt en ongelijk72
te lijden dan bezorgd te vrezen en beseffen,73
dat g' op die hoge stam verwaand u mocht verheffen
en met uw lijfsgevaar een roek'loos stuk bestaan75
dat duizenden om één ten ergste mocht beslaan.
Helaas, mijn kinders, och had moeders mond gezwegen.
Wat baat de kennis van een waarheid die geen zegen,
maar vloeken na zich sleept? De hemel zij uw stut.
De waarheid is wel goed, doch elk niet even nut.
De vader Febus wil u met zijn licht geleien.81

70

75

80

ZONNELINGEN

Hoe moeder? Hoe, is 't ernst? Is 't nu een tijd van schreien?
Wat komt u over? Zijt gij van verstand beroofd?
De zon scheen nooit zo schoon op uwer kind'ren hoofd
als nu. Gij zult uw zoon en dochters rijk besteden.85
Nu worden ze van elk bewierookt, aangebeden
als telgen, voortgeteeld uit hemels zonnezaad.
Ai wis de tranen van de kaken. Moeder, laat
onz' hel'dre blijdschap niet beneveld van uw tranen.
Deez' kennis zal uw zoon de weg ten hemel banen
langs vaders heirbaan op het lang bereden spoor.

85

90

FAËTON

Dat 's recht. Nu groeit mijn hart. De vader reed me voor.
Zou een rechtschapen telg van haren stam veraarden?93
Nu schuw ik d'aard' omlaag en volg de zonnepaarden.

67
69
70
72
73
75
81
85
93

moed: hoogmoed
Wat ging mij over: wat bezielde mij
Schoon: ofschoon; basterd Epafus: Epafus was de buitenechtelijke zoon van Jupiter en Isis
/ Io (zie Inhoud r. 1)
ongelijk: onrecht
beseffen: vaststellen, ervaren
een roek'loos stuk bestaan: een vermetele daad wagen
wil: moge
besteden: uithuwelijken
veraarden: verbasteren
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95

Zij voeren mij zo hoog, dat Epafus zich schaam'
als hij de aardboôm hoort gewagen van mijn naam.96
Brengt lauwerblaên. Bekranst mijn hoofd met vaders lover.97
KLYMENE

100

105

110

115

120

96
97
100
101
102
106
107
111
112
113
115
118
120

Mijn zoon, het was mijn schuld. Mij kwam een zwakheid over.
Een donk'r' inbeelding viel mij als een mist op 't hart.
Maar laat ons Febus' hof bespiegelen. Hier tart100
een onwaardeerb're kunst de rijkdom van de stoffen.101
't Vernuft van Mulciber heeft net natuur getroffen102
naar 't leven, waar het oog zijn godheid in aanschouwt.
De pijlers dragen 't hof ten hemel. Klinkklaar goud
en barnsteen gloeien hier en schitteren als vlammen.
Het sneeuwwit elpenbeen geeft dak. Op held're krammen106
van diamanten draait de valdeur dat het kraakt.107
Daar zien we hoe de zee op strand haar golven braakt
en met haar armen al de aardkloot weet t'omvangen,
waarover 't rijk gewelf des hemels werd gehangen.
De blauwe zeegoôn, op de oceaan gesneên,111
de grijze Tritons en god Proteus, nooit in één112
gedaant', en ander spook in 't zeeschuim, niet te temmen,113
op walvis, en dolfijn, en schelp het diep bezwemmen.
De blanke Doris voert haar dochters aan de rei.115
Het aardrijk draagt er stad, en bos, en allerlei
gediert' en ongediert', en akkergoôn, en vlieten,
en bergen, dicht voor 't oog, of die allengs verschieten.118
De sterrenhemel drijft omhoog, gerust en blij.
De hemeltekens staan gemaald op elke zij.120

gewagen van: spreken over
vaders lover: de laurierboom is aan de zonnegod Febus gewijd
tart: trotseert
onwaardeerbr're: niet te overtreffen; stoffen: materialen (waarvan het hof van Febus gemaakt
is)
Mulciber: zie vs. 4
elpenbeen: ivoor
valdeur: klapdeur
op [...] gesneên: nl. in de kleur van
Tritons: zeegoden; Proteus: de zeegod Proteus kon allerlei gedaantes aannemen, zie Ovidius,
Metamorphosen, bk. VIII, vs. 724-737
ander spook: andere zeegoden, zeedemonen
Doris: echtgenote van de zeegod Nereus en moeder van de Nereïden, haar dochters
dicht: dichtbij; verschieten: in de verte verdwijnen
hemeltekens: de 12 tekens van de dierenriem; op elke zij: aan weerszijden van de valdeur
(zie vs. 107)
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ZONNELINGEN

De kunst van Mulciber is hier in top voltogen.
FAËTON

Nu hoop ik vader zelf t'aanschouwen met mijn ogen.
KLYMENE

125

130

135

Hij is voorhanden, maar gij moogt in deze staat
hem niet genaken. Fluks verander uw gewaad.124
Gij en uw zusters moet uw lichamen besling'ren
met regenbogen, schoon geweven met haar ving'ren,126
vol zonnestralen, rijk van kleuren, in het oog
zo hemels geschakeerd, gelijk de regenboog
ons toestraalt als het licht der zonne door wil breken.
Nu kinders rept u. Wilt gij vader Febus spreken
en hem behagen, neemt te hulp al wat gij kunt.
De kleding maakt de man. Elk spoede zich. Zo munt
het kroost der goden uit. Zo ziet men jonge loten
de goddelijke stam gelijken waar z' uit sproten.
Bezwaait mijn leden met deez' blauwe wolk, bezaaid
met gouden sterren, van stroomjufferen genaaid.136
ZONNELINGEN

Als vader nu verschijnt om mondgemeen te worden?137
KLYMENE

140

Dan wil ik voortreên. Gij, mijn dochters, past met orden
te volgen, Faëtuuz' in 't midden van u drij,139
Lampeet' en Febe naar haar ord' aan elke zij,
gelijk een halve maan om uwe moeder hene,
of vader u hierop genadiger beschene.
FAËTON

Vergeet ge Faëton?

124
126
136
137
139

genaken: onder ogen komen
met haar ving'ren: door de vingers van Faëtons zusters
van: door; stroomjufferen: waternimfen
om mondgemeen te worden: om een gesprek aan te gaan
drij: drie
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KLYMENE

145

150

155

Gij zult mijn linkerhand
bekleên, beneden mij. Men houde driewerf stand144
en kniele driewerf neer wanneer we god genaken,
doch langzaam, niet te dicht. Hij is te sterk in 't blaken146
en stralen uit zijn troon, dies slaat het aanzicht neer.147
Genaakt ootmoedig, want gods majesteit is teer
en lijdt geen schimp, noch hoon. Verwacht een gunstig teken149
waarmee de godheid u gewaardige te spreken.150
Maar luistert. 'k Hoor een galm en vrolijk zanggeluid.
De hemels' Uren treên ten hemelrei vooruit,152
vertrekken w' aan een zijd' en matigt uw verlangen.
De vader Febus zal op deze lofgezangen
ten troon verschijnen en verhoren ons verzoek.
Nu luistert toe en houdt u stil om deze hoek.
REI VAN UREN

Eerste Zang

160

165

144
146
147
149
150
152

160
163
166

Verheffen w' eenstemmig met lofgedicht
de oorsprong van licht en leven,
hoog verheven,
de godheid der sterrenluister en-licht,160
die rondom zijn aanschijn zweven,
aangedreven
van een dankbaar hart vol vreugd163
voor 't genot van al zijn deugd.
Nu laat ons god Febus vieren,
besteken en versieren166
met laurieren.

beneden mij: vlak bij mij; Men houde driewerf stand: we moeten drie keer stil blijven staan
blaken: schitteren, stralen
dies: daarom
schimp: spot, hoon; Verwacht: wacht af
gewaardige: toestaat
De hemels' Uren: in de mythologische overlevering zijn de uren - in een menselijke gedaante
voorgesteld - net als de dagen, de maanden, de seizoenen, de jaren en de eeuwen de vaste
metgezellinnen van de zonnegod Febus; ten hemelrei: om als groep hun hemelse zang te
vertolken
sterrenluister: pracht en praal van de sterren
van: door
besteken: tooien
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Eerste Tegenzang

170

175

Het opperste rijkshoofd op 's hemels troon168
verheerlijkt hem naar zijn waarde
en vergaarde170
oneindige zegen in zijnen zoon,
de blijdschap der welig' aarde,172
want zij baarde
jaarlijks vruchten uit haar schoot
en verzaadde 's mensdoms nood,175
gekoesterd door gods vermogen,
die neerstraalt voor all' ogen
uit den hogen.

Tweede Zang

180

185

De nachtegaal, enkele stem en pluim,179
gemoet hem alreê van onder180
in 't bijzonder181
en smeekt god, dat hij toch de kimmen ruim'182
en oprijz', gelijk een wonder
en doorgronder
van al wat de nacht verbergt.
Hij tot opstaan aangetergd186
zal eind'lijk tevoorschijn komen,
de slaapzucht en de dromen
innetomen.189

Tweede Tegenzang
190

168
170
172
175
179
180
181
182
186
189
190
193

Hij zal haast verschijnen in zijne pracht190
van purper, met goud doorslagen,
voortgedragen
op ene klaar blinkende feniksschacht,193

Het opperste rijkshoofd: Jupiter
vergaarde: verwierf
welig': bloeiende
verzaadde: verzadigde, lenigde; nood: voedselbehoefte
enkele stem en pluim: niets dan zang en veren
gemoet: verwelkomt
in 't bijzonder: hij alleen (nl. nog vóór zonsopgang)
de kimmen ruim': de horizon achter zich mag laten
aangetergd: aangespoord
innetomen: een halt toeroepen
haast: spoedig
klaar: helder; feniksschacht: zonnestraal
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195

200

gekroond op Jupijns behagen.
Het zal dagen
uit karbonk'len van zijn kroon,196
zes paar even rijk en schoon.
Zo zwaait hij een toorts van geuren,
voor wierook uit te keuren,199
schuw van treuren.

Derde Zang

205

210

Zo zet hij zich op een smaragdentroon
die d'eeuwigheid kan verduren.202
Dagen, uren
en jaren bewaken het schoonste schoon.
Lent', zomer, herfst en de sture,205
koud' en gure
winter, wreed van aangezicht,
houden wacht om 't heilig licht
dat zich hoog in 't goud zal zetten
en staven gouden wetten,210
zonder smetten.

Derde Tegenzang

215

220

196
199
202
205
210
214
216

De nacht verdwijnt om de morgenstond
te wekken. De rozenknoppen,
zoet op droppen,214
verlangen de dauw met hun open mond
te drinken als 't licht komt stoppen216
's hemels toppen
met zijn kracht, en heerlijkheid,
en ontzagb're majesteit,
van godheên en mensentongen,
ter dankbaarheid gedrongen,
toegezongen.

karbonk'len: robijnen
voor... keuren: boven wierook te verkiezen
verduren: overleven
sture: gure
staven: handhaven
zoet op: verlangend naar
komt... toppen: de lucht komt vervullen
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Tweede bedrijf
FEBUS,

Klymene, Faëton, Zonnelingen

FEBUS

225

230

235

240

224
225
227
228
229
231
232
233
234
235
236
238
239
240
241

De nanacht duurt nog. Mens, en dier, en vogel rusten
op bed, in hol, en boom, langs d'oosterlingse kusten.224
De nachtegaal alleen, die zingende volhardt,225
getuigt dat hem deez' naam met recht geschonken werd,
dewijl hij, eer mijn toorts de schaduwen komt storen,227
voor dag, voor dauw, zijn stem schakerend elk laat horen228
in 't Indiaanse rijk, dat vorst noch winter kent,229
maar eeuwig bloemen draagt en waar de blijde lent'
gedurig kwinkeleert, de rozen nimmer sterven,231
de zomer eeuwig riekt, de levendige verven232
van goud en purper, op de vogelpluim gesprengd233
en tot tapijt gewrocht, getuigen wie haar mengt,234
verdrijft en wrijft, en weet zo hemels te gebruiken,235
dat alle kunstenaars en kunstpenselen duiken,236
het licht aanbidden en uitroepen: ‘Al ons werk
is doof en niets dan schijn. De zon, de kunst te sterk,238
blijft overwinner in deez' renbaan, daar wij sliepen.’239
Zo klonk ‘Iô Paian’ toen alle tongen riepen:240
‘Men loov' de schutter die de Python vellen kost.241
Men off're stieren. Eén heeft duizenden verlost,

oosterlingse: oosterse
nachtegaal: letterlijk: zangster van de nacht
dewijl: omdat
schakerend: in toonhoogte variërend
't Indiaanse rijk: Indië
kwinkeleert: zingt
verven: kleuren
gesprengd: gesprenkeld
haar: hun, te weten: de verven (vs. 232)
verdrijft: uitstrijkt
duiken: hun verlies erkennen
doof: dof
renbaan: strijdperk; daar: terwijl
Iô Paian: jubelkreet ter ere van Febus: heil, geluk!
de Python: Febus heeft bij Delphi de Python, een monsterlijke draak, gedood; zie Ovidius,
Metamorphosen, bk. 1, vs. 441-451; kost: kon
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245

250

255

260

265

270

243
244
249
250
251
252
253
254
258
259
260
262
264
265
266
268
269

de lucht, en 't land, en al het Aziaans geweste243
gevaagd van zulk een stank, en vloek, en helse peste.’244
All' akkers lagen vuil, onvruchtbaar en verrot.
Dat heerlijk heldenwerk vereist' alleen één god.
Geen sterflijk mens dorst ooit eens dromen, eenmaal denken
dat gruwzaam landgedrocht te naderen, te krenken.
Het dekte heuvels met zijn krullen, wijd gespreid.249
Men zag de beemden en de bergen afgeweid250
van zwart en blauw venijn. De doorn en distel wiesen251
all' oogsten over 't hoofd en staken fel als spiesen.252
Het onkruid overwon het uitgelezen zaad.253
Gans oosten schreid'. Ik nam mijn trots geweer te baat,254
mijn koker, zwanger van gesleep' en spitse pijlen,
en schoot en trof. De draak ontwaakt' en eerst aan 't kwijlen,
daarna aan 't schuif'len en schuimbekken, sprong op sprong,
nam teffens al 't vergift op zijn driepunte tong258
en spalkte blikken op gelijk een barrenoven.259
Mijn vleugels voerden mij gezwind en snel naar boven,260
zo hoog, dat hij vergeefs de groene gal uitbraakt.
Toen weder op hem afgestegen, hem genaakt,262
en eer de laatste pijl gespild was en verschoten,
gaf 't gruweldier de geest. Daar lag het uitgegoten,264
zo lang gelijk het was. Toen zong al 't veldgespan265
en danst', en blies klaroen, en bromde: ‘Iô Paian’;266
bewierookt, kroont en kranst Apollo, de verpletter
des schrikkelijken draaks, gesmoord in bloed en etter.268
Maar laas d'ondankbaarheid der mensen is zo groot,269
dat elk gods weldaad en het redden uit de nood

het Aziaans geweste: ten onrechte wordt hier naar Azië verwezen; de Python maakte de
omgeving van Delphi (Griekenland) onveilig
gevaagd: gezuiverd
krullen: kronkels (van zijn staart)
afgeweid: verdord
venijn: vergif; wiesen: groeiden
spiesen: speerpunten
uitgelezen: uitnemende
geweer: wapens
teffens: tegelijk
op: open; barrenoven: brandende oven
Mijn vleugels: Febus wordt vaak afgebeeld terwijl hij zich met een zwanenwagen door de
lucht voortbeweegt
genaakt: genaderd
uitgegoten: uitgestrekt
't veldgespan: de gezamenlijke landlieden
bromde: galmde uit; Iô Paian: zie vs. 240
gesmoord: gestikt
laas: helaas
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275

280

vergeet, in stede van altaar en kerk te stichten271
om door godsdienstigheid ons godheid te verplichten.272
Dies vinden wij geraên het Pythisch Feest in zwang273
te brengen, naar de naam van d'overwonnen slang.
Wat jong'ling zich de boog te hand'len laat behagen,275
of overwinner blijft in 't rennen met de wagen
door 't stuivend stof, of snelst de loopprijs wint te voet die zal men kransen met de groene lauwerhoed278
en met klaroen en zang ten offerdis geleiden.279
Maar wie genaakt ons dus eerbiedig, eer we scheiden?280
KLYMENE

285

Genâ Apollo. God Apollo, zijt gegroet.
Zijt anderwerf gegroet en driewerf, hemelgloed
en enig oog, waarop de goôn en mensen staren.283
Men eer' u billijk met gezangen, en altaren,
en offeranden, want wij leven door uw kracht.285
Waar gij uw aanschijn dekt is 't eeuwig, eeuwig nacht.286
FEBUS

290

271
272
273
275
278
279
280
283
285
286
288
289
290
291
293

Wie groet ons onverwacht door haren sluier hene?
Ontdek uw aanschijn, o mijn wederzon Klymene,288
genaak ons vrij. En gij, getrouwe hoftrouwant,289
ontvang deez' fakkel, die te klaar schijnt, uit onz' hand.290
Ook willen w' onz' perruik wat matigen in 't pralen,291
zo mogen w' ongekwetst uw aangezicht bestralen.
Mijn schoon', in 't lauwerbos gelijk een tegenzon293

in stede van: in plaats van
verplichten: gunstig stemmen
Dies: daarom; geraên: raadzaam; het Pythisch Feest: in de Oudheid werden te Delphi de
zogenaamde Pythische Spelen ter ere van Febus gehouden
zich [...] laat behagen: plezier heeft in; hand'len: hanteren
lauwerhoed: laurierkrans
offerdis: altaar (waar een dankoffer gebracht wordt)
genaakt: nadert; eer we scheiden: nl. kort voordat Febus vanuit zijn hemelpaleis vertrekt om
het dag te laten worden
enig oog: nl. de zon
offeranden: offergaven
aanschijn: gelaat; dekt: bedekt houdt
wederzon: het evenbeeld van de zon, dus: Febus' eigen evenbeeld
hoftrouwant: dienaar
klaar: fel
perruik: pruik, nl. de haardracht van zonnestralen; pralen: stralen, schitteren
tegenzon: zie vs. 288 ‘wederzon’
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295

gekust en weêr gekust, toen liefd' een god verwon294
en geen omhelzen, geen liefkozen hem verveelde,
totdat g' uit uwen schoot vier lieve kinders teelde
waarin de blozendheid van hunnen vader bloost,
de godheid, licht gekend in zijn natuurlijk kroost.298
Wij wensen hen te zien in heerlijkheid voltogen.299
KLYMENE

300

Zij knielen schaamrood en beschaamd voor vaders ogen.
FEBUS

305

Getrouwe gemalin, genaak ons. Blijf niet schuw.
Dat ik u wellekoom', omhelz' en kusse. Nu
mijn kinders, kust deez' hand waarmee ik moeder trouwde,
een trouw die wettig mij in eeuwigheid nooit rouwde.
Wat oorzaak drijft u hier, zo hoog in 't oostpaleis?
Wat heeft uw hart beweegd tot zulk een zware reis?306
KLYMENE

De smaad, onschuldig van oom Epafus geleden.
FEBUS

Veraardt mijn broeder dan van vaders aard en zeden,308
die, ieder even na, geen recht tot klagen geeft?309
KLYMENE

310

De smaad, dus lang geleên, is zeker t'onbeleefd.310
FEBUS

Wat stof wordt hem besteld, dat hij onz' afkomst lastert?311
KLYMENE

Hij scheldt uw Faëton uit haat en nijd een basterd
en deez' uw dochters een onwettig snood gebroed.313

294
298
299
306
308
309
310
311
313

weêr gekust: uw kussen beantwoord
licht: eenvoudig
voltogen: volgroeid
beweegd: bewogen
Veraardt: verbastert; mijn broeder: Epafus en Febus zijn beiden zonen van Jupiter
ieder even na: terwijl hij (Jupiter) een ieder op dezelfde wijze bejegent
t'onbeleefd: al te grof
Wat... besteld: waarop baseert hij zich
snood: onwaardig, verachtelijk
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315

Dat staat m' op hartewee en tranen. Vader, moet314
dit langer duren, 'k zal van rouw mijn hart verteren.315
FEBUS

320

325

330

335

Durft Epafus zo trots mijn hemels zaad braveren?316
Dat lijd ik nimmermeer. Hoe wordt zijn geest dus vlug?317
Niet hoger, Epafus, zie om, ai zie terug!318
Hoe hiet de maagd en hij die haar met kracht schoffeerde319
in enen dikken mist, toen z' in een koe verkeerde,320
al wordt z' in koeienschijn bewierookt aan de Nijl?321
Wie and'ren t'onrecht kwetst, wordt met dezelfde pijl
naar recht en reden weer in 't hartepunt getroffen.
Wat mag die booswicht, een gevloekte basterd, stoffen.324
Eén die zichzelve niet wil kennen, wordt gekend
van and'ren, die hij met zijn lastertonge schendt.326
Hoe dus? 'k Zie d'ogen van mijn kind'ren overlopen.327
Schept moed. Uw vaders hart staat voor u allen open.
Hij kent u allen voor zijn zaad en wettig bloed329
en twijfelt g' aan mijn woord en kunt g' op deze voet
u niet verzeek'ren, eist al wat ge zoudt begeren
ten onderpand. Mijn zoon, eis onbeschroomd! Wij zweren
bij Pluto's jammerpoel, het heiligst, waar de Goôn333
hun eed bij staven, 'k zweer u heilig bij mijn kroon334
en hoofd: al wat ge wenst zal vader u niet weig'ren.
FAËTON

Heer vader, gun m' en laat m' op uwen wagen steig'ren336
en enen enk'len dag uw paarden voeren om
de aardkloot. Epafus zal voor deez' glorie stom

314
315
316
317
318
319
320
321
324
326
327
329
333
334
336

Dat staat m' op: dat leidt bij mij tot
verteren: te gronde richten
zaad: nakomelingen; braveren: honen
lijd: duld
zie om: nl. Epafus dient zich te realiseren dat hij zélf uit een onechtelijke relatie geboren is
hiet: heette; de maagd: nl. Isis / Io (zie Inhoud r. 1); hij: nl. Jupiter; schoffeerde: verkrachtte
in een koe: Jupiters echtgenote, Iuno, veranderde Isis / Io in een koe, zie Ovidius,
Metamorphosen, bk. 1, vs. 601-624; verkeerde: veranderde
bewierookt: vereerd; de Egyptische godin Isis is de godin van de Nijl
stoffen: pochen, opscheppen
van: door
overlopen: nl. van tranen
kent: erkent; zaad: nakomelingen
Pluto 's jammerpoel: de onderwereld, waarover de god Pluto regeert
staven: bekrachtigen, bevestigen
uwen wagen: de zonnewagen; steig'ren: bestijgen

Joost van den Vondel, Jeptha, of offerbelofte. Koning David hersteld. Faëton, of roekeloze stoutheid

213

340

verbluft en schaamrood staan, en zeil en bloedvlag strijken.339
Zo raak' ik boven wind! Zo moet die stoffer wijken!340
KLYMENE

345

Och zoon, wat eist ge? Zijt gij van verstand beroofd?
De vader ziet u met de nek aan, schudt het hoofd
wel driewerf achtereen, gaat heen en stampt van toren.343
Nu is het uit met ons. Hij weigert u te horen.
Hij staat verbaasd van schrik om die gestaafde eed.345
Helaas, wat gaat ons aan? Van bangheid breekt me zweet
en bloed uit. Schrik bevangt en schudt uw moeders leden.
Waartoe vervoerd' ik u? Daar komt hij herwaarts treden,
verbolgen en bedroefd om zulk een stoute eis.349
FEBUS

350

355

360

339
340
343
345
349
351
353
354
355
356
357
358
363

Och Faëton, mijn zoon, indien g' een aards paleis,
een oosters errefleen verzocht, naar stijl en orde,351
of woudt g' uw lichaam met een kleed van licht omgorden,
het waar' u toegestaan. Nu kwetst me naberouw.353
Gij overschrijdt uw perk. Beraad u met mevrouw,354
uw lieve moeder. Eis onoverwinb're standers355
en moedigheid in 't veld, een goudmijn of iets anders,356
een koningsdochter die geen gaad' in schoonheid kent.357
Maar wat gij eist - bewaar uw eigen element!358
Het lot van sterflijkheid is u te beurt gevallen.
Gij kent mijn wagen niet, noch mijne paardenstallen,
noch paarden, noch de baan die mij te rijden staat.
Jupijn, die werelden met zijnen bliksem slaat,
kan zelfs de wielen niet bestieren, noch regeren.363
En wie is machtiger dan 't hoofd der hemelheren?

bloedvlag: de vlag waarmee kort voor een zeeslag het sein tot de aanval gegeven werd
stoffer: pocher, opschepper
toren: toorn, woede
verbaasd: geschokt
stoute: overmoedige
naar stijl en orde: naar bouwstijl
kwetst: kwelt; naberouw: berouw, spijt
perk: grenzen
standers: vaandels
in 't veld: in het strijdgewoel
gaad': gelijke
bewaar uw eigen element: blijf op uw eigen terrein
de wielen: de wagen
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FAËTON

365

Heer vader, 'k hou me vast aan uw gezworen eed.
FEBUS

370

Och eed, te roek'loos voor een roek'loos kind gereed!
Zal nu een god zijn eed verloochenen en schennen?
Lichtvaardig weifelen? Wie zal zich niet gewennen
op zulk een voorbeeld voort te varen los en vals
om die gestaafde eed te halen door de hals?370
Vrouw moeder, zie uw zoon, is 't moog'lijk, om te zetten.371
Zie toe, hij zal uw huis met enen slag verpletten.372
Beweeg hem af te staan van zulk een dol verzoek.
KLYMENE

375

Wat gaat u over, zoon? Wilt gij uw vaders vloek374
u laden op de hals en Epafus verblijden?
Hoe zou hij groeien in uw ondergang en lijden.
Verander van beraad. Gij zijt een sterflijk mens.377
ZONNELINGEN

Heer broeder, geef gehoor. Ontsla u van die wens,
heer vader van die eed. Och, of ge lager draafde.379
FAËTON

380

Ik hou mij aan de eed die vaders mond mij staafde
en keer m' aan moeder, noch aan zusters 't minste niet.381
ZONNELINGEN

Zo helpt ge moeder en uw zusters in 't verdriet.
FAËTON

'k Wil vaders, moeders en der zust'ren eer verheffen.
KLYMENE

En komt het ongeluk uw hoofd, mijn kroon te treffen,

370
371
372
374
377
379
381

te halen door de hals: terug te nemen
om te zetten: van gedachten te doen veranderen
huis: geslacht, familie
Wat gaat u over: wat bezielt u
beraad: voornemen, plan
of ge lager draafde: mocht u zich toch bescheidener tonen
keer m' aan: richt me op, volg
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385

zo stort ge met uw hoofd voorover in het slijk.
Gij zijt mijn troost op aard' en uwer zust'ren wijk386
en vrijburg. Kunt g' uw lot, dat heerlijk is, gebruiken,387
geen morgenrozen op haar steel zo schoon opluiken388
als ik, en gij, en uw drie zusters. Geef gehoor.
FAËTON

390

Het lust me - 't vall' hoe 't vall' - het vaderlijke spoor,
het gouden zonnespoor te volgen en te zwaaien391
rondom de hemelkloot, al zou er 't hoofd af draaien392
en d'ogen in het hoofd van schemeren in 't licht.393
KLYMENE

395

400

405

Och zoon, god Febus laat van rouw zijn aangezicht
neerhangen op de borst. En wordt ge niet bewogen?
Aanschouw deez' borsten. Och, gij hebt ze jong gezogen
en zoogd' me met de melk het bloed van 't zuiver hart
waaronder ik u droeg, veel maanden lang, met smart.
En deez' uw zusters zijn met u de borstgenoten,
gedragen onder 't hart waaruit gij zijt gesproten,
van enen zelven stam, een godheid - zie haar aan.401
Zij schreien. Vader zelf, een god, veegt traan op traan
van 't aanschijn, dat nu zweemt naar 's hemels regenbogen.403
Een wolk van droefheid houdt zijn helderheid betogen.404
Heer vader, geef uw zoon toch reden van 't gevaar,405
het onweer dat hem dreigt. Misschien of hij bedaar'.
FEBUS

Mijn waardste zoon, gij ziet uw moeder rood bekreten,
uw zusters doods van schrik. Wat durft g' u nog vermeten?408
De zonnebaan loopt eerst zo steil en recht omhoog

386
387
388
391
392
393
401
403
404
405
408

wijk en vrijburg: steun en toeverlaat
uw lot: nl. van Febus iets te mogen wensen; gebruiken: ten goede benutten
opluiken: opbloeien
zwaaien: gaan
er 't hoofd af draaien: het hoofd ervan duizelen
van: ervan; schemeren: flikkeren, verblind worden
haar: hen
aanschijn: gelaat; zweemt naar: lijkt op
betogen: bedekt
geef [...] reden van: maak duidelijk, licht toe
doods: bleek; vermeten: wagen
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410

415

420

van 's aardrijks kimmen naar de sterrenlichten boog,410
dat zelfs de paarden in de koele ochtend weig'ren
het spoor te houden en bezwijken onder 't steig'ren.412
De renbaan midden aan het hemelse gewelf
ligt zoveel hoger van de aardkloot, dat mij zelf
het hart in 't lichaam beeft en popelt onder 't varen415
wanneer ik neerzie naar de aardboôm en de baren.
In 't einde helt de weg voorover en begeert417
in 't nederrijden een gematigdheid, volleerd418
op 't onbekende spoor. En Tethis, vol verlangen,419
gewoon mij 's avonds in haar open schoot t'ontvangen,
bestierf uit vreze dat ik niet met paard en wiel
voorover nederplompt' en in haar golven viel.
KLYMENE

Och zoon, hoor vaders les. Laat zijnen raad u raden.
ZONNELINGEN

Och broeder, geef u niet op dodelijke paden.424
FEBUS

425

430

410
412
415
417
418
419
424
425
426
427
428
430
431
432

Nu let eens hoe de kloot des hemels eeuwig draait425
en ommezwindelt met zijn kringen, dicht bezaaid426
van sterren. Durft g' u in die wielingen begeven?427
Dan moet men tegen stroom, dan tegen wind opstreven,428
niet zonder doodsschrik voor het breken van een rad
en wagenbreuk, indien het rijtuig barst en spat.430
Genomen 'k gund' u los op mijne beurt te reizen,431
wat ging u aan indien de wagen kwaam' te deizen?432

's aardrijks kimmen: de horizon; de sterrenlichten boog: de hemelboog die door sterren
verlicht wordt
steig'ren: bestijgen (van de hemelboog)
popelt: heftig klopt
begeert: eist
een gematigdheid... spoor: een beheersing die volkomen vertrouwd is met het spoor, dat
(echter) aan u onbekend is
Thetis: de hoogste zeegodin, hier dus: de zee
geef: begeef
de kloot des hemels: de hemelbol, die uit verschillende sferen (vs. 426: ‘kringen’) bestaat
ommezwindelt: ronddraait
wielingen: draaikolken, maalstromen
tegen wind opstreven: tegen de wind in naar boven trachten te komen
spat: uiteenvalt
los: alleen; op mijne beurt: in mijn plaats
deizen: dalen, terugvallen
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435

440

445

Men eert daar genen god in kerken en in steên.
Het zonnespoor loopt door gediert' en ondier heen.434
De weg is afgemerkt om nergens af te dolen.435
Hier loeit de Stier, daar brult de Leeuw uit zijne holen.
Ginds dreigt u Schorpioen met zijnen langen arm,437
en Kreeft die d'armen buigt rechts av'rechts. Vecht en scherm438
eens tegen Schutters, fiks om recht in 't hart te raken.439
Wat dunkt u? Waar' 't niet nutst die hemeltocht te staken
en stil gebleven in uw eigen element?
Ook zijt ge 't mennen van mijn paarden niet gewend,
die vrees'lijk vuur en vlam uitblazen onder 't rollen.443
Wanneer ze, hard van bek, geraken aan het hollen
dan luisteren ze noch naar voerman, noch naar toom.
KLYMENE

Och zoon, bedenk u, en ontsla mijn hart van schroom.
ZONNELINGEN

Ai, wil toch moeder en uw zusters niet bedroeven.
KLYMENE

Helaas, mijn hart bezwijkt, genepen als met schroeven.448
FEBUS

450

455

434
435
437
438
439
443
448
451
456
457
458

Mijn zoon, bedenk u nog. 't Is nog bedenkens tijd.
Bedien geen lastig ambt dat gij niet machtig zijt.
Verkies het veiligst'. Eist g' een pand uw eer ten goede,451
waarbij het blijkt dat gij gewis uit onzen bloede
gesproten zijt, opdat geen lastertong u tart',
mijn zoon, ik toon het u. Dit vaderlijke hart,
de vaderlijke vrees getuigt het. Hoor uw vader.
Uw ongeval raakt hem en moeder, niemand nader.456
Bezie uw vader stijf in 't hart door d'ogen heen.457
Daar kwetst me Faëton, uw moeders druk meteen.458

door gediert' en ondier: bedoeld zijn de tekens van de dierenriem
afgemerkt: gemarkeerd
arm: nl. stekel
rechts av'rechts: rechts en links
fiks: bekwaam
rollen: rijden
genepen: bekneld
pand: waarborg, bewijsstuk
nader: in nog hogere mate
stijf: direct
meteen: tegelijk
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460

465

Gij kunt bij deze tocht niet winnen, maar verliezen.
De hemel, aard' en zee staan open. Gij moogt kiezen,
te kust en keure gaan. Dit enig bid ik af.461
Gij eist geen godsgeschenk, maar een gewisse straf.
Waarom omhelst ge mij? Dat smeken is verloren.
Wij hebben éénwerf bij de jammerpoel gezworen.464
'k Ontzeg uw eis niet, schoon mijn hart inwendig wroegt,465
maar wenst' alleen dat g' u in 't eisen wijzer droegt.
KLYMENE

Ik zorg, ik zorg gij zult die stoute tocht beklagen.467
FEBUS

470

475

480

461
464
465
467
468
470
471
473
475
476
477
480
482
483

Waar blijven d'Uren? Voort, spant in, spant in de wagen!468
De dageraad breekt aan. De morgenster verschijnt
en jaagt de sterren voort. De bleke maan verdwijnt.470
Men breng' een balsemglas. Genaak, mijn zoon, zo blijke471
mijn liefde. Dat ik u het aanzicht overstrijke
en voor de gloênde vlam beschutte. Nu, mijn zoon,473
aanvaardt mijn fakkel. Laat mijn diamanten kroon
u kronen. Kan ik z' u betrouwen zonder tranen.475
Onnooz'le jonge knaap, geef 't vaderlijk vermanen476
tenminste nog gehoor, hoe blind u d'ijver port.477
Gebruik de zweep, doch schaars, en hou de teugel kort.
Zij lopen willig uit hun aard als snelle stromen.
Men kan z' in 't rennen pas met arbeid innetomen.480
Vermijd te rijden langs de weg die regelrecht
door vijf sterriemen loopt en voor u open legt,482
naardien mijn heirbaan breed en dwars valt, nochtans binnen483

Dit enig bid ik af: alleen dit vraag ik u niet te doen
jammerpoel: zie vs. 333
Ontzeg: weiger
zorg: vrees; stoute: overmoedige
d'Uren: zie vs. 152
voort: voor zich uit
balsemglas: een glas met balsem, een verzachtende zalf
beschutte: moge beschermen
betrouwen: toevertrouwen
't vaderlijk vermanen: de vaderlijke vermaningen
hoe blind u d'ijver port: hoezeer ook de blinde ambitie u beheerst
pas: slechts; met arbeid: met inspanning
sterriemen: hemelkringen (zie vs. 426); en voor u open legt: en die (de weg) u makkelijk
kunt inslaan
naardien: aangezien; mijn heirbaan ... valt: de zonnebaan is breed en loopt schuin
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485

490

495

drie hemelriemen blijft. Gebruik verstand en zinnen.484
Vermijd de zuidas en het noordse Berenspoor.485
En volg mijn held're streek. Hier reed u vader voor.
Zal aard' en hemel elk van pas uw warmte delen,
hou niet te hoog, noch ook te laag met uw garelen.488
Want rijdt ge hoog, zo steekt uw toorts de hemel aan
en rijdt ge laag, zo ziet gij d'aard' in kolen staan.490
De middenweg alleen is veilig, hoe men rijde.
Vermijd de Slang aan d'één, 't Altaar aan d'and're zijde.492
Blijf binnen uw bestek van wederzij vooral.
Al 't overig' beveel ik 't hachelijk geval.494
Dat help' en hoed' u voort, in 't op- en nedervaren,
bewaar' u beter dan g' u zelve kunt bewaren.
KLYMENE

Och zoon, onthou deez' les en vaders wijze raad.
FEBUS

500

505

484
485
488
490
492
494
499
500
504
505
506

Gij ziet nu hoe de nacht in 't westen ondergaat.
Nu toef niet langer, want de schaduw is gescheiden.499
De dageraad verschijnt. Men mag niet langer beiden.500
Aanvaard de teugel, doch laat g' u van vader raên,
zo laat, het is nog tijd, de zonnewagen staan!
Gij hebt het vaste land nog onder uwe zolen
en zit nog niet. Laat mij de wagentocht bevolen504
waar gij t'onnozel dus, ter kwader tijd, naar haakt.505
Zie met gerustheid aan, eer uw bederf genaakt,506
dat ik de aardboôm met mijn hemels vuur verlichte.

verstand en zinnen: gezond denkvermogen
zuidas: zuidpool; het noordse Berenspoor: de Grote Beer en de Kleine Beer, dus: de noordpool
garelen: teugels
in kolen staan: verkolen
de Slang: het sterrenbeeld de Draak (noordelijk halfrond); 't Altaar: een sterrenbeeld bij de
Schorpioen (zuidelijk halfrond)
beveel ik: geef ik in handen; 't hachelijk geval: de onzekere Fortuin
gescheiden: verdwenen
beiden: wachten, treuzelen
en zit nog niet: nl. op de zonnewagen
t'onnozel: al te onervaren; haakt: verlangt
bederf: ondergang
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FAËTON

510

Heer vader, met verlof, 'k bedank u. Gij verplichtte508508
mij eeuwig door die raad. Dit enig' is mijn beê:
zendt mevrouw moeder en haar schone dochters meê
al sluim'rend in een wolk naar Padus. Dat 's mijn haven.511
Daar ligt het vrolijk hart van Faëton begraven.512
Ik hoop z' aan d'oevers daar t'ontmoeten, en sla voort.513
Nu moeder, zusters, dat 's u voor door deze poort.514
REI VAN UREN

Eerste Zang
515

520

525

Wat is de kinderliefde krachtig515
en ouderliefde koud en kil.516
Wie kan dit onderling geschil
beslechten en haar beid' eendrachtig518
verenigen? Wie dit vermag
kan vuur en water samenmengen dat zelfs natuur niet zou gehengen!521
Zij strijden fel, als nacht en dag,
als vuur en ijs, en kool en kegel.523
Men kan geen rechtuitstrijdigheên524
verenigen. Dat blijft een regel
die vast gaat. Zet ze tegen één,526
gij ziet haar op elkand'r afsteken,527
gelijk de deugden bij gebreken.

Eerste Tegenzang
Nochtans had Faëton verlangen

508
508
511
512
513
514
515
516
518
521
523
524
526
527

met verlof: met uw goedvinden (ik ga)
verplichtte mij: stemde mij dankbaar
naar Padus: naar de rivier de Po (Noord-Italië)
Daar... begraven: daar gaan mijn gelukkige gedachten altijd naar uit; dit vers kan als een
toespeling op de latere ondergang van Faëton gelezen worden
sla voort: haast mij op weg
dat 's u voor: ik ga u voor
kinderliefde: liefde voor de eigen kinderen
ouderliefde: liefde voor de eigen ouders
haar: hen
gehengen: toestaan
kool en kegel: gloeiend houtskool en ijskegel
rechtuitstrijdigheên: tegengestelden
vast gaat: onwrikbaar is
op elkand'r: tegen elkaar
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530

535

540

te zien zijn vaders aangezicht.
Hij zocht het alverkwikkend licht
met moeielijk' en zware gangen.
Doch 't was om zijnen vader niet,
maar om genot van hem te trekken534
en schande met deez' eer te dekken,
het enig wit dat hij beschiet.536
Het sproot geenszins uit vaderliefde,
maar om t'ontgaan de bitt're smart
van Epafus, wiens tong hem griefde
en trof in 't binnenst' van zijn hart.
Zo duurt de min in 't kinderoordeel541
niet langer dan 't genot en voordeel.

Tweede Zang

545

550

555

534
536
541
543
545
546
548
549
553
554

Zo zal het westen 't held're oosten543
gaan aandoen over zee en zand
om purper, goud en diamant545
en zich Charybd' en Scyll' getroosten.546
Gewinzucht ziet geen rampen aan,
geen hitte, noch bevrozen assen.548
Geen waterhonden haar verbassen,549
geen storm, noch bulderend' orkaan.
Zij vreest geen wilde mensenvreters.
De winst verzacht de arrebeid
en veilt en vent zich om wat beters.553
De liefde scheidt, waar aanwinst scheidt.554
Hier worden d'ouders uitgezonderd.
Dat is een stem die eeuwig dondert.

genot: voordeel
het enig... beschiet: het enige wat hij wil bereiken
min: liefde (voor de vader)
Zo zal... zand: toespeling op de Nederlandse koloniale handel in Vondels tijd
purper: rode kleurstof
Charybd' en Scyll': nl. de gevaren op zee; de Charybdis, nabij Sicilië, was een gevaarlijke
draaikolk voor de beruchte rotsen van Scylla
bevrozen assen: ijskoude polen
waterhonden: zeemonsters; verbassen: afschrikken
veilt en vent zich: verkoopt zichzelf
De liefde... scheidt: de liefde verdwijnt waar de begeerte naar winst de persoonlijke belangen
laat botsen
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Tweede Tegenzang

560

565

570

De vader Febus, rijk van schatten,
die d'eerste kroon in 't ster'licht spant,558
bemint zijn zoon als 't rijkste pand559
dat aard' of hemel kan omvatten.
Hij wacht geen voordeel van de zoon,561
nog bleek zijn trouw en liefd' in 't scheien.
Men zag de zon van droefheid schreien.
Deez' liefde zag op winst noch loon,
zij zag alleen op 's jong'lings beste565
en vreesd' een dreigend' ongeval.
Hoe raakt hij nog van 't oost' aan 't westen
behouden in de avondstal?568
Hij treedt zijn vaders hart met hoeven.
Hoe menig' sneuveld' onder 't proeven.570

Slotzang

575

580

558
559
561
565
568
570
572
576
577
578
579

Nu laat ons in de zonnezalen,
behangen met tapijt van stralen,572
Klymeen' en hare dochters gaan
bedienen, waar ze liggen aan
de dis, gedekt met lekkernije
van nektardrank en ambrozije,576
en haar, gedurende de tocht577
van Faëton all' achterdocht578
benemen, of hem iets mocht deren.579
De hemel mag geen vreugd ontberen.
De blijdschap kwam hier nooit te vroeg.
De rouw komt altijd tijds genoeg.

d'eerste kroon [...] spant: de triomf wegdraagt
pand: bezit
wacht: verwacht
beste: bestwil
in de avondstal: nl. ná zijn tocht met de zonnewagen
onder 't proeven: bij een waagstuk
tapijt: behang
nektardrank en ambrozije: nectar en ambrozijn zijn respectievelijk godendrank en -spijs
haar: hun
achterdocht: zorgen
benemen: afnemen; deren: schaden
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Derde bedrijf
KLYMENE,

Febus, Zonnelingen

KLYMENE

585

590

595

600

605

583
586
589
590
593
594
595
596
597
600
601
602

De zorg der goden wil mijn zoon op weg geleiden.583
Het viel mij als een steen op 't hart dat hij in 't scheiden
de vader smeekte mij en zijne zusters naar
de kust van Padus heen te zenden om ons daar586
t'ontmoeten. Wat mocht hem bewegen dit zijn haven
te noemen? Wat wou dit: ‘Daar ligt mijn hart begraven’?
En waarom ligt zijn hart begraven aan die stroom?589
Dit voorspook spelt niets goeds en baart me schrik en schroom.590
Waartoe de watervliet van Padus uitgekoren
en Ethiopië - 't gewest waar hij geboren
en zijne zusters eerst uw klaarheid stralen zag -593
verlaten en uitheems verhuisd? Een ieder plach594
naar zijn geboorteland naturelijk te haken.595
Deez' landstreek voedde hem, dat kan hij niet verzaken.596
Ook paalt het zuiden zoveel nader aan uw hof,597
de oorsprong van zijn heil, hetwelk tot groter lof
en zegen strekt dan van zijn vaders grens te dwalen,
een vreemde nagebuur te zoeken in de palen600
van 't donker westen, eens zo wijd van uwen troon.601
Of schijnt de middagzon in 't hoofdpunt niet zo schoon602
en al te krachtig op het hoofd der zuiderlingen,
dat hij de avond kiest en westwaarts uit moet springen?
Ik kan, hoe 't zij, geenszins dit vatten en verstaan.
Zijn afscheidsrede jaagt mij schroom en doodsschrik aan.

wil: moge
de kust van Padus: zie vs. 510-511
stroom: rivier
voorspook: voorteken; spelt: voorspelt
eerst: voor het eerst
plag: was gewoon
naturelijk: als van nature
verzaken: verloochenen
paalt: grenst
palen: streken
eens zo wijd: dubbel zo ver verwijderd
in 't hoofdpunt: op zijn hoogste punt
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FEBUS

610

615

620

625

Ai, moeder, zet uw hart gerust en wil niet schrikken.607
Ik weet deez' afscheidsreed' in hare vouw te schikken.608
Uw zoon ging niet verdwaald, noch blindelings te keur
in 't kiezen van die stroom in d'avondstreek. De geur610
en adem van dat land verkwikt mijn hete stralen
en paarden, nat van zweet en moe, in 't nederdalen.612
Wanneer de dagvaart om de halve hemelkloot613
is afgelegd, die streek ontvangt m' in haren schoot,
gelijk een blijde bruid de brui'gom placht t'ontvangen
met open armen en een onverzaad verlangen.616
Hij wege, wie het lust', al 't aardrijk in een schaal,
deez' landstreek overweegt de landen allemaal
in schoonheid, waar mijn zon het ganse jaar haar ogen
en aanschijn nederslaat uit 's hemels gouden bogen.620
Waar' 't wonder zo uw zoon verlangde naar dit land
dat d'eerste landkroon van all' and're landen spant?622
De landstroom Padus, die ten berg' af neêr komt spoelen,
is machtig 's jong'lings brand in zijne kil te koelen624
en hem te wassen, waar zijn afgeronnen kar625
te water ondergaat, begroet van d'avondstar.
KLYMENE

Och, had hij zich die tocht niet durven onderwinden.627
FEBUS

Schep moed, gij zult hem daar in 't nederdalen vinden.
KLYMENE

630

607
608
610
612
613
616
620
622
624
625
627
629
630

Hiertoe verlenen hem de goden heil en spoed,629
dat ik hem kranse met zijn vaders lauwerhoed.630

zet uw hart gerust: kom tot bedaren
in hare vouw te schikken: uit te leggen, te verklaren
d'avondstreek: het westen
in: tijdens
dagvaart: tocht met de zonnewagen
onverzaad: onverzadigd
aanschijn: gezicht
d'eerste landkroon [...] spant: de triomf wegdraagt
kil: bedding
afgeronnen kar: de zonnewagen die zijn tocht volbracht heeft
onderwinden: wagen
spoed: voorspoed
lauwerhoed: laurierkrans, zie vs. 97
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FEBUS

Wat oefenspelen laat de jong'ling zich behagen?631
KLYMENE

Te vliegen over 't veld door bos en groene hagen632
naar dassen, hert en hind', en allerhande wild.
FEBUS

635

Hij zweemt naar vaders aard, die macht van pijlen spilt634
op wereloos gediert', ook vrees'lijk' everzwijnen
de zwijnspriet placht te biên in ruigten en woestijnen,636
gelijk zijn moei Diaan' in 't heetste van haar jacht637
all' and're wellusten om deze lust misacht.638
En deez' uw dochters, hoe besteden zij haar uren?
KLYMENE

640

Aan sieren, tekenen, boetseren, en borduren,640
en dans, en maatgezang, en spel, en fluitenklank,
ontstoken aan 't geluid van blijde vogelzangk.642
Ter liefde van de kunst geen moeiten haar verdrieten,643
all' even afgericht en fiks op sterrenschieten.644
FEBUS

645

631
632
634
636
637
638
640
642
643
644
645
646

Zo volgen ze de rei des Zangbergs, rijk van toon.645
Daar spant Melpomen, die de treurrol speelt, de kroon646
der negen zusteren en kan mijn hart beroeren,

oefenspelen: activiteiten om zich fysiek te sterken
hagen: kreupelbossen
zweemt: neigt
de zwijnspriet [...] biên: de speer voor de zwijnenjacht hanteren; woestijnen: woestenijen
moei: tante, hier overigens te verstaan als zuster; Diaan': Diana, Febus' zuster en godin van
de jacht en de maan
wellusten: genoegens; lust: genoegen
Aan sieren... sterrenschieten: Febus is de beschermgod van de schone kunsten die in deze
verzen genoemd worden
ontstoken aan: opgewekt door
haar: hun
even: gelijkelijk; afgericht en fiks: bekaam; sterrenschieten: de sterrenhemel observeren
de rei des Zangbergs: nl. de negen muzen van de Parnassus, de berg waarop Febus als
dichtergod thuis is
spant [...] de kroon: draagt de triomf weg; Melpomen: Melpomene, de muze van het treurspel

Joost van den Vondel, Jeptha, of offerbelofte. Koning David hersteld. Faëton, of roekeloze stoutheid

226

650

als zij Prometheus komt ten treurtonele voeren648
en klinkt hem door Vulcaan op 't barre noordse strand649
met enen spijker van geslepen diamant
aan ene strandklip, vast geketend ongenadig.651
KLYMENE

Aan welk een gruwelstuk was d'arme man misdadig?
FEBUS

Hij was vol geest en in boetseren uitgeleerd653
van mensenbeelden.
KLYMENE

655

Och ellendige, mij deert
uw jammer om een kunst wel waardig te benijden.
Al waar' 't een misdaad, z' is veel minder dan dit lijden.
De straf en misdaad staan hier zeker t'ongelijk.657
FEBUS

660

665

648

649
651
653
657
659
662

Maar neen, dat was het niet. Hij kwam het hemels rijk
en heilig vuur te na. Dat kon geen god gehengen,659
want om het leven in zijn kleien beeld te brengen
genaakte hij mijn zon met enen berkentak,
en, eer ik ommezag in 't steigeren, ontstak662
de vuurdief 't berkenhout van achter aan de wagen
en bracht het leven in zijn vrouwenbeeld, de plagen
ter wereld door de vrouw, de bron en 't enig zaad
van alle schelmerij. Verdiende zulk een kwaad
een zachter straf dan deez'? Wie uitspat buiten orde
en 't vuur te na komt, dient zo streng gestraft te worden.

Prometheus: Prometheus stal het vuur uit de hemel om een beeld van klei tot leven te wekken,
zie Ovidius, Metamorphosen, bk 1, vs. 82-88; over zijn bestraffing schreef de Griekse
toneeldichter Aeschylos het beroemde treurspel Prometheus vinctus (Prometheus geboeid)
Vulcaan: in opdracht van Jupiter werd Prometheus door Vulcanus, de smid der goden, aan
een rots vastgeketend
strandklip: rots
vol geest: rijk van geest
t'ongelijk: in geen verhouding tot elkaar
gehengen: toestaan
in 't steigeren: tijdens het bestijgen (van de hemelboog)
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ZONNELINGEN

Vrouw moeder, best dat wij 't boetseren laten staan.669
KLYMENE

670

Hoe wil mijn Faëton deez' zonnevaart vergaan?
Mij dunkt ik hoor Promeeth nog schreien aan zijn keten.671
FEBUS

675

Hij schreide jammerlijk, verlaten en vergeten
op 't nare barre strand, waar 't eeuwig stormt en ruist.673
Jupijn, terecht vergramd, met zijn vergramde vuist674
bij wijlen afstijgt en met gloeiendige ving'ren675
de rode bliksem zwaait en schrik'lijk onder 't sling'ren
de stoute vuurdief roost, maar niet tot as verbrandt.677
KLYMENE

Helaas, hoe kon hij dit uitharden in die stand?678
FEBUS

680

Het rustte hier niet bij. De dondergod beschikte679
dat d'arend door de borst hem in de lever pikte
bij dag, de lever 's nachts hergroeid' en telkens wies.681
Zo boette d'aanwas 's nachts het dagelijks verlies.682
Dat leert de zonnevloek zich aan de zon vertasten!683
KLYMENE

685

Genâ, o Febus, och wie zal mijn hart ontlasten?
Nu zorg ik Faëton kwam uwe zon te na.685
FEBUS

Hij steeg met mijn verlof te wagen. Wordt 't schâ
geleden op die tocht, mij past dat ik 't verdadig.687

669
671
673
674
675
677
678
679
681
682
683
685
687

laten staan: nalaten
ik hoor... schreien: Klymene vreest dat Faëton een straf als Prometheus te wachten zal staan,
vergelijk vs. 685
ruist: raast
vergramd: vertoornd
afstijgt: nl. van zijn adelaar
stoute: overmoedige
stand: toestand
dondergod: Jupiter
wies: groeide
boette: compenseerde
de zonnevloek: de misdadiger tegen de zon, dus: Prometheus; vertasten: vergrijpen
zorg: vrees
't verdadig: lees: de verantwoording op me neem
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ZONNELINGEN

Och vader, vader, och zijt broeder toch genadig.
FEBUS

Mijn hart hangt over hem nog eveneens als 't plach.689
KLYMENE

690

Ai, sterk dit met een pand dat ik betrouwen mag.690
FEBUS

695

700

705

710

689
690
693
695
696
699
701
702
703
706
708

Ik zal het sterken, u aan d'oostpoort trouw geleiden
en met juwelen rijk beschenken nu wij scheiden.
Deurwaardsters, Uren voort, en haalt ons voor de dag693
't juwelenkoffer, 't schoonst dat mensenoog ooit zag,
gewrocht van Mulciber. Men mag de stof waarderen,695
maar kunst beschaamt de stof. Hij wou me dit vereren696
en wij vereren 't u en uwe docht'ren meê.
Het puik van diamant en perlen, waar de zee
en Ganges moed op draagt, ligt in deez' doos gesloten.699
Sluit d'oostpoort open. Nu mijn liefste disgenoten,
gij smaakt' ambrosie en dronkt nektar, godendrank,701
dat kan u sterken. En gij zult de ondergang702
aan Padus' oever, stil gevoerd van oostenwinden,703
in ene koele wolk', al sluimerende, vinden,
en t' avond uwen zoon, god geve zonder smart,
gelijk het wordt gewenst van 't vaderlijke hart.706
Nu kust m', o rozenmond Klymene, mijn getrouwe,
en gij mijn dochters, dat de westerse landouwe708
u vrolijk wellekoom'. Wij willen telkenmaal
in 't nederzinken van de avondzonnestraal
u daar bezoeken. Weest tevreden, spaart uw tranen.

plach: het geval was
sterk: bekrachtig; pand: bewijs
Deurwaardsters: bewaaksters van de paleispoorten; Uren: zie vs. 152
Mulciber: zie vs. 4; de stof: het materiaal (waaruit de juwelenkoffer is gemaakt)
beschaamt: stelt in de schaduw; vereren: schenken
Ganges: zie vs. 11; moed op draagt: trots op is
ambrosie: zie vs. 576; nektar: zie vs. 576
de ondergang: de neergaande zon, samen dus met Faëton
Padus' oever: zie vs. 510-511; stil gevoerd van oostenwinden: ongemerkt daarheen gevoerd
door de oostenwind
van: door
landouwe: landstreek
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Onz' zorgen zullen u de weg ter ere banen.
Nu treedt door d'oostpoort. Wij geleiden uwe reis.
Dat heen is d'uitgang van het oosterse paleis.714
JUNO,

Febus

JUNO

715

720

725

Wat wolk is ginder snel naar 't westen heengevlogen?
Wat vuur ontsteekt de lucht? Mijn pauwenstaart, vol ogen716
en schoon van veder, ziet geschonden en gezengd.
Wat komt ons over? Suft g' in 't hof alleen? Gehengt718
gij zonder toezicht dat uw paarden henerollen?719
Of kennen zij hun spoor? Of is u 't hoofd op hollen?720
De zonnewagen stijgt met kracht naar 't hoofdpunt toe721
en steekt mijn lucht op 't hoofd. Uw paarden zijn de roe,722
de teugel en 't gezag des meesters lang ontwassen.723
De brand wordt reeds gevoeld van beide 's werelds assen.724
Hoe gaat dit? Zijt ge tong en spraak nu teffens kwijt,725
en teffens doof en stom? Spreek op, 't is sprekens tijd!
FEBUS

'k Had enen enk'len dag besloten stil te vieren727
en liet een ander in mijn plaats de wagen stieren.
JUNO

730

714
716
718
719
720
721
722
723
724
725
727
729
731
732

Een ander in uw plaats te zetten, zonder last729
en god Jupijns verlof? Deez' roekeloosheid past
een dronken boksvoet of Sileen, die licht kan dolen.731
De zonnewagen is u veel te hoog bevolen.732
De zegen en de vloek der wereld hangt eraan.

Dat heen: daarheen
Mijn pauwenstaart: de pauw is aan Juno gewijd
Wat komt ons over: wat gebeurt ons; Gehengt: gedoogt
henerollen: voortgaan
op hollen: op hol geslagen
't hoofdpunt: het hoogste punt
steekt mijn lucht op 't hoofd: brandt fel op mijn lucht; samen met haar echtgenoot Jupiter
heerst Juno over de lucht en het weer
ontwassen: ontlopen
aan beide 's werelds assen: aan de noord- en zuidpool
teffens: tegelijk
te vieren: vrij te nemen
last: opdracht
boksvoet: sater, bosdemon; Sileen: Silenus, in de oudheid een beruchte dronkelap en de vaste
begeleider van Bacchus, de god van de wijn; licht: makkelijk
veel te hoog bevolen: als een te dure plicht toevertrouwd
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FEBUS

Ik hoopte dat die tocht ten beste zou beslaan.
JUNO

735

Op ene losse hoop al 's aardrijks heil te wagen?
Met ere mocht ge wel uw vader oorlof vragen.736
Had hij dit roek'loos stuk bezegeld met zijn stem,737
zo bleeft ge buiten last en schooft de schuld op hem.738
FEBUS

Men hope dat de tocht ten beste mag gedijen.
JUNO

740

En wie betrouwde gij de toom in 't henerijen?
FEBUS

Aan enen, mij niet vreemd, doch traag op zijn verzoek.741
JUNO

Zo waren eiser en bestemmer even kloek.742
FEBUS

Wie zou eens dromen dat hier onheil uit kon rijzen?743
JUNO

Zo spreken dommen, geen voorzichtigen, geen wijzen.
FEBUS

745

Van achter zien we dit met and're ogen aan.745
JUNO

Zo staan z' u in de nek. Zij plachten voor te staan.
FEBUS

't Verstand is altijd niet op 't snedigste geslepen.

736
737
738
741
742
743
745

oorlof: toestemming
dit roek'loos stuk: deze vermetele onderneming
schooft: zou schuiven
traag: met tegenzin
bestemmer: degene die het toestond; kloek: verstandig
eens: ooit
Van achter: achteraf
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JUNO

De plompheid blijkt. Hier is te dapper misgegrepen.748
FEBUS

Wie zijne misgreep ziet, kan 't beteren hierna.
JUNO

750

Dat 's niet genoeg. Hoe boet men d'algemene schâ?750
FEBUS

Een ouder had ik best gezet in mijne stede.
JUNO

Zo koost g' een wulpse? Want dit schijnt aan uwe rede.752
FEBUS

Men denk' een jonge moet ook leren door een proef.
JUNO

Wat was dit voor een wulp? O proefstuk al te droef.
FEBUS

755

Men noemt hem Faëton, gewonnen bij Klymene.
JUNO

Hoe, reisd' uw zoon zo wijd van 't zuiden herwaarts hene?756
FEBUS

Om zijnen vader zelf te groeten in 't paleis.
JUNO

Betrouwt g' een stoute knaap de beurt van uwe reis?758
FEBUS

Ongaarn', alleen uit dwang. Ik kon het niet ontzeggen.759

748
750
752
756
758
759

plompheid: domheid; te dapper: te erg
boet: herstelt
een wulpse: een jonge, onervaren man; schijnt aan uwe rede: blijkt uit uw woorden
herwaarts hene: hierheen
stoute: vermetele; de beurt van uwe reis: de vaart van vandaag (met de zonnewagen)
ontzeggen: weigeren
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JUNO

760

Ontbeid, ontbeid, hij zal het schendig laten leggen.760
FEBUS

Ik stond te hoog en duur verplicht aan mijnen eed
en kon hem zijn verzoek, dat mij in 't harte sneed,
niet weig'ren zonder snood het heiligst' t'onteren:763
de jammerpoel, waarbij all' oppergoden zweren.764
JUNO

765

770

Gij zwoert dan roekeloos en stond het roek'loos toe?
Helaas, veel nutter hem met ene vlammenroe
ten hoov' uit naar 't gewest van waar hij kwam gedreven
dan die vervloekte eis de ruime toom gegeven,768
al 't aardrijk ten bederv' en hem ten zwaren val,
waarvan de hemel, aard' en zee gewagen zal.770
FEBUS

Zo hij te vallen kwaam', gewis het zou me treffen.
JUNO

775

Wie boven zijnen staat verwaand zich durft verheffen
en steken overdwaals de goden naar hun kroon,773
verdient, ten spiegel van verwaande aard, tentoon774
te staan op een schavot, zo hoog als 's hemels tinnen.775
FEBUS

Hij won de halve weg, dat 's meer dan eerst beginnen.776
JUNO

Maar in het einde van deez' renbaan blinkt de prijs.
FEBUS

Ik onderrichtte hem. Volhardt hij op deez' wijs,
zo mag men 't jeugdig hoofd met ere lauwerieren.

760
763
764
768
770
773
774
775
776

Ontbeid: pas op; schendig: schandelijk; laten leggen: af laten weten
snood: schandelijk
jammerpoel: zie vs. 333
de ruime toom gegeven: toegestaan
gewagen: melding maken
overdwaals: in overmoed
ten spiegel: als voorbeeld
tinnen: daken
won: legde af
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JUNO

780

En mist de dagvaart, pas zijn uitvaart dan te vieren!780
FEBUS

Zo moest hij blijven in zijn allereerste proef.781
JUNO

Een droeve wagenbreuk. Nooit schipbreuk viel zo droef.
FEBUS

De oogst verzengen is nog d'akkers niet verbranden.
JUNO

785

Een watervloed verdelgd' en dompeld' alle landen,
nu staat een vuurvloed elk te vrezen deze dag.
FEBUS

Tot nog toe hoort men schaars van onder het gewag.786
JUNO

Ontbeid, d'ontvonkte brand zal haast de slaper wekken.
FEBUS

Vergader wolken. Laat de lucht bijtijds betrekken.788
JUNO

Deez' hete brand verteert de wolken dor en droog.
FEBUS

790

Uw Iris spanne voor de zon haar regenboog.790
JUNO

Zij smelt van hitt' en durft het in de brand niet wagen.

780
781
786
788
790

dagvaart: tocht met de zonnewagen; pas: tref voorbereidingen om
blijven: het leven laten; proef: poging
Tot nog... gewag: tot nog toe beluisteren we van beneden (van de aarde) nog maar weinig
ophef
Vergader: trek samen, vergelijk vs. 722
Iris: godin van de regenboog
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FEBUS

De Waterstorter kon de hitte licht verjagen.792
JUNO

Zijn watervat is leeg van vochtigheid en dauw.
FEBUS

De hemelheer verkwikk' de landman en de bouw.794
JUNO

795

Men mag geen noodlot, noch zijn palen overtreden.795
De bovenzee verschilt van 't water daar beneden,
gelijk het aardse vuur van 't hemels element.
FEBUS

De nood houdt streek noch stijl, maar let op 't heilzaam end.798
JUNO

800

805

810

792
794
795
798
799
800
801
802
806
809

Dat stond u toe, zo had g' u dit niet onderwonden,799
of hem aan uwe zij gezet en ingebonden.800
Nu is hij meester van deez' dagvaart, u betrouwd.801
Een jongen speelt met vuur te zorgelijk en stout.802
Indien de knaap alleen zich aan uw fakkel brandde,
zo mocht ge delen in die rouw, en schâ, en schande.
Nu lijdt de wereld, of de halve wereldkloot,
tenzij 't geluk dit schutt' en uitbluss' in zijn dood.806
Zo 't hoger loopt, men zal de raad der goden dagen
om raad te schaffen voor het hollen van de wagen.
Mercuur is bij der hand. Mij dunkt, ik hoor mijn lucht809
die, ademloos en droog van keel, ten hemel zucht.

De Waterstorter: de Waterman, één van de twaalf tekens van de dierenriem
De hemelheer: Jupiter
palen: grenzen
De nood... stijl: nood breekt wet
Dat stond u toe: daarop (nl. op een ‘heilzaam end’ - vs. 798 ) had u moeten letten;
onderwonden: gewaagd
ingebonden: beteugeld
dagvaart: tocht met de zonnewagen
stout: vermetel
't geluk: de Fortuin; schutt': zou afwenden
Mercuur: Mercurius, de bode der goden; mijn lucht: zie vs. 722
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REI VAN UREN

Eerste Zang

815

820

825

Wij passen op onz' ronde,
gedurig op de wacht,
verzuimen gene stonde,813
voltrekken dag en nacht
het ambt ons hoog bevolen.
Wat dwaalt, of nimmer dwaalt,
dit uurwerk mag niet dolen.817
Geen zonnewijzer faalt
in 't merken van zijn streken.
Al hoort men klok noch klank,
onz' stomme tongen spreken
en roepen: ‘Gaat uw gangk.
Verzuimt geen ogenblikken,
het leven rent voorbij.
O mensen, kost ge wikken
en wegen uw getij826
dat nimmer weer zal keren,
gij zoudt de tijd waarderen.’

Eerste Tegenzang

830

835

813
817
826
832
835
836

Toen wij met onze handen
de paarden onder't juk
van Febus' wagen spanden,
onwillig en met druk832
uit angst voor 's jong'lings leven,
begonnen zij 't gebit,
het mondstuk weer te streven,835
al pruisend en verhit.836
Zij trappelen en steig'ren,
nog worden ze getoomd,
nadat zij 't driemaal weig'ren,

stonde: uur
dit uurwerk: de klok van de dagen en jaargetijden
getij: levenstijd
met druk: met een bedrukt gemoed, bezorgd
weer te streven: tegen te werken
pruisend: briesend
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840

845

weerbarstig en beschroomd.840
Dat voorspook, dat ontstellen841
schijnt Faëton niets goeds,
maar enig ramp te spellen,843
al dorst hij zo vol moeds
opzitten, minst verlegen.845
Het wagen ging voor 't wegen.846

Tweede Zang

850

855

860

840
841
843
845
846
847
849
852
853
856
858
860
863
864

De wulpsheid acht geen raden,847
ziet recht noch rede aan,
kiest zorgelijke paden849
op ingebeelde waan
en eigen welbehagen.
Dat is een god bij haar,852
te trots om raad te vragen853
in hachelijk gevaar.
Haar dunkt, zij kan niet dwalen
en past op niemands gunst.856
Maar zeil in top te halen,
opzitten is min kunst858
dan in behouden haven
te raken en weer af860
te zitten na het draven.
Zo delft d'onwijz' een graf
voor 't roekeloos vermeten,863
dan is 't te spa gekreten.864

beschroomd: angstig
voorspook: voorteken; ontstellen: verschrikken
spellen: voorspellen
opzitten: de wagen te bestijgen; minst verlegen: allerminst aangeslagen, wanhopig
wegen: overleggen
wulpsheid: jeugdige onervarenheid
zorgelijke: zorgwekkende, moeilijke
Dat: nl. ‘ingebeelde waan’ (vs. 850) en ‘eigen welbehagen’ (vs. 851)
trots: hoogmoedig
past op: bekommert zich om
is min kunst: is in mindere mate een kunst
af te zitten: van de wagen af te stijgen
't roekeloos vermeten: het vermetele waagstuk
dan... gekreten: dan beklaagt men zich te laat
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Tweede Tegenzang
865

870

875

880

871
877
880
881

Wij tellen d'ogenblikken
van deze bange dag
en sidderen en schrikken.
Men hoort allengs gewag
van 't ongelukkig mennen
des wagens, hemelhoog
gevoerd op hoef en pennen.871
De vader houdt het oog
gedurig en van tranen
besprenkeld naar de zoon
die, tegen zijn vermanen
en d'eer hem aangeboôn,
volhardd' een staat t'aanvaarden877
die boven 't mensdom stijgt.
Indien hij met zijn paarden
behouden 't westen krijgt,880
het einde waar de prijs leit,881
dat 's meer geluk dan wijsheid.

hoef en pennen: nl. de hoeven en vleugels van de zonnepaarden
een staat: een ambt
krijgt: bereikt
leit: ligt
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Vierde bedrijf
HEMELRAAD,

Juno

HEMELRAAD

885

890

O bedgenoot van god Jupijn, vorstin der goden,883
wij komen haastig hier ten hoov' aan, opontboden,884
gedagvaard van Mercuur, de opperste heraut,885
wiens hand de hemel zijn geslangde roe betrouwt.886
Helaas, wij voelen al wat oorzaak ons zo schichtig
verdagvaart en gewis die reden is gewichtig
en van een groot belang. Nu wachten w' uit uw mond
te horen op wat hoop deez' dagvaart wordt gegrond.890
JUNO

895

900

883
884
885
886
890
892
894
895
899
901
902

De nood, de hoge nood eist raad en daad, ook spoedig.
De zonnevoogd, waarvan natuur dus overvloedig,892
en mild, en minnelijk tot nog gekoesterd werd,
terwijl hij in zijn ambt als voedsterheer volhardt894
en al wat groeit, gevoelt en rede kan gebruiken895
gedurig zegent, mens, en dier, en boom, en struiken,
de vier getijden om de ronde wereldkloot
ons vruchten offeren uit hunnen vollen schoot die zonnevoogd, wien gij de dagtoorts liet bevolen,899
betrouwt deez' toorts zijn zoon, die zet al d'aard' in kolen,
in enen lichten brand, schoffeert, en blaakt, en schendt901
all' elementen door een enig element.902

bedgenoot: echtgenote
opontboden: met klem opgeroepen
Mercuur: zie vs. 809
geslangde roe: als teken van zijn waardigheid draagt Mercurius een staf waaromheen zich
een slang kronkelt; betrouwt: toevertrouwt
dagvaart: dagvaarding, ontbieding
waarvan: door wie
voedsterheer: de heer die door zijn warmte en licht de wereld voedt
al wat... gebruiken: nl. planten, dieren en mensen
liet bevolen: hebt toevertrouwd
schoffeert: richt te gronde
een enig element: nl. het vuur
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905

910

915

Al wat geschapen werd, vergeet nu stijl en orden.903
Dit wonderlijk heelal wil haast een baaierd worden904
en storten overhoop in enen mengelklomp.905
Wat schijnt de wereld nu? Een hoofdenloze romp,
een lichaam zonder hoofd dat nog wat tegenspartelt
en wacht de laatste snik, ter dood toe afgemarteld.
Indien het godendom nog langer stil blijv' staan,
wij mogen allen wel gepaard ten grave gaan.910
De zonnelijktoorts schijnt het lijkhout aan te steken,911
het lijkhout van natuur, die, dood en gans bezweken,
tot as verbrandt. Men hoeft slechts d'assen uit de haard
te scheppen en alleen haar overschot, vergaârd
en uitgegoten in de doodbus, t'overdekken915
met enen zerk. Dan mag al 't godendom vertrekken.
Hun hoge heerschappij nam eind'lijk enen keer.917
Natuur heeft uit: verwacht geen offeranden meer.918
HEMELRAAD

920

925

903
904
905
910
911
915
917
918
919
921
922
927
928

Wat stem is dat? Jupijn, bewaar ons. Wij verschrikken.919
Bewaar ons, god Jupijn. Wij smelten, ja verstikken
van angst en hete gloed. Kon 't hoogste goed in 't lest,921
het zegenrijkste goed, verand'ren in een pest,922
een dodelijke vloek van goden en van mensen?
Zo mogen wij de zon in eeuwigheid verwensen
en vloeken. Stond ons dit te wachten van de zon?
Sticht god die wereldbrand? Of god, of Faëton,
een roekeloos, een dwaas, een wulp, een dolle basterd,927
van god en mensen waard verdoemd, en waard gelasterd?928

stijl en orden: orde en regelmaat
Dit wonderlijk... worden: dit prachtige heelal zal spoedig een chaos worden
overhoop in: in wanorde tot; mengelklomp: chaos, een toestand waarin de elementen niet
meer van elkaar gescheiden zijn, maar met elkaar verstrengeld zijn
gepaard: twee aan twee
De zonnelijktoorts: nl. de zon als lijktoorts die gebruikt wordt om de brandstapel (‘het
lijkhout’) aan te steken
doodbus: urn
nam [...] enen keer: sloeg in haar tegendeel om
heeft uit: bestaat niet meer
Wat stem is dat: lees: wat zijn dat voor onheilspellende voorstellingen
't hoogste goed: nl. de zon
het zegenrijkste goed: nl. de zon
een roekeloos: een vermetele jongeman; een wulp: een onervaren jongeman
gelasterd: vervloekt
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930

Wat voerde Faëton tot zulk een stout bestaan?929
Wat voerde hem zo blind tot zulk een gruwel aan?
JUNO

935

940

Dat moogt ge denken. 't Is toch d'aard der basterdzonen
doorgaans naar hoge staat te streven, scepters, kronen,
en tullebanden, en wat heerlijk bromt en praalt933
zich t'eigenen, om door die staatsglans rijk betaald934
te zetten 't arme slot, hun toegesmakt van boven,935
en langer niet, als een verschoveling, verschoven,936
verstoten, met de nek bij groten aangezien,
te duiken, maar verwaand de trotsten spits te biên938
en zonder wederga een grote naam te dragen,
al zou 't zich al wat leeft in eeuwigheid beklagen.
HEMELRAAD

Gij hebt hier Febus, zo wij merken op gehoord?
JUNO

Maar d'onschuld viel te slecht.942
HEMELRAAD

Wat reden bracht hij voort?
Verschoonde hij dit stuk, onmoog'lijk te verweren?943
JUNO

945

929
933
934
935
936
938
942
943
948

Hij had het toegestaan op Faëtons begeren,
onwillig en beducht, maar stond te vast verknoch
aan zijnen hogen eed. Hij hoopte dat de tocht
ten beste zou beslaan, indien de zoon de streken
des hemels gadesloeg en nergens kwaam' t' ontbreken,948

een stout bestaan: een vermetel waagstuk
bromt: schittert
t'eigenen: toe te eigenen
't arme slot: hun karige levenslot
verschoveling: verschoppeling
duiken: bukken, zich onderwerpen; de trotsten spits te biên: de hoogmoedigen weerwoord
te bieden wijze te weer te stellen
d'onschuld: zijn verontschuldiging, verdediging (van Faëton)
Verschoonde: rechtvaardigde; stuk: daad; verweren: verdedigen
kwaam' t'ontbreken: tekort zou schieten
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950

gelijk de vader ried en waarschuwd', eer het rad949
ter zonnepoort' uit reed.
HEMELRAAD

Een wulpse jongen vat
noch reên, noch onderwijs. Geen jongheid laat zich raden.
De zonnewagen hangt met ene vracht geladen
die last lijdt, zo het rad zijn spoor vergeet en schokt.953
Wat raad ziet Febus nu?
JUNO

955

Hij zit versuft, verstokt.954
Van blinde liefde tot die dwaze zoon gedreven,955
is hem, tot zijn bederf, de toom te ruim gegeven.956
HEMELRAAD

960

Hoe zit de hemelraad met Febus nu bewaard?957
De goden hadden hem alleen de zonnevaart
bevolen 't ganse jaar, door twee paar jaargetijden.959
Dat hemels uurwerk kon geen schimp noch uitstel lijden,960
ook niet een enig uur, nog min een etmaal lang.
Dat uurwerk staat niet stil. De wijzer gaat zijn gang.
JUNO

Zo slecht was Febus niet. De zon verzuimt geen uren963
en hierom liet hij haar van deze stuurman sturen.
HEMELRAAD

965

Deez' macht stond niet aan hem, neen zeker, maar die staat965
eerst in te willigen van al de hemelraad.
JUNO

Die was in zijnen zin al t'ongereed te zoeken.967

949
953
954
955
956
957
959
960
963
965
967

het rad: de zonnewagen
last lijdt: schade ondervindt
verstokt: verdoofd
Van: door
bederf: nadeel
bewaard: opgescheept
bevolen: toevertrouwd
schimp: experimenten; lijden: verdragen
slecht: kortzichtig
Deez' macht: nl. de bevoegdheid de zonnewagen aan iemand anders over te dragen
al t'ongereed: te gecompliceerd, te omslachtig; te zoeken: te verzoeken, te raadplegen
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HEMELRAAD

Wie eigenwijs de raad van velen wil verkloeken,968
moet op zijn zelfs gevaar gevoelen hoe 't beslaat.969
JUNO

970

Dat is wel billijk, maar nu lijdt de ganse staat
der wereld bij een hoofd dat eerst natuur zou stutten.971
HEMELRAAD

Wat raad? Hoe zou men best de dolle voerman schutten?972
De wagen is te wijd van honk en d'oosterpoort.
JUNO

975

De pijl, getrokken van de pees, moet immer voort.974
Het treffe wie het treff'. Men kan de vlucht niet keren.
HEMELRAAD

Laat Febus' boog dan dit met schâ en schande leren.
JUNO

Dat vreest, dat voelt hij nu, bekommerd en verbaasd.977
Doch reedste raad is nutst. Wat raad is allernaast?
HEMELRAAD

Jupijn, der goden hoofd, te horen uit den hogen.
JUNO

980

968
969
971
972
974
977
980
983

Hier komt de snelle Faam trompettend aangevlogen980
met haar klaroen die niets verzwijgt, maar alles meldt.
Wij zullen horen hoe het westwaarts is gesteld.
Dan kan men Jupiter met zekerheid berechten983
om tegen onze schijn en schaduw niet te vechten.

verkloeken: overtroeven
op zijn zelfs gevaar: met gevaar voor zichzelf
bij: door
schutten: tegenhouden
getrokken van de pees: van de boogpees afgevuurd
verbaasd: ontdaan
Faam: de Fama, de godin van het gerucht
berechten: berichten
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DE FAAM,

Juno, Hemelraad

FAAM

985

De hemel hoed' ons en de wereld voor altoos.
JUNO

Hoe dus, godin? Hoe dus verbaasd en ademloos?986
HEMELRAAD

Bedaar een poos, bedaar.
FAAM

Het is geen tijd van zwijgen.
Ik kom in aller ijl van 't westen oostwaarts stijgen.
JUNO

Hoe ging het op de reis met wulpse Faëton?
FAAM

990

Dat vraag eens! God behoed' de wereld en de zon.
JUNO

Die heeft een wagenaar. Hij zal ze wel bewaren.991
FAAM

Een dolle wagenaar, te wagen onervaren,
één die al 't aardrijk waagt op 't zorg'lijk zonnespoor.
HEMELRAAD

995

Dat 's lang gelegd en klaar. De vader reed hem voor.994
De baan werd afgemerkt met held're beeldenstarren.995
Het is geen doolhof, waar de zinnen in verwarren.996
FAAM

Een rechte doolhof voor die onbedreven gast,

986
991
994
995
996

verbaasd: ontsteld
wagenaar: wagenmenner (ironisch!)
Dat 's lang gelegd: het (zonnespoor) is lang geleden reeds gebaand; klaar: duidelijk
beeldenstarren: sterrenbeelden
de zinnen: de (menselijke) zintuigen
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een brein dat wulps en dom op geen merken past
en zich teveel vermeet.999
JUNO

Hoe voer hij toch ten leste?
FAAM

1000 'k Geleidd' hem van 't oosten in 't zuiden en naar 't westen.1000
Belieft het u, zo gunt uw postbodin gehoor.1001
De paarden trappelden en briesten eerst om door
de draaiboom van de kim in 't open veld te raken,1003
en Tethis, onbewust wat rampen haar genaken,1004
1005 ontsloot haar neef het hek. De hengst rijdt ongepord1005
het veld in, trapt de lucht. De donk're nevel wordt
gebroken van zijn borst. De paarden nu aan 't zweven,1007
van hunne vleugelen gevoerd en opgeheven,1008
spoên, rijdend uit het oost, de oostenwind voorbij.
1010 De vracht viel lichter dan voorhenen en, dat zij
niet merkten, 't juk begon de oude last te missen.
En recht gelijk een schip op 't water, door 't vergissen
des zeemans niet genoeg geballast, heen en weer1013
geslingerd wordt en danst op 't ongestuimig meer,
1015 zo schokt de wagen op en neder, en ter zijden.
De rossen rieken 't fluks en rukken voort, en rijden1016
ter baan' uit, en de hoef vergeet de eerste draf.1017
Hij schrikte zelf en mend', een voorspel van zijn straf,
de teugel niet, gelijk hem vader trouw vermaande.
1020 Al blonk het spoor, nog zag de menner op 't gebaande1020
hen niet te breidelen. De Vierster voeld' alreê1021
deez' hitte d'eerste reis en poogde zich in zee1022

999
1000
1001
1003
1004
1005
1007
1008
1013
1016
1017
1020
1021
1022

zich teveel vermeet: te veel waagt
'k Geleidd': ik volgde
postbodin: zie vs. 980-981
draaiboom: draaihek; kim: horizon
Thetis: de zeegodin Thetis, zie vs. 419; haar genaken: op haar toekomen
ongepord: zonder dat hij aangespoord moet worden
van: door
van: door
niet genoeg geballast: met ballast onvoldoende verzwaard
rieken: merken
ter baan' uit: uit het vaste spoor van de zonnewagen; de eerste draf: het normale tempo
nog: toch; zag: kon
De Vierster: het sterrenbeeld de Grote Beer, genoemd naar vier van de zeven sterren die het
vormen
d'eerste reis: de eerste keer
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1025

1030

1035

1040

1045

1024
1026
1027
1028
1030
1032
1034
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1046

te dompelen, hoewel 't haar eeuwig is verboden.
De Slang, dicht aan de Beer geplant van 't hoofd der goden,1024
ontdooide, door die gloed tot gramschap aangetergd.
De Noordboer neemt de vlucht, opdat hij 't leven bergt.1026
De droeve Faëton, zo diep in d'aardse delling1027
van boven ziende, zat gedoodverfd uit ontstelling1028
en al te sterk een dag van 't onverdraagzaam licht
verduistert door die glans zijn schemerend gezicht.1030
Nu wenst de zoon dat hij zijn vader nooit eens kende
en slechts, als Merops' zoon, ontslagen van ellende1032
te leven. Och, hij ziet te spa eens achterwaart
een lange streek en voor een langer om zijn vaart1034
te staken. Och, hij ziet dan westwaarts, dan ten oosten,
en niets dat hem in nood beschermen kan en troosten,
noch weet de teugel niet te houden, noch t'ontslaan.1037
De hemel jaagt hem schrik met stergedrochten aan.1038
't Venijnig Schorpioen steekt van zich in zijn lijden.1039
De jongen laat, verbaasd van schrik, de teugel glijden.1040
De paarden voelen 't en, van muilprang nu ontsnoerd1041
aan 't henestreven waar de drift hen henevoert,1042
zien spoor noch onspoor aan, verbijsteren, verwarren1043
en steigeren van loss' ook naar de vaste starren,1044
dan weder hoog, dan laag, waar vuur en lucht zich mengt.
De wolken roken. d'Aard' wordt van de vlam gezengd.1046
Het aardrijk splijt, en wei en beemd verbrandt tot assen.
De bossen branden, en all' akkers en gewassen.
De steden lijden last. De bergen staan in brand.

De Slang: het sterrenbeeld de Draak, zie vs. 492
De Noordboer: het sterrenbeeld Boötes, de Wagenmenner
delling: dal
gedoodverfd: doodsbleek; ontstelling: ontsteltenis
zijn schemerend gezicht: zijn verblinde ogen
als Merops' zoon: Faëton was altijd doorgegaan voor de zoon van Merops, de koning van
Ethiopië en de echtgenoot van Klymene
streek: weg; voor: vóór zich; een langer: een te lange weg
t'ontslaan: los te laten
stergedrochten: sterrenmonsters; nl. de sterrenbeelden, die vaak de vorm van gevaarlijke
dieren hebben
Venijnig: giftig; Schorpioen: het sterrenbeeld de Schorpioen
verbaasd: ontsteld
muilprang: bit
aan 't henestreven: daarheen voortjagend
verbijsteren: verliezen het overzicht
loss' [starren]: dwaalsterren
gezengd: verschroeid
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1050 De stromen drogen uit. De kil verkeert in zand.1050
De vissen liggen bloot en ademloos bezweken.
De dolfijn durft het hoofd niet uit de baren steken.
HEMELRAAD

Jupijn beschutt' ons. Zie de nood der wereld aan.
JUNO

Hoe wil deez' zonnevaart ten laatste nog vergaan?
FAAM

1055 De voedzaam' aarde hief haar aangezicht naar boven1055
en, van een koorts bereên, riep 't hoge hof der hoven1056
aldus om bijstand aan: ‘O opperste Jupijn,
verdiend' ik zulk een straf, zo kort deez' smart en pijn.1058
Doorschiet me met uw schicht, laat mij alleen verwerven1059
1060 door uwen bliksem, en geen ander vuur, te sterven.
Mijn keel is hees. De tong slaat nauwelijks geluid.1061
Mijn vlechten zien gezengd. Ik adem dampen uit.
Beloont men eind'lijk dus mijn last, geleên in 't baren,1063
de zure arbeid en het zweet van zoveel jaren,
1065 mijn boezem jaar op jaar doorsneên van schaar en ploeg?1065
Besteld' ik mens en vee niet vrucht en voer genoeg,1066
uw outer wierook? 'k Ben tevreê en hij geduldig,1067
maar aan wat misdaad zijn de brongodinnen schuldig,
de stroomgodinnen en de godheên van de zee?’1069
1070 De zee zinkt lager. Ja, de vuurvloed dreigt alreê
de hoge hemel in een zee van vuur te zetten,
want d'assen roken. Al de watergoôn trompetten:1072
‘Waak op!’ De brand steekt op, en flakkert fel en snel.
De hoop is uit, tenzij Jupijn fluks orde stell'.

1050
1055
1056
1058
1059
1061
1063
1065
1066
1067
1069
1072

kil: bedding; verkeert: verandert
De voedzaam' aarde: Vondel personifieert de aarde en stelt haar als een godin voor
van een koorts bereên: door koorts gekweld; 't hoge hof der hoven: het hof van de opperste
god
zo kort: bekort dan
schicht: bliksem
slaat: maakt
eind'lijk: ten slotte; dus: aldus
van schaar en ploeg: door de ploegschaar
Besteld': bezorgde
outer: altaar
stroomgodinnen: de godinnen van de rivieren
d'assen: noord- en zuidpool
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JUNO

1075 Mercuur, verdaag Jupijn. Wij wachten hier ter stede.1075
HEMELRAAD

Hij heeft de tijding weg. Jupijn genaakt alrede.1076
O grote koningin, u voegt het uwen heer
te prikkelen in nood tot hulp en tegenweer.1078
Belieft het u, hou aan en stel de nood voor ogen.
1080 Geen uitkomst is er dan door Jupiters vermogen.1080
JUNO,

Jupiter, Hemelraad

JUNO

Mijn bedgenoot, mijn heer, wat raad in deze stand?1081
JUPITER

Wij staken reis op reis een land, een rijk in brand,1082
en hof en toren, ook mijn eigen koor en kerken.1083
Wij spaarden heilig, noch onheilig onder 't sterken1084
1085 van 't hoogste recht, om streng door aangejaagde schroom1085
ten spiegel van elkeen 's volks boosheid bij die toom
te houden, maar nu blaakt de dolle zonnewagen1087
de ganse aardboôm en bezaait met pest en plagen
de wijde wereld, van het één aan 't ander end.
1090 Nu worden schuldig' en onschuldigen geschend.1090
Wij horen het gekerm van allerhande troepen
van volken die van oost en west om noodhulp roepen.1092
Zij schreien hemelhoog in die verlaten staat.1093
JUNO

Op dat geschreeuw verschijnt de brede hemelraad1094

1075
1076
1078
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1087
1090
1092
1093
1094

Mercuur: Mercurius, de bode der goden, zie vs. 809; verdaag: roep op
Hij heeft de tijding weg: hij heeft het bericht ontvangen
te prikkelen: aan te sporen; tegenweer: bijstand
Geen... vermogen: alleen Jupiters macht kan nog redding brengen
bedgenoot: echtgenoot
reis op reis: keer op keer
mijn eigen koor en kerken: mijn eigen tempels en heiligdommen
't sterken: het bevestigen, het handhaven
schroom: vrees
blaakt: verbrandt
geschend: geschaad
noodhulp: hulp in de nood
staat: toestand
brede: voltallige
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1095 en wacht op uw gebod en uitspraak in 't bijzonder.1095
Nu bliksem, het is nood! Nu bulder, balder, donder1096
en weerlicht! Stort nu al uw sluizen teffens uit!1097
HEMELRAAD

Tenzij uw majesteit die blinde voerman stuit
in zijnen wulpsen tocht, het is er omgekomen.1099
JUPITER

1100 Wat raad, o hemelraad? Wat best ter hand genomen?
JUNO

Zit aller goden hoofd in zijnen troon verbluft1101
van achterdocht en schroom? Zo 't hoofd der goden suft,1102
wie zal die wereldbrand uitblussen? Wie ons redden?
Dit komt van basterdbloed, van vuil' onechte bedden.
1105 Klymene, had Lucijn in uwen arrebeid1105
u niet gered, toen gij bestorven, afgeschreid1106
om noodhulp jammerde naar 's hemels hoge poorte,
had zij dit basterdzaad gesmoord in zijn geboorte,
en vrucht en moeder op één ogenblik verdaan,1109
1110 de wereld zou nu niet in lichte vlamme staan.1110
HEMELRAAD

Deez' naklacht kan ons nu geen raad noch uitkomst geven.1111
JUPITER

Neen zeker, dit 's te spa. Is iemand meer bedreven
en wijzer, laat hem raên. Men sla een middel voor.1113
Wat ons belangt, helaas, wij zien hier nauw'lijks door.1114

1095
1096
1097
1099
1101
1102
1105
1106
1109
1110
1111
1113
1114

uitspraak: oordeel
balder: bries
teffens: tegelijk
het is er omgekomen: dan is het (met de wereld) gedaan
verbluft: ontsteld, verslagen
achterdocht: vrees; schroom: vrees; suft: zich uit het veld laat slaan
Lucijn: Lucina, de godin van de geboorte; in uwen arrebeid: tijdens de bevalling
bestorven: doodsbleek
en vrucht en moeder: zowel het kind als de moeder; verdaan: gedood
lichte: laaiende
naklacht: klacht achteraf
sla: stelle
belangt: betreft
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JUNO

1115 Zo moest uw adelaar veel scherper zien van boven.
Gij trefte menigmaal de bozen, dat ze stoven1116
als assen in de wind. Sla toe, verdelg, sla dood!
JUPITER

Wie doodslaan? Febus' zoon? De vader is te groot.
JUNO

Wat gaat u over? Spreekt Jupijn nu voor een basterd,1119
1120 een onverlaat, een vloek, een booswicht, waard gelasterd?1120
JUPITER

Wie deze zoon kwetst, kwetst de vader in de zoon.
JUNO

Dit is een nieuwe spraak, onz' oren ongewoon.1122
JUPITER

'k Waardeer en weeg de zoon naar 's vaders staat en waarde.
HEMELRAAD

Verschoond' uw bliksem wel het snood gebroed van d'aarde,
1125 de bergopstapelaars, de reuzen die met kracht1125
langs hunne storrembrug niet schroomden dag en nacht1126
te stormen op uw burg om 't godendom t'ontbloten1127
van wapenen en u en teffens ons te stoten,1128
te bonzen uit de stoel, van eer en majesteit1129
1130 t'ontluisteren? Al zaagt gij d'aarde rood beschreid,1130
zij moest haar afkomst, van gebergt' bestulpt, zien smoren.1131

1116
1119
1120
1122
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131

trefte: trof; dat: zodat
Wat gaat u over: wat is er met u aan de hand
gelasterd: verdoemd
spraak: taal
de bergopstapelaars: de Giganten, aardse reuzen die de Olympus wilden bestormen en
daartoe bergen op elkaar stapelden, zie Ovidius, Metamorphosen, bk 1, vs. 151-162
storrembrug: verplaatsbare brug om bij een bestorming te gebruiken
burg: burcht
teffens: tegelijk
uit de stoel: nl. uit de troon
d'aarde: de godin van de aarde
zij: nl. de godin van de aarde, die de moeder van de Giganten is; afkomst: kinderen; van
gebergte bestulpt: onder bergen bedolven; smoren: stikken
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JUPITER

Der reuzen vijandschap verwekte 's hemels toren
tot noodweer, maar onnooz'l' en wulpse Faëton
vergrijpt zich zonder haat in 't voeren van de zon.
1135 Hij haat geen goden, noch beoorlogt hun uit boosheid.
Deez' misdaad spruit alleen uit stoute roekeloosheid.1136
JUNO

En zo al 't aardrijk bij deez' roekeloosheid lijdt?
JUPITER

Hij lijdt zelf eerst, en schreit, en is de toom al kwijt.
HEMELRAAD

Laat hem met reden dan deez' roekeloosheid boeten.
JUNO

1140 Ja treed en trap hem, trap dit basterdbloed met voeten!
Och Isis, tochtig dier, van schaamt' en eer beroofd,1141
uw tocht naar stieren kost mijn trouwe wachter 't hoofd.1142
Nog wordt ge langs de Nijl op 't outer aangebeden,1143
bewierookt en gediend in kerken en in steden.1144
1145 Wat richten basterden en boelen niet al aan.1145
Sla Faëton, of 'k wil hem met de donder slaan,
u zelf ontwapenen en uw geweer ontwijden.1147
De godheên staat geen schimp van basterden te lijden.1148
JUPITER

Niet hoger, Juno! Draag de opperste ontzag.
1150 Men waarschuw' Febus eerst.

1136
1141
1142
1143
1144
1145
1147
1148

stoute roekeloosheid: vermetele overmoed
Isis: Isis / Io, de minnares van Jupiter die door Juno in een koe veranderd is; zie vs. 319-321;
tochtig: geil
tocht: begeerte; mijn trouwe wachter: nl. Argos
outer: altaar
kerken: tempels
boelen: minnaressen
geweer: wapen; Jupiters wapen is de bliksemschicht
staat: past; schimp: schande; lijden: dulden
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JUNO

Ja, waarschuw met de slag1150
die stoute schelm, niet waard in 't leven te gedogen.
HEMELRAAD

En waarom schijnt uw hart met Febus' rouw bewogen?
JUPITER

De last der zonnevaart, het licht, werd hem betrouwd
en zijn voorzichtigheid. Hij koestert, onderhoudt
1155 de mensen en het vee. Beneem zijn hoofd die luister,
zo wordt het eeuwig nacht, zo ligt de wereld duister1156
en woest, zo wordt voor ons geen offervee geslacht.
JUNO

De Faam bewoog ons hart met ene zelve klacht
van d'aard', een moeder en voortbrengster aller dingen,
1160 want zonder d'aard', een bron van vruchtbaarheid, vergingen
de mensen, dieren en wat lucht en adem schept.1161
Vertroost z', o vader. Al het aardrijk roept en klept
de brandklok, schreeuwt zich hees, te barst' en uit de adem,
al wat natuur uit liefd' en zorge trouw omvadem1164
1165 in haren ruimen schoot, verwacht de jongste snik.1165
HEMELRAAD

Ontwaakt ge niet, verwacht het laatste ogenblik.
De hemel zal terstond in lichten brand geraken,
de dagtoorts varen in de sterrenlichten daken1168
en 't hemelse gespan. Dan zult ge noodweer biên,1169
1170 maar veel te spade naar uw hielen ommezien.1170
JUPITER

Een wulpsheid straffen, wat te dartel en vermeten?1171

1150
1156
1161
1164
1165
1168
1169
1170
1171

de slag: nl. de slag die Faëton doden zal
zo: dan
en wat: en al wat
omvadem: omvat, omsluit
de jongste snik: de laatste ademstoot, dus: de dood
de dagtoorts: de zon; de sterrenlichten daken: het door sterren verlichte hemelse paleis
gespan: uitspansel
naar uw hielen ommezien: vluchten
een wulpsheid: een jeugdige onbezonnenheid; dartel: overmoedig; vermeten: overmoedig
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JUNO

Gij klonkt Prometheus aan een steenrots, met zijn keten1172
gebonden en doorpikt van uwen adelaar
zo diep in 't hart - en niet gepijnd een enig jaar,1174
1175 maar eeuwig - om een tak aan 't zonnerad ontsteken.1175
HEMELRAAD

Gij vaagde 't aardrijk van zijn smetten en gebreken,1176
en smoord' al 't mensdom in een hoge watervloed -1177
wat suft ge nu om slechts met ene handvol bloed1178
te blussen deze zee van vuur, eer z' in koom' breken?
JUPITER

1180 Het is geraden eerst de vader zelf te spreken,
of hij bestemmen kan ter straffe van de zoon.1181
JUNO

Zie toe, beschut uw recht! Het geldt uw eer en kroon.
JUPITER,

Febus, Juno, Hemelraad

JUPITER

Hoe laat nu Febus 't hoofd zo droef en treurig hangen?
FEBUS

Der goden koning heeft de tijding al ontvangen.1184
1185 Verschoon het dat de zoon zijn vaders les niet houdt.
JUNO

De zonnewagen was de vader zelf betrouwd1186
van al de hemelraad, doch eerst op ons behagen,1187
geenszins om dit heelal op enen sprong te wagen

1172
1174
1175
1176
1177
1178
1181
1184
1186
1187

Prometheus: zie vs. 648
gepijnd: gepijnigd
een tak: Prometheus had het hemelvuur gestolen door een berkentak aan de zonnewagen te
ontsteken
vaagde: zuiverde
smoord': verdronk
suft: aarzelt
bestemmen kan ter straffe: kan instemmen met de straf
tijding: bericht
betrouwd: toevertrouwd
op ons behagen: met het goedvinden van Jupiter en Juno
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op uwen wagen, in die blinde wagenaar.1189
1190 Nu lopen hemel, aard', en zee, en lucht gevaar.
Hoe kon het godendom en mensdom dit verwachten
van zulk een god als gij? Nu steigeren de klachten
van onder door de lucht naar onze hoge stoel.1193
Wij zaten evenwel dus lang nog stil en koel.
1195 Nu perst de nood het recht te scherpen uit den hogen.1195
FEBUS

Genâ, o vader. Och verschoon uit mededogen
die ongebaarde knaap, het is zijn eerste proef.1197
JUPITER

Wat raad? Onz' rijkskroon hangt aan ene paardenhoef.1198
FEBUS

Ook 't leven van mijn zoon, nog jong en onervaren.
JUPITER

1200 Hoe sluit dit? Zal men om een enige te sparen
het al bederven en de wereld zien vergaan?1201
FEBUS

Hij is nog niet gerold ten einde van zijn baan1202
en zal afzitten, na deez' dagvaart, in het westen.1203
JUPITER

Dat is onmogelijk. Het loopt met hem op 't leste.1204
1205 Onz' oren worden door 's volks moordgeschrei verdoofd.
Hij tuimelt om en weer, en over hals en hoofd.1206
De zonnewagen moet en is alreê aan 't storten.
Het waar' u nutter hem de vleugels snel te korten
en door een korte dood te helpen uit deez' pijn,

1189
1193
1195
1197
1198
1201
1202
1203
1204
1206

op uwen wagen: nl. ten gevolge van uw gevaarlijke experiment; wagenaar: wagenmenner
van onder: vanaf de aarde
perst: dwingt; scherpen: verscherpen
ongebaarde: baardeloze
hangt: is afhankelijk
het al: het universum
gerold: gereden
afzitten: afstijgen (van de zonnewagen); dagvaart: tocht met de zonnewagen
Het... leste: hij is aan het einde van zijn krachten
over hals en hoofd: hals over hoofd
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1210 dan langer't leven uit te zetten, of de schijn1210
van 't leven, want dit kan geen naam van leven dragen.
FEBUS

'k Heb Python, oorzaak van der sterfelijken plagen,1212
doorschoten en geveld, gezuiverd berg en vliet,
gedenkt het aardrijk nu aan Febus' weldaad niet?
1215 'k Genas der mensen kwaal door vonden van artsnijen1215
en kracht van kruiden, om het krankbed in zijn lijen1216
te zalven. Ik verdreef zo lang de nare schim1217
en voerde met mijn licht de blijdschap op de kim1218
der wereld. 'k Werd alom bewierookt, aangebeden
1220 en toegejuicht van 't volk, op 't land en in de steden.
De dichters zetten op mijn harp een blijde toon,1221
en noemt men nu een feil, een misgreep van mijn zoon
- geen boosheid, maar alleen een roekeloos vermeten een gruwzaam' euveldaad? Wordt al mijn deugd vergeten?
1225 O vader Jupiter, 't believ' uw majesteit
mij aan te trekken een natuur van sterf'lijkheid
en zoon en vader met uw donderkloot te schieten,1227
want dus te leven zou een godheid zelfs verdrieten.1228
JUPITER

Indien ge raad weet, schut het hollen van uw zon.1229
FEBUS

1230 Geen wil ontbreekt m', indien men 't onheil schutten kon.1230
JUPITER

Wat wilt ge dan? Gij ziet de hemelraad verlegen.

1210
1212
1215
1216
1217
1218
1221
1227
1228
1229
1230

uit te zetten: te rekken
Python: zie vs. 241
vonden: ontdekkingen; Febus is tevens de god van de geneeskunst
het krankbed: de zieke
te zalven: verlichting te brengen; schim: duisternis
kim: horizon
harp: de harp is het atribuut van Febus als dichtersgod
donderkloot: bliksem
dus: zo
schut: beëindig
schutten: tegengaan
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FEBUS

Laat Juno door een barst van wolken en slagregen1232
de lucht verkoelen, en het brandend' aardrijk meê.
JUPITER

Geen wolken trekken naar de hemel uit de zee.
1235 Men ziet de hemel met geen donk're wolk behangen.
De gloed verteert al 't vocht. De sterren zelfs verlangen
naar enen druppel nat. De bron, die eeuwig sprong,
staat stil. De watergoôn beginnen met hun tong,
bijkans van dorst verstikt, het drabbig slijm te lekken.1239
1240 Een zware storting, bui noch regenvlaag kan strekken
tot koelnis van die gloed. Al d'aarde tot de grond
gelijkt een oven. Uit haar keel en droge mond
vliegt gloeiendige damp, en pest, en hete wasem.
Tenzij men haar verkwikk', zij geeft de laatste asem.1244
HEMELRAAD

1245 Hier geldt geen lang beraad. De wereld hangt beklemd.
JUPITER

Wij willen dat ge fluks der goden raad bestemt.1246
FEBUS

Hoe kan ik stemmen het bederf van mijn beminde1247
om een lichtvaardigheid, een roek'loos onderwinden?1248
JUPITER

Gij zult het stemmen om die algemene nood.1249
FEBUS

1250 Och Faëton, hoe kan ik stemmen in uw dood?
JUPITER

Het zij gij stemt, of zwijgt - men kan uw zoon niet sparen!

1232
1239
1244
1246
1247
1248
1249

barst: uitbarsting; Juno is de godin van het weer, zie vs. 722
lekken: likken.
Tenzij... verkwikk': als men haar geen verkoeling biedt; asem: adem
bestemt: instemt met
bederf: ondergang
onderwinden: waagstuk
stemmen: toestemmen; om: omwille van
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FEBUS

Zo straf eerst Epafus, te trots in uit te varen.1252
Uw Epafus gaf stof tot deez' vermetenheid.1253
JUPITER

Zie toe met wie gij spreekt en kwets geen majesteit!
FEBUS

1255 Verschoon mijn ongeduld. De rouw gebruikt geen rede.
JUPITER

De brand wint aan, slaat voort en steigert van beneden.
HEMELRAAD

Wij voelen 't, doch vergeefs, tenzij gij d'oorzaak blust.
FEBUS

Hij rolt al neder en genaakt de westerkust.
De zonnekloot zal haast te water gaan en zinken.
JUPITER

1260 Zo wij met enen straal hem in de afgrond klinken.1260
JUNO

Ja klink die basterd en zijn moeder in een poel!
FEBUS

Och zwijg. Mij dunkt dat ik die slag op 't hart gevoel.
JUNO

En beter dat het één gevoel dan wij te gader.
FEBUS

Och zoon, in welk een staat verlaat g' uw lieve vader.1264

1252
1253
1260
1264

trots: hoogmoedig; uit te varen: te lasteren, zie vs. 55-59
vermetenheid: waaghalzerij
straal: nl. bliksemschicht; klinken: slaan
staat: toestand
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JUNO

1265 Hoe menig vader lijdt in zijnen zoon' alleen?
HEMELRAAD

Nu Febus, hou eens op van 't ijdele gesteen!1266
JUPITER

Gij zult besluiten, of de hemelraad zal sluiten.1267
FEBUS

Ik wens de donderkloot op deze borst te stuiten.1268
JUPITER

Bestem het, Febus, of wij stemmen zonder u.1269
JUNO

1270 Vaar voort! Dit duurt te lang. Waarom dus traag en schuw
het vonnis vastgesteld? De hemelraad moet scheiden.1271
FEBUS

Zo scheid ik eerst, ga heen, en wil die slag verbeiden.1272
JUNO

Ja scheid vrij! Het is tijd. Wij zijn dit kermen moe.
HEMELRAAD

Nu vader Jupiter, hij stemt het zwijgend toe.
1275 De hemel stikt van smook en opgestegen dampen.
JUPITER

Getrouwe schildknaap, voort, verschijn! Gij wordt met stampen,1276
dat al de hemel dreunt, gedagvaard hier ten hoov'.1277
Te wapen, wapen, voort! Hier valt een vette roof
voor u te strijken, voort, gehoorzaam 't hoog vermogen.1279

1266
1267
1268
1269
1271
1272
1276
1277
1279

gesteen: gejammer
sluiten: een besluit vellen
donderkloot: bliksem; deze: nl. mijn
Bestem het: stem ermee in
scheiden: beslissen
scheid ik: woordspel: ‘ik beslis’, én ‘ik vertrek’; verbeiden: afwachten
schildknaap: bedoeld wordt Jupiters adelaar
dat: zodat
't hoog vermogen: de hoogste macht
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1280 Daar komt mijn arend met de bliksem aangevlogen,
in all' eerbiedigheid. Nu rep de vleugels vlug!
Wij willen voor de poort beschrijden uwen rug
en, zonder omzien, fluks dit bloedig treurspel sluiten,
dat zal op Faëtons en Febus' borst afstuiten.1284
REI VAN UREN

Eerste Zang
1285

Gelukkig' adelaar,
o vorst der vog'len, die, geheven
van d'aarde, door de hemel zweven,
neem nu onz' klachten waar.
Gij kunt met scherpziend' ogen
1290
de brand van aller stralen bron,1290
het steken van de middagzon
in 't hoofdpunt zelfs gedogen.1292
Gij schroomt geen wederlicht,1293
noch gloed des bliksems. Uwe veren
1295 all' and're pennen snel verteren,1295
genaken z' u te dicht.
O schildknaap van de vader
Jupijn, vol majesteit en kracht,
betoom de snelheid van uw schacht.1299
1300 Genaak het westen spader,1300
verschoon de jonge knecht.
Genâ, genâ, geen recht!
Eerste Tegenzang
Betoom uw snelle vlucht.
Waarom zo heftig toegeschoten
1305 met bliksemschut en donderkloten1305
door 't gloeien van de lucht?
Wat lust u roof te halen

1284
1290
1292
1293
1295
1299
1300
1305

dat zal [...] afstuiten: dat (‘bloedig treurspel’ - vs. 1283) zal een einde vinden
aller stralen bron: nl. de zon
in 't hoofdpunt: op het hoogste punt aan de hemel
wederlicht: weerlicht, bliksem
all' and're pennen: alle andere vogels; verteren: vernietigen
schacht: pijl, nl. bliksemschicht
spader: later
donderkloten: bliksemschichten
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op Febus' afkomst, op het bloed
van Jupiter, wiens torengloed1309
1310 geen grenzen kent, noch palen?
De zon heeft nooit ontdekt1311
aan Juno Jovis' snoeperijen,1312
boelering en ontuchtig vrijen,1313
noch hare wraak gewekt.
1315 Jupijn, nu t'ongeduldig,
te streng in 't straffen van een zaak,
meedogenwaardig, vlamt op wraak1317
des jong'lings, al t'eenvuldig.1318
Een god die 't al beheerst
1320
bestraff' zichzelve eerst.
Tweede Zang
Had Faëton Jupijn
gewelkomd aan de dis, geladen
met mensenvlees, aan spit gebraden,
en, onder schone schijn
1325 van heus onthaal, besloten
bij nacht de grote dondergod1326
al stil te stoten door de strot,
daar hij van slaapnat lag begoten,1328
gelijk het wrede dier1329
1330 Lykaon hem zo hels onteerde1330
en hierom in een wolf verkeerde,1331
gestraft door 't hemels vier wij zouden dus niet kermen
om Faëton, die nauw'lijks leeft
1335
en reê de dood geladen heeft,1335

1309
1311
1312
1313
1317
1318
1326
1328
1329
1330

1331
1335

torengloed: gloeiende toorn
ontdekt: geopenbaard
Jovis': Jupiters
boelering: overspel
wraak: hier: bestraffing
al t'eenvuldig: al te onervaren
dondergod: de god van de donder, dus: Jupiter
slaapnat: een slaapdrank
het wrede dier: na zijn poging Jupiter te vermoorden werd Lykaon (zie vs. 1330) in een wolf
veranderd
Lykaon: de koning van Arcadië; nadat hij Jupiter een maaltijd van mensenvlees had voortgezet,
heeft hij een poging gedaan hem om het leven te brengen, zie Ovidius, Metamorphosen, bk
1, vs. 209-243
verkeerde: veranderde
en reê... heeft: de dood al met zich meedraagt
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te bergen en beschermen.
Hou dragend en vaar slim!1337
Zo wint de zoon de kim.1338
Tweede Tegenzang
Apollo voelt nog hoe
1340 de felle pijl der dart'le liefde
hem onlangs in het harte griefde.1341
Deez' wond is nauw'lijks toe.
Hij voelt, hetwelk ons deerde,
de nasmart en kwetsuur, geleên
1345
om Peneus' dochter, toen z' in een1345
laurierboom snel verkeerde.1346
Hij staakt' al 't zanggeluid
en hing de harp aan lauwerbomen
om 't lieve pand zijn liefd' ontnomen
1350
en zag er deerlijk uit.1350
Och treffen donderslagen
de zoon, alleen van hem bemind,
hoe zal het vaders hart zijn kind,
dat hemels pand, beklagen.
1355
Och adelaar, verschoon,
verschoon toch Febus' zoon.
Slotzang
De schildknaap, zwanger van gods donder
en bliksem, acht onz' klachten niet.
Het aardrijk wacht de slag hieronder.
1360
De vogel streeft al voort en schiet
voorover naar de westerstreken,
hij achterhaalt de zonnetoom.1362

1337
1338
1341
1345

1346
1350
1362

Hou dragend... slim: hou langzaam voor de wind en vaar schuin (laveer)
Zo wint... kim: op die wijze bereikt de zoon de horizon in het westen
griefde: verwondde
Peneus' dochter: Daphne (Grieks: laurier), de dochter van de riviergod Peneus; op het moment
dat Apollo haar wilde omhelzen veranderde zij in een laurierboom, zie Ovidius,
Metamorphosen, bk. 1, vs. 452-568
verkeerde: veranderde
deerlijk: meelijwekkend
de zonnetoom: de zonnewagen
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Indien Jupijn koom' uit te breken
met donder, zal men stroom op stroom,
1365 stortregens uit de lucht zien bruisen
en koelen deze wereldkoorts,
die brand van kerken, hoven, huizen,
en Febus horen hoe zijn toorts1368
in 't water kist. Vertoeft niet langer.1369
1370 Daar barst de lucht, van weerlicht zwanger.

1368
1369

en Febus horen: en Febus zal horen
kist: sist
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Vijfde bedrijf
DE FAAM,

Febus

FAAM

Ik blaas klaroen van vreugd. Nu weer ‘Iô Paian’1371
gezongen, dat het klink' en 't hemelse gespan1372
de weergalm zevenwerf terugkaats' heen en weder.
De dolle wagenaar wordt met een ruk de veder,1374
1375 de slagpen uitgerukt. Een hele wereldplaag,
een wreder Python kreeg een zwaarder nederlaag.
Men ere Jupiter in kerken en in koren.1377
FEBUS

Och Faëton, helaas, ter kwader uur geboren
tot zulk een ongeval, ter schande van mijn naam.
1380 Kom herwaarts aan, ontvouw m', onwellekome Faam,1380
hoe deerlijk Faëton, mijn afkomst, kwam te sneven.1381
FAAM

De dondergod kwam op zijn arend nederstreven
en zag de wagenaar neerhangen, doods van schroom,
op 't hollend rad, ontbloot van zweep, en toorts, en toom,1384
1385 berookt, gezengd, gebraên van hitt', en afgeronnen.1385
Hij had de westkim en de avond schier gewonnen,1386
wanneer Jupijn, van toorn ontstoken, brult en bruist,1387
de rode bliksem vat in zijne rechte vuist1388

1371
1372
1374
1377
1380
1381
1384
1385
1386
1387
1388

Iô Paian: zie vs. 240
gespan: uitspansel
wagenaar: wagenmenner
in kerken en in koren: in tempels en heiligdommen
herwaarts aan: hierheen
deerlijk: jammerlijk; sneven: sterven
't hollend rad: de op hol geslagen wagen
afgeronnen: ten einde gerend
westkim: westerhorizon; schier: bijna; gewonnen: bereikt
wanneer: toen; bruist: raast
rechte: rechter
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en driemaal wikte van zijn oortip, driemaal mikte,1389
1390 zo vreselijk dat zelfs de Hemelschutter schrikte.1390
Ten laatste schoot hij toe. De donder sloeg geluid.
Zo bluste 't ene vuur terstond het ander' uit.
De bliksem sleept' een streek van weerlicht, blauw als zwavel,
en rood, na in zijn vlucht. De slag werd op de navel1394
1395 der aarde zelfs gevoeld. De zonnepaarden staan
verbaasd en steig'ren op elkand'ren blind'lings aan.1396
Zij schudden 't juk af van de nek, een wijl aan 't roken,1397
en spatten buiten hun garelen, nu gebroken.
Hier ligt de breidel, daar de dissel van zijn as
1400 gesprongen, ginder spaak en rad. De wagen was
geradbraakt van die slag en lag gestrooid aan stukken.1401
FEBUS

Och Faëton, uw val zal vader eeuwig drukken.
Helaas, waar bleef mijn zoon? Hoe was 't met hem gesteld?
FAAM

Het gouden haar gebrand. De grote schoonheid smelt,
1405 gelijk een wassen beeld het vuur te na gekomen.
Hij stort voorover, dat zelfs hemeldieren schromen,1406
gelijk een held're ster omhoog bij nacht verschiet,
eerst hangt en twijfelt of zij vallen wil of niet.
Hij plompt in d'Eridaan, van zulk een slag gebroken.1409
1410 Die spoelt de rook af van zijn aanzicht, onder 't smoken.
De watergodheên van Hesperië, begaan1411
met hem, begraven 't lijk. De moeder ziet het aan
met hare dochteren en missen hun beschermer.
Zij lezen 't grafschrift, fluks gehouwen op het marmer:
1415 ‘Hier rust de voerman van zijn vaders rijke zon.
Itaalj' is 't kerkhof van de stoute Faëton.’1416

1389
1390
1394
1396
1397
1401
1406
1409
1411
1416

wikte: de afstand schatte
de Hemelschutter: het sterrenbeeld de Boogschutter
de navel: het midden
verbaasd: overdonderd
roken: uitdampen
geradbraakt van: verwoest door
hemeldieren: nl. de sterrenbeelden van de dierenriem
d'Eridaan: de Eridanus, een mythologische rivier die met de Po vereenzelvigd wordt
Hesperië: het avondland, daar waar de zon ondergaat
stoute: overmoedige
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FEBUS

Och Faëton, mijn hart ligt in uw hart begraven.
Dat komt van al te hoog, te roekeloos te draven.
Hoe voer Klymeen' in 't eind, bezweken door die rouw?1419
FAAM

1420 Zij smelt van groot misbaar in tranen, d'arme vrouw,
in wie de liefde nog het sterven tegensportelt.1421
De drie gezusters, met de voeten diep geworteld
in d'aarde, worden met een dorre schors bedekt.
De moeder ziet de schors, die over 't aanzicht trekt,
1425 en kust de stervenden, tot stervens toe beladen.1425
Zij grijpt het vloeiend haar, maar grijpt een handvol bladen.
Zij poogt de popelschors te rukken van de borst,1427
maar 't is te spa en zij t'onmachtig bast en korst
te rukken van de buik. Zij ziet de poez'lig' armen
1430 verkeerd in takken. Och zij kon ze niet beschermen.1430
De tranen biggelen als brandsteen in de zon.1431
Daar ligt nu al uw hoop gesmoord in Faëton.
FEBUS

Och, kon Klymene niet de schors van 't lichaam rukken?
FAAM

De dochters schreeuwden: ‘Wee, o wee, hou op van plukken!
1435 Verschoon ons. Moeder, och, hoe scheurt g' ons zo verwoed?]
Gij breekt de takken, op de takken volgt het bloed,
als uit een verse wond. Och, leer uw leed gedogen.’1437
De boomschors sluit terwijl de mond en luikt haar ogen.1438
Toen kwam er Cycnus bij, de koning over 't rijk1439
1440 van Ligurie, in aard neef Faëton gelijk.
Deez' klaagd' en jammerd' om zijn bloetverwanten droever,
waarop de stroomgalm langs de Eridaanse oever1442
hem telkens antwoordd'. En dus klagend op het ruim,

1419
1421
1425
1427
1430
1431
1437
1438
1439
1442

voer: verging het
het sterven tegensportelt: tegen de dood worstelt
beladen: bedroefd
popelschors: de schors van populieren
verkeerd: veranderd
brandsteen: barnsteen
gedogen: verdragen
terwijl: onderwijl; luikt: sluit
Cycnus: de trouwe vriend van Faëton en koning van Ligurië
stroomgalm: de echo langs de rivier; de Eridaanse oever: zie vs. 1409
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verandert al zijn vel en haar in zwanenpluim,1444
1445 het lichaam in een zwaan. Toen vloog ik herwaarts hene.1445
FEBUS

Och Faëton, mijn zoon, och bedgenoot Klymene,1446
och dochters, Cycnus och, och heilloos bliksemvier!
Gij Hemeluren, brengt mijn rouwesluier hier.
De vreugd is uit. 't Is tijd mijn aangezicht te dekken.
1450 Deez' rouwesluier kan een regenboog verstrekken,
waarachter Febus' glans der sterfelijken oog
ontschuilt en 't volk misgunt mijn stralen van omhoog
om hun ondankbaarheid. Het lust me nu te treuren,
de lokken uit het hoofd te trekken, 't kleed te scheuren,
1455 te huilen door 't gewelf des hemels zonder end.
Och, dochters, popelbos, och Faëton, geschend,1456
gebliksemd, och mijn zoon, och waart ge nooit geboren.
Was mij dit ongeluk, dit hartewee beschoren?
Is dit rechtvaardigheid? Is 't hemels hof zo dra1459
1460 verkeerd in een gerecht van wraak en ongenâ?1460
JUPITER,

Hemelraad, Febus

JUPITER

Wij komen uwen rouw meedogende beklagen.
HEMELRAAD

En wensen u geduld en kracht om dit te dragen,
zo kloek en ongestoord, gelijk een godheid voegt,
die onbezweken aan der goden wil genoegt.1464
JUPITER

1465 Dat 's recht en billijk, en Jupijn zijn eer gegeven.
HEMELRAAD

Men kan, noch mag de wil der goden wederstreven.

1444
1445
1446
1456
1459
1460
1464

zwanenpluim: zwanenveren
herwaarts hene: hierheen
bedgenoot: echtgenote
popelbos: populierenbos
zo dra: in zo korte tijd
verkeerd: veranderd
genoegt: zich onderwerpt
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JUPITER

Wat onherstelbaar is wordt met geen rouw geboet.1467
HEMELRAAD

Hij mat vergeefs zich af wie hier nog tegen wroet.
JUPITER

Het tegenworstelen kan lijden slechts bezwaren.1469
HEMELRAAD

1470 Gij stelde menigmaal uw harp en taaie snaren1470
op enen rechten toon, nu stel uw droefheid maat,
ten spiegel van elkeen, en schuw dit ongelaat.1472
JUPITER

Gij kunt met artsenij een anders smart verzachten.1473
HEMELRAAD

Genees uzelve nu en wil geen raad misachten.
JUPITER

1475 Wie zijnen rouw voedt, voedt een open wond in 't hart.
HEMELRAAD

Genees uw hartskwetsuur, zo raakt g' uit deze smert.
JUPITER

Met jammeren wordt niets gebeterd, niets gewonnen.
HEMELRAAD

Men vindt geen eind aan 't werk dat telkens wordt begonnen.
JUPITER

Gij schudt het hoofd en kunt tot genen troost verstaan.1479

1467
1469
1470
1472
1473
1479

geboet: hersteld
bezwaren: verzwaren
harp: zie vs. 1221
ten spiegel van: als voorbeeld voor; dit ongelaat: deze onpassende houding
een anders: van iemand anders, zie vs. 1215
tot [...] verstaan: luisteren naar
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HEMELRAAD

1480 Ai, zit niet langer stom, de vader spreekt u aan.
JUPITER

Wie kan u helpen, zo de rouw naar niemand luistert?
HEMELRAAD

Leg af de sluier die uw helderheid verduistert.
JUPITER

Rijs op, rijs op. Gij valt de rouw te streng en straf.1483
FEBUS

Ik leg in eeuwigheid, ik zweer 't, de rouw niet af!
HEMELRAAD

1485 Ai, zweer niet roek'loos, laat u raden en gezeggen.1485
FEBUS

Zwijgt stil, het is geen tijd de sluier af te leggen.
JUPITER

Gij kunt de wereld weer verheugen in de druk.
FEBUS

Wat wereld, die nog lacht in Febus' ongeluk?
HEMELRAAD

De wereld zonder u kan lust, noch leven scheppen.
FEBUS

1490 Zij kan, tot mijn verdriet, met lust de brandklok kleppen.1490
JUPITER

Uit hoge nood, geenszins uit lust tot uw verdriet.

1483
1485
1490

Gij... straf: u rouwt al te zeer
gezeggen: overtuigen
kleppen: luiden
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HEMELRAAD

Dat onweer is voorbij, dat 's over, dat 's geschied.
FEBUS

Het onweer in mijn hart begint eerst op te steken.
JUPITER

Wij vlogen t'zamen hier, om deze slag te breken.
FEBUS

1495 Wie komt er? Die mij trof met zulk een donderslag?1495
JUPITER

Met uw bestemming en een onderling verdrag.1496
FEBUS

'k Heb Faëtons bederf, een moord, niet willen stemmen.1497
HEMELRAAD

Het hollend zonnepaard was anders niet te temmen.
FEBUS

Nu is het zonnepaard getemd en neergeleid.
1500 Wat eist men meer van mij? 'k Verdroeg dat onbescheid.1500
JUPITER

Dat gij uw ambt bekleedt en 't weder op laat klaren.1501
FEBUS

Ik heb dat lastig ambt bekleed een rij van jaren
van 's werelds aanvang, en nooit dag, nooit uur gerust
en word dus snood beloond. Zo u de moeite lust,
1505 of iemand anders, laat hem deze last aanvaarden
en, lerende de aard, de kracht der zonnepaarden,
gevoelen of deez' knaap verdiende dus geschend1507
te liggen, die te slap de wagen heeft gemend.1508

1495
1496
1497
1500
1501
1507
1508

donderslag: bliksemschicht
bestemming: toestemming
bederf: ondergang; stemmen: toestemmen
onbescheid: wrede bejegening
bekleedt: waarneemt
gevoelen: beoordelen
te slap: te weinig doortastend
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En is Jupijn belust de gloênde vlammenteugel
1510 te houden, dat hij leer' met bliksemen de vleugel1510
van Febus' lieve zoon, om zulk een stout bewind,1511
te korten, dat hij leer' een vader van zijn kind1512
beroven. Faëton, och waart ge nooit geboren.
'k Heb mijnen Faëton, mijn Faëton verloren.
1515 Och Faëton, hier staat de bliksem die u trof.
Ik wellekomd' u flus met blijdschap in mijn hof,1516
nu zijt g' een stinkend lijk. Waar zijt ge toe gekomen?
Uw zusters om uw graf, verkeerd in popelbomen,1518
beschreien uwen val en onverdiende dood.
1520 De moeder, die u dacht te vangen in haar schoot,
gelijk een avondzon in 't zinken nog t'onthalen,
zag u neertuimelen en zulke schone stralen,
de stralen van uw jeugd, verdrinken in de vliet.
Zij hoord' u plompen in het water. O verdriet,
1525 mijn afkomst ligt er toe. Kan Febus dit vergeten?1525
En wordt me mijnen rouw, die billijk is, verweten,
gelijk een ongelaat dat genen vader past?1527
En durft de hemelraad mijn onverzetb're last,
mijn al te lastig pak met schimpen nog bezwaren?1529
1530 Verscheur uw rouwgewaad en sluier. Trek uw haren,
eerst stralen, uit uw hoofd. De vierde hemel schrei',1531
en voer' in eeuwigheid hierna de rouwlivrei,1532
getuige van mijn rouw. Al d'aard', in rouw gezeten,
in nare duisternis verlaten en vergeten,
1535 gevoele wat het is, en in heeft, mijnen zoon1535
te moorden, mijne zon te raken aan haar kroon.
Ik zweer in eeuwigheid geen ogen toe te lichten
en wil voor godheên, noch Jupijn, noch niemand zwichten.

1510
1511
1512
1516
1518
1525
1527
1529
1531
1532
1535

dat hij leer': dat zal hem leren
om: omwille van; stout bewind: overmoedige onderneming
dat hij leer': dat zal hem leren
flus: onmiddellijk
verkeerd in popelbomen: veranderd in populieren
mijn afkomst ligt er toe: mijn nakomeling is bezweken
ongelaat: onpassende houding
schimpen: verwijten
De vierde hemel: volgens de astronomische opvattingen van de Oudheid stond de zon in de
vierde hemelsfeer, zie vs. 425
rouwlivrei: rouwkleed
in heeft: betekent
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JUPITER

Nu zoon, al hoog genoeg! Bedaar en vaar niet voort!
1540 Gij hebt mijn onschuld en uw vaders recht gehoord.1540
't Gebieden staat aan mij, nog kom ik ned'rig smeken
en daal uit mijnen troon zo laag. Nu hoor me spreken.
Gij hoort de hemelraad die u ootmoedig bidt.
Gij ziet hoe 't mensdom droef in duisternisse zit
1545 en zonder vuur en licht. Wat nog in d'ogen blikkert
is 't overschot des brands, dat nog een weinig flikkert
en flonkert uit zijn as. De wereld ligt onteerd.
Zij schijnt haar eerste vorm te derven en gekeerd1548
in d'oude woestheid en een baaierd, eerst geworden.1549
1550 Herstel 't geradbraakt', en de wagen in zijn orde.
Herspan de paarden, nog verbijsterd en gezengd.1551
Wis af uw tranen en de dauw die 't oog besprengt.
Wij smeken u gij wilt u naar onz' bede neigen,
of wacht de tweede slag. Gehoorzaam eer we dreigen!
1555 Jupijn gedoogt geen schimp, noch al het godendom.1555
Rijs op, wij volgen u! Rijs op, de dag is om!
Hij gaat. Elk spieg'le zich aan 't graf dat jong en oud zeit:1557
‘Itaalj' is 't kerkhof van de roekeloze stoutheid.’1558

1540
1548
1549
1551
1555
1557
1558

onschuld: verontschuldiging, uitleg
eerste: vroegere
d'oude woestheid: de aanvankelijke chaos; voor het onstaan van de wereld heerste er chaos
in het universum, vergelijk ook vs. 904-905; baaierd: chaos; eerst geworden: zojuist ontstaan
verbijsterd: aangeslagen
schimp: hoon
zeit: zegt
roekeloze stoutheid: vermetele overmoedigheid, zie vs. 1416
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Nawoord
Hoe ziet een goede tragedie eruit? Deze vraag heeft Joost van den Vondel (1587-1679)
tot op hoge leeftijd beziggehouden. De Amsterdamse dichter schreef niet minder dan
32 treurspelen: 24 oorspronkelijke drama's en acht vertalingen van voor het merendeel
klassieke toneelstukken. In zijn lange toneelcarrière, die een kleine zestig jaar besloeg,
experimenteerde hij met nieuwe vormen en verrassende structuren. Daarbij beproefde
Vondel zijn krachten op verhaalstoffen waaraan maar weinigen zich in de zeventiende
eeuw waagden. Meer dan eens ook stak hij zijn licht op bij in zijn tijd invloedrijke
toneeltheoretici, zoals de internationaal vermaarde Daniël Heinsius (1580-1655) of
de Amsterdamse hoogleraar Gerardus Joannes Vossius (1577-1649). De vruchtbare
toneeldichter vond uiteindelijk een weg die hem te midden van zijn vakbroeders
uniek maakt. Dat gaat zich na 1640 steeds duidelijker aftekenen, wanneer de auteur
dankzij zijn uit 1639 stammende vertaling van Sophocles' Elektra op het spoor van
de Griekse toneeldichtkunst gebracht is.
Terwijl de meeste zeventiende-eeuwse toneelauteurs op dat moment nog steeds
de Romeinse dichter Seneca, wiens tragedies vrijwel overal in Europa ongemeen
populair waren, als hun grote voorbeeld zagen, oriënteerde Vondel zich op de Griekse
toneeltraditie, speciaal op Euripides en de zo-even genoemde Sophocles. Tijdens de
jaren vijftig en zestig zagen treurspelen van zijn hand het licht die niet meer
gekenmerkt worden door de voor Seneca typerende statische opzet en de retorische
toonzetting. Vondel wil onmiskenbaar méér dan een opeenstapeling van lange
weeklachten en gedetailleerde beschrijvingen van leed in de meest pathetische
bewoordingen. Voor hem blijken vooral gewetensconflicten belangrijk te zijn en in
vrijwel al zijn drama's uit de jaren na 1640 voert hij dramatis personae ten tonele
die op het punt staan een beslissing te nemen die hun leven ingrijpend zal veranderen.
Een beslissing ook die vérgaande morele implicaties heeft en die de protagonisten
niet zelden in het diepste ongeluk stort.
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1 Het dilemma als tragisch motief
Ook in Jeptha, of offerbelofte (1659), Koning David hersteld (1660) en Faëton, of
roekeloze stoutheid (1663) blijkt hoeveel er Vondel aan gelegen is personages voor
het voetlicht te brengen die worstelen met hun geweten en die zich voor zware en
schijnbaar onmogelijke keuzes geplaatst zien. De enige manier waarop deze
personages zich uit het dilemma kunnen redden waarvoor ze zich gesteld zien, ligt
besloten in grote persoonlijke offers die ze idealiter zouden moeten brengen. Maar
Vondels toneelkarakters uit de laatste twintig jaar van zijn toneelcarrière tonen zich
nimmer in staat tot deze offers. Zo komen ze allemaal tot een keuze die moreel gezien
onjuist is en waardoor ze het ongeluk zogezegd over zichzelf afroepen. In principe
geldt dat ook voor de hoofdpersonages van de drie tragedies in deze uitgave,
respectievelijk de oudtestamentische ‘richter’ Jeptha, de legendarische joodse koning
David en de klassiek-mythologische zonnegod Apollo, die bij Vondel overigens
Febus heet, naar het Griekse Φοιβος [foibos], de stralende.
Alledrie worden zij in een heikele situatie gemanoeuvreerd die erin bestaat dat ze
gedwongen worden te kiezen tussen aan de ene kant hogere, abstracte belangen en
aan de andere kant het leven van hun eigen zoon of dochter. Jeptha moet beslissen
wat belangrijker voor hem is: zijn persoonlijke relatie tot God of zijn enige dochter
Ifis. De ongelukkige vader dreigt haar namelijk aan de dood te verliezen wanneer
hij God dient zoals hij denkt dat dat van hem verwacht wordt. Heeft Jeptha's dilemma
een religieus karakter, bij David spelen in de eerste plaats politieke belangen een rol.
Hij moet kiezen tussen het leven van zijn zoon Absalom en het voortbestaan van zijn
koninkrijk dat ten onder dreigt te gaan wanneer er niet hard wordt opgetreden tegen
de opstandige jongeman die zijn vader van de troon wil stoten. Febus ten slotte raakt
in een niet minder gecompliceerde problematiek verzeild. Van hem wordt verlangd
dat hij zijn goedkeuring hecht aan een noodplan om de wereld, die door een enorme
zonnebrand ten onder dreigt te gaan, te redden. De aarde en haar bewoners kunnen
evenwel alleen voor de ondergang behoed worden wanneer Febus aanvaardt dat
daarbij zijn zoon Faëton het leven zal laten. Ook hij wordt zo geconfronteerd met
twee onverenigbare feiten en dat maakt hem - net als Jeptha en David - weinig minder
dan wanhopig. Natuurlijk is de zonnegod bereid aan de redding van de wereld mee
te werken, maar dat daarvan zijn zoon het slachtoffer zou moeten worden, kan hij
moeilijk, of beter gezegd in het geheel niet verkroppen.
Het zijn bijna onmenselijke beslissingen waar Vondel zijn protagonisten
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voor plaatst: God naar eer en geweten dienen (Jeptha), de staat voor de ondergang
behoeden (David) en het voortbestaan van de wereld veiligstellen (Febus) - maar dat
alles ten koste van een eigen kind! Het lijdt geen twijfel dat de Amsterdamse auteur
met opzet voor deze extreme situaties gekozen heeft, want ze stellen hem in staat
personages op de planken te brengen die door heftige gevoelens worden verscheurd.
Jeptha, David en Febus tonen zich - uiteraard, moet men eigenlijk zeggen - allen ten
zeerste aangedaan door de dreigende dood van achtereenvolgens Ifis, Absalom en
Faëton, een dood waarvoor zij zich in eigen persoon bovendien
(mede-)verantwoordelijk weten. Het valt in het oog dat Vondel in de drie hier ter
discussie staande treurspelen geen gelegenheid onbenut laat om de kracht van de
liefde die ouders voor hun kinderen voelen te onderstrepen. Zo heet het in de Opdracht
bij Koning David hersteld dat de mens ‘nergens gevoelijker [lijdt] dan in het hart
van de ouders om de kinderen in lijden’. (Opdracht, r. 15-16) Hoeveel waarheid er
in deze woorden schuilt, mag blijken uit de vertwijfeling die zich van Jeptha, David
en Febus meester maakt, wanneer het steeds duidelijker wordt dat de dood van hun
zoon of dochter onvermijdelijk zal zijn. Ze zijn nauwelijks bestand tegen de
emotionele druk die op hen rust en krijgen van Vondel opmerkelijk veel ruimte om
lucht te geven aan hun gevoelens van leed, dan wel vrees voor de dingen die komen
gaan.
Voor Vondel wordt een goede tragedie speciaal ook gekenmerkt door een
overtuigende uitbeelding van sterk aangezette emoties, emoties zoals die bijvoorbeeld
voortvloeien uit de dilemma's die typerend zijn voor de meeste van zijn latere
treurspelen. Met tevredenheid merkt hij in het ‘Berecht’ bij Jeptha derhalve op dat
‘de hartstochten’ in dit drama ‘woelen, tuimelen en barnen’. (‘Berecht’, r. 109-110)
Ze staan garant voor meeslepend toneel dat het schouwburgpubliek niet alleen in
zijn ban houdt, maar ook heftig zal beroeren. Want zoveel staat wel vast: de
uitbeelding van de hartstochten - een begrip dat in de zeventiende eeuw als
verzamelnaam voor alle menselijke gemoedsaandoeningen gebruikt wordt - is bij
Vondel geen doel in zichzelf, maar beoogt de emotionele beleving van een toneelstuk
bij het publiek te intensiveren. De toeschouwers moeten zogezegd mee-voelen, of
zelfs mee-lijden met de tot wanhoop gedreven dramatis personae. Vondel construeert
het handelingsverloop van zijn drama's in dat verband zodanig dat het publiek
uitgenodigd wordt zich te verplaatsen in de persoon van Jeptha, David en Febus.
Hoe zou een vader zich voelen die zich voor een vergelijkbare keuze gesteld ziet als
dit drietal? Hoe ook zouden de toeschouwers zich zélf voelen, wanneer zij gedwongen
zouden worden over leven en dood van hun eigen kinderen te beslissen?
In de latere treurspelen van Vondel draait het vrijwel altijd om dit soort complexe
vragen en de dichter stelt alles in het werk om te bereiken dat de toeschouwers zich
met zijn personages - om een modern woord te gebruiken -
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identificeren. Daartoe laat hij het volle licht vallen op de twijfels, de angsten en het
verdriet van zijn protagonisten, die op die manier als bij uitstek genuanceerde
persoonlijkheden uitgewerkt worden. Het zijn mensen die vaak niet weten wat ze
moeten doen, geen helden of heiligen, maar mensen van vlees en bloed, mensen ook
in wier gewetensnood en innerlijke worsteling de toeschouwers zichzelf kunnen
herkennen. Is men eenmaal zover gekomen, dan is de stap om met personen als
Jeptha, David en Febus ‘mee te voelen’ en ‘mee te lijden’ geen al te grote meer. Het
verdriet en de twijfel van Jeptha, David en Febus zullen de toeschouwers onder die
omstandigheden als het ware zélf ondergaan en zij zullen hun gemoedsgesteldheid
op zichzelf projecteren. Dit laatste lijkt precies hetgeen te zijn wat de dichter beoogde.
Voor hem is de tragedie een literair genre waarin het eerst en vooral om emoties
gaat, emoties bij de dramatis personae, maar óók bij de toeschouwers. Het is Vondel
erom te doen het gemoed van zijn publiek te bespelen, wat nog eens onderstreept
wordt door een belangrijk fragment in het al genoemde ‘Berecht’ bij Jeptha. Daar
gaat de auteur expliciet in op de emotionele werking van het treurspel en leest men
dat een toneeldichter vóór alles ‘mededogen’ en ‘schrik’ (‘Berecht’, r. 123 ) moet
nastreven, hartstochten die een sterke emotionele betrokkenheid van het publiek bij
het wel en wee van de dramatische protagonisten garanderen.
Neemt Vondel in de zeventiende eeuw nu een bijzondere positie in met zijn claim
dat het treurspel emoties uitbeeldt om ze bij het publiek in gang te zetten? Het ligt
er maar aan hoe men deze vraag bekijkt. Vergelijkt men Vondel met toneeldichters
van een eerdere generatie, dan kan men stellen dat de standpunten van de
Amsterdamse dichter wel degelijk vernieuwend genoemd mogen worden. Zo gaat
het bijvoorbeeld ook bij P.C. Hooft (1581-1647), G.A. Bredero (1585-1618) en
Samuel Coster (1579-1665), wier drama's allemaal tijdens de eerste twintig jaar van
de zeventiende eeuw het licht zagen, om een overtuigende uitbeelding van menselijke
emoties. Maar er is een opvallend verschil. De zojuist genoemde toneelauteurs willen
hun toeschouwers in veel mindere mate emotioneel bespelen dan dat dat dertig,
veertig jaar later bij Vondel het geval zal zijn. Hooft, Bredero en Coster beogen het
publiek primair te onderwijzen en in hun toneelstukken blijkt het om de vraag te gaan
hoe de mens op de juiste wijze met zijn emoties dient om te gaan, óók, of misschien
wel juist wanneer die ogenschijnlijk zo heftig zijn dat ze nauwelijks nog in bedwang
gehouden kunnen worden.
Zet men daarentegen Vondels denkbeelden af tegen de ideeën van dichters die net
als hij rond het midden van de zeventiende eeuw actief zijn, dan springen opmerkelijke
parallellen in het oog. Want ook een auteur als Jan Vos (ca. 1620-1667) - de
ongetwijfeld populairste toneeldichter uit de jaren veertig, vijftig en zestig - stelt
zich op het standpunt dat een tragedie moet ontroeren en dat de toeschouwers
emotioneel in beslag genomen dienen te worden door de
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dramatische verwikkelingen. Maar toch is er een wezenlijk verschil, en dat betreft
de wijze waarop emoties bij het publiek in gang gezet zouden moeten worden. Vos
pleit voor allerlei visueel spektakel en de plastische uitbeelding van horror. Als er
genoeg kunstbloed op het podium vloeit en de toeschouwers direct getuige gemaakt
worden van moord en doodslag, van verminkingen en martelpartijen, dan zal het in
zijn ogen met de emotionele betrokkenheid van het publiek wel goed komen. Men
zal huiveren bij het zien van zoveel afschuwelijke taferelen, en gevoelens van
medelijden ontwikkelen met de personages die het slachtoffer van een onmenselijke
wreedheid worden.
Op dit punt opteert Vondel voor een principieel andere weg en hij wijst het visuele
effectbejag van dichters als Jan Vos van de hand. In zijn ogen volstaat het wanneer
de voorbereidingen voor een offerdood getoond worden en is het absoluut niet nodig
- zelfs ongewenst - dat een onthoofding of het levend verbranden van een aan God
gewijde persoon als zodanig in scène gezet wordt. Neen, Vondel kiest voor
onmiskenbaar soberder middelen. Het laat zich eenvoudig vaststellen dat vooral de
dilemma's in zijn latere toneel een essentiële rol spelen wanneer het erom gaat de
door hem wenselijk geachte emoties bij het publiek te genereren. De innerlijke strijd
waaraan de meeste van zijn hoofdkarakters onderworpen worden heeft een
structuur-bepalende betekenis voor het handelingsverloop van de betreffende
treurspelen. De veelal omstandig verwoorde twijfels van Vondels protagonisten, de
pogingen die zij doen om bij derden hulp te vinden en de discussies die zij voeren
met tegenspelers die hen in hun keuze ondersteunen of hen juist op andere gedachten
proberen te brengen - het zijn de eigenlijke bouwstenen van de intriges van tragedies
als Jeptha, Koning David hersteld en Faëton. En juist in deze dilemma's ligt een
emotioneel potentieel besloten dat van een heel andere aard is dan de in Vondels
ogen goedkope schokeffecten van Jan Vos. Doordat zijn hoofdpersonen hun gemoed
stap voor stap blootleggen, en gezien de identificatiemogelijkheden die dat te bieden
heeft, kunnen de emoties tot ontwikkeling komen die Vondel zo wezenlijk acht voor
de dramatische dichtkunst.
Komt men in het licht van de voorgaande beschouwingen nog eens terug op de
vraag waarmee dit nawoord opende, dan is het inmiddels mogelijk geworden enkele
factoren te benoemen die in de ogen van Vondel essentieel zijn voor een goede
tragedie. Wanneer de dichter rond 1660 Jeptha, Koning David hersteld en Faëton
publiceert - hij is dan ongeveer 75 jaar oud - dan blijken enkele dingen van bijzondere
betekenis te zijn. Vondel stelt in de eerste plaats dat een goede tragedie idealiter een
crisismoment uit iemands leven dramatiseert. Dat crisismoment gaat altijd gepaard
met de acute noodzaak een keuze te maken die de betroffen personen dermate zwaar
valt dat zij zich aan een felle tweestrijd uitgeleverd zien. Daarbij dient het licht te
vallen op de gemoedsgesteldheid van de tragische protagonist, die in steeds sterkere
mate vertwijfelt
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en tussen hoop en vrees heen en weer geslingerd wordt. In laatste instantie dient het
treurspel in de optiek van Vondel een emotioneel doel en om die reden moet de
hoofdfiguur van een tragedie zodanig gekarakteriseerd zijn dat de toeschouwers zich
in zijn gewetensnood kunnen verplaatsen. Zo zullen zij gevoelens van medeleven
met de tragische protagonist ontwikkelen.

2 De bronnen
Het kan geen toeval zijn dat Vondel binnen vier jaar drie tragedies schrijft waarin
de verhouding tussen een vader en zijn zoon of dochter gethematiseerd wordt,
tragedies bovendien waarin de vaders uiteindelijk hun nakomeling te betreuren
hebben. In het verleden is in deze context gewezen op de conflicten tussen Vondel
en zijn zoon Joost, die juist rond 1660 op de spits gedreven werden. Ze voerden er
zelfs toe dat Vondel zijn zoon naar Indië zag vertrekken zonder ook maar de geringste
hoop te koesteren hem ooit nog terug te zien. Deze pijnlijke levenservaring, zo althans
redeneren enkele vroegere literatuurwetenschappers, zou de dichter verwerkt hebben
in zijn Jeptha, Koning David hersteld en Faëton, waarin de mannelijke protagonisten
eveneens voor altijd van hun kind afstand moeten doen. Ook al valt deze theorie niet
te bewijzen - we beschikken niet over ‘egodocumenten’ waarin Vondel zijn
persoonlijke gedachten optekende -, toch hoeft zij niet zonder meer van de hand
gewezen te worden. Veel verzen uit de drie drama's, alsook de speciale aandacht
voor de onbaatzuchtige liefde van ouders voor hun kinderen, krijgen een extra
dimensie wanneer men bedenkt dat er mogelijk de zorgen in doorklinken van de
vader die Vondel in het werkelijke leven óók was. Wat in dit verband te denken van
een zinssnede als ‘Het is en blijft mijn zoon, al stond hij in geen rede’ (Koning David
hersteld, v. 646), of ‘Hoe menig vader lijdt in zijnen zoon' alleen?’ (Faëton, v. 1265).
Maar een biografische uitleg alleen volstaat niet om Vondels belangstelling voor
de vader-kindrelatie afdoende te verklaren. In het licht van hetgeen er tot dusverre
over het belang van de hartstochten in zijn treurspelen gezegd is, dient men te stellen
dat er juist tussen de leden van een gezin of een familie een rijk emotioneel
spanningsveld ligt dat een toneeldichter vruchtbaar kan exploiteren. Niemand minder
dan Aristoteles had daar in zijn Poetica al op gewezen toen hij betoogde dat leed en
lijden - als de vaste ingrediënten van iedere tragedie - alleen tot wasdom kunnen
komen wanneer er sprake is van nauwe betrekkingen tussen de bij de handeling
betrokken personen. Aristoteles gaat zelfs zo
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ver dat hij verwikkelingen tussen naaste verwanten tot het vanzelfsprekende en
exclusieve onderwerp van treurspelen maakt. Zo betoogt hij: ‘[...] wanneer het leed
is berokkend binnen [...] verwantschappen, wanneer bijvoorbeeld een broer een broer,
of een zoon zijn vader, of een moeder haar zoon, of een zoon zijn moeder doodt of
op het punt staat te doden, of iemand met een vergelijkbare daad bezig is, dát zijn
de gebeurtenissen die de tragediedichter moet zoeken.’ (Poetica, 53b14) Tegen deze
achtergrond is Vondels onderwerpskeuze in Jeptha, Koning David hersteld en Faëton
niet meer zo verrassend. Precies zoals de belangrijke klassieke literatuurtheoreticus
dat voorschrijft, heeft hij naar geschiedenissen gezocht die binnen de specifieke
context van familiaire verbanden een grote emotionele zeggingskracht hebben.
Om verhaalstoffen voor een tragedie te vinden kan een dichter in principe een
beroep doen op drie verschillende soorten bronnen, te weten geschiedkundige werken,
mythologische compendia en de bijbel. In zijn oorspronkelijke treurspelen dramatiseert
Vondel vrijwel uitsluitend bijbelse themata, wat zijn uitzonderingspositie opnieuw
onderstreept. In het overwegend protestantse Nederland van de zeventiende eeuw
werden betrekkelijk weinig bijbelse toneelstukken geschreven, al was dat alleen maar
omdat dichters met geduchte kritiek van kerkelijke zijde te rekenen hadden wanneer
ze ‘gewijde’ stof op de planken brachten. Zowel Jeptha als Koning David hersteld
zijn op het Oude Testament gebaseerd. Faëton vormt binnen Vondels oeuvre een
uitzondering, omdat het een van de slechts drie drama's met een mythologische
thematiek is (de andere zijn Palamedes uit 1625, en Salmoneus uit 1657). Behalve
de bronnen waaraan de eigenlijke verhaalstof ontleend is, ziet men dat
zeventiende-eeuwse toneeldichters niet zelden ook nog aan andere teksten refereren,
die zowel van literaire als niet-literaire aard kunnen zijn. Op die manier bedden zij
hun tragedies in een intertekstueel kader in, en er wordt bijvoorbeeld verwezen naar
beroemde voorgangers die dezelfde bijbelse of mythologische personen ten tonele
gevoerd hebben, of men beroept zich op geleerden - theologen of filologen - die
bepaalde bijbelverhalen of mythologische bronnen becommentarieerden. Vondel
vormt hierop geen uitzondering en bij de nu volgende analyse van de
handelingsopbouw van Jeptha, Koning David hersteld en Faëton zal blijken dat er
naast de directe bijbelse en mythologische bronteksten de nodige andere werken een
rol spelen.

Jeptha, of offerbelofte
In Jeptha heeft Vondel de gebeurtenissen gedramatiseerd die beschreven worden in
Richteren 11:29-40. Jeptha (wiens naam in de bijbel overigens als Jeftha gespeld
wordt) heeft aan de vooravond van een veldslag tegen de Ammonieten
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de belofte gedaan dat hij God een offer zal brengen wanneer Hij hem de overwinning
schenkt. ‘Indien Gij de kinderen Ammons ganselijk in mijn hand zult geven’, om de
bewuste bijbelverzen aan te halen, ‘zo zal het uitgaande, dat uit de deur van mijn
huis mij tegemoet zal uitgaan, als ik met vrede van de kinderen Ammons wederkom,
dat zal des Heeren zijn, en ik zal het offeren ten brandoffer.’ (Richteren 11:30-31)
Wanneer Jeptha deze eed uitspreekt, gaan zijn gedachten níet uit naar een mensenoffer,
wat onderstreept, wordt door het gebruik van het neutrum. Als vanzelfsprekend
verwacht hij in geval van een overwinning een dier aan God te wijden, zoals dat in
de religieuze praktijk van het Oude Testament niet ongebruikelijk is. Wanneer de
landvoogd van de Israëlieten na de gunstig verlopen strijd evenwel in zijn stad Masfa
terugkeert, wacht hem een schokkende verrassing. Geen stier of een ander dier uit
de veestapel komt op hem toegelopen, maar zijn enige dochter, die haar vader na
diens lange afwezigheid met muziek en dans verwelkomt. Op het moment dat Jeptha
zijn belofte deed, had hij geen rekening gehouden met deze mogelijkheid. Nu voelt
hij zich echter, hoezeer dat hem ook verdriet, aan zijn dure woorden gebonden.
Zodoende veroordeelt de vader zijn dochter, die bij Vondel Ifis heet, tot de
brandstapel, nadat hij het meisje op haar eigen verzoek nog twee maanden uitstel
gegeven heeft om zich op haar aanstaande dood voor te bereiden.
Vondels treurspel opent met een gesprek tussen de Hofmeester en Filopaie, de
echtgenote van Jeptha en moeder van Ifis. Filopaie verheugt zich op de terugkeer
van haar man en haar dochter aan het hof, die beiden lange tijd weg geweest zijn.
Jeptha was eropuit getrokken om de opstandige Efraïmieten tot de orde te roepen en
haar dochter heeft twee maanden met haar vriendinnen in de bergen doorgebracht.
Dat zij zich daar, in de verlatenheid van de natuur, op haar dood bezonnen heeft,
weet Filopaie niet, en evenmin is haar iets bekend van de ongelukkige belofte die
Jeptha aan God gedaan heeft. Voor haar lijkt de dag dan ook een gelukkige te worden:
weer eens keert haar echtgenoot als overwinnaar uit een oorlog terug, en eindelijk
zal ze haar dochter na lange tijd in de armen kunnen sluiten. De Hofmeester evenwel
is zich ervan bewust dat deze dag wel eens veel treurnis voor Filopaie in petto zou
kunnen hebben. Hij is door Jeptha geïnformeerd over diens plan Ifis mogelijk nog
voor het vallen van de avond ter dood te brengen en heeft opdracht gekregen Filopaie
op slinkse wijze van het hof te verwijderen. Na een lang bericht over de strijd tegen
de Efraïmieten door de inmiddels gearriveerde Slotvoogd, slaagt de Hofmeester daar
ook in. Mede op zijn aandringen vertrekt Filopaie onder begeleiding van de Slotvoogd,
zogenaamd om de triomferende Jeptha tegemoet te gaan. Kort daarop verschijnen
Ifis en haar vriendinnen ten tonele en zij sluiten het eerste bedrijf af met een reizang
waarin de offerbereidheid van Jeptha's dochter centraal staat.
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De drie middelste bedrijven van Jeptha laten zien hoe de titelheld uiteindelijk de
onzalige beslissing neemt zijn dochter daadwerkelijk te offeren. Men kan een zekere
afwisseling van tonelen waarnemen waarin het overwegend om de emotionele reacties
van de direct betrokkenen op de aanstaande dood van Ifis gaat, dan wel om een debat
over de morele implicaties van een dochteroffer.
In het tweede bedrijf treden Ifis en Jeptha eerst gescheiden ten tonele. Ifis beklaagt
zich ten overstaan van de Hofmeester over de afwezigheid van haar moeder en kan
er slechts met de grootste moeite van weerhouden worden terug te keren naar de
bergen. Vervolgens verschijnt Jeptha. Hij doet zich als een verscheurde
persoonlijkheid kennen die zijn nood uitklaagt over de onmogelijke keuze waar hij
zich voor gesteld ziet. In de dan volgende dialoog tussen Ifis en Jeptha, die hun eerste
ontmoeting sinds twee maanden behelst, spelen de emoties hoog op. Jeptha betreurt
bij herhaling zijn ondoordachte belofte en Ifis, die haar vader geen verwijten maakt,
toont zich bereid om zijnentwille te sterven. Wel verzoekt ze haar vader de
aanwezigheid van Filopaie bij het offer toe te staan. De rei na het tweede bedrijf
bezingt hierop de aardse vergankelijkheid.
In het derde bedrijf debatteert Jeptha eerst met de Hofmeester, later ook met de
Hofpriester en de Wetgeleerde over de vraag of hij het recht heeft Ifis aan God te
wijden. Deze zijn allen van mening dat daarvoor geen steekhoudende argumenten
aangevoerd kunnen worden. Maar Jeptha toont zich steeds minder ontvankelijk voor
hun weerleggingen en beroept zich op zijn eigen geweten (v. 1128: ‘Een drift van
God inwendig’). Hij beschouwt zich als een tweede Abraham, die van God de
opdracht had gekregen zijn zoon Isaak aan Hem op te offeren. In een poging het
offer van Ifis alsnog te voorkomen nu Jeptha zich zo halsstarrig betoont, stuurt de
Hofpriester een dienaar uit om Filopaie zo snel mogelijk terug naar het hof te halen.
Misschien komt zij nog op tijd en zal zij in staat zijn haar echtgenoot van diens
voornemen af te brengen. Het is ten slotte de Hofmeester die onder de druk der
omstandigheden de noodzakelijke stappen zet om de voortgang van het offer mogelijk
te maken. Hij is van mening dat Jeptha, niet voor niets zijn heer en meester, steun
verdient en weet zelfs de Hofpriester tot medewerking aan de plechtigheid te bewegen.
Bovendien informeert hij de vriendinnen van Ifis dat Jeptha de aanwezigheid van
Filopaie bij het offer definitief afwijst. De rei aan het slot van het derde bedrijf
beklaagt het lot van Ifis en vergelijkt het lot van Filopaie met dat van de moeder van
Mozes, die ook afstand moest doen van haar kind.
De hoop dat een hernieuwde ontmoeting met Ifis Jeptha misschien toch nog op
andere gedachten kan brengen, wordt in het vierde bedrijf de grond in geslagen. Ifis
aanvaardt nu ook dat zij het leven zal laten zonder haar moeder nog te zien en Jeptha,
die ten hevigste ontroerd is, wordt nota bene getroost door zijn dochter, die zich
gesterkt weet door de wetenschap dat zij een dood ten dienste van God zal sterven.
Wanneer Ifis dan naar het altaar voortschrijdt,
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stijgt de spanning ten top en begaan met het lot van het jonge meisje zullen de
toeschouwers zich gespannen afvragen of Filopaie misschien toch nog bijtijds aan
het hof terugkeert... Nadat de rei na het vierde bedrijf de gehoorzaamheid van Ifis
bezongen heeft, vindt nog voordat het vijfde bedrijf begint het offer van Jeptha's
dochter achter de coulissen plaats. Wanneer aan het begin van het laatste bedrijf de
titelheld weer ten tonele verschijnt, blijkt deze ineens ook zelf overtuigd van de
laakbaarheid van zijn handelen en toont hij zich schuldbewust. De verklaring voor
het plotselinge inzicht van Jeptha kan alleen zijn dat hij zich eerst nu realiseert dat
hij anders dan Abraham níet door God op de proef gesteld is. Dat mag hij afleiden
uit het feit dat er geen engel gekomen is om Ifis te redden, zoals dat bij Isaak wel
het geval geweest was. Het kan dus niet anders of zijn beslissing om zijn dochter te
offeren is een verkeerde geweest! De Hofpriester moet alle moeite doen om Jeptha
tot bedaren te brengen en hij stuurt hem naar de Aartspriester om bij deze om
vergiffenis te vragen. Dan komt Filopaie het toneel opgestormd, net te laat om Jeptha
nog ter verantwoording te kunnen roepen. Een machteloze woede en een niet minder
machteloos verdriet maken zich van haar meester wanneer ze moet vaststellen dat
haar dochter niet meer in leven is.
Ten opzichte van het bijbelverhaal heeft Vondel zich verschillende vrijheden
veroorloofd. Zo heeft hij Ifis - die in Richteren zelfs naamloos blijft - als individuele
persoonlijkheid uitgewerkt en met Filopaie heeft hij een figuur ingevoegd die in het
bijbelverhaal als zodanig geen rol speelt. Vondels aanpassingen tasten de strekking
van het oudtestamentische verhaal echter niet aan. In dit verband is het veelzeggend
dat er in het treurspel geen direct contact is tussen de titelheld en zijn echtgenote.
Gesteld dat Filopaie wél op tijd aan het hof was teruggekeerd, dan is het niet langer
waarschijnlijk dat het offer van Ifis zonder meer doorgang had kunnen vinden. Geen
moeder, zo zal Vondel geoordeeld hebben, zal dadenloos toezien hoe haar dochter
geofferd wordt. Gezien de loop van het bijbelverhaal is het daarom alleszins
begrijpelijk dat de dichter ervoor gekozen heeft Filopaie, die alleen in het eerste en
het vijfde bedrijf op het toneel staat, niet tot getuige te maken van de eigenlijke
offerhandeling. Naast het Oude Testament heeft Vondel van verschillende
bijbelcommentaren gebruikgemaakt, waarvan het belangrijkste is Iudices et Ruth
explanati [Een uitleg bij de bijbelboeken Richteren en Ruth] door Nicolaus Serarius
S.J. (1555-1609) uit 1609. Aan deze auteur dankt Vondel bijvoorbeeld het inzicht
dat Jeptha door het offer van zijn dochter gezondigd heeft - een kwestie die in de
bijbel, waar de dood van het jonge meisje zonder enig moreel commentaar beschreven
wordt, onaangeroerd blijft.
Zeventiende-eeuwse toeschouwers zullen - wanneer ze tenminste enigszins belezen
waren - verder vrij makkelijk hebben kunnen vaststellen dat Vondel met zijn Jeptha
aan twee eerdere, bekende tragedies refereert. Het betreft in
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de eerste plaats de beroemdste klassieke tragedie over een (dreigend) dochter-offer,
te weten Euripides' Iphigenia te Aulis. In dit drama ziet Agamemnon, de aanvoerder
van de Griekse oorlogsvloot die zich opmaakt voor de overtocht naar Troje, zich
genoodzaakt om zijn dochter Ifigenia aan de goden te offeren om hun hulp af te
smeken. Alleen al de - als gezegd niet-bijbelse - naam van Jeptha's dochter, Ifis,
herinnert aan de Griekse koningsdochter en in Jeptha vindt men nog wel meer
reminiscenties aan het klassieke drama terug. Het treurspel waarmee Vondels tragedie
de nauwste banden heeft, is, zoals al uit de gelijkluidende titel opgemaakt mag
worden, Jephthes sive votum [Jefta of de belofte] uit 1554, van de Schotse humanist
George Buchanan (1506-1582). Dit treurspel gold in de vroegmoderne tijd als een
van de meest geslaagde Neolatijnse bijbeldrama's en het onderstreept Vondels literaire
ambities dat hij juist van Buchanans tragedie een zogenaamde imitatio, een creatieve
navolging, heeft willen maken. Vondel heeft dit drama, waarvan de echo's overal in
Jeptha naklinken, goed bestudeerd en hij heeft pogingen in het werk gesteld om
enkele in zijn ogen minder geslaagde aspecten van de Jephtes te verbeteren. Daarbij
gaat het vooral om drie dingen.
Buchanan was er ten eerste niet in geslaagd te voldoen aan de zogenaamde eenheid
van tijd die in de zestiende en zeventiende eeuw voor toneelpoëzie van kracht was.
De eenheid van tijd, die teruggaat op Aristoteles' Poetica, stelt dat de toneelhandeling
zich binnen 24 uur af dient te spelen. Doordat de Schotse dichter in zijn Jephtes
zowel de triomfantelijke terugkomst van Jeptha na zijn overwinning op de
Ammonieten, alsook het offer van Ifis wilde dramatiseren, was hij in de problemen
gekomen met de twee maanden uitstel die Jeptha zijn dochter volgens het bijbelverhaal
toegestaan had. Vondel laat zijn drama plaatstvinden op de dag dat Jeptha in triomf
terugkeert van de strijd tegen de Efraïmieten, die volgens de beschrijving in Richteren
ruim ná de oorlog tegen de Ammonieten had plaatsgevonden. Op dezelfde dag situeert
Vondel - hij beroept zich hier onder meer op Serarius - tevens het offer van Ifis, zodat
hij net als Buchanan in een en hetzelfde drama een groot geluk (de overwinning in
een oorlog) en het diepste verdriet (het dochteroffer) vermag uit te beelden, maar
ditmaal ook nog eens binnen 24 uur.
Een tweede als verbetering bedoelde aanpassing die Vondel ten opzichte van
Buchanan doorvoert betreft de rol van Filopaie. In het Neolatijnse drama treedt de
moeder van Ifis wel degelijk in debat met Jeptha, zonder dat ze overigens veel bij
haar van zichzelf overtuigde echtgenoot bereikt. Zoals in het voorgaande al is
aangeroerd, oordeelt de Amsterdamse dichter echter dat direct contact tussen Jeptha
en Filopaie afbreuk zou doen aan de waarschijnlijkheid van zijn drama. Derhalve
kiest hij ook hier voor een andere weg dan zijn Schotse voorganger en construeert
hij de toneelhandeling van Jeptha zodanig, dat het nergens tot een ontmoeting tussen
beide echtelieden komt. Een derde en
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laatste essentiële wijziging in vergelijking tot Jephthes heeft te maken met de
beoordeling van Jeptha's daad. Waar Buchanan het dochteroffer als een blijk van
grenzeloze onderworpenheid aan God positief waardeert, laat Vondel er in de
voetsporen van zijn zegsman Serarius geen moment twijfel over bestaan dat Jeptha
moreel gezien een gruwelijke fout begaat.

Koning David hersteld
Een goed voorbeeld van de wijze waarop Vondel naar een intertekstuele inbedding
van zijn toneelwerk gezocht heeft, biedt ook de opdracht die aan Koning David
hersteld voorafgaat. Daar somt Vondel een groot aantal literaire voorgangers op die
allen hun krachten beproefd hebben op het thema van ouders die geconfronteerd
worden met de dood van hun nakomelingen. Niet zonder trots plaatst hij zijn eigen
werk in het verlengde van onder andere de Phoenissae van Euripides, waarin Jokaste
omwille van de dood van haar zonen Eteocles en Polynices zelfmoord pleegt, en de
Metamorphosen van Ovidius, waarin bijvoorbeeld aandacht besteed wordt aan de
treurige lotgevallen van Niobe, aan wie op zeker moment maar liefst zeven zonen
en zeven dochters ontvielen. Bovendien noemt Vondel een reeks bijbelse verhalen
waarin het eveneens draait om de (dreigende) dood van iemands eigen kinderen:
Jakob die treurt over de - naar hij aanneemt - door wilde dieren verscheurde Jozef
(Genesis 37:31-35), Rispa die dag en nacht waakt bij de levenloze lichamen van haar
zonen (2 Samuël 21:9-11), en Salomo's vonnis ten gunste van de moeder, die ervoor
kiest haar baby aan haar opponente af te staan, wanneer de rechter - om een einde te
maken aan de twist tussen beide vrouwen - dreigt de zuigeling te tweedelen (1
Koningen 3:16-28).
Koning David hersteld behandelt de ontwikkelingen die leiden tot de dood van
Absalom, de zoon van koning David (zie 2 Samuël 15-18). De jongeman heeft met
de hulp van een aantal vertrouwelingen zijn vader van de troon gestoten en uit
Jeruzalem verdreven. Deze episode uit het leven van de joodse koning had Vondel
reeds gedramatiseerd in het eveneens uit 1660 daterende treurspel Koning David in
ballingschap, dat een tweeluik vormt met het hier ter discussie staande treurspel.
Aan het begin van Koning David hersteld wordt David, die na de staatsgreep van
Absalom zijn toevlucht gezocht heeft in de bevriende vesting Mahanaïm te Gilead,
opnieuw belaagd door zijn zoon. Deze wil nog eens de strijd met zijn vader aanbinden,
om hem ditmaal definitief te verslaan. Na lang beraad en niet dan ten koste van een
hevig opspelende gewetensnood geeft David zijn veldheer Joab ten slotte toestemming
om op te trekken tegen de troepen van Absalom. Voorwaarde is wel dat men alles
in het werk zal stellen om het leven van zijn zoon te sparen. Davids legermacht
behaalt een zwaar bevoch-
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ten overwinning en Absalom slaat, wanneer hij inziet dat alles verloren is, op de
vlucht. Uiteindelijk krijgt Joab de koningszoon toch in handen, wanneer deze met
zijn lange haren verstrikt raakt in laaghangende takken. Absalom wordt tegen het
uitdrukkelijke bevel van zijn vader gedood en ter plekke onder een grote hoop stenen
begraven.
Het eerste bedrijf van Koning David hersteld telt - de afsluitende rei buiten
beschouwing gelaten - slechts één toneel. Het toont de ontmoeting tussen legerleider
Joab en koning Sobi, een bevriende vorst die de aan de koning van Israël trouw
gebleven troepen van levensmiddelen komt voorzien. Vondel past een veel gebruikte
kunstgreep toe door aan het begin van zijn treurspel iemand op te laten komen die
niet op de hoogte is van de situatie ter plekke. Hij slaagt er op die manier in de
expositio, het verslag over de voorgeschiedenis, op natuurlijke wijze in het
handelingsverloop in te vlechten. Niemand hoeft het dus te storen dat Joab nog eens
uitgebreid bericht over de opstand van Absalom en Davids daaropvolgende vlucht
uit Jeruzalem. In de ogen van de veldheer heeft de zoon zijn krediet definitief
verspeeld door zich daarna te vergrijpen aan de bijvrouwen van zijn vader, die in de
stad achtergebleven waren. Maar tot zijn ergernis moet Joab vaststellen dat David
zich uit vaderliefde nog steeds niet van zijn zoon afgewend heeft. De rei na het eerste
bedrijf bezingt de barmhartigheid Gods, waarin degenen die op Zijn hulp zijn
aangewezen hun vertrouwen mogen stellen.
Aan het begin van het tweede bedrijf - het is kort voor zonsopgang - verschijnt de
soldaat die het veer over de Jordaan bewaakt had. Hij meldt Joab dat Absalom en
zijn manschappen reeds bezig zijn de rivier over te steken. Meteen hierop wordt
David door de veldheer gewaarschuwd en aangespoord de nodige stappen tegen zijn
zoon te zetten. De koning evenwel legt weinig daadkracht aan de dag en verliest zich
in zelfbeschuldigingen. Hij beschouwt de opstand van Absalom als een welverdiende
straf voor de dood van Uria. David had deze trouwe legeraanvoerder laten vermoorden
om diens echtgenote Batseba (die Vondel overigens Berseba noemt) te kunnen huwen.
Ook verontschuldigt David ten overstaan van Joab bij herhaling het gedrag van zijn
zoon. De jongeman zou onder invloed van valse raadgevers staan en slechts door
jeugdige overmoed gedreven worden. Joab bereikt zodoende niets bij David en besluit
uit arren moede de wachtposten te gaan controleren. Een emotioneel hoogtepunt
vormt de nu volgende klaagzang van David, die zijn verdriet de vrije loop laat en
nog eens het dilemma onder woorden brengt waarvoor hij zich gesteld ziet: de hem
rechtens toekomende kroon kan hij tot zijn leedwezen niet terugkrijgen ‘als met
verlies van Absalom’ (v. 456). De rei aan het einde van het tweede bedrijf toont zich
begaan met David en schildert hoe zwaar hij het in zijn leven gehad heeft.
Het derde bedrijf toont hoe David er ten slotte toch toe komt zijn zoon
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gewapenderhand tegemoet te treden, zoals Joab dat van hem verlangt en wat ook het
koningschap in principe van hem eist. Maar David heeft nog een lange weg te gaan
om zover te komen. Aan het begin van het derde bedrijf heeft de situatie zich verder
toegespitst en Amasa, niemand minder dan de hoogste bevelhebber van Absaloms
leger, dient zich als onderhandelaar aan. Door handig manoeuvreren slaagt Joab erin
te voorkomen dat David met Amasa spreekt. Hijzelf zal de onderhandelingen met
de vijand voeren, uiteraard - maar dat verzwijgt Joab - om te verhinderen dat de
koning zich uit liefde voor zijn zoon tot te veel concessies bereid zou tonen. Het
gesprek tussen Amasa en Joab loopt op niets uit, vooral omdat laatstgenoemde een
eigen politiek voert en klaarblijkelijk de voorkeur geeft aan een gewapend treffen.
Wanneer David even later verneemt dat een verzoening met zijn zoon onmogelijk
is, moet ook hij, of hij wil of niet, erkennen dat een veldslag niet meer vermeden kan
worden. Hij besluit hierop zelf mee ten strijde te trekken, met de bedoeling over het
leven van Absalom te waken. Slechts een dringend beroep van zijn echtgenote Berseba
weerhoudt de oude koning ervan dit voornemen ten uitvoer te brengen. Op haar
aandringen blijft hij achter in de stad, overigens niet dan nadat hij zijn soldaten
expliciet bevolen heeft Absalom te ontzien. Aan het einde van het bedrijf spreekt de
rei de hoop uit dat Davids zoon gespaard mag blijven.
Het vierde en vijfde bedrijf staan in het teken van dingen die elders voorvallen.
Zo komt een drietal bodes ten tonele die de achtergebleven David stukje bij beetje
op de hoogte brengen van het verloop van de strijd en het lot van zijn zoon. Als eerste
verschijnt Jonathan, die bericht dat Achitofel, de belangrijkste adviseur van Absalom
en waarlijk een intrigant van de eerste orde, zelfmoord gepleegd heeft. David ontleent
aan deze mededeling de hoop dat alles misschien toch nog goed komt. Voordat aan
het begin van het vijfde bedrijf een volgende bode zijn opwachting maakt, is het
publiek getuige van een gesprek tussen Sobi en Berseba, van wie de laatste vreest
voor hetgeen de toekomst brengen zal. De rei die het vierde bedrijf afsluit bezint
zich, op een moment dat nog altijd niet duidelijk is wie er als overwinnaar uit de
strijd zal komen, opnieuw op het conflict tussen David en Absalom. Bij de opening
van het laatste bedrijf - het is inmiddels bijna donker - verschijnt Achimaäs, de zoon
van de hogepriester Sadock, die de koning weet te melden dat de troepen van Absalom
verslagen zijn. Maar deze is alleen geïnteresseerd in de vraag hoe het Absalom
vergaan is. Daarover informeert hem even later Chusi, de derde en laatste bode, die
vertelt dat de kroonprins niet meer in leven is. Hierop verliest David zijn
zelfbeheersing en hij moet zelfs van het toneel weggevoerd worden. Aan Berseba
verhaalt Chusi vervolgens dat de jongeman moedwillig om het leven is gebracht
door Joab, die vrijwel meteen daarop in de stad terugkeert. De verdere afwikkeling
van het drama staat in het teken van de pogingen die Berseba en Joab ondernemen
om David over zijn onbeheerste verdriet heen te helpen.
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Niet dan met de grootste moeite, en vooral door hem te wijzen op de plichten die hij
als koning heeft, slagen zij daar uiteindelijk in.
Het conflict tussen David en Absalom wordt in de bijbel veel uitgebreider
beschreven dan de gebeurtenissen zoals die zich tussen Jeptha en Ifis voltrekken.
Desondanks heeft Vondel zich ook in Koning David hersteld de nodige aanpassingen
en toevoegingen ten opzichte van het bijbelverhaal veroorloofd. Het is opvallend dat
hij daarbij tot op zekere hoogte anders te werk is gegaan dan in Jeptha. Voor zijn
aanvullingen in dit laatste drama kon Vondel zich steeds beroepen op zegslieden met
een zekere autoriteit. Zo heeft hij niet alleen het nodige aan Buchanan ontleend, ook
het bijbelcommentaar van Serarius bleek ongemeen belangrijk. In Koning David
hersteld nu vaart de Amsterdamse dichter geheel op eigen kompas en wanneer hij
details aanpast of extra personen invoert, dan lijkt hij dat zelfstandig en uitsluitend
met het oog op het dramatische effect te doen. Opvallend is bijvoorbeeld de uitvoerige
wijze waarop de overtocht van Absalom en de zijnen over de Jordaan beschreven
wordt, en ook de verzoeningspoging van Amasa halverwege het toneelstuk komt als
een verrassing voor iemand die vertrouwd is met het bijbelverhaal.
Vondels overwegingen lijken hier voor zich te spreken. Zowel de beschrijving
van de overtocht als de pogingen een wapenstilstand te sluiten functioneren
retarderend en hebben een spanning-verhogende werking. Hoe vrij de omgang van
Vondel in Koning David hersteld met de oudtestamentische tekst is, mag ook blijken
uit het feit dat het passeren van de Jordaan en de beslissende veldslag tussen Absalom
en David op een en dezelfde dag plaatsvinden, hoewel de betreffende bijbelverzen
dit lijken te weerspreken (vergelijk 2 Samuël 17:24-26 en 18:1-6). Wat in dit verband
ongetwijfeld de doorslag gegeven heeft, is dat dankzij deze dichterlijke vrijheid twee
sleutelmomenten uit de Absalom-geschiedenis binnen de 24 uur van het drama
ondergebracht konden worden. Bedenkt men tegen deze achtergrond dat Vondel het
alleen op gezag van onder anderen Serarius had aangedurfd om de terugkomst van
Jeptha na de strijd tegen de Efraïmieten en het offer van Ifis binnen één etmaal te
doen plaatsvinden, dan wordt nog eens onderstreept hoeveel meer speelruimte hij
ten tijde van Koning David hersteld in de omgang met de bijbel voor zich opeist.

Faëton, of roekeloze stoutheid
In het derde en laatste drama dat hier om aandacht vraagt heeft Vondel het levenseinde
gedramatiseerd van Faëton, de sterfelijke zoon van Febus, zoals de zonnegod Apollo
in het treurspel heet. Het verhaal wil dat Faëton op zeker moment een wens mag
doen en dan - tot schrik van alle betrokkenen - verlangt
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voor één keer de zonnewagen van zijn vader, waarmee de zon dagelijks langs de
hemeltrans gereden wordt, te mogen besturen. Het mennen van de paarden gaat de
jongeman, die zijn mogelijkheden danig overschat heeft, dermate slecht af, dat hemel
en aarde in een zee van vuur ten onder dreigen te gaan. Om de wereld te redden werpt
Jupiter daarom zijn bliksem, waarop Faëton dodelijk te pletter slaat op het
aardoppervlak. Het is de eerste keer dat Vondel met Faëton een mythologisch drama
schrijft zonder dat er sprake is van een externe aanleiding. Daarvan was wél sprake
bij zijn beide andere, in het voorgaande al even gememoreerde mythologische
treurspelen, te weten het gelegenheidsdrama Palamedes - geschreven naar aanleiding
van de terechtstelling van Johan van Oldenbarneveldt - en de Salmoneus, die zijn
ontstaan dankt aan de wens het indrukwekkende decor dat voor Lucifer (1654)
ontwikkeld was nog eens te kunnen gebruiken. In het voorwoord bij Faëton verdedigt
Vondel de voor hem ongewone keuze voor heidens-mythologische stof. Hij beroept
zich op de intrinsieke betekenis van antieke godenverhalen, waarin naar zijn mening
veel waardevolle kennis, ook van moraalfilosofische aard, verborgen ligt. Gezien de
belangstelling voor de vader-kindthematiek waarvan zijn werk rond 1660 getuigt,
mag men aannemen dat zijn oog juist ook op het Faëton-verhaal gevallen is omdat
de Amsterdamse dichter in de figuur van Febus een vader ten tonele kon voeren die
in de keuzes waar hij voor komt te staan verwant is met Jeptha en David.
Faëton opent met een toneel waarin de titelheld samen met zijn moeder Klymene
en zijn drie zusters aankomt in het hemelse hof van Febus. Het is een grote dag voor
de jongeman, die vandaag voor het eerst zijn vader zal ontmoeten. Wanneer blijkt
dat hij inderdaad - zoals hem altijd was voorgehouden - van een heuse god afstamt,
kent Faëtons blijdschap nauwelijks grenzen. De Rei van Uren waarmee het eerste
bedrijf eindigt zingt een lofzang op de god Febus, die met zijn zonnelicht het leven
op aarde voedt. Het tweede bedrijf vangt aan met de opkomst van de zonnegod, die
- nadat hij zich aanvankelijk verbaasd heeft getoond over hun komst - Klymene en
haar kinderen welkom heet. Klymene legt hem de reden van hun lange reis uit en
vertelt hoe haar kinderen te lijden hebben onder het feit dat zij zonder vader moeten
opgroeien. Dat heeft tot allerlei lasterpraat geleid en vooral Epafus, nota bene een
buitenechtelijke zoon van Jupiter, heeft Faëton en zijn zusters meer dan eens voor
bastaardkinderen uitgemaakt. Om nu zijn vaderschap, dat Febus zonder mankeren
erkent, te bewijzen, staat hij zijn zoon een wens toe. Vrijwel onmiddellijk moet hij
dat echter berouwen, want de jongen verlangt in zijn overmoed iets waartoe hij in
de ogen van de zonnegod nooit en te nimmer in staat zal zijn. Maar een gedane belofte
mag nu eenmaal niet gebroken worden en zo komt het dat Faëton aan het einde van
het tweede bedrijf, kort voor aanvang van de dag, de zonnewagen bestijgt. Daarbij
slaat hij verontrustend weinig acht op de waarschuwende
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woorden van zowel zijn vader als zijn moeder. Het tweede bedrijf wordt afgesloten
met een reizang over de onbaatzuchtige liefde waarvan ouders voor hun kinderen
altijd weer blijk geven.
Aan het begin van het derde bedrijf vindt een lang onderhoud tussen de zonnegod,
Klymene en hun beider dochters plaats. Uit de woorden van Febus mag men opmaken
dat hij zich persoonlijk verantwoordelijk voelt in het geval er op deze dag iets fout
zou gaan met de op- en ondergang van de zon. Na het vertrek van Klymene en haar
dochters, die terugkeren naar de aarde, wordt - zoals te bevrezen viel - allengs
duidelijk dat Faëton de zonnewagen niet op koers kan houden. Febus komt danig
onder druk te staan wanneer de godin Juno verhaal bij hem komt halen, omdat ze
gemerkt heeft dat de lucht reeds door de zon verzengd wordt. Zij reageert woedend
op Febus' mededeling dat zijn zoon de zonnewagen bestuurt. Dat de zonnegod de
onervaren Faëton een zo zware taak heeft toevertrouwd, en dat ook nog eens zonder
de overige goden te informeren, kan zij niet begrijpen. Juno overweegt de Hemelraad
bijeen te roepen om te beraadslagen hoe te reageren op de gevaren die uitgaan van
de ongecontroleerde vaart van de zonnewagen. Aan het slot van het bedrijf
becommentarieert de Rei van Uren nog eens het overmoedige gedrag van Faëton.
In het vierde bedrijf wordt Febus voor een keuze gesteld die hem in eigen persoon
tot het slachtoffer van zijn ondoordachte belofte aan Faëton zal maken. In de eerste
scène wordt duidelijk dat Juno de Hemelraad inderdaad heeft laten dagen en ten
overstaan van alle belangrijke goden - met uitzondering van Febus en Jupiter - verhaalt
zij de ernst van de situatie. Ze is nog maar net uitgesproken of de Faam stormt binnen
om te melden dat de omstandigheden intussen nog heikeler geworden zijn. Hele
landstreken blijken reeds in brand te staan! De aanwezigen besluiten een beroep te
doen op de autoriteit van Jupiter. Na zijn komst is het vooral Juno die er bij hem op
aandringt dat hij zijn bliksem tegen de zoon van Febus inzet als een laatste redmiddel
om de wereld voor de ondergang te behoeden. Jupiter wenst evenwel vooraf de
zonnegod te raadplegen, die dan ook snel gehaald wordt. Uiteraard verbaast het Febus
niet dat men van hem verlangt dat hij akkoord gaat met stappen tegen zijn zoon, maar
hij kan het niet over zijn hart verkrijgen Jupiter toestemming te geven zijn zoon met
alle gevolgen van dien neer te bliksemen. Het is alsof hij de ernst van de situatie niet
onder ogen wenst te zien en tot op het einde toe blijft hij zijn zoon verontschuldigen.
Nog voordat Jupiter en de Hemelraad een beslissing vellen wat te doen, verlaat Febus
de zaal: de keuze tussen het voortbestaan van de wereld en het leven van zijn zoon
is voor hem onmiskenbaar een te zware. Door het gezelschap van goden wordt het
voortijdige vertrek van de zonnegod als een stilzwijgende toestemming opgevat en
vrijwel onmiddellijk bestijgt Jupiter zijn adelaar om zich gewapenderhand tegen
Faëton te keren.
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Het vijfde bedrijf brengt de treurige afwikkeling van het drama. Als eerste verschijnt
de Faam ten tonele, die Febus in beeldende bewoordingen meldt hoe zijn zoon uit
de zonnewagen geslingerd is. De wereld blijkt gered en Klymene en haar dochters
hebben de op de aarde neergeslagen Faëton in de buurt van de rivier de Po begraven.
De aangeslagen zonnegod kan de dood van zijn zoon niet verkroppen en voelt zich
tekortgedaan door het gezamenlijke godendom. Men heeft, zo stelt hij, zijn vertrek
uit de Hemelraad ten onrechte opgevat als een signaal als zou hij instemmen met het
voorstel dat Jupiter van zijn dodelijke bliksem gebruik zou maken. Pas na een lang
gesprek met de Hemelraad en Jupiter aanvaardt Febus het gebeurde, in zoverre althans
dat hij zich bereid toont zijn aanvankelijke dreigement de aarde nooit meer met de
zon te verlichten, terug te nemen. Van harte gebeurt dat niet, want het is op de keper
beschouwd het machtswoord van Jupiter dat hem zover brengt.
Het valt niet zwaar de bron te traceren waarop Faëton teruggaat. Vondel baseert
zich direct op de Metamorphosen van de Romeinse dichter Publius Ovidius Naso.
In dit mythologische compendium, dat in de zeventiende eeuw brede bekendheid
genoot, wordt de treurige dood van Faëton uitgebreid behandeld in het eerste en
tweede boek. Vondel volgt zijn bron min of meer op de voet, al valt op dat hij - niet
anders dan wanneer hij bijbelstof op de planken brengt - bepaalde details aanpast en
soms ook extra personen invoegt wanneer dat de zeggingskracht van zijn treurspel
ten goede komt. Opvallend is bijvoorbeeld het feit dat in Ovidius' versie van het
verhaal Klymene níet meegaat naar het hof van Apollo, en ook voor Juno, die zich
in Faëton tot de felste tegenstandster van Febus ontpopt, is bij de Romeinse dichter
geen rol van betekenis weggelegd. Dat Vondel hier opnieuw zijn eigen weg gegaan
is, lijkt verklaarbaar, want door het optreden van Klymene en Juno realiseert hij in
zijn mythologische treurspel een in vergelijking tot Ovidius nog grotere variatie aan
‘hartstochten’, die ook in Faëton - Vondel gebruikt in de Opdracht bij dit drama
dezelfde bewoordingen als in het ‘Berecht’ bij Jeptha - ten zeerste ‘woelen en barnen’
(Opdracht, r. 56).

3 Het Aristotelische model
De uitzonderlijke plaats van Vondels tragedies binnen de zeventiende-eeuwse
toneelliteratuur vindt niet alleen een verklaring in de belangstelling van de dichter
voor het werk van Euripides en Sophocles. Minstens zo belangrijk is zijn studie van
Aristoteles' Poetica, het toneeltheoretische geschrift uit de Oud-
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heid waaraan in het voorgaande reeds enkele malen terloops gerefereerd werd. De
autodidact Vondel heeft zich diepgaand met Aristoteles', overigens incompleet
overgeleverde, verhandeling beziggehouden en daarbij zijn voordeel gedaan met
verschillende vroegmoderne tekstcommentaren. Vooral in het werk van de Leidse
hoogleraar Daniël Heinsius heeft hij een voortreffelijke gids gevonden tot wezenlijke
aspecten van de Griekse tekst, die ook nog in de zeventiende eeuw slechts weinigen
in het origineel konden lezen. Heinius' De constitutione tragoediae [Over de opbouw
van de tragedie] uit het jaar 1611 heeft Vondels blik op de Poetica onmiskenbaar
gescherpt, zoals duidelijk wordt in het ‘Berecht’ bij Jeptha. Daar biedt Vondel een
samenvatting van de voornaamste standpunten van Aristoteles en uit de formuleringen
blijkt meer dan eens dat hij tijdens het schrijven van deze inleidende tekst Heinsius'
commentaar op zijn schrijftafel had liggen.
In de vroegmoderne context zijn de treurspelen van Vondel mede ongewoon,
omdat ze als min of meer zuivere aristotelische drama's gekenmerkt kunnen worden.
Vondel heeft in de tweede helft van zijn literaire carrière alles in het werk gesteld
om de voorschriften van de Griekse wijsgeer in de praktijk te brengen. Op die manier
worden opnieuw de hoge ambities onderstreept die hij als toneeldichter koesterde,
want ook andere toneeldichters gingen bij Aristoteles - of misschien beter: bij diens
uitleggers - te rade, maar zij streefden er zeker niet zoals Vondel naar de Poetica
integraal aan hun toneelstukken ten grondslag te leggen. Zij pasten de denkbeelden
van Aristoteles aan hun eigen behoeften aan, of zij beriepen zich slechts op inzichten
van de klassieke literatuurtheoreticus die hun persoonlijke instemming vonden. Dat
leidde er bijvoorbeeld toe dat de eenheid van tijd - die in paragraaf 2 over Jeptha al
even ter sprake kwam - vanaf het begin van de zeventiende eeuw door een groot
aantal toneelauteurs in de Nederlanden toegepast werd. Vanaf Hoofts Geeraerdt van
Velsen (1613) komt men zodoende steeds meer drama's tegen die een geschiedenis
dramatiseren die zich binnen maximaal één etmaal afspeelt.
Vondel gaat echter een stap verder. Hij beperkt zich niet tot de voorschriften
waarop vóór hem al vele dichters zich beroepen hadden, maar beziet tevens welke
mogelijkheden er in die onderdelen van Aristoteles' toneeltheorie schuilen, waaraan
zijn voorgangers doorgaans voorbijgegaan waren. Opvallend is dat Vondel zich
daardoor met aspecten gaat bezighouden die voor de eigenlijke teneur van de Poetica
van veel wezenlijker betekenis zijn dan bijvoorbeeld de eenheid van tijd. Een en
ander heeft ertoe geleid dat men rond 1660 nergens in Europa drama's aantreft die
zozeer de geest van Aristoteles ademen, die zozeer een uitwerking vormen van diens
denkbeelden als dat in de treurspelen van Vondel het geval is. Dat heeft in het
bijzonder te maken met drie elementen uit de aristotelische theorievorming waarop
de Amsterdamse dichter zich tot in de details bezonnen heeft, te weten de structuur
van de dramatische plot, de ha-
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martia-leer en de theorie van de tragische katharsis. In het ‘Berecht’ bij Jeptha
bespreekt Vondel deze drie kernpunten uit de toneeltheorie van Aristoteles, die weinig
minder dan de sleutel te bieden hebben tot een formele analyse niet alleen van het
zojuist genoemde treurspel, maar ook van Koning David hersteld en Faëton.

De structuur van de dramatische plot
In navolging van Aristoteles heet het in het ‘Berecht’ bij Jeptha dat de dramatische
intrige ‘de ziel des treurspels’ (‘Berecht’, r. 35) is. Belangrijker nog dan bijvoorbeeld
de thematiek van een toneelstuk, of de wijze waarop de karakters getekend zijn, is
een op de juiste wijze geconstrueerde plot, die in de ogen van Vondel vóór alles het
bewijs vormt van dramatisch meesterschap. De intrige van een tragedie dient in de
eerste plaats ‘één en enig’ (‘Berecht’, r. 31) te zijn, dat wil zeggen: er moet sprake
zijn een strikte inhoudelijke samenhang en de verschillende handelingsmomenten
moeten logisch in elkaars verlengde liggen. Deze zogenaamde eenheid van handeling
heeft Vondel zowel in Jeptha, Koning David hersteld als Faëton gerealiseerd door
steeds het dilemma waarmee de belangrijkste protagonist zich geconfronteerd ziet
een centrale plaats toe te kennen. Zo worden de toeschouwers niet alleen getuige
gemaakt van de innerlijke worsteling van Jeptha, David en Febus, die zich over
verschillende bedrijven uitstrekt. Ook krijgen ze te horen hoe de tegenspelers van
dit drietal oordelen over de verschillende handelingsalternatieven die door de
omstandigheden aangereikt worden, en wat zíj zouden kiezen wanneer ze in de
schoenen van deze ongelukkige vaders zouden staan.
Maar het is niet genoeg wanneer een dramatische intrige een eenheid vertoont.
Net als zijn Griekse zegsman betoogt Vondel dat een tragedie idealiter niet ‘eenvervig,
maar geschakeerd’ (‘Berecht’, r. 40-41) zou moeten zijn. Dit wil zeggen dat de toon
van een toneelstuk allengs verandert en dat er zich een moment in de handeling
voordoet waarop de protagonisten moeten vaststellen dat hun geluk definitief in
ongeluk is omgeslagen, of - en dat is de tweede, maar veel minder vaak toegepaste
mogelijkheid - dat hun aanvankelijke ongeluk zich tot geluk ontwikkeld heeft. Dit
omslagmoment, dat zover mogelijk naar achteren gelegd moet worden om de aandacht
van het publiek vast te houden, heet bij Aristoteles peripeteia en wordt door Vondel
‘staatverandering’ (‘Berecht’, r. 58) genoemd. Zelfs degene die alleen de voorgaande
samenvattingen van de drie drama's van de Amsterdamse dichter tegen deze
achtergrond beziet, kan eenvoudig vaststellen dat Vondel gepoogd heeft een zo scherp
mogelijk contrast te formuleren tussen de uitgangs- en eindsituatie van de dramatis
personae. Een prachtige illustratie daarvan bieden de wederwaardig-

Joost van den Vondel, Jeptha, of offerbelofte. Koning David hersteld. Faëton, of roekeloze stoutheid

291
heden van Filopaie uit Jeptha. De tegenstelling tussen geluk en ongeluk is in haar
geval van alle personen die in Jeptha, Koning David hersteld en Faëton ten tonele
gevoerd worden het schrijnendst. Bij haar eerste optreden is de echtgenote van de
titelheld de blijdschap in eigen persoon, want over de werkelijke stand van zaken en
het dreigende offer van haar dochter heeft niemand haar durven te informeren. Ze
verheugt zich over de overwinning van Jeptha op de Efraïmieten en ook de terugkeer
van Ifis na een afwezigheid van twee maanden bereidt haar niets dan vreugde. En
dan, wanneer zij aan het einde van het vijfde bedrijf weer voor het voetlicht treedt,
wordt zij beheerst door de diepste rouw: haar dochter blijkt dood en het is nota bene
haar eigen man geweest die haar het leven ontzegd heeft.
De peripeteia van Filopaie voltrekt zich in de tweede helft van het vijfde bedrijf,
wanneer zij, teruggekeerd aan het hof, voor feiten gesteld wordt die voor haar even
onomkeerbaar als onverwacht zijn. Ook de ‘staatverandering’ van de eigenlijke
hoofdfiguren van Jeptha, Koning David hersteld en Faëton heeft Vondel in het
slotbedrijf van de betreffende drama's gelegd, zodat de spanning zo lang mogelijk
bewaard blijft. De peripeteia van Jeptha - duidelijk minder extreem uitgewerkt dan
die van zijn echtgenote Filopaie - bestaat er niet alleen in dat hij aan het einde van
het drama de dood van zijn dochter te betreuren heeft, maar ligt vooral ook in het
feit dat hij zich eerst dan realiseert dat hij in zijn religieuze verblinding foutief
gehandeld heeft en dat hij zijn dochter nooit aan God had mogen offeren. Reeds bij
zijn eerste optreden wordt Jeptha door zijn verdriet over de denkelijk aanstaande
dood van Ifis beheerst, en dit verdriet krijgt aan het begin van het vijfde bedrijf door
zijn schuldgevoelens een extra dimensie, waardoor de hele gang van zaken voor de
Israëlitische landvoogd nóg smartelijker wordt dan dat die al was.
De verdubbelde peripeteia die men in Jeptha kan waarnemen - dus: de
‘staatverandering’ bij zowel Filopaie als de titelheld - laat zich in Koning David
hersteld bij een en dezelfde persoon vaststellen. Koning David maakt zowel een
omslag ten goede, als een omslag ten kwade door. Beide voltrekken zich aan het
begin van het vijfde bedrijf wanneer de vorst op de hoogte gesteld wordt van de dood
van zijn zoon Absalom. Als koning ondergaat David een positieve peripeteia. Aan
het begin van het drama had het er voor zijn leiderschap buitengewoon slecht
uitgezien, maar nu de opstand neergeslagen is, kan hij opgelucht adem halen en is
zijn koninkrijk gered. Als vader maakt David een negatieve peripeteia door. Lange
tijd had hij zich aan de hoop kunnen vastklampen dat Absalom ook in geval van een
gewapend treffen gespaard zou kunnen blijven, maar met die hoop is het, nu hij weet
dat zijn veldheer de jongeman gedood heeft, gedaan en voelt hij niets dan verdriet.
Vondel onderwerpt koning David in het vijfde bedrijf dus aan tegengestelde
gevoelens: hij is de vader die rouwt over zijn zoon en tegelijkertijd de koning die
zich over het voortbestaan van
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zijn rijk zou moeten verheugen, maar dat onder de gegeven omstandigheden niet
werkelijk kan.
Ook in Faëton heeft Vondel voor een meervoudige ‘staatverandering’ gekozen.
In de eerste plaats is daar het lot van de titelheld, die in de eerste twee bedrijven het
toppunt van zijn geluk beleeft wanneer hij eindelijk zijn vader leert kennen, die dan
ook nog eens een god blijkt te zijn. In het laatste bedrijf worden dan de treurige
bijzonderheden van de ondergang van de jongeman bekend, die zijn krachten
schromelijk overschat heeft. In de tweede plaats kan bij Febus een omslag van geluk
naar ongeluk waargenomen worden. Deze omslag wordt door tegenstellingen
gekenmerkt die opvallend sterk zijn, want de gevoelens van blijdschap die de
zonnegod aanvankelijk ondergaat wanneer hij Klymene en hun beider kinderen
geheel onverwacht mag begroeten, contrasteren op navrante wijze met de smart die
hem overvalt wanneer hij in het vijfde bedrijf moet inzien dat zijn zoon de tocht met
de zonnewagen niet overleefd heeft.
Wat de uitwerking van de peripeteia in Faëton betreft kan men tussen de titelheld
en Febus een interessant verschil vaststellen. In tegenstelling tot zijn vader geeft de
ongelukkige zoon van de zonnegod nergens uiting aan de gevoelens die de
‘staatverandering’ bij hem teweegbrengt. Nu kan dat ook bezwaarlijk, want Faëtons
peripeteia resulteert direct in zijn dood, zodat het voor zich spreekt dat de jongeman
niet meer aan het woord komt om te reageren op de tragische ontwikkelingen. Een
dergelijke reactie evenwel kan bij de meeste personages - zo ook bij Febus - die in
Vondels oeuvre aan een ‘staatverandering’ onderworpen worden wél waargenomen
worden. Hun peripeteia is onlosmakelijk verbonden met een motief dat bij Aristoteles
als anagnorisis omschreven wordt, en waarvoor Vondel respectievelijk de Latijnse
term agnitio, dan wel het neologisme ‘herkennis’ (‘Berecht’, r. 58) bezigt.
Met deze synonieme begrippen wordt het moment aangeduid waarop de dramatis
personae tot het inzicht komen dat hun situatie inderdaad in het tegendeel is
omgeslagen en daarvan ook met zoveel woorden kond doen. Dat moment voltrekt
zich vrijwel altijd in het vijfde bedrijf, nadat zich kort daarvoor - zonder dat de
toeschouwers daar getuige van geweest zijn - de rampzalige gebeurtenissen afgespeeld
hebben die de directe aanleiding tot de ‘staatverandering’ vormen. Het offer van Ifis,
de moord op Absalom en Jupiters aanslag op Faëton, waarover steeds derden
berichten, ontlokken zo de heftige reacties van respectievelijk Jeptha en Filopaie,
van David en van Febus. De gevoelens waarmee dat gepaard gaat maken de
agnitio-scènes onmiskenbaar tot het emotionele hoogtepunt in de betreffende
treurspelen van Vondel. Dat blijkt uit de monoloog waarin Jeptha zich in
zelfbeschuldigingen verliest (Jeptha, v. 1695-1724), uit Davids verdriet en zijn besef
persoonlijk gefaald te hebben wanneer hij hoort dat Absalom het leven gelaten heeft
(Koning David
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hersteld, v. 1561-1577) en uit de aangrijpende woorden waarmee de zonnegod Febus
uit rouw over de dood van Faëton weigert de aarde ooit nog met zijn stralen te
beschijnen (Faëton, v. 1446-1460).

De hamartia-leer
In de Poetica wordt betoogd dat de ideale hoofdpersoon van een tragedie iemand is
die op zeker moment een zwaarwegende fout - Aristoteles bezigt de term hamartia
- maakt, waardoor hij een niet te loochenen schuld op zich laadt. Het zou in de optiek
van de Griekse filosoof om iemand moeten gaan die als een in beginsel deugdzame
persoonlijkheid getypeerd kan worden, maar die - om welke reden dan ook - een
ernstige misstap maakt. Zo iemand is voor Aristoteles Oedipus, die met zijn moeder
trouwt en zijn vader doodt. Dit zijn gruwelijke vergrijpen, maar paradoxalerwijze
kan Oedipus niet door-en-door slecht genoemd worden. Toen hij zijn jawoord gaf
was hij niet op de hoogte van de ware identiteit van de vrouw op wie hij zijn oog
had laten vallen, en evenmin realiseerde hij zich dat hij tegenover zijn vader stond
toen hij op zekere dag in een gevecht op leven en dood verzeild raakte. Aristoteles
oordeelt dat vooral een persoon als Oedipus dramatisch gezien interessant is. Hij
staat in zekere zin tussen goed en kwaad, en begaat zonder het te willen
onuitsprekelijke misdaden. Daarbij staan de schier onbegrensde schuldgevoelens,
die bij Oedipus tot ontwikkeling komen wanneer de volle omvang van zijn daden te laat - tot hem doordringt, garant voor meeslepend toneel.
Tijdens de zeventiende eeuw kon Aristoteles' pleidooi voor tragische helden, die
zoals Oedipus tussen de deugd en de ondeugd zweven, op weinig instemming rekenen.
Vrijwel alle toneeldichters gaven de voorkeur aan protagonisten die in moreel opzicht
eenduidig als goed of kwaad gekarakteriseerd kunnen worden. Over het algemeen
voerden ze ofwel de ondeugd in eigen persoon ten tonele, dan wel personages die
weinig minder dan het toonbeeld van deugd zijn. Dat had veel te maken met de
exemplarische opzet van hun drama's en de moreel-didactische doelstellingen die
deze dichters aan de dag legden. Zij wilden laten zien dat een moreel verantwoorde
levenswandel uiteindelijk de beste vooruitzichten op geluk te bieden heeft. Zo komt
het dat in hun drama's nogal wat booswichten op gruwelijke wijze ten onder gaan,
terwijl veel deugdzame dramatis personae, die zich door externe factoren bedreigd
zien, niet zelden op miraculeuze wijze gered worden. Goed en kwaad zijn op deze
wijze duidelijk gedefinieerd en ook het resultaat waar ze toe leiden staat op voorhand
reeds vast: geluk, respectievelijk ongeluk.
Wie de treurspelen uit de laatste twintig jaar van Vondels toneelcarrière bestudeert,
kan vaststellen dat de deugd en de ondeugd bij hem lang niet zo dia-
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metraal tegenover elkaar staan als dat in veel zeventiende-eeuwse drama's het geval
is. Vondels protagonisten kunnen doorgaans niet als louter goed, of louter kwaad
gekwalificeerd worden. Meestal gaat het om personen die in beginsel de deugd
beogen te dienen, maar die desondanks tot gedragingen komen die moreel gezien
uiterst bedenkelijk zijn en die in de betreffende drama's algemene afkeuring vinden.
In het licht van het voorgaande zal het geen verbazing wekken dat Vondel zich in
dit verband op de hamartia-theorie van Aristoteles beroept. In het ‘Berecht’ bij Jeptha
spreekt hij zich dientengevolge expliciet uit voor tragische protagonisten die het
midden houden ‘tussen vroom en onvroom’ (‘Berecht’, r. 55), mensen dus zoals
Oedipus. Anders dan veel van zijn vakbroeders, die juist het contrast tussen de deugd
en de ondeugd wensen te benadrukken, kiest Vondel op deze wijze voor de grijstonen
van de moraal. Goed en kwaad zijn niet meer elkaars absolute tegengestelden, maar
kunnen zich in een en dezelfde persoon verenigen. Op deze wijze ontwikkelen zich
de dramatis personae van Vondel tot bij uitstek ambigue persoonlijkheden, mensen
die niet zwart-wit als alléén slecht, of alléén deugdzaam voorgesteld worden, maar
mensen die zowel negatieve als positieve karaktereigenschappen hebben.
Uit het feit dat de late Vondel voor aristotelisch uitgewerkte toneelpersonages
kiest, kan men afleiden dat aan zijn drama's niet langer de rechtlijnige exemplarische
structuur ten grondslag ligt die zich in zoveel andere zeventiende-eeuwse drama's
laat onderkennen. Weliswaar stelt hij in het theoretische voorwerk dat aan veel van
zijn treurspelen voorafgaat meer dan eens dat ook hij de toeschouwers wil beleren,
maar het proces van belering verloopt bij hem niet meer volgens het vrij starre model
van de deugd die beloond wordt en het kwaad dat zijn verdiende loon krijgt. Het
voert in dit kader te ver om in te gaan op de strategieën die Vondel wél toepast om
te onderwijzen. Hier is het belangrijk erop te wijzen dat de dichter met zijn
aristotelisch uitgewerkte dramatis personae ongetwijfeld beoogd heeft de
mogelijkheden tot identificatie met zijn protagonisten te vergroten. In de Poetica
had hij immers kunnen lezen dat de toeschouwers zich juist door toneelpersonages
aangesproken voelen die zijn zoals zij zélf meestal ook zullen zijn: niet door-en-door
slecht, maar evenmin louter deugdzaam en goed. Tegen deze achtergrond zal bij
Vondel, zo mag verondersteld worden, de verwachting geleefd hebben dat de
emotionele betrokkenheid van zijn publiek bij personages als Jeptha, David en Febus
- wier optreden, zoals direct zal blijken, inderdaad in het licht van de hamartia-leer
beschouwd kan worden - groot is, vooral omdat men zichzelf in hun menselijke
zwakte en morele twijfel herkend zal hebben.
Net als Oedipus kunnen de drie zojuist genoemde dramatis personae
gekarakteriseerd worden als persoonlijkheden die zich ergens op de glijdende schaal
‘tussen vroom en onvroom’ bevinden. Dat komt op verschillende manie-
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ren tot uitdrukking, maar het opvallendst is dat ze ten aanzien van het respectievelijke
dilemma waarmee ze geconfronteerd worden het moreel wenselijke uit het oog
verliezen. Jeptha, David en Febus opteren ofwel voor een als laakbaar te kwalificeren
handelingsalternatief, dan wel tonen zij zich niet in staat een beslissing te nemen op
een moment dat iedereen dat op grond van de dwingende omstandigheden van hen
mag verwachten. Zo kiest Jeptha er ten onrechte voor zijn dochter aan God te offeren,
David staat de noodzakelijke stappen tegen zijn zoon pas toe als het bijna te laat is,
en Febus ten slotte blijkt niet bij machte tegen zijn zoon op te treden, of beter gezegd
op te laten treden wanneer de zonnewagen volledig uit zijn koers geslagen is. Op
deze wijze schiet dit drietal moreel gezien tekort: Jeptha heeft de dood van zijn
dochter te verantwoorden, koning David zet het voortbestaan van zijn rijk op het
spel en Febus dreigt lange tijd zijn plicht te verzaken en dadenloos toe te zien hoe
de wereld in het verderf gestort wordt.
Het zijn zwaarwegende fouten en ernstige tekortkomingen die zich bij Jeptha,
David en Febus aftekenen en toch heeft Vondel deze drie figuren niet louter negatief
voorgesteld. Dat had hij zonder al te veel problemen kunnen doen - een vader die
zijn dochter de dood aanzegt, een koning die het welzijn van zijn onderdanen in de
waagschaal stelt en een godheid die zich aan het voorbestaan van de wereld bitter
weinig gelegen laat liggen: het zijn voorwaar geen kleinigheden! Om te vermijden
dat de toeschouwers zich van deze personages afkeren, heeft Vondel een bij uitstek
functioneel middel toegepast. Hij besteedt uitgebreid aandacht aan de achterliggende
drijfveren van Jeptha, David en Febus, die maken dat zij niet als vanzelfspekend de
in moreel opzicht verantwoorde keuzes doen. Jeptha blijkt te handelen uit de wens
zich aan God te onderwerpen en Hem te dienen, en het optreden van David en Febus
moet bezien worden in het perspectief van de gevoelens die zij als vader koesteren,
waardoor zij de belangen van hun zonen ten onrechte hoger aanslaan dan het belang
van het algemeen.
Met Jeptha's religieus bepaalde motivatie en de vaderliefde van David en Febus
worden drijfveren genoemd die in de eerste plaats laten zien dat er in het handelen
van dit drietal geen sprake is van boze opzet. Jeptha, David en Febus zoeken zeker
geen individueel voordeel, maar ondervinden integendeel juist ook in eigen persoon
nadeel van de keuzes die ze maken. Jeptha verliest zijn enige en geliefde dochter,
David zal zijn koningsschap moeten opgeven, en wanneer de wereld inderdaad ten
onder zou gaan, dan ziet de toekomst er ook voor Febus weinig rooskleurig uit. In
de tweede plaats kan men stellen dat de drijfveren van de drie protagonisten door
een intrinsieke legitimiteit gekenmerkt worden, want in beginsel kan het niemand
aangerekend worden dat hij zich aan God wil onderwerpen of dat hij van zijn liefde
voor zijn kinderen wenst te getuigen. De crux is nu - en daarin ligt ook de verklaring
voor hun
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hamartia - dat Jeptha, David en Febus een als verkeerd te beoordelen standpunt
innemen, wanneer het erom gaat de wijze te bepalen waarop God gediend kan worden,
dan wel het moment te kiezen waarop vaderliefde ten grondslag aan het eigen
handelen gelegd mag worden. Doordat er bij geen van drieën sprake is van kwade
wil en eigenbelang, en omdat zowel de principiële wens God te dienen (Jeptha) als
het verlangen blijk te geven van de liefde voor de eigen zonen (David en Febus) als
zodanig gerechtvaardigd mogen heten, is er alle aanleiding te veronderstellen dat de
toeschouwers een zekere mate van sympathie zullen behouden voor deze drie
verblinde vaders.
Op deze plaats doet zich een interessante parallel met Oedipus voor, die als
echtgenoot van zijn moeder en moordenaar van zijn vader evenmin alle sympathie
bij het publiek verspeelt. Maar er tekent zich ook een veelzeggend verschil af. Waar
de legendarische koning van Thebe uit onwetendheid zondigt en welbeschouwd
zonder het te willen tot de misdaden komt die hem aankleven, zijn Jeptha, David en
Febus ten volle geïnformeerd over de omstandigheden die hun keuzes zouden kunnen
beïnvloeden. Het heeft er tegen deze achtergrond alle schijn van dat Vondel de
hamartia-leer van Aristoteles op een essentieel punt heeft aangepast. In de Poetica
wordt de mogelijkheid opengelaten dat het moreel laakbare handelen van de
protagonist op een tragische vergissing berust en direct voortvloeit uit het
ontoereikende zicht van de held op de omstandigheden waarin hij verkeert. Daardoor
is het bij een persoon als Oedipus altijd de vraag of men hem de vergrijpen waaraan
hij zich bezondigt verwijten kan. Mag men stellen dat hij schuld draagt, wanneer hij
trouwt met een vrouw van wie pas later vast komt te staan dat het zijn moeder is?
En kan men hem de moordenaar van zijn vader noemen wanneer hij zich op leven
en dood verdedigt tegen een man wiens identiteit hij op dat moment niet kent?
Bij Vondel ligt dit anders, want in zijn drama's is er altijd sprake van verwijtbare
schuld. Jeptha, David en Febus hadden beter kunnen en móéten weten. Niet voor
niets worden ze alledrie door andere dramatis personae op de moreel gezien te
verkiezen handelwijze gewezen. Belangrijk is ook dat zich meestal personen tot hen
richten die met een zekere autoriteit bekleed zijn, zoals de Hofpriester in Jeptha of
Jupiter in Faëton. Maar Jeptha, David en Febus willen of kunnen niet luisteren en
laten de drijfveren prevaleren waaraan zojuist aandacht besteed is. Het is verhelderend
hier terug te grijpen op het voorwoord bij Maria Stuart, of gemartelde majesteit
(1646), waarin Vondel voor het eerst in zijn literaire loopbaan ingaat op de
hamartia-leer en beschrijft hoe de hoofdfiguur van een tragedie idealiter
gekarakteriseerd zou moeten worden:
De tooneelwetten lijden [dulden] bij Aristoteles nauwelijks dat men een
personaadje in alle delen zo onnozel [onschuldig], zo volmaakt de treurrol
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laat spelen, maar liever zulk een, die tussen deugdelijk en gebrekelijk de
middenweg houdt, en met enige schuld en gebreken behangen, of door
een hevige hartstocht tot iets gruwzaams vervoerd [meegesleept] wordt.
[Vondel-WB, dl. v, p. 165]
Vondel relateert in dit citaat de hamartia aan een ‘hevige hartstocht’ die er uiteindelijk
verantwoordelijk voor gemaakt wordt dat zijn protagonisten het juiste zicht op de
dingen verliezen en tot afkeurenswaardige handelingen komen. In het geval van
David en Febus heeft deze uitleg van het hamartia-concept zonder meer geldigheid,
want zij verkeren in de ban van een allesoverheersende liefde voor hun zonen die
hen inderdaad het moreel gezien verkieslijke doet vergeten. En opvallend genoeg
kan men ook voor Jeptha stellen dat hij met betrekking tot het offer van zijn dochter
door emoties beheerst wordt. In de voorstelling van Vondel althans heet het dat hij
door een ‘onwetende ijver’ (‘Berecht’, r. 50-51 ) meegetroond wordt, een formulering
die er ondubbelzinnig op wijst dat er ten aanzien van de beslissing Ifis aan God te
wijden in de ogen van de dichter zeker niet uitsluitend rationele argumenten een rol
gespeeld hebben. Zo vindt het bedenkelijke handelen van Jeptha, David en Febus
een ultieme verklaring in hun emotionele gesteldheid, die erdoor gekenmerkt wordt
dat zij aan bepaalde - in de grond van de zaak niet eens noodzakelijk verkeerde emoties te veel ruimte toekennen. Bedenkt men dat in het perspectief van de
vroegmoderne tijd nog altijd een directe morele dreiging in de menselijke hartstochten
en ongebreidelde gemoedsaandoeningen schuilging, dan hoeft dat laatste geen
verbazing te wekken.
Met het oog op dramatische helden als Jeptha, David en Febus kan men stellen
dat er in Vondels latere dramatische oeuvre sprake is van schuldtragiek. Vondel
ontleedt de wijze waarop heel normale, zeker niet als van nature tot het kwaad
neigende mensen zich met een bepaalde schuld beladen. Hij laat zien hoe betrekkelijk
eenvoudig men tot laakbare daden kan komen, óók wanneer er geen boos opzet in
het spel is. Het is illustratief hier nog één keer te verwijzen naar het overgrote deel
van de zeventiende-eeuwse dichters, die uiteraard ook volop schuldige personages
ten tonele voeren. Zij doen dat evenwel met andere intenties dan Vondel en over het
algemeen prevaleren bij hen moreel-didactische motieven. Zo brengen de meeste
vroegmoderne toneelauteurs schuldige dramatis personae voor het voetlicht om in
hun uiteindelijke ondergang of bestraffing te laten zien dat het kwaad op de langere
termijn niet loont. Vondel legt het accent op een andere plaats en toont opvallend
veel begrip voor zijn schuldige protagonisten. Hij legt hun drijfveren, die niet als
zodanig op intrinsieke gronden veroordeeld kunnen worden, tot in detail bloot en
maakt het bijna invoelbaar dat zij tot laakbare gedragingen komen. Een en ander
voert ertoe dat de toeschouwers in de gelegenheid gesteld worden de schuldige prota-
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gonisten van Vondel tot op het einde toe met een zekere sympathie te blijven bezien,
heel anders dan de schuldige figuren van zijn vakbroeders, die over het algemeen
niets dan afschuw en weerzin inboezemen.

De theorie van de tragische katharsis
Het is reeds ter sprake gekomen dat Vondel het treurspel een emotioneel doel toekent.
Ook in deze context kan op de sleutelrol van de Poetica gewezen worden, want
Aristoteles schrijft de toneeldichter eveneens voor bepaalde emoties bij de
toeschouwers op te roepen. Daarbij denkt hij in het bijzonder aan medelijden (eleos)
en vrees (fobos). Opnieuw blijkt Vondel zich bij zijn klassieke zegsman aan te sluiten,
want in het ‘Berecht’ valt te lezen - het werd in paragraaf 1 al opgemerkt - dat de
tragedie op ‘mededogen’ (als equivalent van medelijden) en ‘schrik’ (als equivalent
van vrees) bij het publiek gericht dient te zijn. (‘Berecht’, r. 123) In dit verband
beklemtoont de Amsterdamse dichter niet anders dan Aristoteles in de eerste plaats
de betekenis van een juist geconstrueerde handeling. In de tweede plaats wijst hij op
de noodzaak de karakterstructuur van de tragische protagonist op een bepaalde,
welomschreven wijze uit te werken, omdat medelijden en vrees primair door diens
persoon ingegeven worden. Met betrekking tot het eerste punt, de structuur van de
intrige, wordt vooral belang gehecht aan een peripeteia en een daarmee
samenhangende agnitio-scène. De stapsgewijze afwikkeling van gebeurtenissen die
tot een onvermijdelijk omslagmoment in het vijfde bedrijf leiden, gelden in de
aristotelische toneeltheorie als de beste garantie voor het ontstaan en het tot volle
ontplooiing komen van emoties bij de toeschouwers. Een plot die op een peripeteia
uitloopt, maakt daarbij een dichter minder afhankelijk van de acteerprestaties van
de toneelspelers. De tragische emoties liggen als het ware in de intrige zélf besloten
en ze zouden theoretisch gesproken zelfs tot ontwikkeling moeten kunnen komen
wanneer iemand een tragedie alleen maar leest en niet opgevoerd ziet.
Wat het tweede punt betreft, de karaktertekening van de hoofdfiguur, speelt de
hamartia-leer een centrale rol. Met Aristoteles is Vondel van mening dat medelijden
en vrees juist dan gegenereerd worden, wanneer de tragische held een zekere schuld
op zich laadt. In het concrete geval van Jeptha, David en Febus betekent dit dat de
toeschouwers medelijden met hen hebben, omdat deze ongelukkige vaders alledrie
op het punt staan een kind te verliezen. Vrees manifesteert zich ten eerste in die zin,
dat de toeschouwers zich tijdens de dramatische handeling gespannen zullen afvragen
of Ifis, Absalom en Faëton inderdaad het leven zullen laten, en of de dreigende
rampen nog afgewend kunnen worden, zoals de val van het koninkrijk (Koning David
hersteld) of de
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ondergang van de wereld (Faëton). Maar vrees functioneert daarnaast nog op een
ander niveau, wanneer tenminste Aristoteles en zijn uitleggers gelijk hebben. Juist
ook omdat Vondels protagonisten als helden die tussen goed en kwaad staan een niet
te loochenen verwantschap hebben met de gemiddelde schouwburgbezoeker zal deze
zich realiseren dat hij misschien net zo gehandeld zou hebben als Jeptha, David en
Faëton, gesteld althans dat hij met vergelijkbare keuzes als dit bij drietal
geconfronteerd zou worden. Tegen die achtergrond zal hij dan bevreesd moeten
vaststellen dat hij zélf ook betrekkelijk eenvoudig tot de zonde kan vervallen, zelfs
al heeft hij dit tot op dat moment altijd willen vermijden. Betrekt de toeschouwer
vrees op deze wijze op zichzelf, medelijden is altijd exclusief gericht op de dramatis
personae en de treurige lotgevallen waarmee die te maken krijgen.
In de Poetica wordt het oproepen van medelijden en vrees in het licht van de
zogenaamde katharsis geduid, een begrip dat letterlijk vertaald ‘reiniging’ of
‘loutering’ betekent. Dit concept heeft in de loop der eeuwen tot een groot aantal
verschillende interpretaties aanleiding gegeven, waarvan hier noodzakelijkerwijze
geabstraheerd moet worden. Vondel heeft het katharsis-concept in het achterhoofd
wanneer hij in het ‘Berecht’ stelt dat het ultieme doel van de tragedie het indammen
van de emoties impliceert die door de tragische gebeurtenissen in gang gezet zijn.
Medelijden en vrees zijn zo bezien weliswaar het bedoelde, maar niet het blijvende
effect van de toneelhandeling en de dichter moet er gericht naar streven, zoals dat
in het ‘Berecht’ heet, ze te ‘matigen en [te] manieren’ (‘Berecht’, r. 125). Ook met
deze uitleg van de katharsis treedt Vondel in de voetstappen van de al meermaals
gememoreerde Daniel Heinius. In De constitutione tragoediae betoogt deze eveneens
dat er sprake is van matiging (en bijvoorbeeld niet van uitbanning), en dat deze
matiging juist ook betrekking heeft op medelijden en vrees (en niet op eventuele
andere emoties die door het drama bij de toeschouwers in gang gezet zijn).
In het licht van de voorgaande alinea's is het intrigerend de toneelpraktijk van
Vondels Jeptha, Koning David hersteld en Faëton nogmaals in ogenschouw te nemen,
en wel om te bezien op hoedanige wijze het schouwburgpubliek emotioneel bespeeld
wordt. Kan men inderdaad procédés waarnemen die tot een matiging van de emoties
zouden kunnen voeren die door de treurige lotgevallen van de protagonisten
opgeroepen zijn? Men begeeft zich met deze vraag uiteraard op een gevaarlijk terrein,
want zeventiende-eeuwse toeschouwers kunnen niet meer over hun persoonlijke
beleving van deze drama's ondervraagd worden. Wél is het mogelijk nog iets meer
over de door Vondel geïntendeerde emotionele werking te zeggen. Dat de dichter
inderdaad medelijden en vrees heeft willen genereren, is alleszins aannemelijk, niet
alleen op grond van zijn eigen woorden in het ‘Berecht’, maar ook gezien het feit
dat peripeteia en agnitio, respectievelijk ook het motief van de hamartia in Jeptha,
Koning
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David hersteld en Faëton - zoals aangetoond - een wezenlijke rol spelen. En er valt
nog iets op. Door de specifieke opbouw van de dramatische handeling werkt Vondel
ontegenzeglijk naar een emotionele piek toe. In alledrie de drama's ligt die in de
eerste helft van het vijfde bedrijf en hij valt samen met de peripeteia en de agnitio.
Vondel heeft in dat verband ongetwijfeld aan de opmerkingen gedacht die Heinsius
in De constitutione tragoediae gewijd had aan de peripeteia en de agnitio in
Sophocles' Oedipus Rex - een drama dat Vondel in 1660 in een Nederlandse vertaling
onder de titel Koning Edipus in het licht gegeven heeft. Het ogenblik waarop Oedipus
de gewisheid krijgt dat hij zijn moeder tot echtgenote genomen heeft en zich
bovendien realiseert dat hij zelf schuld draagt aan de dood van zijn vader, is in de
ogen van Heinsius tevens het moment waarop de emoties bij het publiek ten top
stijgen. De peripeteia en de agnitio van de titelheld van Oedipus rex, die zich
voltrekken wanneer deze zijn eigen misdaden ten slotte wel onder ogen móét zien,
brengen een dusdanige climax in het handelingsverloop van de tragedie teweeg, dat
die zich - zo oordeelt Heinsius - weerspiegelt in de emotionele beleving van de
toeschouwers. Medelijden en vrees worden bij hen naar een hoogtepunt gevoerd,
omdat hun emotionele betrokkenheid bij Oedipus dán het grootst is, wanneer deze
zijn wereld van het ene moment op het andere definitief ziet instorten.
Het valt niet zwaar deze redenering toe te passen op Jeptha, Koning David hersteld
en Faëton. Want ook in deze drie treurspelen wordt het moment geaccentueerd
waarop de betreffende hoofdpersonen hun ongeluk - dat wil voor alledrie zeggen:
de dood van hun eigen kind - definitief moeten aanvaarden. Tot aan het einde van
het vierde bedrijf hebben Vondels protagonisten allen nog de flauwe hoop gekoesterd
- eigenlijk tegen beter weten in - dat de ontwikkelingen zich tóch nog ten goede
zouden kunnen keren. Jeptha klampt zich vast aan de gedachte dat Ifis misschien
wel zoals Isaak door een engel gered zal worden, David wil slechts met de
mogelijkheid rekenen dat Absalom in het oorlogsgeweld gespaard blijft en Febus
heeft al zijn hoop gevestigd op het doorzettingsvermogen van Faëton, die er mogelijk
op het laatste nippertje in zal slagen de zonnewagen veilig naar zijn thuishaven te
loodsen. Maar dan voltrekt zich in de eerste helft van het vijfde bedrijf voor elk van
deze drie vaders de onvermijdelijke peripeteia en komen zij voor voldongen feiten
te staan. Jeptha, David en Febus, die zich allen (mede)verantwoordelijk voelen voor
het gebeurde, ondergaan het diepste leed wanneer ze met de dood van hun dochter
of zoon hun wereld zien instorten. Met Heinsius' analyse van Sophocles' Oedipus
Rex voor ogen zal Vondel geoordeeld hebben dat op dit moment, kort voor het einde
van Jeptha, Koning David hersteld en Faëton, de door de dramatische handeling bij
de toeschouwers opgeroepen emoties derhalve hun culminatiepunt bereiken.
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En hoe zit het met de katharsis? Worden de emoties bij het publiek na hun hoogtepunt
in het slotbedrijf van Jeptha, Koning David hersteld en Faëton daadwerkelijk tot
aanvaardbare proporties teruggebracht, zoals de theorie dat wil? Dankzij een in dit
verband buitengewoon verhelderend citaat in het zoeven als eerste genoemde drama
krijgt men een indruk hoe Vondel zich dit proces van matiging, dat voor hem dus
reëel is, voorstelt. Een van de personages van Jeptha bezint zich in de bewuste verzen
op de mogelijkheid dat latere toneeldichters ertoe gebracht zouden kunnen worden
treurspelen te schrijven over het verhaal van de oudtestamentische landvoogd en
diens dochter. Het is fascinerend te bedenken dat een van die toekomstige dichters
uiteraard Vondel zélf is, en de onderstaande verzen laten zich dan ook lezen als een
direct commentaar op zijn eigen treurspel. Centraal staat de te verwachten emotionele
uitwerking van al die veronderstelde, toekomstige drama's over Jeptha en Ifis:
Natuur en kunst ontzeggen niet de hand
te houden aan de schouwburg die het leven
aan menig moord- en treurtoneel zal geven,
zo menigmaal godvruchtig dichtvernuft
de treurtoon, die all' and're toon verbluft,
op Jeptha zet, in tijd van pais en stilten,
om 't volk te zien in bloed aan tranen smilten,
de schouwburg rood geverfd in maagdenbloed,
want schreien is ook aangenaam en zoet,
zet hartewee, lang aangegroeid bij droppen,
met kracht van 't hart na 't langzaam innekroppen.
[Jeptha, v. 1242-1252]

Vondel refereert hier aan het psychotherapeutische effect van de handeling van het
huilen, iets wat Heinsius in De constitutione tragoediae ook doet. Wanneer verdriet
zich mettertijd (vergelijk: ‘langzaam innekroppen’) in het gemoed van de mens heeft
vastgezet, is het als zodanig heilzaam (vergelijk: ‘aangenaam en zoet’) dat verdriet
de vrije baan te geven. Er zal zich dan een bepaald ontladingseffect voordoen
(vergelijk: ‘met kracht van het hart’), waardoor de mens zijn emotionele evenwicht
hervindt. Het ligt voor de hand dit proces op Vondels toneelpraktijk toe te passen.
In concreto zou dat betekenen dat de publieksemoties aan het begin van het vijfde
bedrijf van Jeptha, Koning David hersteld en Faëton, wanneer ze door de
opeenvolgende gebeurtenissen langzaam ten top gestegen zijn, als door een
psychologisch automatisme ingedamd worden. De toeschouwers kunnen geen
weerstand meer bieden aan hun aandoeningen, maar juist doordat ze aan de gevoelens
van medelijden en vrees toegeven, worden deze tot acceptabele proporties
teruggebracht. Zo ook stelt
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Heinsius zich dat voor: zodra heftige emoties zich openlijk manifesteren zullen ze
korte tijd later als vanzelf verflauwen. Op deze manier staat het schouwburgbezoek,
staat ook de individuele beleving van Jeptha, Koning David hersteld en Faëton in
het teken van een emotionele reiniging, die Vondel in de aristotelische terminologie
van de katharsis verstaat.
Het is opvallend dat het ontladingseffect bij het publiek parallel loopt met de
psychische ontwikkeling die men in het laatste bedrijf bij de protagonisten van Jeptha,
Koning David hersteld en Faëton kan waarnemen. Peripeteia en agnitio maken dat
de hartstochten ook bij hen een climax beleven, maar deze climax blijkt van een
betrekkelijk kortstondige duur te zijn. Het wanhopige verdriet van Jeptha, David en
Febus zwakt tamelijk snel af, in zoverre althans dat zij zich allen na enige tijd weer
in staat tonen een gesprek met tegenspelers aan te gaan waarin een rationele
toonzetting overweegt. In feite laat zich in hun geval vaststellen hoe het verdriet
waarin ze zich aanvankelijk verliezen in intensiteit afneemt door hetzelfde
psychologische automatisme dat in de voorstelling van Vondel bij het publiek
werkzaam is. Ook Jeptha, David en Febus kunnen met andere woorden niet langer
dan dat dat menselijk gesproken mogelijk is op de toppen van hun emotionaliteit
verkeren en alledrie vinden ze op de een of andere manier de weg terug naar een
evenwichtiger gemoedsgesteldheid.
Deze observatie voert tot een laatste conclusie. Beziet men de emotionele
ontwikkeling die de toeschouwers van Jeptha, Koning David hersteld en Faëton in
de lijn van Vondels denkbeelden doormaken, dan tekent zich een duidelijke
spanningsboog af. Gevoelens van vrees en medelijden komen stapsgewijs tot een
hoogtepunt in de eerste helft van het vijfde bedrijf, om in directe aansluiting daarop
weer tot aanvaardbare proporties te worden teruggebracht. Een vergelijkbare
spanningsboog laat zich bij Jeptha, David en Febus waarnemen. Hun hartstochten
beleven tevens aan het begin van het slotbedrijf een piek en geven kort daarop evenzo
een matiging te zien. Een en ander demonstreert hoe de emoties van het publiek
gelijk opgaan met die van Vondels tragische protagonisten, en dat onderstreept op
ondubbelzinnige wijze hoe de door Vondel beoogde katharsis primair door een
procédé van identificatie gestuurd wordt. De toeschouwers worden geacht zich in
de problemen en twijfels van de dramatis personae te verplaatsen, bij wier lot zij
zich ten slotte in eigen persoon dermate betrokken zullen voelen, dat men de
emotionele ontwikkeling van de voor het voetlicht gebrachte personen als het ware
mee-ondergaat. Op deze wijze worden de schouwburgbezoekers op subtiele wijze
emotioneel bespeeld en dat heeft een onmiskenbaar psychotherapeutisch effect. Juist
door hun emoties naar een hoogtepunt te voeren, hervinden ze ten gevolge van een
zich daarna als van nature voltrekkende ontlading een emotioneel evenwicht dat zij
als aangenaam zullen ervaren.
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4 Conclusie
Hoe ziet een goede tragedie eruit? Na het voorgaande is het eenvoudig de
kernbegrippen te noemen waarop Vondel rond 1660, kort voor het einde van een
bijna zestigjarige toneelcarrière, teruggegrepen zou hebben wanneer men hem met
deze vraag geconfronteerd had. Een goede tragedie is voor hem in de eerste plaats
een tragedie waarin het om emoties draait, niet alleen bij de protagonisten, maar ook
bij de toeschouwers. De hoofdfiguren van Vondels drama's ná 1640 worden bijna
allemaal aan gewetensconflicten onderworpen en zij zien zich voor zwaarwegende
dilemma's gesteld. De noodzaak op een bepaald moment een keuze te moeten maken
zet nauwelijks te beheersen emoties bij hen in gang, en dat blijft niet zonder gevolgen
voor de toeschouwers. Zij zullen meeleven met de tragische protagonisten en hun
emoties als het ware in eigen persoon ondergaan, de vertwijfeling en het verdriet van
Jeptha, David en Faëton, de woede van Filopaie of de angst en het leed van Klymene.
Daarnaast beantwoordt een goede tragedie voor Vondel aan de uitgangspunten van
Aristoteles' Poetica. Niet zozeer omdat er veel prestige met dit klassieke geschrift
verbonden is, maar vooral omdat de Griekse filosoof het treurspel eveneens als een
primair op emoties gericht literair genre beschouwt. Hij formuleert voorschriften die
hun betekenis in het bijzonder krijgen in het licht van de emotionele werking van
een tragedie. Of men nu het samenspel van peripeteia en anagnorisis, de theorie van
de tragische hamartia of de katharsis-leer beziet, uiteindelijk hebben deze concepten
alle betrekking op emoties, ofwel bij de dramatis personae, dan wel bij de
toeschouwers. Dat heeft ongetwijfeld ook Vondel gezien en zo laat het zich verklaren
dat zijn Jeptha, Koning David hersteld en Faëton de aristotelische drama's geworden
zijn die men rond 1660 nergens anders in Europa aantreft.
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Verantwoording
Bron
De toneelteksten gaan terug op de zogenaamde Wereldbibliotheek-uitgave: J. van
den Vondel, De werken. Volledige en geïllustreerde tekstuitgave. Bewerkt door
J.F.M. Sterck e.a. 10 dln. Amsterdam, 1927-1940. De hier uitgegeven treurspelen
vindt men op de volgende plaatsen: Jeptha, dl. VIII, p. 769-850; Koning David
hersteld, dl. IX, p. 103-172; Faëton, dl. X, p. 31-93.

Herspelling
Met het oog op de toegankelijkheid van de toneelteksten is de spelling en de
interpunctie gemoderniseerd. Daarbij zijn de volgende criteria aangelegd:

1. Rijm en metrum
De spelling is niet gemoderniseerd wanneer dat ten koste zou gaan van metrum en
rijm. Ook wanneer er afbreuk gedaan zou worden aan evidente klankfiguren
(bijvoorbeeld alliteratie en assonantie) is er niet herspeld.

2. Naamvallen
Naamvalsvormen en -uitgangen vallen in principe weg, tenzij dat ten koste zou gaan
van het metrum of rijm. Wanneer het ritme van een versregel bijvoorbeeld een
tweelettergrepig woord of bezittelijk voornaamwoord verlangt, is er niet
gemoderniseerd. Wanneer binnen een zinsdeel omwille van rijm of metrum één
naamvalsvorm noodzakelijk is, dan blijven eventuele andere naamvalsvormen in
datzelfde zinsdeel eveneens gehandhaafd, bijvoorbeeld in ‘van enen zelven stam’
(Faëton, v. 401). Als in deze gevallen elisie aan de orde is, wordt dat met een apostrof
aangegeven, zoals in: ‘In eene koele wolcke, al sluimerende’ (Faëton, v. 704), dat
is geworden ‘in ene koele wolk', al sluimerende’. Wanneer naamvalsuitgangen in de
zeventiende-eeuwse tekst geëlideerd zijn en slechts door een apostrof worden
aangegeven, is de apostrof in de herspelling weggenomen, bijvoorbeeld: ‘uit zijn'
troon’ (Faëton, v. 147) is geworden ‘uit zijn troon’.
Genitieven (possessivus, subjectivus en objectivus) zijn gehandhaafd, omdat
vervangende constructies met ‘van’ het metrum zouden verstoren. Ook
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bij constructies met gesubstantiveerde werkwoorden (Koning David hersteld, v. 46:
‘slapens tijd’) en werkwoorden die vast met een tweede naamval gebruikt worden
(Koning David hersteld, v. 1557: ‘die zich des onrechts belgt’) zijn de genitiefvormen
gehandhaafd. De genitivus partitivus is niet gehandhaafd, wanneer althans metrum
en rijm daardoor niet verstoord werden. Zo is ‘Met luttel voorraets’ (Koning David
hersteld, v. 26) geworden ‘met luttel voorraad’.
In een klein aantal gevallen moest de datief-vorm gehandhaafd blijven, omdat een
vervangende constructie (‘aan wie’) het metrum verstoord zou hebben. Ter illustratie:
‘De koning, wien geen zaeck, hoe kleen, verholen blijft’ (Koning David hersteld, v.
1601) is geworden ‘de koning wien geen zaak, hoe klein, verholen blijft’.
Naamvalsvormen blijven eveneens gehandhaafd wanneer ze in min of meer vaste
uitdrukkingen gehanteerd worden, of in voorzetselconstructies voorkomen die door
een bepaalde naamval geregeerd worden. Enkele voorbeelden: ‘ter quaeder tijt’
(Faëton, v. 505) is geworden ‘ter kwader tijd’, en ‘by der hant’ (Faëton, v. 809) is
geworden ‘bij der hand’.

3. Clitische constructies
Clitische contracties zijn - zowel in het geval van pro- als enclisis - opgelost, zoals
in ‘wat eischtge’ (Faëton, v. 341), dat is geworden ‘wat eist ge’.

4. Werkwoorden
De werkwoordsvormen zijn aan de huidige spelling aangepast, wat met name in
geval van imperatief- en conjunctiefvormen complicaties met zich mee kan brengen,
omdat het niet altijd duidelijk is of Vondel een stellende, bevelende of aanvoegende
wijs gebruikt. In de herspelling is uiteindelijk altijd een keuze gemaakt. Zo is
bijvoorbeeld ‘Men loof den schutter’ (Faëton, v. 241) gelezen als conjunctivus: ‘Men
loov' de schutter’.
Bepaalde werkwoordsvormen zijn gemoderniseerd (ik hadde > ik had; zij wierd
> zij werd) wanneer metrum en rijm daar niet onder te lijden hadden. Onder die
condities zijn ook werkwoordsuitgangen aangepast die tegenwoordig niet meer in
gebruik zijn: ‘Durf Epafus zoo trots’ (Faëton, v. 316) is geworden ‘Durft Epafus zo
trots’.
Enkele spellingvarianten zijn aan de tegenwoordig geldende regels aangepast,
zoals in: ‘berst en spat’ (Faëton, v. 430), dat is geworden ‘barst en spat’; en ‘Daer
leght het vrolijck hart’ (Faëton, v. 512), dat is geworden ‘Daar ligt het vrolijk hart’.

5. Elisie
De metrische structuur van de tekst is blootgelegd. Dat betekent dat alle plaatsen
waar geëlideerd moest worden gemarkeerd zijn door bijvoorbeeld een
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apostrof of een accent circonflexe. Enkele voorbeelden: ‘Alle ackers laegen vuil’
(Faëton, v. 245) is geworden ‘All' akkers lagen vuil’; en ‘Genade Apollo’ (Faëton,
v. 281) is geworden ‘Genâ Apollo’.
De structureel doorgevoerde elisies verhinderen dat de lezer de mogelijkheid tot
elideren in overweging zou nemen op plaatsen waar dat door het wegvallen van de
naamvalsuitgangen in de herspelde tekst in principe mogelijk is geworden, maar
nadrukkelijk niet gewenst is. Men vergelijke bijvoorbeeld in de oorspronkelijke
uitgave ‘den aerdtboôm’ (Faëton, v. 96) dat in de herspelling is weergegeven als ‘de
aardboôm’. Op grond van de regels van de grammatica (botsende klinkers) is het in
beginsel mogelijk in de herspelde tekst ‘d'aardboôm’ te lezen, maar gezien het metrum
is dat natuurlijk niet de bedoeling.

6. Interpunctie en hoofdlettergebruik
De interpunctie is structureel vereenvoudigd en aan moderne maatstaven aangepast,
ook al betekent dit dat niet alle door Vondel bedoelde pauzes (vooral middenrust en
de daarop mogelijke variaties) nog waarneembaar zijn. Deze terughoudendheid in
interpuntie is vooral door het criterium van de leesbaarheid ingegeven.
Vondel hanteert veel imperatieven en conjunctieven, die een sterk beklemtoonde
wens uitdrukken. Dergelijke constructies verlangen volgens de moderne
interpunctieregels een uitroepteken. Ook hier is terughoudendheid betracht, omdat
het uitroepteken te veel nadruk zou verlenen aan Vondels constructies, die niet zelden
een ‘zachtere’ toon lijken te verlangen.
In de drama's van Vondel komen nogal wat polysyndetische opsommingen voor.
Daar zijn de komma's steeds gehandhaafd, en waar ze ontbraken werden ze
toegevoegd. Een voorbeeld: ‘Het aerdtrijck draeght'er stadt, en bosch, en allerley /
Gedierte, en ongedierte, en ackergoôn, en vlieten, / En bergen [...]’ (Faëton, v.
116-118) is geworden: ‘Het aardrijk draagt er stad, en bos, en allerlei / gediert' en
ongediert', en akkergoôn, en vlieten, / en bergen [...]’.
Het gebruik van hoofdletters is aan de tegenwoordig gangbare praktijk aangepast.
Gepersonifieerde begrippen worden alleen door een hoofdletter gemarkeerd wanneer
ze als personage ten tonele treden, zoals ‘de Faam’ in Faëton.
Wanneer personen sprekend worden ingevoerd, dan is dat met enkelvoudige
aanhalingstekens gemarkeerd.

7. Spellingvarianten
Spellingvarianten zijn zoveel mogelijk gemoderniseerd, tenzij dat ten nadele van de
bewuste klankkleur van een vers ging. Daarbij is met name op verschijnselen als
rijm, alliteratie en assonantie gelet. Enkele voorbeelden: ‘koey’ (Faëton, v. 320)
werd ‘koe’; ‘reuckloos’ (Faëton, v. 366) werd ‘roek'loos’; ‘vier’
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(Faëton, v. 443) werd ‘vuur’. Een enkele maal ben ik een stap verder gegaan,
bijvoorbeeld ‘mijn slincke hant’ (Faëton, v. 143) werd ‘mijn linkerhand’; en ‘mijn
vrou moeder’ (Faëton, v. 510) werd ‘mevrouw moeder’.
Het woord ‘heir’ (leger), dat vooral in Jeptha en Koning David hersteld vaak
voorkomt, is niet herspeld tot ‘heer’, om verwarring te voorkomen. Ook het woord
‘Berecht’, als titel van Vondels beroemde inleiding bij Jeptha, bleef gehandhaafd.
Bijbelse en mythologische eigennamen zijn aangepast aan de huidige spelling,
voor zover rijm en metrum dat toelieten. Een uitzondering hierop vormen de namen
van de personen die als personage ten tonele treden. Hier bleef Vondels spelling
gehandhaafd, zodat Jeptha bijvoorbeeld niet Jeftha is geworden.

8. Woordgeslachten
In incidentele gevallen is het woordgeslacht aangepast. Het gaat om de volgende
plaatsen: ‘Den vaderlande’ (Jeptha, v. 413) is geworden ‘Het vaderland’; ‘de feest’
(Jeptha, v. 1224) is geworden ‘het feest’; ‘mijn schilt, die’ (Jeptha, v. 1560) is
geworden ‘mijn schild, dat’; ‘dit rampzaligh oorlogh’ (Koning David hersteld, v.
623 ) is geworden ‘deez' rampzalig' oorlog’; ‘de koningschap’ (Koning David hersteld,
v. 708) is geworden ‘het koningschap’; ‘in den schilt’ (Koning David hersteld, v.
747) is geworden ‘in het schild’; ‘het oorlogh, dat gy voert’ (Koning David hersteld,
v. 1522) is geworden ‘de oorlog die gij voert’; ‘den lesten oogenblick’ (Faëton, v.
1166) is geworden ‘het laatste ogenblik’; en ‘op den marmer’ (Faëton, v. 1414) is
geworden ‘op het marmer’.

9. Proza
De herspellingscriteria die voor de prozateksten in het voorwerk van Jeptha, Koning
David hersteld en Faëton gehanteerd werden, wijken niet wezenlijk af van de regels
voor de eigenlijke toneelteksten. Doordat er evenwel geen rekening met rijm en
metrum gehouden hoefde te worden, maakt de herspelde tekst hier een duidelijk
‘modernere’ indruk dan die van de drama's zelf. Meervoudsvormen zijn in
voorkomende gevallen aan de moderne praktijk aangepast. Genitief- en
datiefconstructies zijn regelmatig door constructies met ‘van’ of ‘aan’ vervangen.
De alinea-indeling is van mijn hand.

Annotatie
Van Vondels toneelstukken zijn voortreffelijke edities met goed gekozen
woordverklaringen verschenen. Vanzelfsprekend is bij de voorbereiding van deze
uitgave het werk van eerdere editeurs geraadpleegd, naast de voor de hand liggende
taalkundige en lexicografische naslagwerken. Om de lezer niet lastig
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te vallen met een omvangrijk apparaat van verwijzingen wordt het als zodanig niet
verantwoord wanneer een bepaalde annotatie aan een eerdere editie ontleend is. Het
moge in dit verband volstaan de uitgaven waarmee ik mijn voordeel gedaan heb
expliciet te noemen. Voor Jeptha gaat het om de editie-Wijngaards (Zutphen [1976],
Klassiek Letterkundig Pantheon 115) en de door C.G.N. de Vooys in samenwerking
met C.C. van de Graft bezorgde editie (Amsterdam 1935) in de
Wereldbibliotheek-uitgave van Vondel (zie boven). Voor Koning David hersteld en
Faëton betreft het de door C.G.N. de Vooys en B.H. Molkenboer O.P. (Amsterdam
1936), respectievelijk H.W.E. Moller (Amsterdam 1937) bezorgde edities, die beide
eveneens deel uitmaken van de Wereldbibliotheek-uitgave. Voor de annotatie bij het
‘Berecht’ bij Jeptha heb ik ten slotte nog geprofiteerd van de woordverklaringen van
L. Rens in Vondel [1980], p. 107-116.

Nawoord
Omwille van de leesbaarheid is er in het nawoord van een notenapparaat afgezien.
Dat betekent evenwel niet dat de rijke secundaire literatuur over Vondels toneelwerk
geen rol gespeeld zou hebben. Zo had de paragraaf over de bronnen van Jeptha,
Koning David hersteld en Faëton bijvoorbeeld niet geschreven kunnen worden zonder
W.A.P. Smits magistrale Van Pascha tot Noah, veertig jaar na haar verschijnen nog
altijd de belangrijkste monografie over Vondels toneeloeuvre. Ook andere studies
en artikelen zijn van invloed geweest. De lezer vindt ze terug in de lijst met de
gebruikte literatuur.
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Verantwoording van de Deltareeks
De reeks stelt klassieke werken uit de letterkunde van Nederland en Vlaanderen ter
beschikking aan de huidige lezer. Naast volledige teksten zullen in de reeks ook
bloemlezingen verschijnen, bijvoorbeeld wanneer een klassieke auteur met een groot
en gevarieerd dichterlijk oeuvre daar meer mee gediend is dan met de uitgave van
een van zijn werken. Ook een belangwekkend literair genre waaraan door
verschillende auteurs is bijgedragen kan de grondslag vormen voor een deel van de
reeks.
De uitgaven worden voorzien van een inleidende beschouwing die het werk in zijn
historische en literaire situatie plaatst en die verwijst naar andere publicaties.
Woordverklaringen en inhoudelijke toelichtingen maken de tekst voor de lezer van
nu toegankelijk. Daarbij wordt vermeden hem op te tuigen met een al te zwaarwichtige
wetenschappelijke commentaar. In bijzondere gevallen zal gebruikgemaakt worden
van een parallelvertaling.
De gebruiker kan rekenen op een betrouwbare tekst, waarvan de keuze zorgvuldig
overwogen is en de wijze van uitgeven wetenschappelijk verantwoord. De teksten
worden doorgaans in de oorspronkelijke spelling aangeboden. Wel wordt zo nodig
het gebruik van i/j en u/v genormaliseerd volgens het huidige onderscheid van klinker
en medeklinker; soms wordt de hele tekst herspeld naar de huidige normen. Voorzover
de editeur correcties heeft aangebracht, worden deze exact verantwoord. Het gaat in
de reeks om zogenaamde leesedities. Daarin wordt ervan afgezien de geschiedenis
van de tekst in zijn verschillende versies te reconstrueren. Een opgave van varianten
zal derhalve ontbreken. De verschillende delen van de reeks zullen niet steeds precies
dezelfde aanpak van de editieproblematiek laten zien, daar deze mede afhangt van
de aard van de tekstoverlevering en de stand van het onderzoek.
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