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Lia van Gemert

DE KRACHTPATSER EN DE H O E R
Liefde en -wiaak op het zeventiende-eewwse

toneel

Inleiding
Alleen al aan de cijfers valt af te lezen dat het drama in de Nederlanden tijdens de zeventiende eeuw een belangrijk genre was. In deze periode, die in
de literatuurgeschiedenis doorgaans met de termen renaissance en (vanaf
1670) Frans-klassicisme gekenschetst wordt, zagen in de Noordelijke en
Zuidelijke Nederlanden samen enkele duizenden spelen het licht. Een
flink aantal daarvan werd ook nog eens een of meerdere malen herdrukt.
Het centrum van deze toneelcultuur was Amsterdam. Daar opende in
januari 1638 een gebouw dat men trots 'Schouwburg' genoemd had de
deuren, met de geruchtmakende voorstelling van Joost van den Vondels
Gysbreght van Aemstel. Tot 1665 beleefden ongeveer 120 tragedies hun
premiere in de Schouwburg, en vanaf 1669 schreven de leden van het
gezelschap Nil volentibus arduum (Voor hen die willen is niets moeilijk)
voor dit podium een gestage stroom drama's, zowel ernstige als komische.
Maar ook rond 1600, aan het begin van de 'Gouden eeuw', was in Amsterdam al volop toneel gespeeld, met name in de twee rederijkerskamers
van de stad - De eglentier en Het wit lavendel - en in tje Eerste Nederduytsche Academie, de in 1617 opgerichte instelling voor hoger onderwijs
in de landstaal. In deze kringen heerste een vooruitstrevende geest en
werden tal van cultuur-politieke ideeen gepropageerd die vanaf ongeveer
1550 steeds belangrijker waren geworden in artistiek-intellectlfile kringen.
Al in het laatste kwart van de zestiende eeuw had de leider van De
Antoon van Dijck, Samson en Delila
London, Dulwich Picture Gallery
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eglentier, H.L. Spiegel, een aantal verhandelingen over de volkstaal
geschreven, onder meer de in dialoogvorm gestelde Twe-spraack vande
Nederduitsche letterkunst (1584]. Spiegels voornaamste doel was de vorming van een Nederlands onderwijsprogramma op humanistische leest,
waarin kritische zelfkennis, intellectuele vorming en tolerantie van de
verschillende richtingen binnen het Christendom centraal stonden. De
fundamentele gedachte van dit onderwijs was dat de morele, algemeen
christelijke waarden gevestigd konden worden met behulp van de overtuigingskracht van de taal. In zijn boeken propageerde Spiegel dan ook het
gebruik van de retorica, die een redenaar of schrijver met tal van technieken
in staat stelde om op overtuigende wijze een betoog te houden. Het
redelijke woord zou eerder dan geweld tot vreedzame omgangsvormen
tussen de aanhangers van de verschillende levensovertuigingen in de
jonge Nederlandse Republiek leiden, zo meende Spiegel. Op dezelfde
idealen stoelde de ethica Zedekunste dat is wellevenskunste (1586) van
het Haarlemse 'buitenlid' van De eglentier, D.V. Coornhert.
Ook in hun kunstproductie probeerden de kamerleden een burgerlijk
plichtsgevoel tegenover de gemeenschap te onderstrepen. Een belangrijke
rol was hier weggelegd voor de jonge PC. Hooft, zoon van de gezaghebbende burgemeester C.P. Hooft. Hooft jr. besloot in de laatste jaren van de
zestiende eeuw zijn humanistische opvoeding met een culturele rondreis
door Frankrijk, Italic en de Duitse landen. Geinspireerd door deze grand
tour, schreef hij lyriek en toneel volgens de modernste principes. Het
pastoraal getinte spel Granida (1605) en de tragedie Geeraerdt van Velsen
(1613) werden binnen en buiten De eglentier enthousiast ontvangen, evenals Hoofts petrarkistische liefdespoezie.
Auteurs als G.A. Bredero en S. Coster haakten gretig in op de ontwikkelingen en verrijkten het dramarepertoire met bijvoorbeeld Rodd'rick
ende Alphonsus |i6ii), Moortje (1615) en Ithys (1615). De vernieuwingen
hidden onder andere een toenemende navolging van de klassieke oudheid
in, waarmee trouwens de trend van het zestiende-eeuwse Neolatijnse
toneel werd voortgezet. Het redehjk besloten kamermilieu bood echter
niet voldoende mogelijkheden om de educatieve idealen verder uit te
dragen. Met de grotere toeloop van publiek en een toenemend aantal
voorstellingen groeide bovendien de behoefte aan kundige spelers, beter
geschoold in acteren dan de amateurs, die in de ogen van de schrijvers niet
meer voldeden omdat ze te weinig beseften welke inhoud hun teksten
hadden. De arts-schrijver Coster kocht daarom in 1617 een gebouw aan de
Keizersgracht waarin hij de Nederduitsche Academie vestigde. Hier kreeg
de Amsterdamse burgerij de kans onderwijs in het Nederlands te volgen in
vakken als wiskunde, astronomic, geschiedenis en filosofie. Daarnaast
werd er toneel gespeeld dat het publiek lering en vermaak moest brengen.
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in de geest van het adagium uit de klassieke oudheid dat de combinatie
van utilis (het nuttige) en dulcis (het aangename] adviseerde. Behalve een
educatief was de Academie ook een commercieel project: een deel van de
opbrengst van de toneelopvoeringen ging naar het Amsterdamse weeshuis.
Met Coster verlieten Bredero en Hooft De eglentier. Dat betekende overigens niet dat er in die kamer geen vernieuwingen meer plaatsvonden. De
dichter-diplomaat Th. Rodenburgh nam de leiding op zich en kwam tussen 1617 en 1621 met maar liefst elf toneelstukken, bewerkingen van
Spaanse, Engelse, Italiaanse en Franse toneel- en prozastof, sommige zelfs
als meerdelig stapelspel. Enerzijds introduceerde hij zo voor Amsterdam
nieuwe genres als de Engelse revenge tragedy en de Spaanse comedia de
capa y espada (het zgn. mantel- en degenspel), anderzijds baseerde hij zich
met name voor uitvoerige belerende passages duidelijk op het werk van
Coornhert en Spiegel. Behalve om kennisoverdracht en morele instructie
was het Rodenburgh om variatie te doen: hij koos graag stof waarin verschillende intriges verstrengeld waren en beeldde die uit in allerlei soorten
taferelen, zoals felle discussies, lange tirades, verschijningen van doden,
optredens van vermomde personages en vertoningen (de zeventiendeeeuwse variant van tableaux vivants].
Hoewel ook de Academisten graag een variatie aan scenevormen toepasten, ademt hun werk toch een wat rustiger sfeer. Zij lieten zich overwegend inspireren door het toneel uit de oudheid, vooral dat van de
Romeinen Seneca, Plautus en Terentius en de Griek Euripides. Hooft
schreef voor de Academie de komedie Warenar (16171 en de tragedie Baeto
(1617), Bredero maakte het blijspel Spaanschen Brabander (gedrukt in
1618), Coster kwam met de treurspelen Polyxena en Iphigenia (beide
gedrukt in 1619). Vooral bij het laatste stuk bleek dat het de nieuwlichters
niet alleen om navolging van klassieke modellen ging. Ze sneden de stof
toe op de Nederlandse Republiek, waar tijdens de twaalfjarige wapenstilstand met Spanje de binnenlandse spanningen hoog opgelopen waren.
Onder het mom van een episode uit de Grieks-Trojaanse oorlog werd in
Iphigenia het streven naar politieke macht van de contra-remonstrantse
richting in de reformatorische kerk bekritiseerd. Coster zag - evenals Hooft
trouwens - in de machtsbeluste calvinistische geestelijkheid een groot
gevaar voor het evenwicht in de Nederlandse staat en keurde de keuze van
stadhouder Maurits voor de contra-remonstranten af. Maurits' staatsgreep
in 1618, die in 1619 de dood van raadpensionaris Van Oljlenbarnevelt tot
gevolg zou hebben, leidde tot een verbod op het door de overheid als
remonstrants gekarakteriseerde Academie-onderwijs. Toen Coster in
1621 Iphigenia liet opvoeren, protesteerde de kerkenraad zo hevig dat de
Academie gedwongen werd haar poorten te sluiten.
^"
Op het eerste gezicht lijken de andere Amsterdamse rederijkers zich in
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de roerige jaren tussen 1609 en 1621 afzijdig te houden van de artistieke
avant-garde. Het gaat dan vooral om inwijkelingen uit de Zuidelijke
Nederlanden. Zij hadden sinds 1598 een eigen vereniging, Het wit lavendel,
opgericht door de Antwerpenaar Zacharias Heyns en bijgenaamd de Brabantse kamer. Deze immigranten zochten aanvankelijk wat minder de publiciteit, maar vanaf 1611 waren ook hun voorstellingen openbaar toegankelijk.
Ze kenden het werk van hun Eglentier- en Academie-collega's goed. Dat
blijkt bijvoorbeeld uit de eerste twee tragedies van J. van den Vondel, Het
Pascha (1610) en Hierusalem verwoest (1620). Vondel koos weliswaar
bijbelse onderwerpen, maar verwerkte intussen allerlei elementen uit
drama's van Hooft en trouwens ook van de Romein Seneca. Bij de dood van
stadhouder Maurits in 1625 toonde hij zich in Palamedes een vrijdenker a
la Coster c.s., een rol die hij verder met verve zou vervullen. De toneelontwikkelingen werden ook enthousiast gevolgd door de leider van de
Brabantse kamer, Abraham de Koning. Deze uit Antwerpen afkomstige
boekhandelaar schreef tussen 1610 en 1618 negen opmerkelijke drama's
van gemengd ernstig-komische aard, waarin allerlei sporen uit de spelen
van Vondel, Hooft en Bredero te ontdekken zijn. Het netwerk tussen de
auteurs wordt ook blootgelegd door de drempeldichten bij de stukken.
Bredero en Vondel bijvoorbeeld complimenteerden De Koning met zijn
lephthah ende zijn eenighe dochters treur-spel (1615). Zelf stak hij de
loftrompet van Bredero's Lucelle (1616). Hij had ook sympathie voor
Rodenburgh: in een lofdicht op diens Melibea (i6i8| neemt hij hem zelfs
in bescherming tegen kritiek op zijn prestaties.
Tijdens het twaalfjarig bestand maakte de Amsterdamse toneelwereld dus
stormachtige ontwikkelingen door. De inhoudelijke en organisatorische
vernieuwingen van een groep jonge, gedreven auteurs leidden tot een
snelle vergroting van het dramarepertoire. Hoewel ze vaak klassieke
modellen bewerkten en hun stof actualiseerden, waren er ook aanzienlijke verschillen. Zo gold ook de bijbel als belangrijke thematische bron,
streefde de ene auteur meer naar variatie in scenevormen dan de andere,
en voerde lang niet iedereen een scherpe scheiding tussen ernstige en
komische uitwerking van de verhaalstof door. Voor de literatuurhistoricus
tekenen zich hier twee vragen af: hoe ontwikkelde zich het theoretische
kader van het tragediegenre, en: welke mogelijkheden zagen de schrijvers
om via het toneel morele normen uit te dragen? Bij de beantwoording
van deze vragen zal het laatste drama uit Abraham de Konings levendige
oeuvre, Simsons treur-spel (1618), als toetssteen dienen.'
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Simson: bijbel en toneel
De Koning ontleende de stof voor zijn 'treur-spel' over Simson aan het
bijbelboek Richteren, dat verhaalt hoe het joodse volk een aantal malen uit
benauwde situaties bevrijd wordt. In Richteren 13-16 is de richter (of
rechter) Simson, de enige zoon van Manoach. Al voor zijn geboorte bestempelt een engel de jongen tegenover zijn ouders als een 'Nazireer Gods',
iemand die zijn leven aan God zal wijden {Richt.i^]. Op dat moment leeft
het joodse volk in slavernij: omdat het niet voldeed aan de wetten die het
verbond met God stelde, is het aan de Filistijnen overgeleverd. Simson zal
deze gevangenschap verbreken.
De bevrijding vindt pas na een jarenlang durende cumulatie van gebeurtenissen plaats en gaat gepaard met gruwelijke gewelddadigheden. Zo
eindigt Simsons huwelijk met een Filistijnse in een spiraal van geweld.
Als de bruid vertrouwelijke informatie aan de bruiloftsgasten verklapt,
bekopen dertig Filistijnen dit verraad met de dood door Simsons hand
{Richt.14]. Wanneer hij zich daarna met zijn vrouw wil verzoenen, blijkt
ze aan een ander gegeven te zijn. Woedend bindt Simson 300 vossen in
paren met de staarten aan elkaar en bevestigt er fakkels tussen. Hij ontsteekt ze en jaagt de vossen de korenvelden in. Hierop verbranden de
Filistijnen Simsons vroegere vrouw en haar vader Thimniter. Ditmaal
wreekt Simson zich door een slachting onder de Filistijnen aan te richten.
Daarna zoekt hij onderdak bij de Judeeers, maar die leveren hem uit aan
hun meesters. Zelfs een menigte Filistijnen kan hem echter niet de baas:
met een ezelskinnebak weet Simson er 1000 te doden [Richt.is].
Twintig jaar duurt daarna zijn richterschap, terwijl de Fihstijnen wachten op een kans om hem te doden. Als bekend wordt dat Simson een hoer
in Gaza bezoekt, posteren ze zich bij de gesloten stadspoort. Weer ontsnapt
hun kwelgeest: hij rukt de deuren open en draagt ze naar een bergtop
{Richt.i6'.i-i].
Een nieuwe verliefdheid op een Fihstijnse, Delila, wordt Simson echter
fataal. Zij weet met veel moeite te achterhalen dat het geheim van zijn
kracht in zijn haar schuik en verraadt dit tegen betahng aan haar leiders.
Kortgeschoren is de geweldenaar een gemakkelijke prooi. De ogen worden
hem uitgestoken en hij moet zijn leven verder als dwangarbeider slijten.
Zijn haar groeit intussen weer aan en Simsons wraak volgt als de Filistijnen
in de tempel hun overwinning vieren. Nog eenmaal geeft God de richter
zijn hchaamskracht, zodat hij de tempel kan verwoesten. Met vele Filistijnen vindt hij onder het instortende gebouw de dood [Richt.16:4-^1).
In zijn treurspel dramatiseert De Koning de climax van al deze gebeurtenissen: de verhefdheid van Simson en Delila, de macliinaties van de
Filistijnse vorsten, Delila's verleidingspogingen, Simsons gevangenschap
19
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en de ineenstorting van de tempel (i^ic/jt. 16:4-31). Naar de gewelddadige
voorgeschiedenis wordt veelvuldig verwezen.
De liefde tussen Simson en Delila vormt de rode draad in het drama. Ze
brengt beiden in gewetensnood. Voor Simson is Delila een uitzondering op
haar volk, dat hij haat. Beseffend dat zij hem zijn geheim kan ontfutselen,
neemt hij zich vast voor God trouw te blijven. Intussen weet hij niet goed
of hij deze vrouw nu als onbetrouwbare hoer moet zien of niet. Ook Delila
heeft zo haar twijfels, hoewel ze haar liefde op zich sterk genoeg acht
om Simson niet te verraden. Ze begrijpt niet goed dat zijn haat tegen de
Filistijnen samen kan gaan met de gevoelens voor haar. Op zijn verzekering dat hij haar alleen 'door u|w] eygen schult' zal verloochenen, beloven
ze elkaar trouw (19,- vs 476-479).
Een bijbelvast publiek - en in 1618 waren alle toeschouwers dat - weet
dat Simsons uitspraak Delila's doodvonnis aankondigt. De tekenen van
haar morele verval worden al snel zichtbaar. Onder druk gezet door de
Fihstijnse leiders probeert ze Simson loslippig te maken. Listig bestookt ze
hem met het verwijt dat zijn hefde niet echt kan zijn als hij zijn geheim
niet met haar deelt. Simson doorziet die tactiek en weet haar driemaal om
de tuin te leiden. Eerst beweert hij dat zeven zelen (plantentwijgen^) zijn
kracht zullen breken, dan dat zeven nieuwe, ongebruikte strikken (touwen) dat zullen doen. Vervolgens drinkt hij van de wijn die hem zwak
moet maken en worden zijn zeven vlechten vastgebonden als hij zijn roes
uitslaapt. Pas wanneer Delila hem dreigt dat zijn weigering het geheim te
vertellen haar dood wordt, verklapt hij waar zijn kracht zit, maar hij herinnert haar wel aan de belofte ("k sal door u[w] eedt niet schromen', 50, vs
1585). Uiteraard is dit ijdele hoop en voor de haastig opgetrommelde kapper is het een koud kunstje de slapende Simson machteloos te maken.
De Koning belicht dit kat-en-muisspel vanuit verschillende invalshoeken. Het publiek ziet bijvoorbeeld de gesprekken van Simson en Delila,
hun afzonderlijke overpeinzingen, de contacten van de leiders met Delila
en hun onderlinge discussies. De Filistijnen zetten door, mede gestimuleerd door een droomverschijning van de door hen verbrande schoonvader
van Simson, Thimniter. Hij roept om Simsons dood, ondanks het feit dat
deze wraak de vorsten noodlottig zal worden.
Simsons aanwijzingen worden uitgevoerd door Filistijns 'personeel'. Zo
staat Dehla via haar dienstmeid Hilla in contact met de plompe boer
Heyntje Stortbier, die voor de bindmaterialen zorgt. Niet alleen diens
Hollandse naam sorteert een komisch effect, ook zijn nuchtere commentaar - in volks Amsterdams - op het gedoe rond de oppermachtige jood
vormt een humoristisch contrast met de opgeblazen taal van de vorsten.
Dat Stortbier met hen steeds voor zijn leven moet rennen als Simson
losbreekt, versterkt de hilariteit.3 Later toont de boer zich een grimmige
20
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en brute bewaker van de blinde Simson. Ook de kapper zorgt voor een
vrolijke noot. Durft hij eerst de slapende jood niet aan te taken, eenmaal
begonnen snijdt hij hem net zo lief de keel af. Om zijn vakmanschap te
bewijzen wil hij na de scheerbeurt het hoofd met rozenwater besprenkelen, maar Delila wuift hem weg.
De reacties die de gebeurtenissen in de Filistijnse gemeenschap teweegbrengen, worden verwoord door de 'Rey der Phylistynsche'. Voor dit
groepspersonage, een variant op het koor uit het klassieke drama, had De
Koning waarschijnlijk zowel mannen als vrouwen in gedachten. Overigens
werden beide seksen in zijn dagen gespeeld door mannen. In de beschouwingen van de Fihstijnse rei klinkt duidehjk de haat tegen Simson en de
vreugde om de (schijnbare) overwinning op. Daarnaast maken ze enkele
moraliserende opmerkingen, bijvoorbeeld dat geldzucht corrumpeert (14,
vs 284-285). Merkwaardigerwijze lopen ze ook vooruit op de gebeurtenissen, waar ze hun leiders aanzetten tot omkoping van Delila (14), hen
waarschuwen voor de gevolgen van vorstelijke heerszucht, en Simson
bestempelen als de richter die mogelijk het joodse volk gaat verlossen
zoals Mozes eerder deed (37-38). Een voorspelling die uitkomt als alle
Fihstijnen in de voorlaatste scene onder de tempel bedolven worden.
Temidden van zoveel vijanden moet Simson het met slechts enkele
vertrouwelingen doen: een anonieme knecht en zijn neef Amri. Wel voert
De Koning ook een joodse rei ten tonele, die vergelijkbaar is met de
Filistijnse. De groep is bezorgd en bedroefd om Simsons lot en verbindt er
nadmkkelijk de les aan dat een verbond met God door niets geschonden
mag worden. Deze joodse rei neemt nog meer afstand van de gebeurtenissen dan de Filistijnse: hij spoort het publiek aan nooit zijn vijanden te vertrouwen en vergelijkt Simson met Christus (24, 66). Een dergehjke belerende en boven het verhaal staande rol was overigens in het koor uit de
oudheid en evenmin bij Hooft en de vroege Vondel ongewoon, maar De
Koning gaat er wel zeer extreem mee om.4

Simson en de Nederlandse renaissancetragedie
Zoals in de inleiding van dit opstel al bleek, liet menige auteur uit de
renaissance zich inspireren door drama's uit de oudheid. In de loop van de
zeventiende eeuw nam in de Nederlanden de invloed van de klassieken toe
en werden de toneelregels uit het poetisch manifest van de Griek Aristoteles (4e eeuw voor Christus) het voornaamste richtsnoer. Aristoteles wilde
een aanzwellend conflict uitgebeeld zien, dat de hoofdpersoon naar de ondergang voerde en het publiek medelijden en vrees inboezemde. Het conflict
in kwestie moest zo geconcentreerd mogelijk uitgebeeld WOrden, een
voorschrift dat in de praktijk verwoord werd in de beroemde eenheden van
21
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tijd, plaats en handeling. Daarmee bedoelde men dat het verhaal niet langer
dan 24 uur in beslag mocht nemen, zich op een plaats moest afspelen en
zich moest voltrekken in een vloeiende verhaallijn zonder zijsprongen, met
logisch op en uit elkaar volgende scenes. Aldus kreeg het publiek een toneelstuk voorgeschoteld dat levensecht leek, en die indruk van waarschijnlijkheid moest het overnemen van de morele boodschap bevorderen.
De aristotelische principes leggen de auteurs nogal wat beperkingen op.
Om te voldoen aan de drie eenheden moeten keuzes gemaakt worden uit
mogehjke verhaalelementen. Als Vondel in 1660 het treurspel Samson zoals de katholieken de richter doorgaans noemen - schrijft, beeldt hij
slechts de laatste dag uit diens leven uit. Hij voert een blinde man ten
tonele, die zijn gezelschap (en het publiek) middels terugblikken op zijn
leven overtuigend uitlegt hoeveel schuld hij draagt voor zijn gedrag. In zijn
'biecht' speelt Delila een belangrijke rol, maar zij treedt zelf niet op.
Evenmin krijgt het publiek de instorting van de tempel te zien; Aristoteles
verbood dergelijke bloederige taferelen omdat het publiek ze als te realistisch kon ervaren. Vondel laat een bode verslag doen van de gebeurtenissen,
een oplossing die ook in de oudheid vaak gekozen werd.
In Samson probeerde Vondel de regels voor het Griekse klassieke drama
toe te passen op de door hem gekozen bijbelstof. Lang is gedacht dat de
Nederlandse auteurs in het algemeen zo te werk gingen. Vanaf 1600 zouden
ze bewust een voorbeeld aan het klassieke toneel hebben genomen, eerst
vooral aan theorie en praktijk van het Romeinse drama en later aan het
Griekse. In grote lijnen is dat niet onjuist, maar inmiddels is wel gebleken
dat tot 1625 alleen Hooft een aanzet tot verwerking van Griekse, aristotelische elementen heeft willen geven, en wel in zijn laatste tragedie Baeto
(1617). Een zekere harmonic in dramastructuur tonen verder Coster en de
vroege Vondel, hoewel deze rond 1620 geen van beiden notie van aristotelische structuurbeginselen lijken te hebben gehad. Vondel zou zich pas na
1637 meer op het Griekse model gaan toeleggen.5
De Koning vormt geen uitzondering op zijn tijdgenoten: Simson past
niet in een aristotelisch kader. Dat blijkt al bij een beschouwing van de
eenheden van tijd, plaats en handeling. De bijbelstof - die veertig jaren
beslaat - is weliswaar stevig bekort, maar de gespeelde tijd is toch ruim
langer dan 24 uur; hoeveel maanden het verhaal duurt, is afhankehjk van
de snelheid waarmee Simsons haar groeit en de lengte die men de nieuwe
lokken wil geven. De auteur zelf zal die kwestie niet relevant gevonden
hebben. In andere drama's houdt hij zich evenmin aan de eenheid van tijd,
bijvoorbeeld in lephthah ende zijn eenighe dochters treur-spel (1615) en
Hagars vluchte ende weder-komste (1616). Beide malen verwerkt hij grote
delen van zijn bron, resp. Richteren 11 en Genesis 16.
De eenheid van plaats is, wat ruim genomen, met De Konings keuze
22
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voor het slot van het bijbelverhaal in feite gegeven. Van eenheid van
handeling kan echter niet gesproken worden. Bovenstaande samenvatting
van het stuk geeft aan dat er een veelheid van gebeurtenissen plaatsgrijpt
die niet alle logisch verbonden zijn, of om het anders te zeggen: die niet
allemaal nodig zijn om het verhaal te begrijpen.
Concentratie - binnen de aristotelische poetica een belangrijk punt was dus duidelijk niet De Konings doel. Ook het aantal personages toont
dat. Behalve de titelheld, zijn Filistijnse geliefde en haar meesters treden
nog allerlei figuren op. Ze komen niet direct in de bijbeltekst voor, al
vallen ze er wel gemakkelijk mee te verbinden. Het centrale duo Simson
en Delila is omringd door een mengelmoes van belanghebbenden, van
hoog tot laag. De hele Filistijnse en joodse gemeenschap wordt bij de
gebeurtenissen betrokken.
Het aristotelische kader is dus niet van toepassing op Simson en evenmin
op vele andere Nederlandse tragedies van voor 1625. De vraag is nu natuurlijk hoe dergelijke drama's dan wel gekenschetst moeten worden. Deze
kwestie heeft veel stof doen opwaaien. Nadat een grootscheeps onderzoek
van het Antwerpse Centrum voor renaissancedrama had aangetoond dat
heterogeniteit nog wel de beste noemer voor de spelen tussen 1600 en 162 5
is, werd een nieuwe visie ontwikkeld. Die legt de nadruk op de uitwerking
van retorisch-didactische beginselen, waarmee bedoeld wordt dat de spelen
morele normen over willen brengen in gedifferentieerd vormgegeven
scenes. Deze zijn naar inhoud en vorm ontleend aan de retorische stijlleer en moeten in hun verschillende stileringen het publiek behagen en
overtuigen. Het sturende concept wordt gevormd door de begrippen copia
en varietas: de lessen in het drama zijn groot in aantal en ze worden op
gevarieerde wijze gepresenteerd.
Dit type drama wordt wel senecaans-scaligeriaans genoemd, naar de
twee invloedssferen die er nogal eens in samenkomen: de met veel retorische omslag en horrortaferelen opgezette tragedies van Seneca, en de
theoretische geschriften van de zestiende-eeuwse Itahaan J.C. Scaliger, die
aangename lering als doel van de tragedie zag. Die lering hoeft overigens
niet coherent te zijn omdat de verschillende scenes als afzonderlijke, losse
delen gezien worden en niet geconcipieerd zijn binnen een causaal verlopende verhaallijn. Omdat de moraal per scene kan verschillen, komt het
herhaaldelijk voor dat personages zichzelf in de loop van een stuk tegenspreken. Wel kan het publiek vaak een overkoepelende les afleiden. Bezien
vanuit dit senecaans-scaligeriaanse kader is de afwezigheid van harmonic
in de spelen tot 1625 slechts schijn: de eenheid schuilt enerzijds in de
morele boodschap(pen) van het verhaal, anderzijds in de ketfing van scenevormen {string) die door de afzonderlijke scenes {set pieces] tezamen
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gevormd wordt. Inhoudelijk kunnen de scenes als los zand aaneenhangen,
maar alle kralen bij elkaar vormen een veelkleurige, divers geschakeerde
ketting.^
Simson past goed in dit retorisch gestileerde dramatype. Er is een
behoorlijke variatie in scenes: mono- en dialogen in wisselende lengte,
versvormen en metra; hederen en muzikale intermezzi; zes vertoningen
(voornamelijk draaiend om Simson) en een droomverschijning. Ook de
senecaanse horror is aanwezig. De geest van Thimniter - in een brandend
doodskleed - jaagt de slapende vorsten behoorlijk schrik aan; in hun angst
gaan ze zelfs een sterrenwichelaar raadplegen.^ Verder steekt men Simson
op het toneel de ogen uit en vinden alle personages behalve de joodse rei
de dood bij de verwoesting van de tempel. Bovendien worden de gruwelijke
taferelen uit de voorgeschiedenis steeds weer opgehaald, zoals het doden
van 1000 mannen met de ezelskinnebak en de ravage die de brandende
vossen aanrichten.
De nieuwe visie op het toneel tot 1625 reikte echter verder dan de uitwerking van het senecaans-scaligeriaanse begrippenkader. De drama's uit
dit tijdvak bleken niet altijd te duiden als puur of grotendeels ernstig of
komisch en evenmin altijd personages uit een enkele bevolkingslaag op te
voeren. Opnieuw zijn het vooral Hooft en Vondel die een eenheid van toon
en stofbehandeling doorvoeren en in hun treurspelen voor een overwegend
ernstige sfeer kiezen. Bij anderen, bijvoorbeeld Heyns, Coster, Bredero, De
Koning en Rodenburgh, is het onderscheid tussen ernst en humor echter
minder duidelijk: spelen van komische snit hebben tevens ernstige trekken, terwijl drama's met de aanduiding 'treurspel' nogal eens komische
scenes en personages van laag allooi bevatten.^ De mengeling van ernst en
ironie zagen we al in Simson. Evenals bijvoorbeeld Bredero maakt De
Koning in zijn treurspelen graag gebruik van 'minderemensen', zoals de
personages uit lagere milieus wel genoemd worden. Dienstmeid Hilla,
boer Heyntje Stortbier en in mindere mate de kapper hebben hun voorgangers. Achabs treur-spel (1610) kent al de soldaten Leegh-wagen, Quistgoedt, Lichtmis en Ian Rap, terwijl in Hagars vluchte ende weder-komste
(1616) de diensters Klappige Jannetjen en Marri Labbekak en het kindermeisje Lijsjen Klonterpels optreden. Hun gedrag zorgt voor hilariteit, maar
is slechts schijnbaar in tegenstelling met dat van hun leiders. Het geeft een
aanwijzing voor de morele beoordeling van de hoofdpersonen, zoals nog zal
blijken.
De stelling dat ernst en humor in het Nederlandse drama tot 1625 vaak
samen konden gaan, heeft een belangrijke onderbouwing gekregen in de in
1996 verschenen dissertatie van Rene van Stipriaan, over de invloed van
Boccaccio's novellen op de kluchtcultuur van de Nederlandse renaissance.
Van Stipriaan toonde aan dat juist komische taferelen bij het publiek
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inzicht moesten kweken in ernstige levenslessen: ze tonen op vermakelijke wijze hoe verkeerd het is op het kompas van de emotie te varen.
Beheersing van de hartstochten geeft het verstand meer kracht, zodat het
de juiste beslissingen neemt. De glimlach van vermaak leidt de toeschouwer naar een scherper beoordelingsvermogen van de wereld van alledag.
Wat dat betreft biedt Simson veel stof. De meeste verhaalfiguren kunnen
zich nauwelijks beheersen en tonen volop emoties, bijvoorbeeld wanhoop,
wraak, angst, blijdschap en rouw.
Werd voorheen het vroege renaissancedrama als een voorstadium van het
klassicistische, op aristotelische regels gegronde toneel gezien, de nieuwe
visie stelt dat deze stukken weinig met dergelijke beginselen van doen
hebben. Ze hebben een ander richtsnoer; allerlei personages brengen met
tal van argumenten in gevarieerde en gestileerde scenes morele waarheden
naar voren. Deze kunnen onderling behoorlijk verschillen, maar zetten het
publiek tevens aan een overkoepelende norm te zoeken. Niet zelden
komen de personages in de problemen omdat ze zich teveel door hun
emoties laten leiden; hun belevenissen moeten de toeschouwer de risico's
van hartstochtelijk gedrag inscherpen. Dit kader stelt ons in staat om De
Konings morele bedoelingen nader te analyseren.

De motaal van Simson
Aan emotie is in het bijbelverhaal geen gebrek. De opvallendste aanknopingspunten zijn de liefde tussen Simson en Delila, en de haat tussen de
joden en Filistijnen. Beide hartstochten of passies - zoals de zeventiendeeeuwse termen luiden - zijn verbonden met morele normen. De liefde is
gekoppeld aan de eis van absolute trouw, de haat aan de allesverterende
wraakzucht. De Koning heeft liefde, haat en trouw tot het fundament van
zijn spel gemaakt. Op de achtergrond stuurt een overkoepelende norm de
gehele geschiedenis: het gezag van God.

Liefde
Van begin af aan is duidelijk dat de liefde tussen Simson en Delila niet
zomaar een spelletje is. Al in de eerste scene bepeinst Simson hoe hij aangetrokken wordt door de 'zonne van mijn ziel', die zijn verjtand 'betovert'
(7, vs 16, 18). Vertwijfeld vraagt hij zich af of 'begheert|e] hier voor de
reen [rede] gaet' en of de 'raserny van liefde' hem zo 'zot-zinnigh' maakt
dat hij de kans loopt zichzelf te vergeten (7,8, vs 18-19, 52-53). De Koning
gebruikt hier de in zijn tijd gangbare hartstochtenterminologieT^ls Simson
zich laat meeslepen, regeert niet meer het verstand maar het gevoel. Het
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risico is groot dat hij dan Delila boven God zal stellen en zijn geheim zal
verklappen.
Delila is een femme fatale, een 'schoon Goddin' (8, vs 6i), met prachtig
blond, gekruld haar en frisse rozenrode 'kaakjes' (wangen) in een bruin
gezicht met een zoete, koraalrode mond. Ze heeft Simsons koude borst aanmerkelijk verkoeld na de ongelukkige ontmoetingen met twee Filistijnse vrouwen [Richt.14, 15:1-6, 16:1) - ontvonkt en er een bitterzoete
kwellust in ontstoken (7, vs 9-23). Deze beeldspraak stamt uit het in
de renaissance zeer populaire petrarkisme, de dominante stroming in de
liefdespoezie. Dit type lyriek wordt meestal een wanhopig verliefde man
in de mond gelegd, die klaagt omdat het object van zijn verlangen onbereikbaar blijkt. Hij is gevangen in een web van tegenstellingen: enerzijds
genietend van zijn verliefdheid en de dame aanbiddend als een schone
godin, anderzijds bedroefd om de afstand tussen hen en haar ongenaakbare wreedheid. Om in de gunst te komen wil hij haar desnoods als slaaf
dienen. Nadat de Italiaan Petrarca deze poe-iie in de veertiende eeuw geintroduceerd had, vertakte ze zich in de renaissance tot een wijdverbreid
literair spel, waarin de gedachtekronkels van de minnaar en het uiterlijk
van de vrouw (het 'petrarkistische portret') conventionele onderdelen
waren. De Koning knoopt hierbij aan en inspireert zijn beeld van Delila
en haar invloed op Simson op het werk van PC. Hooft. Vooral in de eerste
scenes zijn nogal wat echo's uit diens Granida (1605) te horen.9
Al is de omgang met Delila riskant, vooralsnog ziet Simson haar liever
als 'een vrouwe die haer man bemint in liefde brandich,/ Ghestadich ongheveynst en Blijft altijt volstandich' (8, vs 59-60).'° De betiteling hoer
vindt hij dan ook lasterlijk. Toch is het precies de met dit woord verbonden
connotatie van ontrouw die de morele norm over de verhouding tussen de
krachtpatser en de Filistijnse aangeeft. Hoewel de bijbeltekst de term hoer
alleen gebruikt voor de vrouw uit Gaza en niet voor Delila [Richt.id'.i, 4),
staat de laatste in de christehjke traditie niettemin bekend als prostituee.
Deze reputatie heeft ze te danken aan haar verraad: zoals vaker bij verhalen uit het Oude Testament krijgt de schender van het goddelijk belang een
duivels imago. Zo werd de uitvoerster van de list een gevallen vrouw, al
vervulde ze eigenlijk slechts een hulpfunctie in de joodse geschiedenis."
Voor De Koning was de Filistijnse inderdaad een onbetrouwbare lichtekooi. In de inhoudssamenvatting laat hij Simson verleiden door de 'Crocodilse tranen van de bedriegelijcke valsche proye' (cf. 'prij', ontuchtige
vrouw) en in het stuk schelden de vorsten, de boer, de joodse rei en
Thimniters geest haar voor 'hoer' of 'proy'. Voor de goede verstaanders
refereert Delila zelf eenmaal aan haar beroep. In een monoloog bepeinst
ze dat het laaghartig zou zijn om Simson te verrraden gezien hun belofte
van trouw aan elkaar, zeker omdat ze 'noyt liever lief, of waerder min
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gehadt [heeft]' (23, vs 633). En uiteindelijk ontkomt ook die 'hever lief
niet aan de conclusie van ontrouw. Eerst wil Simson niet twijfelen aan
haar standvastigheid (8), maar al voor de eerste valstrik (de zeven zelen)
rijzen twijfels (25), en later kan hij er niet meer omheen: de 'vervloeckte
hoer' heeft hem verraden (55, 59, vs 1768, 1907)." Inmiddels is hem dan
wel duidelijk hoe het zover heeft kunnen komen; verblind door de begeerte heeft hij niet voldoende geluisterd naar de waarschuwingen van de
valstrikken. Passie heeft verstand verdrongen (49). Voor deze onbesuisdheid neemt hij de voile schuld op zich, al is het hem haast onverdraaglijk
dat hij nu een machteloze speelbal is geworden van de Filistijnen, die hun
wraaklust eindeloos zullen uitleven.'3
Delila roept aanvankelijk om het hardst dat ze in 'weer-min' is ontstoken en belooft Simson trouw (8, 19, vs 64, 477-478). Maar haar verzet tegen
de vorsten duurt niet lang. Die schatten hun kansen hoog vanwege
Simsons hartstocht ('de blinde min doet d'alderwijste rasen' 16, vs 351), en
vanwege de universele begeerte naar geld, die Delila aan hun kant zal
brengen ("t begoghelt 's menschen oogen' (22, vs 587)).H Zij voert nog
wel aan dat de goden verraad verbieden (20, vs 531-533), maar de vorsten
beweren dat dat niet geldt tegenover vijanden. In wanhoop slaat Delila dan
binnen enkele seconden van de ene passie naar de andere door: liefde wordt
haat. Het Filistijnse meergodendom, haar afkomst en landswet gaan boven
de liefde, zo argumenteert ze, al merkt ze bij zichzelf op dat ze nu haar
eed breekt en een 'wanck'le valsche Vrouwe' is (23, vs 630-632).'5 Ook
verderop realiseert ze zich haar geldzucht wel, maar toch staat haar plan
vast: niet ieder kan tenslotte met een goede naam sterven en haar haat kan
alleen nog verzoend worden door de overwinning (33, vs 994-1016).
Bovendien maakt ze zichzelf wijs dat Simsons leugens de grondslag van
haar recht zijn (52, vs 1667-1669).
Delila's tactiek is Simson valsheid in de liefde aan te wrijven. Ze zeurt
daar maar over door. Het publiek zal zich ergeren aan dit hypocriete
gemekker want het weet dat de zaken andersom liggen. Haar onbetrouwbaarheid wordt verder benadrukt door dienstmeid Hilla en boer Heyntje
Stortbier, ingeschakeld om Delila's opdrachten uit te voeren. In hun commentaar laten ze niet veel heel van Delila's moraal. Hilla beklaagt de
'waerden Helt' die niet weet hoe haar bazin veinst: 'Sy lieft u met den
mondt, maer haer liefkoseryen,/ Ducht ick suldy te laet bevinden helsch
bedrogh' (31, vs 945, 953-954). Ze betreurt Simsons val ep veroordeelt Delila's geldzucht, maar schuift die bezwaren meteen onverschillig terzijde
omdat de zaak ook voor haar 'Vlaems geluck' brengt en dus gelukkig goed
afloopt (51, vs 1639). Haar twijfel duurt niet veel langer dan die van haar
bazin; in moreel opzicht zal het publiek haar al gauw afsch^ven.
Heyntje Stortbier heeft voor Delila vooral erotische schimpscheuten
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over. Hij spot dat die hoer zich als deftige dame gedraagt en doet alsof hij
'Hilletje' boven haar prefereert. Alleen al uit zijn naam en zijn woning
'aende meulen' (31, vs 937) is duidelijk dat het hier om het bekende type
van de kroeglopende rokkenjager gaat.'* Stortbier handelt helemaal naar
zijn imago: hij heeft liever de ongeremde boerenmeisjes met 'moye dicke
kluyten, ]en] hard vleys' dan die 'steedtse Jufferties' die vrijen als 'pimpelmeesies' (32, vs 958, 964, 959).'7 Intussen profiteert hij van elke gelegenheid, of die hem nu Hilla of haar bazin brengt, en hij maalt er niet om hen
tegen elkaar uit te spelen. Evenzeer als Delila en Hilla wordt de boer dus
gedreven door eigenbelang. Deze eigenliefde gaat samen met haat tegen de
persoon die hen dwarszit; Simson.

Haat
De haat leidt niet alleen op het liefdesterrein maar ook op het politieke
vlak tot wraakzucht, het nadrukkelijkst bij de Filistijnse leiders - Thoy,
Ahusath, Sobab, Rehob en Phicol. Hun gedrag wortelt in gefrustreerde
machtswellust, zoals ze zelf toegeven (15, 35). En al weten ze dat de corrumpering van Delila een zonde is die de mens in de hel brengt, ('geen
dingh en isser quader', 17, vs 383), ze zetten door. Tegenover vijanden is
dergelijk ondeugdzaam gedrag immers toegestaan; op hen mag men zich
wreken. Thimniters uitspraken stijven deze mening. Brandend in de hel
eist hij toch Simsons val, al zal dat de vorsten het leven kosten. Ook hier
doet een hartstocht zijn werk: Thimniter is 'half rasende van spijt [ergernis]' en woelt in 'dulle ]verdwaasdel onrust' (46, vs 1464).
Als Simson gevangen is wordt de mateloosheid van de vorstelijke wraakzucht pas goed duidelijk. Hem zomaar doden is ondenkbaar, maar welke
straf voldoet dan wel? Na een discussie wordt het uitsteken van de ogen
verkozen boven algehele ontvelling en het afhakken van de handen: met
zijn brandende, woedende ogen heeft hij het meest kwaad gedaan en als
blinde zal hij het meest weerloos zijn (55-57).
Net als bij het liefdesmotief demonstreren verschillende personages de
norm van de afkeurenswaardige wraakzucht. Behalve de vorsten, Thimniter en de Filistijnse rei wordt ook de boer door haat verteerd: het was
tenslotte zijn oogst die grotendeels verbrandde door Simsons true met de
vossen. Het liefst zou hij daarom alle joden gevangen nemen; met Simson
en zijn neef Amri is hij nog lang niet tevreden (28, 60-61),
Een geval apart is de kapper, Barneus. Op Delila's bevel Simson te scheren, antwoordt hij: 'Me-vrouw 'k waer dubbel zot van mijn verstant
berooft' (54, vs 1722). Maar eenmaal overtuigd dat er geen gevaar dreigt,
voert hij met plezier de opdracht uit. Toch handelt hij in ^genstelling
tot de overige Filistijnen niet onder invloed van verderflijke emoties. Hij
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heeft zijn zinnen goed bij elkaar, zoals blijkt uit het actualiserende liedje
dat De Koning hem in de mond legt (52-53).'8 Daarin veroordeelt hij, in
kappersbeeldspraak, het scheren (verraden) van het land en de godsdienst
in ruil voor geld. In Barneus' ogen is dit een zondige schending van Israels
belang, die niet ongestraft zal blijven. De opmerkehjke waarschuwing
geldt niet alleen de Fihstijnen. Ook in de Nederlanden van 1618 wordt het
landsbelang verraden. Daar scheert de 'Prins' (Maurits) de godsdienst, maar
hij moet oppassen dat zo het volk niet gevild wordt. Een duidelijke toespeling op de politieke inmenging in het conflict tussen de remonstranten
en contra-remonstranten.

Trouw
Bij zoveel demonstraties van verkeerd handelen zal het voor het publiek
niet moeilijk geweest zijn de juiste norm af te leiden. Wie zich laat leiden
door hartstocht neemt dwaze beslissingen. Eigenbelang wordt door de
Filistijnen steeds boven het algemeen belang gesteld: liefde en haat maken
de mens egoistisch. Ongetwijfeld heeft men tevens geconcludeerd dat de
ontkenning van Gods wet de oorzaak van het kwaad is. De Filistijnen
bespotten Simsons Heer en zweren bij hun eigen hogere machten, een verzameling van Romeinse en Palestijnse goden met namen als Jupiter en
Dagon. Het slot van het verhaal laat er geen twijfel over bestaan wie de
ware God is. Zijn gebod is onverbiddelijke trouw en dat vereist verstandig
gedrag en verzaking van eigenbelang. De Filistijnen illustreren dit in het
negatieve, Simson in het positieve.
Zeker nadat Simson voor zichzelf de godsgeboden van een Nazireer nog
eens opgesomd heeft - onthouding van vreemde spijs, drank en het scheermes (36, 38-39) -, is duidelijk dat hij ze alle overtreden heeft. We zagen al
dat hij zijn schuld erkent.'9 Aanvankelijk kan hij echter zijn wrede lot
maar moeilijk verkroppen. In de molen maalt hij de dagen tot een einde,
bespot door de boer en de Filistijnse rei. Zijn enige troost vormen zijn harp
en zijn neef Amri, die hem trouw blijft en met hem in gevangenschap gaat.
Dan komt hij tot het inzicht dat hij geduldig moet hjden omdat het Gods
wil is. Diens gunst zal hem bovendien zijn kracht teruggeven als hij
berouw toont over zijn zonden.^°
Simson is dus bereid zijn straf te ondergaan. In termen van de passies
betekent dit dat hij afstand doet van zijn eigenbelang en kiest voor de
onverbrekelijke trouw aan God. Deze beloont dat in de overwinning. De
parallel tussen Simson en Christus, ook nog eens benadrukt door het slotakkoord van de joodse rei {66], bevestigt de gerechtigheid van de afloop; de
richter wreekt namens God. Het slot houdt tevens de overkoepelende les
in, die De Koning vooraf volgens rederijkersgewoonte in een 'regel' (motto)
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geformuleerd had: 'Wie zijn leet met leet wil wreken,/ Simsons cracht sal
hem ontbreken' (5). De handelwijze van de Filistijnen is slechts een egoistisch verlangen tot beschadiging en heeft geen verandering van hun eigen
levenswijze als doel. Simsons wraak daarentegen komt van God: ze dient
het algemeen welzijn omdat ze de goddeloze Filistijnen vernietigt en de
joden opnieuw de kans geeft te bewijzen dat ze Gods uitverkoren volk zijn.

Simson en 1618
Keren we nu nog eenmaal terug naar het Amsterdam van 1618, dan blijkt
De Konings treurspel goed in het contemporaine toneelmilieu te passen.
Simson illustreert overvloedig en gevarieerd (met copia en varietas] dat
slechts trouw aan God de mens op het rechte pad houdt: wie hartstochten
de kans geeft, vervalt in egoisme. Eenmaal daar schuift men bezwaren tegen
immoreel handelen snel terzijde, zoals het publiek via ernst en spot ziet
aan de vorsten, Delila en Hilla. Thimniter en de boer zijn al zo diep gevallen
dat ze geen moraal meer kennen; hun tegenhanger is de trouwe jood Amri. Met Simson kan men zich nog het gemakkelijkst identificeren: hij glijdt
langzaam af, maar is de zondaar die berouw toont en vergiffenis krijgt.
Alleen inzicht verwerven in Gods wet is echter niet genoeg, men moet
er ook naar handelen. Behalve door Amri en Simson wordt dat getoond
door de kapper en de Filistijnse rei. De laatsten voorzien de goddelijke
wraak, maar dat belet hun niet om Simson uit te schakelen en te bespotten.
Hun ondergang is een extra waarschuwing want zij actualiseerden eerder
in het spel de verhaalstof naar de situatie van de Nederlanden in 1618 en
wezen vorstelijke heerszucht als voornaamste font aan.
Dat de kapper zo plotseling en onverholen op stadhouder Maurits doelt,
is minder vergezocht dan het lijkt. De Nederlandse calvinisten vergeleken
zichzelf graag met het uitverkoren en door Mozes uit ballingschap verloste joodse volk. Vondel wijdde er bijvoorbeeld aan het slot van zijn eerste
drama, Het Pascha (1610), een aparte beschouwing aan. Maar de joden
moeten door schade en schande leren Gods wetten te handhaven, zoals het
bijbelboek Richteren toont. De Koning beschouwt de Simson-stof dan ook
als een waarschuwing. Maurits, de tweede Mozes, mag niet in Filistijnse
fouten vervallen door eigenbelang te laten prevaleren boven algemeen welzijn. Ook de burger in de zaal moet hiervan doordrongen zijn: de woorden
van de Filistijnse rei aan de joden dat ze nooit tot Filistynse wraakzucht
over mogen gaan, zijn duidelijk genoeg. De hele gemeenschap moet Gods
wet trouw dienen. Men krijgt de indruk dat De Koning hier pleit voor
tolerantie van de verschillende geloofsstandpunten in het gereformeerde
kamp. De echte vijand is immers 'den Moor-man' (de Spanj3Srd), zoals de
joodse rei op zijn beurt zegt (24, vs 666).
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In Simson worden dus de idealen van een verstandig, evenwichtig en
godvruchtig leven gepropageerd. Kritische zelfkennis en tolerantie blijken
een voorwaarde voor de Nederlandse onafhankelijkheid. Hoewel hij minder op de voorgrond treedt dan zijn collega's uit de Academie en de
Eglentier, blijkt De Koning zich als schrijver en als moralist dus wel degehjk in h u n kring te scharen.
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Noten
I. De paginering in de citaten is ontleend aan A. de Koning, Simsons treur-spel.
Amsterdam 1618. UB Leiden 1098 B 92?. Een heruitgave van dit stuk is in voorbereiding.
Een goed overzicht van de zevemiende-eeuwse toneelontwikkelingen bieden Hummelen
1982 en Smits-Veldt 1991. De handboeken Nederlandse literatuur, een geschiedenis
(1993) en Een theatergeschiedenis der Nederlanden \1g96] wijden een aantal instructieve
essays aan dit onderwerp. Voor de afzonderlijke auteurs zie m.n. Schenkeveld-van der
Dussen 1985, Smits-Veldt 1986, Van Gemert 1990, Van Stipriaan 1996, Abrahamse 1997
en Grootes 1997. Sinds Dibbets 1968-1969 staat vast dat De Koning uit Antwerpen
kwam.
1. Bij de 'zeven stercke zelen van onverdorde bast' (27, vs 775-776) denkt De Koning waarschijnlijk aan buigzame, pas geplukte takken van een slingerplant [WNT XXVII, 13051306). Overigens bevestigt het steeds terugkerende getal zeven dat God Simson zijn uitzonderlijke kracht gegeven heeft.
3. Simson wordt steeds in zijn slaap vastgebonden. Bij de eerste poging, met de zeven
zelen, verkneukelt de boer zich als Simson wakker wordt: 'O dickert'. Dan voegt hij hem
toe: 'Ja treckt je wanten an, daer me selje me quijt zijn.' (28, vs 824-825) Dit is dus geen
zaakje om zonder wanten aan te pakken en Simson kan alleen ontsnappen als hij met
overleg te werk gaat [WNT XXTV, 1052). Maar Hollandse wanten had men in het warme
Palestina natuurlijk niet nodig.
Bij de tweede poging, met de nieuwe touwen, ontkomen de vorsten en Heyntje maar net
aan de woedende Simson. Nog nahijgend constateert de boer dat zijn leiders in elk geval
geen 'flerezyn in haer voeten' hebben (35, vs 1080): De Koning leed aan flerezijn (jicht,
arthritis) in zijn handen. Een van de varianten van deze bijzonder pijnlijke ziekte werd in
de zeventiende eeuw 'het pootje' (podagra) genoemd en stond bekend als mannelijke rijkeluiskwaal omdat ze mede werd veroorzaakt door een uitbundig leven met Bacchus en
Venus. Genezing was haast onmogelijk, matiging de beste oplossing (Van Beverwijck
1992:73-75)4. Voor een uitgebreidere analyse van de rei tot 1625 en De Konings toepassing ervan, zie
Van Gemert 1990, m.n. 65-94, 111-115, 197-212.
5. Zie hiervoor m.n. Konst 1990, Smit 1956 en Smits-Veldt 1986. Voor Vondels Samson
zie Van Dael 1998.
6. Voor het Antwerpse onderzoek zie Rens e.a. 1977. Aan de verniiuwing in theorievorming hebben voor het Nederlandse toneel m.n. Witstein 1975a en b en Smits-Veldt 1986
bijgedragen. Hun visie werd getoetst en uitgewerkt door o.a. Van Gemert 1990, Konst
1993, Van Stipriaan 1996 en Abrahamse 1997. Zie ook Meeus 1994 en Fleurkens 1994.
Over het al dan niet consistente gedrag van personages schreven Schenkeveld-van der
Dussen 1985 en Van Strien 1996.
7. Hoewel er niet veel woordehjke overeenkomsten zijn, lijkt me dat De Koning hier tafe33
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relen uit Hoofts Geeraerdt van Velsen (1613) verwerkt. Daar verschijnt in IV,i de wraakeisende geest van een vermoorde uit de Velsen-cian aan graaf Floris V, terwijl Geeraerdt
al eerder een schildknaap naar Timon de Tooveraar heeft gezonden voor een blik in de
toekomst (III, 3). De door Timon opgeroepen Helsche Geest voegt de schildknaap dubbelzinnig toe: "t Is wel van hem [Geeraerdt) versint/ Dat hy 't sich onderwindt' (aandurft, vs
977). Ook de Filistijnse vorsten laten zich tegenover Delila op de doordachtheid van hun
plannen voorstaan: "t Is wel by ons versint' (21, vs 553). Zie ook Van Gemert 1990, 280281, nt 31.
8. Zie hiervoor bijvoorbeeld Meeus 1994.
9. De beschrijving van de herderin Dorilea is vergelijkbaar met die van Delila: Dorilea's
'rose-kaken' (Hooft 1998: 38, vs 109) zijn bij De Konig 'De kaexkens roosen root' en beide
minnaars vrezen de strikken van het gouden haar (bijvoorbeeld Granida vs 117-119). Waar
Hoofts herder Daifilo de termen 'Min' en 'weermins jonst' gebruikt, (42, vs 238, 249)
spreekt Delila van 'min' en 'weer-mins vlam' (8, vs 64). Daifilo verzekert Dorilea: 'ick
brand van minnen' en 'maer wel brandt het van binnen' (41, vs 213-214); Simson spreekt
over 'Een vrouwe die haer man bemint in liefde brandich' (8, vs 59). Delila hoopt dat
Simson haar liefde niet zal 'versmaen' (9, vs 94), terwijl Daifilo dreigt: 'Die geboden dienst
versmaet, // Wenscht'er wel om als 't is te laet' (34, vs 37-38). Bovendien noemt Simson
Delila 'vooghdes van mijn ghedachten! // Beheerster van dees Ziel' (8, vs 47-48), wat bijvoorbeeld herinnert aan Hoofts sonnet voor Christina van Erp: 'Voochdesse van mijn siel'
(1610).

Hooft maakt een onderscheid tussen de lichamelijke, erotische Min en de geestelijke
Liefde; in de ideale verbintenis ('Vriendschap') gaan Liefde en Min samen. De Koning
gebruikt eveneens de termen Min en Liefde, maar ziet ze als synoniemen. Hij dicht: 'wanneer de liefd (of min)' (8, vs 62), terwijl ook een regel als 'Waer in de min om min op 't
minnelijckst' komt woonen' (7, vs 12) doet denken aan Hoofts 'Uw liefde tot de Liefd,
doet Liefd in hefde blaken' (89, vs 1315).
Delila en Granida worden beiden steeds als zon en godin omschreven, aan wie Simson en
Daifilo slaafs hun ziel verpachten. Zie verder Van Gemert 1990: 280-281, nt 31, 32 en
Hooft 1998: 13-15.
10. 'Blijft altijt volstandich' was het devies van De Koning. De rederijkers verwerkten
graag hun eigen zinspreuken en die van collega's in hun teksten. In Simson vinden we
ook: 'Liefd' verwinnet al', de zinspreuk van De Konings kamergenoot Vondel (8, vs 66).
'In liefde brandich' zou een toespeling kunnen zijn op Gerard vanden Brande's zinspreuk
'Brandt in liefde'; wie schuilgaat achter 'Ghestadich ongheveynst' is niet bekend. Zie
Meeus 1983: 224-227 en Boheemen & Van der Heijden 1999: 32-152.
11. De symboliek van de namen houdt hiermee verband: het woord Simson betekent zon,
het woord Delila nacht. Relevant is verder dat Delila de enige vrouw in dit gedeelte van
Richteren is die een naam krijgt. Zie verder vooral Bal 1982 en 1988. Zij merkt terecht op
dat Delila geld ontvangt voor het afstand doen van haar liefde. In feite bezorgt dus slechts
de uitlevering van de minnaar haar inkomsten. Uit de bijbeltekst valt af te leiden dat
Delila een zelfstandig levende, ongebonden vrouw is die een eigen huis bezit. Ook het feit
dat ze pas bij de gevangenneming betaald wordt, wijst op materiele welstand. Bal verbindt
deze positie met een psycho-analytische uitleg van het verhaal, dat handelt over het
krachtenspel tussen dc seksen. De vrije, ongebonden Simson weet aanvankelijk aan de
bindingspogingen te ontkomen. Zelfs als zijn haar (de seksuele lust) vastgevlochten wordt
aan het weefgetouw (het leven binnenshuis), ontsnapt hij. Pas als het haar geschoren is
(de castratie), staat hij machteloos.
De Koning voert de bindingsmetaforen uit de bijbeltekst veelvuldig door, bijvoorbeeld als
Simson zucht dat hij door haar toverkracht 'ghevanghen (...) verstrickt, ghebonden en gheboeyt' raakt (9, vs 105), en wanneer Dehla 'zyn zeven locken hayr (...) met een vlechtsnoer (moetj vlechten'en 'vastnaghelen en hechten' (43, vs 1337-1338, 1340). Simson, zelf
de tijd verdrijvend met jagen op wild, wordt herhaaldelijk voorgesteld als een prooi die
gevangen moet worden (46, 54, vs 1453, 1749).
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12. De passages staan resp. op de pagina's: 16, 19, 21, 23, 24, 58, 32, 34, 44, 46, 58. Simson:
8,25,55,59, 1907.
i}.Ziebijlage i.
14. Vergelijk ook: 'la d'onversade lust de ronde munt-Goddin,/ Dat's 't albegheerde geldt,
waer mee dat w'haer bedwinghen' en 'des pennincx klanck verdooft doch alle reen' (16,
vs 373-374, 17, vs 385).
i5.Ziebijlage 2.
16. Zie Leuker 1994.
17. De boer noemt Simson, zijn concurrent in eroticis, ook steeds 'veughel'. Hij wil hem
graag 'een worst bra[d|en' (28) en triomfeert als hij 'inde knip' is (55).
18. Zie bijlage 3.
19. Zie bijlage i.
20. Zie bijlage 4.

Bijlage i
Monoioog Simson (sS-S9, vs

iooo

:90)

1910

1915

1920

1899
1908
1914
1915
1918
1919
1920
1921

rSg^-r^ii)

Simson
Isser wel eenigh man soo veer den scepter sweyt,
Ong'luckigher als ick? die meer zijn ramp beschreyt?
Die 't heyloos ongeval druckt meer met duyzent wonden?
Ha Simson! 't is u schult, u schult is 't en u sonden!
U sonden hebben u bereydt dees swaere straf!
U sonden brachten u al siende in u graf.
U sonden groeven uyt het lieve licht uws ooghen.
U sonden hebben u te schandelijck bedroghen.
Bedroghen door een Hoer, die valschlijck u verriet!
Fy Delila! dat ick mijn ooghen-lust u hiet,
Dat ick verluste zot, u schoonheyt hoogh gingh roemen!
Die uyr moet yder Jood vervloecken en verdoemen,
Die uyr dat ick u sach was myn onsal'ge ramp!
Die uyr dat ick u sprack wiert 't ong'luck, dat de lamp
Mijns levens ongheval, zijn held're lichten miste,
Als ick in geyle min mijn daghen met u quiste!
Hoe was ick soo verruckt? soo reuckeloos en hlint,
Dat myn verdwaesde ziel mijn ong'luck had bemint!
Ha ong'luck al te swaer! Ha wrede tyrannije!
Waerom m o c h t ' t Godloos rodt moordadigh niet afsnyen
My liever niet den hals, of branden dese leen!
Of werpen 't sondigh rif voor wilde dieren been.
Tyrannen zijn 't die noyt volde'en een wrede wrake.
sweyt: zwaait
Fy: foei
hiet: noemde
quiste: verkwistte, verdeed
reuckeloos: roekeloos
rodt: leger, troep
leen: ledematen
rif: (Simsons) r i b b e n k a s t , l i c h a a m
voMe'en: geheel voltrokken

*

35

Schelmen en prekers
Bijlage i
Dialoog vorsten-Delila

De krachtpatser en de hoer
iTOi

(22-2}, vs 614-63})

Phicol
Me-vrouw g'hebt meer als re'en ons en u sells te wreken.
Delila
615
De liefde parst en dringht, de reden bidt te spreken:
Ick ben gelijck een vuyr 't geen smokigh smoelt, en smuyckt
Eert inde ruyme locht zyn groote kracht gebruyckt.
Ick maecket hoe ick 't wil, 'k heb, laes, de wolf by d'ooren,
De wanhoop schrickt en vreest, ach wat comt my te voren!
620
Ick ben gelijck een Maeght die 't soet Ja-woortjen veynst.
Hoe wel zij 't anders wil, en duystmael anders peynst.
Wat is u Delila dat ghy so lange semelt?
Wat futselt uwen sin, kleeft u tongh aen't ghehemelt?
U harte welt en swelt, u borst is vol gepropt,
62 s
Is 't voor u doove oor niet langh genoegh geklopt?
Dien wonderaer ons Eeuws! dien dwinge-lande temmer!
Uyt Gout en wraeck-lusts haet. Nu Vorsten, siet, ick stemmer
Verwonnen door u, eer ghewillichlijcken in
De Godsdienst, 't bloet en wet, die boeyen trou en min.
630

614
615
616
617
618
619
623
624
626
628

1701

ITI5

Bedenckt u Delila, bedenckt u eedt, en trouwe,
Onsaligh is u daet! o wanck'le valsche Vrouwe!
Dat ghy met sulck verraet u naem en eer becladt,
Ghy hebt noyt liever lief, of waerder min ghehadt.
meer als re'en: meer dan genoeg redenen
de reden: het verstand
smoelt en smuyckt: smeult
Locht: lucht
'k heb...d'ooren: mijn situatie is lastig
wat.,.voren/: wat overkomt me!
futselt: draalt, talmt
welt: kolkt
wonderaer: wonderbaarlijke man, Simson
eer: nu

Bijlage 3
Kapperslied (si, vs i6«9-i692,

1690

iTio

Wie Godes-dienst te scheeren,, soeckt,
Die staet naer zyn verderven,
Wie Isr'els groote heyren,, vloeckt.
Die schendt zyn eyghen erven.
De Prins betoom zijn willen,, al.
En leer zyn lust besnoeyen,
Dat hy 't ghemeent niet villen,, sal,
Maer scheeren sonder bloeyen.

••689
5690
1691

De „ in dit fragment zijn het gevolg van de rederijkersgewoonte om dubbelrijm ook
typografisch zichtbaar te maken, bijvoorbeeld Landen kracht, banden acht (1689, 1691).
Landen,, kracht: krachtige gebieden (de gewesten van de Republiek)
Barbieren: bet kappersvak uitoefenen
Wie...acht: wie de godsdienstige wetten (af)breekt, tenietdoet

1692
I'^ji

Kan...cieren:
Archlistich:

k a n die d a a d n o g w o n d e r l i j k t e s t a a n k o m e n
listig en boosaardig

1710

staet...verderven:

f I)

De Prins: stadhouder Mauits van Oranje Nassau

171)
|7|6

'I ghemeent:
de b e v o l k i n g
scheeren...bloeyen:
t e m m e n z o n d e r dat d e b e v o l k i n g s c h a d e lijdt

Bijlage 4
Monoloog

JO70

1075

ijor-ijrS}

Men scheert om 't gout nu Landen,, kracht,
Soo vreemd kanmen Barhieren,
Wie breeckt Religijs banden,, acht,
Kan 't doen noch wonder cieren.

De sonde datmen 't Vaderlandt
Om 't goudt soeckt te verraden,
Geen handel men noyt quader vant,
Noch hel-werck doet meer schaden.

li
I

1080

J
1
g
I
3
•|

JO71
1074
1076
1078
1080

Simson

is u i t o p zijn o n d e r g a n g

(63, vs

2ojob-2o8i)

(...)
Nu Simson, met gheduldt
Lijd, Godes handt, ghelooft, die druckt u inder assen.
En d'wijl u 't langhe hayr wed'rom begint te wassen,
Vermach zijn lieve gunst, wiens g'nade wonder werckt,
U swackk' ontkrachte le'en te gheven d'eerste sterckt.
'k Vertwijffel aen zijn hulp, ach neen, wilt niet wanhoopea,
D'ontfermherticheyts deur staet voor de zondaers open,
Soo wie met waer berou van zonden tot hem komt,
Sijn Godheyt nimmermeer verwerpet of verdomt.
Ach Heere, ick ghelooft, vergheeft my mijne zonden,
Ick ben door mijne schult ghekercket, en ghebonden.
Ghy straft rechtveerdelijck, 'k verliet u wet, en woort.
inder assen: in de as, in het slijk
le'en: ledematen
d'eerste sterckt: de vroegere kracht
D'ont/erraherticTieyts deur: de deurnaar vergiffenis
verdomt: verdoemt
ghekercket: gevangen

Guld-scheertjeu; o u krachten,, al,
Archlistich zyn bevonden,
Wel die hem voor u wachten,, zal,
Die blyve vry van sonden.
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