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Aan den bezer.

Aanvankelijk lag het niet in mijn plan, ook het 2e,
3e en 4e Boek der B e s p i e g e l i n g e n in behandeling
to nemen .
Doch mijn opstel , Vondels Klooster-po'ezie" (Jaarb . v.
J. Alb. Th . 1906) heeft mij zekere klachten en verzoeken
gewekt (in den grond zeer vleiend en bemoedigend), zoodat
ik niet ten tweedemale onvoldoende lezers wilde makers .
Wat meer is : doorgezette studie heeft mij overtuigd,
dat, wat er ook zij van wijsgeerige bezwaren, men zeer
goed de hoofdpunten bevattelijk kan maken en een behoorlijken blik op de 3 restende Boeken geven ; - terwijl
daarin het dichterlijke in veel ruimer mate en in veel
hooger schoonheid voorhanden is, dan men op 't eerste
gezicht zou vermoeden .
Ik zet dit laatste met alle nadrukkelijkheid voorop,
aangezien ik bij de korte algemeene beschouwing van elk
Boek dingen to zeggen heb, die een ongewettigd vooroordeel
konden vestigen, en zoodoende tegen het verdere vooringenomenheid wekken .

In hoofdzaak geef ik den inhoud en gang van elk
Boek ; maak eenige opmerkingen over de geaardheid en
waarde ; doorloop het, voor zoover 't mij belangwekkend,
nuttig, aangenaam toeschijnt ; bovenal bied ik talrijke
fragmenten aan, ten einde deze bloemlezing uit Vondels
leerdicht to verrijken en op to luisteren .

J. J. G. BOELEN, S . J.

Oudenbosch,
1907.
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2e BOECK .-VAN GODTS EIGENSCHAPPEN .
Vergelijkt men de stof van dit 2e Bock met die van
het le, clan is veellicht het onderwerp «Godts eigenschappen>> nog wel zoo wijsgeerig en lastig, als het betoog van
(<Godts bestaen .>>
Gevolg hiervan is, dat dit 2e Boek, in zijn geheel beschouwd, echt geleerd mag heeten, en geen lectuur levert
(ik verheel het niet) voor wie niet behoorlijk beslagen is
in de Scholastische philosophic, en niet van studie houdt. 1)
Dan ook dit is waar : voor een genoegzaam onderlegd
lezer is reeds een waar genot die macht en heerschappij
over de Nederlandsche taal, waardoor Vondel de meest
afgetrokken ideeen weet uit to drukken, ik moet zeggen,
op allerlei wijs weet to keeren en to wenden, en dat in
meestal voortreffelijk gebouwde verzen . Dat de betoog1 ) En dan nog . . . . ! Er komen in dit Boek zelfs enkele
plaatsen voor, die ik geen kans zie tot genoegzame helderheid to brengen . 't Lijkt daar, alsof Vondel de zaak niet
genoegzaam machtig is, aan sophismen doet of onlogisch
redeneert. Opmerkelijk is, dat hij juist daar een bepaalden
auteur schijnt to volgen : wien, is 't mij niet gelukt op 't
spoor to komen . Men bestudeere b . v . zekere partijen in
v. 77-135 . Te vrijmoediger schrijf ik deze oordeelvelling
neer, daar zij het resultaat is van mijn raadplegen bij meerdere voortreffelijke vakmannen .

I0

kracht des wijsgeers degelijk en machtig blijft, kan men,
na de kennismaking met het 1e Boek, bij voorbaat vaststellen .
Een genot voor verbeelding en gevoel is dit Boek in
ook een natuurlijk gevoig . Men versta

inindere mate :

ij schuilt echter
dit goed. Poezie ontbreekt geenszins .
veelal in kleinere en fijnere beeldspraak, die overal doorsprankelt en zekere oplettendheid van den lezer vordert ;
maar toch meermalen krachtig en machtig doorbreekt, o . a.
(mag ik gerust zeggen) van v . 959-1299 toe.
Reeds de ontwikkeling van inhoud en gang zal het gezegde begrijpelijk maken .
Uit het Ie Boek is gebleken, dat men het bestaan Gods
door het licht der natuurlijke rede (zeer zinrijk hier v . 3
een «morgenstar)) geheeten 1 ) met voldoende zekerheid
kennen kan . Dat is de grondgedachte van den aanhef
V . 1-17 :

Het licht, dat nit natuure en reden straelt en schijnt,
aervoor onreden vlught, het misverstant verdwijnt,
Is als een morgenstar, in 't Oosten opgerezen,
Fin heeft den ongodist verzekert en bewezen,
5 Dat Godt in wezen is, en niemant aen den dagh
Van dees nootwendigheit en waerheit twijflen inagh,
Ten waer hy, snooder dan de dieren, in dit leven
De reden, en 't gebruick van reden, hem gegeven
Van then algoeden Godt, to snoot misbruicken won .
to Een wachthont blijft zijn' heer, ook in der doot, getrou,
En kent den meester, en weldoener, die hem voedde,
Terwijl by nacht en dagh het huis bewaeckte en hoedde :
En zou het redelijck vernuft met harte of mont
Miszaecken zijnen heer? gewis de trouwe hont
o n is Christus, het awaarachtige Licht, • en
') De
bovennatuurlijke genade .

ijne

II
15 Beschaemtze in reden, die den naem van menschen voeren,
En hunne lastertong ter noot nit vreeze snoeren .
Thans volgt natuurlijk, en ook plichtmatig, de vraag v . 18
Nu staet ons ga to slaen in dees geheimenis
Hoedaenigh, en hoe groot, en wie dees Godtheit is,
oo verre ons reden en begrijp heur naer kan stappen,
20 En kennen in natuure en aert, en eigenschappen,
En werck .
« oo verre ons reden en begrijp . . . . » ; want v . 26 :
De Godtheit kent alleen op 't allernaeust zich zelf ;
naar het getuigenis der grootste wijsgeeren mede, die
o . a. verklaren v. 41
Oock zeght men lichter wat Godt niet is, dan wat by
In wezen is .
ie zwijght, en schroomt van Gode vry
Te spreecken, weet volmaeckst van Godts natuur to
[spreecken. De grondreden van v . 47 :
d'Onmooghlijckheit van Godt in zijn volkomenheden,
Gelijck de schepsels, klaar to kennen,
iigt hierin ; het werk des schepsels is, als de werker, altijd
begrensd ; het werk Gods is op zijne beurt binnen grenzen
besloten : God echter, de
erker zelf, is oneindig en
onbegrensd in elken zin .
Dit alles v . 17-56 mogen wij noemen : de aankondiging van het onderwerp van het 2e Boek .
Nu volgt de hoofdindeeling van dat onderwerp,v . 5 6- 77,
in twee woorden samen to vatten : o n t z e g g e n en
t o e e i g e n e n d . i . ten einde ons eenig denkbeeld van
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Gods natuur en eigenschappen to kunnen vormen, ontkent of v. 57 :
Ontzeght men eerst aen al wat nit Godts wezen straelt
Den aert der schepselen,
m . a . w . Gods natuur en de natuur der schepselen verschillen ten eenemale in wezen, en op deze manier stelt
men nu vast, wlt God niet is . 1 )
Door eene andere beschouwing van God en het schepsel kent of eigent men aan God toe alle volmaaktheden,
die men in de schepselen begrensd en eindig waarneemt,
maar waarvan in God elk in zichzelf en alle to zamen
oneindig zijn : zoo drukt men, hoe zwak ook, eenigermate
uit, wat God is .
iedaar de hoofdsplitsing van het gansche 2 ° Boek in
twee deelen, waarvan het eerste gaat van v . 77-195, het
tweede van v. x95 tot het chide toe.

't Eerste deel : o n t z egg e n, ontkent
10
20

30
40

5°

dat God kan ,Iaeten to zijn» d . i. God kan niet
niet zijn V . 77-87 ;
dat Hij stof (materia) is v . 87-97 ;
dat in zijn
ezen eenige menging of samenstelling
is, in welken zin ook, v . 97-105 ; derhalve
Ook niets, dat onderling strijdt v, 105-117 . Alles
is in God een «aert» ; b . v. Gods Goedheid is in God
zelven hetzelfde als zijne Rechtvaardigheid, Almacht,
enz. Vondel noemt dit v . ro9 : ,Even aerdigheit.n
Gevolgelijk is God geen lichaam v . 117 -1 51 ;

t ) Bij v. 67, 68 teekent v . L. o. a. aan : Kdoor Hem to
ontzeggen (d . i . : niet toe to eigenen) .» Dit is minder juist :
Gode ontzeggen = in God ontkennen .
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Eindelijk, in God kan Been sprake zijn van den
<<toeval'> (accidens) 1) v . 151-199 : Hij is louter zelfstandigheid, en v . 185 :
Godts zelfstandigheit is eigentlijck zijn wezen,
zoodat God is zijn eigen form, en degene DIE IS :
qui est'> of < sum qui sum.,) Aldus v . 179 - 195 .

Het tweede deel : t o e e i g e n e n wordt, en to recht,
ingeleid niet de vooropplaatsing en de oplossing dezer
moeilijkheid
oo God is .Iouterheit- (v . 192), «loutre eenvouwigheit>,
(v . 161), «loutre eenwezenheit» (v . 166), , evenaerdigheit(v . 109), kortom, zoo God -eenformigh> (v . 182) is, en
Degeen v . 241
iens eigenschap van 't wezen niet verscheelt : hoe is het dan mogelijk, eigenschappen in God to onderscheiden, d . i. Gods (<eenvouwigheit' v. 200 :
in verscheidenheen van dingen to vermengen ;
hen mengsel dat rechtuit met Godts natuure strijt?
at raet, om onzen hals t' ontslaen van dit verwijt?
Toch is die <raet» gemakkelijk gevonden . Men onderscheide slechts . 2 ) De zaak zelve (bier Gods
ezen) heeft
geen verscheidenheid v . 218 :

') Men herinnere zich de root 2 bij geval Vond .-Stud . VII
bl . 6o .
2 ) Naar de wijsgeerige termen : distinctio realis en distinctio rationis . - Vondel zelf zet later V. 281 deze distinctie
juist en klaar op t . w . Gods eigenschappen,
y zijn alleen in 't brein verscheiden opgevat,
Naer menschelijck begrijp en reden, buiten dat
Vermelt haer onderscheit geen daetlijckheit van binnen
Dit punt is uitvoeriger reeds besproken Vond .-Stud .
.
Aanh . 5 form en formen .
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geen mengsel

in der daet,

Noch veelheit
van eigenschappen ; maar God, Hij v. 213
openbaert zich zelf naer ons verstant,
In menige eigenschap, zijn werckstuck ingeplant ;
t . w . door de schepselen, die ons openbaren, hoe goed,
hoe machtig, hoe wijs, hoe schoon enz . Hij is . Ingevolge
hiervan spreken

wij nu van Gods Goedheid, Almacht,

ijsheid, Schoonheid enz . als van onderscheiden eigenschappen, voor ons, menschen, akenbaerheenn (v . 218),
waardoor wij ons eenig zwak denkbeeld van God vormen,
daartoe genoopt en gedwongen (wat volheid van gedachte
in 3 woorden!) v . 209 : door «reden, noot en nut . ,>
En met wat doel openbaart zich God aldus in zijn
werckstuck' ? Juist met het bepaalde doel v . 215
Om zijn eenvouwigheit in ieders hart to drucken .
In heerlijke verzen en beelden Iicht Vondel deze
gedachte toe en toont meteen aan, hoe de verkeerde
opvatting der eigenschappen Gods (een gevolg van de
verdorvenheid van hoofd en hart) het veelgodendom in
de wereld bracht en hun schandelijken eeredienst

V. 238

(wederom 3 zinrijke woorden)
Gesteven door genot, schijnheiligheit en dwang!
Ik zou meenen mijnen lezers onrecht to doen, zoo ik
hun de onmiddellijk hierop volgende dichtregelen onthield,
aithans v . 243-257 .

Let wel, Vondel zegt daarin niets

anders, clan dat hij bij de nadere beschouwing van elk
der eigenschappen Gods, zooals die veelal door de ge-
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leerden of (v . 257) de -wijzen, eeu op eeu» aan KGodt
ge-eigentb

werden

-met reden en bescheitu, zich streng

bepalen zal bij «natuure en reden,- en alle -openbaeringen . . . . gewijde bladen- enz . ter zijde laat. Maar hoe
dichterlijk zegt hij dat ! Hij teekent in enkele trekken den
mensch (en hoe waar is dat van den gevallen mensch)
ziende ja, met zijn geestelijk oog, de rede, maar ziende
als door een vlies en bij schemerlicht, en daarom gelijk
de half-blinde -met zijn' stock- (v. 254) alles betastend
en toetsend, om zoo door het zinnelijke en zichtbare tot
eenige kennis van den Ongeziene to komen, V . 243
Om d'eigenschappen dan des Oppersten t'ontvouwen,
Ten minste zommigen, en Hem hier door t' aenschouwen
245 In zijn hoedanigheen, ontleenen wy geen licht
Uit openbaeringen, orakel en gezicht,
Geschiedenisse, en spreuck van Gods gewijde bladen ;
Maer zullen met natuure en reen ons eerst beraeden,
Om voeghelijck het vlies to lichten van het oogh
25o Des schemerenden, die ten eerste niet zoo hoogh
Kan opzien in then glans, en vreest geloof to geven
Det) nimmer faelbre blaen, door's hemels Geest geschreven,
Die als met zijne hant de hant der schrijvren trock .
Hy volge dan natuur en reden met zijn' stock .
255
anneer de mist van 't glas der oogen is gestreecken,
al't licht opklaeren, daer by eerst van zat versteecken . 2)
Hiermede genoeg over de inleiding van het 2e deel
v . 195-273 .

1) De = Aan de . at verder staat, doelt op de inspiratie d. i . de ingeving en leiding van den H . Geest in de
H . Schrift .
2) Versteecken = verstoken .
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Thans in 't bijzonder over elk der eigenschappen, die
door de ,wijzen- op goede gronden Gode plegen «geeigent- to worden .
Naar de methode, althans vroeger veelal door de wijsgeeren gevolgd, stelt ook onze wijsgeer-dichter, als eerste eigenschapGods, diens «eenvouwigheit> (simplicitas) v.273 - 347 .
De oude kantteekening drukt dit aldus uit : aGodts
wezen is eenvouwigh en ongemengt, ; de dichter zelf volgender wijze

V.

273

d'Eenvouwigheit van Godt gemoetine, en zweeft vooruit,
Ben eigenschap, die stip en looter buiten sluit
275 De t'zamensmilting van al t' onderling verbonden,
Ben t'zamensmilting noit in Godts natuur gevonden . «Godts eenvouwigheit» wordt gevolgd door «Godts
volkomenheit > v. 347, deze door : « Godt is een, enekel
en alleen» V . 417, enz . Dan welk nut steekt in die dorre
opgave der goddelijke eigenschappen naarVondels volgorde?
Alwie de B e s p i e g e l i n g e n zeif ter hand neemt, vindt
ze opgegeven, of in het overzicht van het 2e Boek, of in
de kantteekeningen . Daarenboven in die overkorte aanwijzingen komen reeds uitdrukkingen voor, die nauw to
verstaan zijn, zoolang men uit den tekst de bedoelde zaak
niet heeft leeren kennen en begrijpen .
Om dit door een paar zware passages to staven ; daar
heeft men de bewijsvoering bij «Godt is een, enckel en
alleen> v . 417-543, en bij «Godt is oneindigh> v . 543 - 679 .
Voor hoevelen is die eerste kantteekening zelve zoo maar
begrijpelijk ? Vervolgens, wie verstaat, ook al is hij philosophisch onderlegd, op 't eerste gezicht alles in deze twee
fragmenten?

onder bedaarde en ernstige lezing, zonder
werkelijke studie zal dat aan zeer weinigen gelukken : ik
heb dat aan vakmannen gezien .
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at daarbij erger is : zelfs kan men hier niet eens den
lezer wijzen op het waarachtig dichterlijke d . w . z . op zoovele verrassende, hoogst zinrijke beelden en vergelijkingen,
aangezien dat verrassende en zinrijke den lezer niet kan
bereiken en aangrijpen, tenzij hij de leer, waarmede die
verband houden, reeds genoegzaam meester is .
Dit alles moge verklaren en vergoelijken, waarom ik geheele brokstukken oversla en geen aanhalingen daaruit does)

Niettemin wil ik een oogenblik stilstaan bij 'Godt is
onmeetbaer> v . 679-709, en <<Godt is wezenlijk overal
tegenwoordigh :> v. 709-746 .
De dichter-wijsgeer heeft juist to voren bewezen (<Godt
is oneindigh>> v. 543 -679 : uit die eOneindigheit» besluit
hij to recht tot de <Onmeetbaerheit>> en meteen tot de v .681
d'Overalheit van Godts tegenwoordigheit,
of, zooals hij het uitdrukt v . 709, tot de
alomwezenheit des wezens .
Hier zegt Vondel o . a. v . 687
want zoo 't vernuft wil vaeren
Op dezen Oceaen der wezens, zijne baeren
Gaan weiden, zonder strant. aarheen'tvernuft zich went,
69o Het ziet een bare zee, een enckel element,
Een eenigh aengezicht der Godtheit aen met vreezen,
En ootmoedt en ontzagh . Op Godts ongrondigh wezen
Drijft dit heelal, gelijck een spongie in 't zoute nat,
Doortrocken van de zee, van schuim en water zadt .
1 ) Ik sprak daar van v. 417-543, zonder ze verder of to
schrijven . Intusschen vindt men daar v . 420 >
en
v. 426
ontsta») . Naar aanleiding dier woorden
geef ik Vond .-Stud .
II, Aanh. 9 .
bestaet,

,ontstaen

>

(<

Voudels Bespiegelingeu . III .
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18
d . i ., naar het volgend v . 695 :
De kracht en 't wezen van de Godtheit leeft volkomen
In d'allerminste stip . ')
Hoe wondervol die Onmeetbaarheid Gods gepaard gaat
met zijne Alomtegenwoordigheid d . i . hoe Gods wezen
geen grenzen kent en niettemin in <d'allerminste stips
geheel tegenwoordig is, drukt de wijsgeer hoogst dichterlijk
uit in v. 709- 723, waarin hij tevens antwoord geeft op
de vraag, of de leer der Alomtegenwoordigheid de Godheid niet verlaagt, onteert, besmet ?
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Deze alornwezenheit des wezens, schoonze vloeit
elfstandigh overal in alien, en doorgloeit
En onderhoudt en voedt zooveel geschapenissen, 2 )

') v. Lennep keurt de vergelijking der spons minder goed ;
de zaak onder meer grootsche
en wel omdat «beelden
en edele afmetingenv behooren voor to stellen . Vooreerst :
z66 gezegd, wordt to veel gezegd . Beelden en vergelijkingen
hebben de strekking, om of bloot meerder duidelijkheid, of
grootere sierlijkheid, of hoogere kracht en nadrukkelijkheid
bij to zetten : bij onderwijs treedt de duidelijkheid op den
voorgrond, en zoo maakt deze vergelijking (v . Lennep zelf
erkent dit) de zaak recht bevattelijk. Dan hier is meer, is
een hoofdpunt : waar het God en Goddelijke zaken betreft,
blijft alle vergelijking en beeld beneden de zaak, dat kan
niet anders ; genoeg, zoo ze maar niet bepaald onedel of
lachwekkend zijn . Hier nu is de vergelijking, reeds eerbiedwaardig om hare oudheid (of v . L . dat wist?), in zichzelve
treffend zinrijk, aangezien zij niet alleen Gods tegenwoordigheid em ons, maar ook in ons onder een sprekend heeld
voorstelt. - Let ook op «ongrondigh» v . 692 = waarvan
men den bodem nooit kan peilen, volstrekt passend bij die
,hare zee» van 't Goddelijk wezen . v . L.'s ,ongrondigh :
ondoorgrondelijk, is, op zijn minst, niet duidelijk .
2) Geschapenissen = schepselen .

I9
Noch wortze niet getast, noch hoeft geen 1) smet to wissen
IIit haere louterheit : gelijck des menschen ziel
Na 'et zielen van het lijf een smet van 't lichaem hiel ;
ant Godt is plaetseloos alsins in alle dingen
715
oo tegenwoordig, dat 2) by alles kan doordringen,
En blijven smetteloos in wezen, altoos wijdt
Gescheiden van al 'tgeen bestaet in plaetse en tijt .
Hy blijft in louterheit van wezen dicht gesloten .
En nu volgen heerlijk zinrijke tegenstellingen, waarin
Vondel het onbegrijpelijk wondervolle der Alomtegenwoordigheid, vereenigd met de Onmeetbaarheid, als verzinnelijkt :
enckel Een)

everre en dicht> (= nabij) ; < byeen>> (= het
o en uitgegoten> (= alom gespreid) 3) ; neder-

dalend in 't schepsel,

en toch blijvend oneindig hoog

verheven boven alle schepselen :

1) noch - geen, waar men op 't eerste gezicht zou willen
lezen noch - een . Dan noch is hier, dunkt me, gelijk aan
nochtans, zoodat de zin luidt : <<schoon de alomwezenheit
vloeit
nochtans wortze niet getast, nochtans behoeftze
geen» enz .
2) v. 712-716. Kortheidshalve deze omschrijving : Nochtans
wordt Gods
ezen, bij zijne tegenwoordigheid in alle schepselen, niet door deze aangetast en als besmet in zijne puurheid, gelijk zulks het geval is met 's menschen ziel, die in
hare vereeniging met het stoffelijk lijf, de smet van 't lichaam
deelt.
ant God is in alle dingen <>plaetseloos» d . i . niet
bepaald en begrensd door de plaats, die de dingen in de
schepping beslaan, <<zoo tegenwoordigh, dat» . . . .
Of door <,Na 'et zielen>> (= bezielen) bedoeld wordt de
aanvang der vereeniging van de ziel met het lichaam, of
wel het ophouden dier vereeniging door den dood, kan
wellicht een vraag zijn : in 't eerste geval ziet Vondel op de
smet der erfzonde, in het tweede op de nog niet gedelgde
schuld der zonden, tijdens het leven bedreven .
3) Een' along gespreiden noemt Vondel den Alomtegenwoordigen God. B e s p . V v . lo8g .
2*
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oo blijft by verre en dicht, byeen en uitgegoten,
En of hij neerdaelt op een endelooze wijs
In 't schepsel, by behaelt in hoogheit eer en prijs .

ij toonen,
Alle aandacht verdienen ook de v. 727-733 .
wat een meester in de woordkunst, bij volstrekte eenvoud
en ongekunsteldheid, met onze Nederlandsche taal vermag
ter uitdrukking van afgetrokken denkbeelden
De diamantknoop van d'alomheit, alsins vintbaer,
hn d'eindeloosheit is zoo krachtigh onontbindbaer
In een gevlochten en doorvlochten en geleit, 1 )
73o Dat eer de form en stof van ieder wezen scheit,
Daer 't wezen wezen blijft, dan deze van elkandere
Te scheiden zijn, en Godt in ongodt eer verandere 2)
Tot besluit van dit fragment deze vergelijking :
740 Indien de zonnestrael in geene modderpoelen
Ontwijt wort, noch besmet, hoe laegh zich'tlicht verneert
Hoe wort Godts wezen zelf, dat geest is, dan onteert
$n door het slijck bevleckt?
en deze gevolgtrekking, in wier laatste vers Vondels vrome

zin

boven komt, wien hot bewustzijn van Gods Alom-

1 ) Geleit
leggen .»

= gelegd.

Ook wij spreken van : «een knoop

2 ) Dat eer (= eerder) de form en stof. Vondel wil zeggen : dat eerder het onmogelijke zou geschieden . Bij voorbeeld : onmogelijk is het dat form en stof scheiden, en dat
niettemin het wezen, juist door hunne vereeniging ontstaan,
als wezen blijve voortbestaan ; onmogelijk eveneens, dat God
in ongod (niet God-zijn) verandere . - Dezelfde idee keert
terug in de verzen 1255-1259, maar wordt aldaar niet zeer
gelukkig aangewend.
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tegenwoordigheid

een ware zielstroost is in alle omstan-

digheden van 't leven
Het zijn dan grove zinnen,
Die uit d'alomheit van Godts wezen laster spinnen
745 En zuigen zulck een gal ; terwijl de honigby
Hier geur van troost uitzuight, en niet dan leckerny .
iedaar een paar staaltjes van didactische poezie in
deze stoffen, tevens eenige voorbeelden meer van Vondels wijsgeerig taaleigen .

Een nieuw voorbeeld van leerpoezie, gepaard aan bewonderenswaardige macht over taal en versbouw, en, zeker
niet het minst, aan dichterlijke voorstelling, levert ons
<<Godt is onveranderbaar» v . 747-763, eene eigenschap
in v. 763 < onverzetbaerheit» geheeten .

iehier

Het godtlijk wezen weet van geen veranderingen,
En houdt een aangezicht, terwijl alle andre dingen
Verandren op hun beurt, opkomen, en vergaen,
75o De vaster schepsels slechts door zijne kracht bestaen .
De Godtheit, louter een, eenvouwigh, en onendigh,
Volkomen, ongemengt, onmeetbaer, en nootwendigh,
En buiten lijbrel) macht, door geen verandring scheit,
Noch in hoedaenigheit, noch in zelfstandigheit,
755 Noch in hoegrootheit oock van staet en eigendommen ;
Ben vast bezit, waer in zy zit in top geklommen .
Die gansch volwassen is, geen aenwas meer behoeft .
Dat eeuwigh bloeit en bloost, wort van geen buy bedroeft .

1) Buiten lijbre niacht (lijbre = lijdbare) bet. : de Godheid
is voor lijden, d . i. om iets to ondergaan, onvatbaar,
ie
NaIezing.
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In onverknochtheit is geen bant, of snoer to breecken .
76o De Godtheit wort by gout, by ]outer gout, geleken,
Een fenixerts, ') waerop noch vier, noch kankrig 2) nat,
Hoe lang men haer beproeft, het minste wint en vat .
Eigenlijk loopt de behandeling van Gods onveranderbaarheid tot v . 807, dewijl Vondel hier de opwerping
inmengt en beantwoordt, of Godts onveranderbaarheid
niet strijdt c met zijnen vrijen wil» (v . 780) .
ie lust heeft,
moge dit zelf bestudeeren .
Ik ga over tot v . 873 : <Godt is eeuwigh» : eigenlijk
loopt dit fragment door tot v. loon, en wordt als voorbereid door v. 845-873 : <<Godt is onsterfelijck, en 's levens oirsprong .>
Die eeuwigheid Gods is ongetwijfeld een der heerlijkste
stukken nit dit 2e Boek : dan, waarlijk, 't is geen kost
voor iedereen, en uit den aard des onderwerps, en om
de wijsgeerig-dichterlijke behandeling . En hierbij leg ik
bepaald den nadruk op bet dichterlijke, dat to meer bevreemden moet, aangezien de stof voor poezie weinig
vatbaar schijnt .
En toch - lees den aanvang der bewijsvoering v . 883891 . God, zoo zegt Vondel is <onveranderbaer2, wij
zagen bet . Maar uit deze eigenschap of (met een nieuw
woord) v . 883 : uit die
Onverwisseling van Godt, in staet gebleven,
ort hem dan d'eeuwigheit met reden toegeschreven,
885 Hy kent noch voor, noch na : want eeuwigh kent geen
Die tusschen pael en pael een ruimte leggen laet . maet,
1) Fenix-erts d . i . heerlijk als de fenix-vogel en, als deze,
eenig in zijn soort .
2) Kankrig v . kanker afgeleid, dus : invretend.
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In d'eeuwigheit verschijnt een evenvrolijck bloeien,
Een wezen, een gelaet, een vaegh, van geen vermoeien
Gevolght, een zelve kracht, een macht, een levend licht,
890 Een tegenwoordigheit de glori van mijn dicht! 1 )
Een tweede aanhaling nit <,Godt is eeuwigh» zij ons
het fragment, door de oude kantteekening betitelt : «onderscheit tusschen tijt en eeuwigheit», v . 927-943
De tijt en d'eeuwigheit in duurzaemheit verscheelen,
Als tacken nit een' stain, doch ongelijcke deelen .
En tegens een gekant : want wie den duur beziet,
930 Het eene kent zijn endt en oirsprong, 't ander niet.
Het eene zweeft recht door, op voortgang en bewegen :
Het andre rust in stilte, en staet het schocken tegen .
Het eene wort gestuit, en neeint in 't ende een keer :
Het andere staet pal, en wanckelt nimmermeer .
935 Het eene ontfangt zijn maet van uurwerck, klock, en
starren,
En zonne, en maene, om niet in 't voortgaen to verwarren :
Het andre meet 2 ) gestarnte, en zon, en maen, en al
at nit zijn' ring alleen een duimbreet deelen zal
In 't dnuren, afgemerckt door eeuwen, jaren, dagen,
940 En uur, en oogenblick, saizoenen, zomervlaegen,
Den winter, lente en herfst, gebruickt of snoot misbruickt,
Tot dat Godts eeuwigheit den Tijt de vleugels fnuickt .
1 ) Mijns inziens wil Vondel zeggen : het waarachtig begrip
van eeuwigheid kent noch verleden, noch toekomst ; het
kent alleen een altoos tegenwoordig zijn : dat volmaakte zijn
is de glorie van heel dit leerdicht, aangezien daarin gelegen
is de alles overtreffende, alles omvattende glorie van Hem
DIE IS .
2) Ontfangt zijn maet . . . . meet . Vondel bedoelt : zon, maan
en sterren zijn (voor ons) tijdmeters ; tegenover God worden
zij zelve als gemeten door Diens Eeuwigheid (of v . 967
«geduurzaemheden,) waaruit hun als een partikel, een korte,
eindige duur wordt medegedeeld. Van daar v. 938 : -en al-
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Dan een volstrekt meesterstuk is het didactisch-lyrische
Om er to beter de aandacht op to

slot v. 959-1001 .

vestigen en den gang bier niet to veel to vertragen, heb
ik het buiten den tekst geplaatst en van eene kleine inleiding voorzien. Vond .-Stud .
II Aanh . io .

Ook de calmogentheit» v . 1001-1077 bespreek ik niet
nader. Slechts wijs ik er met den dichter-wijsgeer op,
hoe de Almacht zich in Gods werken paart aan de wijs
heid en daarmede gelijken tred houdt, v . 1051
Gij, schilders, hier is geest en licht om voort to leeren .
De rijckste in 't vinden, en de wijste in 't ordineeren .
De machtighste om zijn werck tot d'allerjongste streeck
Te voeren, dat er niet volkomens aen ontbreeck',
1055 Is Godt alleen, waerin (o die hem moght volkennen!)
De wijsheit en de maght, als in een renbaen rennen,
En strijcken eenen prijs op zulck een lange ry,
Daer geen van beide in kunst haer weerga rent voorby . 2 )
at uit zijn' ring alleen een duimbreet deelen zal
In 't duuren
en v. 965
wat binnen zijnen ring
Een korte duurzaemheit of oogenblick ontfing,
Of noch ontfangen zal, nit Godts geduurzaemheden ;
en wederom v. Io9o
wat streeck de renbaen van den tijt,
Die voortvlieght, uit den ring van 'teeuwigh deelt, en snijt .
Kortom : gelijk Gods Onmetelijkheid alwat in de ruimte
bestaat onivat : eveneens omvat als 't ware Gods $euwigheid
alwat tijdelijk is.
2) De termen geest, licht, vinden, ordineeren, allerjongste
streeck zijn ontleend aan de schilderkunst, terwijl de werken
Gods gelden als een ry kunstwerken voor ons oog ten toon
gesteld, waarin de kunst van Gods
ijsheid en van Gods
Macht in gelijke mate naar den prijs dingt .
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oo wordt de band reeds gelegd tusschen beide eigenschappen Gods : reeds gelegd, zeg ik ; want tusschen
v . 1058-1077 ligt nog : <onderscheit tusschen Godts inwendige en uitwendige werckinge,» can't voorgaande toegevoegd, om zekere misvattingen en dwalingen to bestrijden .

oo komen wij aan twee elkander opvolgende fragmenter, beide, als daar straks < Godts Eeuwigheit> , ware
prachtstukken en modellen van leerdicht .
ijsheit
Het eerste v . 1077-1143 Pat over «Godts
en Alwetenheit» ; het tweede v . 1143-1299 behelst : « Godt
is algoet>> en <<Godt is liefde .~,
Bestudeeren wij het eerste :

Gods kennen, voorzeker

een der lastigste punten in de Godsleer ! Hoe Vondel het
aanlegt ?
Hij onderscheidt 3 punten : <Godt is alwijs>> v . 1097 ;
<<Godt is alwetende» v . 1097 ; en, als gevolg, Gods Voorzienigheid v . 1129-1143 .

Dat dit 3e punt in de oude

Kantteekeningen niet staat opgegeven, valt gemakkelijk to
verklaren : to dezer plaatse wordt de Voorzienigheid
niet veel meer clan vermeld, en Vondel zelf kondigt aan,
dat hij deze eigenschap Gods,

c den glans der wijsheit op

het lest zal geven> (v . 1140) d . i. door het geheele 3e Boek
daaraan to wijden, zooals ons reeds bekend is.
Ik schrijf dit fragment in zijn geheel af . Leering, met
groote helderheid en met wondermacht over de taal uiteengezet ; dichterlijke opluistering, door hoogst beeldrijke
zeggingskracht, in 't licht gesteld ! Ik geef het stuk met eenige ophelderingen :

't zij een

schitterende bloem to meer in onze Bloemlezing uit Vondels Bespiegelingen .
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De wijsheit is in Godt een kennis, die het al
at was van eenwigheit, en is, en worden zal
Door d'allerhoogste en eerste oirzaecken, in haerklaerheit
io8o Bespiegelt in Godt zelf, den spiegelkloot der waerheit :
ant die zijn wezen kent, begrijpt en kent met een,
Van haeren oirsprong af, zoo veel geschapenheen,
En al wat mooghlijck is to wezen, en to worden,
Te wassen, to vergaen, een ieder op zijne order,
io85 Oock tot het minste toe ; met een wat ieder ding
Vermagh of niet vermagh, naer elcks bejegening,
y weet omstandigheen, gelegentheen, en reden
Van op- en uitkomst, wijze en voortgang, morgen heden,
En gistren, en wat streeck de renbaen van den tijt,
io9o Die voortvlieght, uit den ring van 'teeuwigh deelt, en snijt .
Men noem' dees wijsheit dan Godts licht, dat opgerezen
Van eeuwigheit, uit kracht en kennis van Godts wezen,
Het al in eenen blick ontdekt, behoudens dat
Het oogmerck wort vereischt, zoo lang vooruit gevat
io95 Van 't alziende oogh ; naerdien men niet in 't niet
kan vinden,
En zonder't iet het oogh gelijck staet met de blinden . 1)
1 ) v. io91 . Voor wie v . 1091-1097 bezwaar opleveren, het
volgende . aar niets is, kan het oog ook niets zien, en
staat de ziende gelijk met den blinde . Eveneens is het gelegen met 's menschen geestelijk oog d . i . 's menschen verstand kan <niet in 't niet» of, wil men, uit het niet kennen .
Dit geldt zelfs voor God . oo Hij kent, en (dit lijdt geen
twijfel) alles kent, zoowel wat bestaat, als wat no- niet bestaat, maar bloot mogelijk is ; dan is dat alleen verklaarbaar uit kracht en kennis van ijn eigen wezen.
oo is
zijne wijsheid het (licht Godts,,, uit en in Hem zelven van
eeuwigheid als «opgerezen», en waardoor Hij ,het al in
eenen blick ontdeckt» en <bespiegelt>> in zich zelf, tegelijk
(behoudens = niet bijbehoud) met zijn goddelijke plannen,
eveneens van eeuwigheid < gevat van (= door) 't Alziende
oogh . . Te recht voegt Vondel dit er bij, omdat de wijsheid
(sapientie) juist daardoor verschilt van de kennis (scientie),
dat de eerste passende ordening en richting op een doel of
<<ooghmerck» omvat en vereischt .
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Dees kennis krijght met een, indien men ruimer weit,
Den titel en den naem van Godts Aiweetenheit,
Die, louter oor en oogh en licht, door duisternissen
uoo Noch veerheit wort belet to polssen, uit to visschen,
t'Aenschouwen, to verstaen al wat verstaenbaer zy,
En kenbaer voor 't begrijp, op d'endelooze ry
Der dingen, zoo') die naekt voor haer, de zon der zonnen,
Die 't al doorstraelt en ziet, zich niet verborgen konnen ;
1105 Een kennis, die geensins grontoirzaeck is van al,
at is en was, en nosh een wezen worden zal ;
Dewijl geen ding bestaet in wezen en vermogen
Door iemants weetenschap, en 't zien van *sanders oogen,
Maer door zijn eigen form ; want wat men kent voor iet,
iiio Dat is door zijn natuur, en niet omdat men 't ziet .
Dus brout d'Alweetenheit, die alles kent naeukeurlijck,
Geen woesten mengelklomp van 't noodigh en gebeurlij ck :
En z'onderscheit in 't goede en quaede, hier beooght,
Vat Godt nootwendigh wil, en wat by slechts gedooght,
1115 En toelaet, om geensins eene oirzaeck to verstrecken
Van snoode gruwelen, en noodlots lastervlecken
ant die 't aenstaende ziet, kent klaer en naeckt vooruit
Den wortel, en den grout, daer 't lasterstuck van spruit,
Die goet en quaet voorzagh, voorzagh elcks eigenschappen,
1120 En aert, en op wat voet een ieder aen quam stappen .
Dus wordt de vrye wil door nootdwang niet bedroeft,
Noch nit zijn' winckelhaeck met domme kracht geschroeft,
Dus schuift men licht een schot voor ongebonde schennis .
Die Godt durf van ijn' aert vervreemden zonder kennis,
1125 En opperste oirzaeck noemt van poet en quaet met een,
Veel snooder dan de drift der dolle Manicheen,
En 't blinde Heidendom, die met hunne ommewintselen
Voortteelen goet en quaet, nit tweederley beginselen .
1)

oo .

eder : zooals die d. i . aangezien die.
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Naerdien Godts

ijsheit by de wijsten wort geacht

1130 Ben kennis, die bet al bespiegelt in zijn kracht

Te vore, schept, bestuurt, en onderhoudt in wezen,
ort in Godts wijsheit Godts Voorzienigheit geprezen,
En d'eene in d'anders aert by zonnnigen gemengt .
Hoewel de Godtheit zelf dit mengen licht gehengt
1135 In ons begrijp (dat Godts geheelheit niet kan deelen,
iens eigenschappen van zijn wezen niet verscheelen,
Noch onderling, maer een nit haer natuure zijn)
Nochtans op dat deze eene in d'andre niet verdwijn',
Gelijck men d'eene verwe in d'andre ziet verdreven ;
oo zullenwe op bet lest den glans der wijsheit geven
1140
Aen Godts Voorzienigheit, twee zusters, eens en een,
En zoogelijck, als nit Godts aengericht gesneen .
Als van de tonsterflijckheit>> en «Godts Eeuwigheit» mag
men ook hier spreken van een meesterstuk ! 1)
Naar aanleiding van dit fragment, o. a . v . io8o
Bespiegelt in Godt zelf, den

spiegelkloot

der waerheit,

II Aanh . i i iets over dat woord
zal ik in Vond.-Stud .
spiegelkloot, bij Vondel herhaaldelijk in gebruik, zeggen ;
en meteen de laatste Rei van de Adam in ballingschap
bespreken, waarin met dat woord nogmaals Gods kennen
ter sprake komt.
Gaan wij over tot v . 1143-1299 : <<Godt is algoet» en
«Godt is liefde. >
I) Dat voor menig letterkundige zulke hooggaande poezie
to machtig is, laat zich begrijpen en vergoelijken, en strekt
geenszins tot schand . Maar een schand is bet, met laatdunkendheid daarop neer to zien : naar bet beet, omdat het
inaar didactische poezie is ; in waarheid, omdat men niet
gaarne zekere theorieen opgeeft, of zijn onvermogen bekent,
misschien zich daarvan nauw bewust is.
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iehier de analyse.
De dichter-wijsgeer herinnert eerstens aan de afleiding
van het woord < Godt>>, « Godtheit> van «goetheit», volgens

Ie B . v. 44 en 45 .
Dan zet hij, om 't zoo to noemen, de definitie op van
goet>> naar het bekende : bonum ex integra causa, aldus
vertaald v. 1146 :
ken uitdruck van elck ding, waaraen geen ding ontbreeckt,
maar voor zijn doel flog nader bepaald door v. 1147 :
En dat volkomen is .
zoodat hij door < goet> bedoelt het bonum perfectum, het
goed in vollen zin, zonder tegenstelling hier met het malum.
of kwaad .
Maar nu is God de hoogste < Volkomenheit> (v . 1150),
dus ook de hoogste «goetheit» of duidelijker : het volmaakte goed . Er kan derhalve verwarring ontstaan, tenzij
men de

eigenschap

«Godts goetheit>> nader en scherp

bepale (v . 1149-1156) .

Bij dit laatste vers luidt het

Om dan Godts goetheit hier rechtmaetigh of to meeten,
Hoewelze onmeetbaer is, en weit, in 't lang en 'tbree,
Gelijck een endelooze en grondelooze zee ;
en thans volgt de scherpere bepaling v . 1159-1162 :
oo noemen wy haer best de voester aller dingen,
In Godt en buiten Godt : want alle goeden 1) springen
Alleen uit deze bron der goetheit onvermoeit ;
welke idee verder in keurige verzen ontwikkeld wordt,
tot v. 1171 .

1) Alle goeden d . i. alle goede dingen, alle goeds .
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In v . 1171-1193 staat de wijsgeer eenige oogenblikken
stil bij het feit, hoe (v . 1171)
de schepsels (nu) schakeeren, en verscheelen
In goetheit, daerze min of rijckelijck in deelen,
Naer dat het Godt behaeght .
Doet deze verscheiden en ongelijke uitdeeling van gaven
aan Gods goedheid geen afbreuk ? - 't Antwoord luidt
allerminst . Vooreerst bewijst het, dat die gaven uit loutere vrijgevigheid voortkomen d . i . nit Gods vrijen wil.
Dit (v. 1175)
melt zijn vrijen wil in 't storten van zijn giften ;
ijn wijsheit op het hoogste, en billijckheit in 't schiften
En onderscheiden van zoo veelerhande goet .
at meer is, die < ongelijckheit> v . 1179
geeft een luister aen 't geschapen,
niet alleen, maar snijdt meteen den pas of aan de dubbele opwerping, dat God noodzakelijkerwijze heeft geschapen v . 1185 :
dat d'oppermajesteit
Uit kracht van haer natuure, en een nootwendigheit
De weerelt (heeft) gebaert ;
alsmede, dat Hij als blindelings, zonder wijsheid geschapen
zou hebben v . 1187 :
dit werckstuck waer geworden
Uit redenlooze maght, daer wijsheit, streeck, noch orden,
Noch keur, noch billijckheit doorgaens in wiert gemerckt,
1190 Maer alles eveneens gemaelt stont, en beperckt ;
Gelijck de schildergeest, die, plomp in 't ordineeren,
De beelden stelt alleens 1 ), geen verwen kan schakeeren .
1) Alleens = alle eens (Kiliaan : alleleens, al eveneens) dus :
eveneens, op gelijke wijze.
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Hier echter rijst de vraag v . 1193 :
Is Godt de bron van 't goede, is al 't geschapen goet,
at's oirsprong van het quaet ?
Vondel antwoordt op die vraag in v . 1197-1239 . De
slotsom komt hierop veer
: de eerste <<oirsprong van 't
quaet>> wordt gevonden en ligt in 't schepsel zelf d . i . in
diens < vrije willekeur :> verbonden met de <<wisselbaerheit>
van 's menschen gemoed, geneigd tot <overslaen ten
quaede .
Bij v . 1239-1299 begint : < Godt is de liefde» ; een
fragment, waarbij het dichterlijke gaandeweg immermeer
aan den dag treedt en stijgt, middelerwijl de philosophische
leer van den H . Thomas een machtig fundament geeft .
<< ederliefde>> is 't laatste woord !
Ik heb hiermede v. 1143-1299 ontleed, en reeds hier
en daar wat bijgelicht . Daar het stuk groot is, en menige
aanmerking vraagt, goof ik het in zijn geheel afzonderlijk
in Vond .-Stud .
II . Aanh . 12 .

Vondel heeft de eigenschappen Gods in volgreeks uiteengezet en bezongen ; op de laatste plaats Gods liefde,
die Hein aandrijft tot mededeeling zijner goedheid en
schoonheid, en die v . 1280 :
wil ten letste baeren
Dit wonderlijck heelal, wat leeft en niet en leeft,
Daer Godts gelijckenis of min of ineer in zweeft
Maar dat heelal met al zijn <geschapenissen» (v . 1319)
d . i . alles, wat God buiten zich heeft voortgebracht, het is
dan ook Gods eigendom en <<rechtsgebiet>> (v . 1300), waarover Hij <<den grootsten scepter>> (v . 1313) zwaait, <<gelijck
het Hem behaeght» (v. 1309) ; en dat < aen zijne voeten>>
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gezeten, Hem erkennen moet «voor 't hooft, het heerelijckste lidt>> (v . 1306), 't zij men in dat woord <<heerelijckst» wil zien ; het voortreffelijkste lid, of wel het «lidt»
dat heerchappij voert over de andere leden . - Kortom
V. 1321
Indien het schepsel aen Godts wezen hangt alleen,
oo staet het onder Godts gebiet, en anders Been .')
ant (hier v . 1323 begint eigenlijk de slotrede en de
overgang tot het 3e Boek) men lette er wel op : niet
alleen dat God door zijn scheppingswoord alles uit het
niet tot het bestaan heeft geroepen ; Hij ook is het, die
alles onderhoudt, ordineert, en richt naar 't « eindt en
wit>> (v . 1325), en zoo een nieuwe, heerlijke eigenschap
openbaart : Gods Voorzienigheid! Eene eigenschap, waarin
ijsheid,
en waardoor al de andere, als zijne Almacht,
Goedheid, Schoonheid, Liefde enz . voor ons in stralenden
zonneglans opdagen en schitteren ; eene eigenschap, die
Gods aanschenners, Epicurus en Lucretius met hun nasleep, schaamteloos loochenen en bij voorkeur aanranden .
Het 3e Boek zal derhalve tot onderwerp hebben '<Godts
wercken', en meteen de handhaving en verheerlijking
zijner <Voorzienigheit.» Het fragment is goed verstaanbaar .
Ik citeer slechts de slotverzen v . 1345
Dees waerheit, schoonze wort gelochent stijf en sterck
Van 't ongodist gespoock, zal blijcken uit Godts werck,
oo klaer in 't scheppen als 't regeeren van 't geschapen,
En Godts Voorzienigheit, gelijck een scheutvry wapen,
Verdadigen bet hart, dat op de Godtheit bout,
En in 't geschapen haer bespiegelt, en aenschout .
`) Anders Been

=

van geen anderen beer .

VONDEL-STUDIE

I1 .

"o~"
AAN HANGSEL 9 .

Ontstaen (uit, van) = bestaan (bij, door) .
O n t s t a e n is bij Vondel soms gelijk aan b e s t a e n .
In B e s p . II v . 420 leest men
gelijck al wat uit stof gesproten,
Door eenen bant verknocht, nit form en stof bestaet .
elnu, tegenover die stoffelijke dingen stelt Vondel
Gods eenheid, en legt Gode dan de woorden in den
mond v . 425
Ick ben 't alleen
Die nit my zelve ontsta, het eenigh louter een ;
ook in v . 829 zegt de dichter :
ant Godt van zich ontstaet .
KOntstaen» gezegd van God, voorzeker hoogst bevreemdend ! En al komt deze uitdrukking enkele malen meer
voor, de gewone zegswijze is, als in de Ie Rei van de
Lucifer v . 285 :
By zich bestaet.
Vondels Bespiegelingen . III .

3
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Hoe het woord hier to verklaren ? - De twee beteekenissen van « ontstaan3. passen hier niet : men raadplege
het
oordenboek der Nederl . Taal . Het zegt : aont-staan
in de beteekenis uit iets zijn oorsprong nemen, voortkomen ; dit is thans de gewone beteekenis .>> Het zij zoo,
maar 't kan toch bezwaarlijk aldus gezegd worden van God .
Een ouder gebruik (volgens hetzelfde

oordenboek)

hecht aan ontstaan de beteekenis : van iets of staan ; en,
met een zaak of persoon tot onderwerp, die van : ontgaan,
ontbreken, missen, in den steek laten .

Hierbij wordt, let
well een voorbeeld aangehaald uit Vondel zelven . Heel
goed . Maar gebruikt Vondel ontstaan ook niet in geheel
anderen zin? Geen woord daarover in het

oordenboek .

Toch had, mijns inziens, ook dat vermeld moeten worden,
to meer, waar het een man als Vondel geldt . En meenden
de schrijvers zulk een gebruik van ontstaan niet to kunnen
goedkeuren, zij hadden zulks erbij kunnen aanteekenen .
elke nu is die beteekenis, herhaalde malen aan 't
woord ontstaan door Vondel gegeven ?
De vraag is to meer gewettigd, daar Vondel, gelet op
de versmaat, voor : <<Die uit my zelve ontstari even goed
had kunnen schrijven : < Die by my zelf besta», eene uitdrukking, die hij, sprekend van God, meermalen bezigt .
Te meer gewettigd, mag ik wel zeggen, aangezien de dichter juist in dit 2e Book der B e s p i e g e l i n g e n (handelend over <<Godts eigenschappen>>) zoo buitengemeen
ou hem dit
bepaald, accuraat en wijsgeerig-schoolsch is .
alles nu ter dezer plaatse ontstaan, om eens op zijn ouderwets to spreken? Of veeleer, zou de dichter-wijsgeer zich
misschien, juist ter wille van de schoolsche termen, aan
iets hebben gewaagd, dat verklaarbaar is, maar niet licht
aller bijval zal verwerven ? Daar zit, dunkt me, inderdaad,
de knoop .
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Vondel heeft het philosophische existere (ons : bestaan)
hier letterlijk willen teruggeven, en wel tegenover esse

(ons : zijn, wezen) . Dat is alles . Dit wordt bevestigd o . a .
door Besp. II v. 549, V . 552, V . 993, waar esse en existere,
essentia en existentia (zijn en bestaan) telkens naast elkander worden geplaatst . Merkwaardig is hierbij v . 547-550 dewijl daar Gods wezen d . i. (als ik het zoo mag
uitdrukken) Gods inwendig-zijn wordt gesteld tegenover
Gods uitwendig-zijn m . a . w . zijne openbaring in het geschapene :
Al wat ge in Godt gemoet, getuight Hy is onendigh ;
Het zy by zich bespiegele inwendigh, of uitwendigh :
Inwendigh, in ontstaen en wezen onbepaelt ;
Uitwendigh, in 't heelal, dat uit zijn wezen straelt.
De uitdrukking : <<die nit zich ontstaet>> vindt men ook
reeds Besp . I v . 449 . Toch wordt ook best a a n met
w e z e n verbonden b . v . Besp . II v . 625
En wat 's eenvouwigheit in wezen en bestaan
Doch 1 ) anders, als verschil en mengselen versmaen? . . .
Dan, nu ga ik dieper op de zaak in en vraag : wat mag
wel de reden zijn, waarom de dichter in v . 425

Ick ben 't alleen,
Die uit my zelve ontsta, het eenigh louter een .

onstaan in plaats van bestaan als opzettelijk bezigt ?
Niet onwaarschijnlijk, omdat alles in dit anderhalve vers
neerkomt op het wijsgeerig esse, het zijn ; en hij des, zoo
tot grooter klaarheid, als om in de wijsgeerige termen to

1) Doch = toch, wel .

3*
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blijven, niet ongaarne in dozen tusschenzin existere (bestaan), letterlijk vertaald door ontstaan, wenschte in to
voeren . Men zal mijne bedoeling misschien beter vatten,
en meteen het geheele vers, God in den mond gelegd,
beter verstaan door de volgende omschrijving :
Van alle wezens ben Ik, God, het alleen, die van Mijzelven in waarheid kan zeggen, dat ik besta (existo) als
hot volmaakte <<een>> d . i . hot zelfstandig zijn (esse) ; gevolglijk, als de volstrekte eenvoudigheid d . i . waarin geene
verschillen, vermengingen, bestanddeelen mogelijk zijn,
dus : het <loutere > zijn ; gevolglijk dus ook als de «eenighe»
of enkele, die aldus bestaat .
Verdere toelichting behoort bier niet thuis .

Bij wijze

van besluit haal ik hier nog de kantteekening aan der
oude Vondel-uitgave bij v . 417 . <Godt is een, enckel,
alleen" ;

en citeer tot moor gemak v . 417-426 in hun

geheel
Godts enckele eenigheit in wezen vloeit en drijft
Uit zijne eenvouwigheit, die buiten mengsel blijft,
En geensins t' zamenhangt nit ondereengegoten
Verscheidenheen ; gelijck al wat nit stof gesproten,
Door eenen bant verknocht, nit form en stof bestaet,
En weer aen deelen spat, in 't breecken van den draet.
In d' eenigheit wort Godts volkomenheit gevonden
Die geenen bant behoeft, en al wat hangt verbonden
In adel overtreft, en roept : Ick ben 't alleen,
Die nit my zelve ontsta, het eenigh louter een . Alsmede nog deze plaats Besp . II v. 77-87, waar uit
alles blijkt, dat met <<uit zich ontstaen>> eigenlijk niet anders wordt bedoeld, dan cene andere zegswijze voor :
esse a se of «bij zich zelf bestaan> . De dichter toont
hier aan, dat <Godt niet kan laeten to zijn :> (kantteek .
der oude uitgave) d. i . dat God niet kan niet zijn .
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oo Godt van eeuwigheit nit zich ontstaet, geen schijn
Van reen gedooght, dat Godt kon laeten niet to zijn :
ant zellefstandigheit, die maghtig is to konnen
Ontstaen, geduurigh is geweest, en noit begonnen,
Of konde worden : maer dit leste wort ontkent
In Godts nootwendigheit van wezen, zonder endt .
oo Godt nit zich ontstaet, wort d' oirzaeck uitgesloten,
Door een noodwendigheit nit Godts ontstaen gesproten
Maar Godt ontstaet uit zich : zoo lochent dit bescheit
Een onbestaenbaerheit in Godts bestandigheit . 1 )
Verdedig ik nu die schoolsche, letterlijke vertaling van
existere (ex-stare), dat o n t s t a e n voor best a e n? Eerlijk gesproken, neen . Ons Nederlandsch ont-staan wijkt
en in vorming en in oudere en nieuwere beteekenis to
ver daarvan of ; en de Vondeliaansche is niet voor iedereen duidelijk .

Vondel is bij andere woorden heel wat

gelukkiger geweest, b. v. eenvouwigheit (simplicitas), louterheit (non-compositum), alomwezenheit, alomheit, overalheit
(ubiquitas) enz .

1 ) De moeilijkheden aan dit citaat verbonden laat ik voor
wat ze zijn, en herinner aan de noot op b1z. 9 .

AANHANGSEL 10.
,,Hoe heerlijek Godts eeuwigheit is ."
II.

V. 959-1001 .

iehier het fragment, op blz . 24 door mij toegezegd,
en betiteld naar de oude kantteekening .
at Vondel
bedoelt is, in 't licht to stellen, hoe schoon, hoe overheerlijk, h e t e e u w i g z ij n van God zelven wezen
moet .
oo opgevat spelt de titel iets verhevens, maar
heeft meteen iets bevreemdends ; en ik kan mij best de
vraag denken van deze en gene : wat mag Vondel daar
wel van gemaakt hebben ?
at hij daarvan heeft gemaakt? Een volstrekt meesterstuk van didactisch-lyrische dichtkunst .
Gemaakt heeft hij daarvan een brokstuk poezie van
hooge verheffing en wonderwarmen gloed ; schitterend van
klaarheid voor wie de stof aan kan ; vol rijkdom, schilderachtigheid en kracht van dictie ; een voortreffelijk model
van versbouw en klankenspel, zoo natuurlijk, zoo vrij van
kunstvertoon, in zoo gewoon en verstaanbaar Nederlandsch,
dat de groote kunst eerst bij zeer aandachtige, beter flog
overluide, lezing tot haar voile recht komt .
at de dichter daarvan gemaakt heeft ? - Een soort
van Iierzang, waarvan de rijkdom der sprekend uitgewerkte
gedachten, de verscheidenheid en vaart der hooggestemde
gevoelens, de vloeiende aaneenrijing der zangerige verzen
aangrijpt, meesleept, verrukt!
Dit zij een korte inleiding, opdat men het fragment to
beter smake.
Hieraan voeg ik toe : de eerste gedachte (v . 959 enz.)
is deze : een der eigenschappen, die bij uitnemendheid
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de waarde der dingen bepaalt, is hunne duurzaamheid ;
in de natuur b . v. de duurzaamheid van den diamant en
van het goud, in de industrie de duurzaamheid der stoffen
van ie kwaliteit, enz . Is dit zoo, <<hoe heerlijck>> moet
dan zijn v. 961
'tgeen eeuwigh duuren zal
Dn was en blijft door zich in wezen,
waarbij <<door zich» aan de aandacht allerminst ontsnappen mag .
Aan het eind v. 999 en

iooo

keert op uitstekende

wijze de ons welbekende vergelijking terug :
cirkel, enz .

God is een

Van verdere verklaring onthoud ik mij op-

zettelijk : men leze, versta, geniete zelf .
Indien de duurzaemheit, in hemel en op aerde,
96o Den dingen hun waerdy, en meerdre of mindre waerde
Verleent, hoe heerlijck steeckt'tgeen eeuwigh duuren zal,
En was, en blijft door zich in wezen, boven al
at wezen heeft, dan uit : dat's Godt, die voor onze uuren
In wezen was, en geen begin, noch eindt van duuren
965 Berekent, en verduurt wat binnen zijnen ring
Den korte duurzaemheit of oogenblick ontfing,
Of nog ontfangen zal, nit Godts geduurzaemheden
Noit achterhaelt van 't brein, en d'allersnelste reden!
oo veel volkomenheen van maght, en goet, en schoon,
970 En eere, en majesteit, en rijckdom, die Godts kroon,
Al perle en diamant, verrijcken en stoffeeren ;
Dat vol-op, dat gejuich, dat eeuwigh triomfeeren, 1 )
1) Den dichtregel, als deze, vraagt veeleer meegaan en
meevoelen met den hooggestemden dichter, dan verklaring
door woorden .
enscht iemand' die niettemin, ziehier dan
een soort van omschrijving : Dat in zichzelf vol-op bezitten
van alle goeds ; dat zich verheugen en overzalig gevoelen
in dat bezit ; dat zich bewustzijn van boven alles to staan,
van alles onafhankelijk to zijn ni . a . w . van de onverliesbaerheid van zijn vol-op en vol-zaligend bezit . . .
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Als teffens op een punt met eenen blick gevat
at schept dit eenen bergh, een' onwaerdeerbren schat
975 Van allerhande goet, in 't hooghste goed to vinden !
Nu wroet de weerelt om, then molshoop, gy verblinden,
Die d'eeuwigheit van Godt versmaet om aerdtsch genot,
Om tijdelijck gewin ; om schoonheid, die verrot
En uit de graven stinckt ; om moordende venijnen,
98o Uit schaele en gouden kop, vol blinckende robijnen,
Te drincken, en een Godt to schijnen, die bedeest,
In'tmidden van zijn prael voor's lijfwachts helbaert vreest .
at is uw heerlijckheit, bij 't eeuwigh rijck geleecken?
Bouvalligh, kort van duur. De vleiers, die u smeecken,
985 Staen uw geluck ten dienst, en reede 1) op hun vertreck,
oo ras bet weiflend lot u aenzie met den neck .
Maer 's hemels eeuwigheit, in eenen stant gebleven,
Is een volmaeckt bezit van 't nimmerzatte leven,
Op eenen vasten troon, die niet bezwijckt, noch wanckt,
99o Die 't al beneen zich ziet, wat slibbert, spat, en schranckt .
Men balsemt hier Been lck, beluit met klanck van klocken .
Geen staetsi volght de baer, met traenen en met nocken,
In 't staetigh rougewaet. Geen roukleet vaeght het stof.
Geenschenckel, dootshooft, rib, nochzerck, nochkerreckhof
995 Vermaenen hier van 't ende, 2) op 't voorspoock to genaecken .
Het leven nestelt hier in Godts turkoize daecken,
En zweeft door d'eeuwigheit, die, hoe men dieper ziet,
Te minder wort bereickt, en uit bet oogh verschiet,
Dat, moede en afgemat van uitzien, in die ronden,
ooo Een evenwijde, noit den omtreck, heeft gevonden . 3 )

Reede = gereed, vaardig om to vertrekken .
2)
ijzen hier op den naderenden dood, die door voorteekenen zijne komst aankondigt .
') eder het ons reeds zoo bekende : God is een cirkel,
e nz . i n anderen vorm, zooveel als : elke eigenschap Gods is
dusdanig, even oneindig, grenzenloos .
1)

AAN HANGSEL

II .

Spiegelkloot .

Rei,

Adam in ball . v . 1355-1412 .

Aan 't einde van het fragment over Gods kennen heb
ij lezen namelijk v. io8o

ik dit Aanh. toegezegd . -

Bespiegelt in Godt zelf, den spiegelkloot der waerheit .
Spiegelkioot is, krachtens de samenstelling hetzelfde als
spiegelbol ; kloot toch is = bal, bol ; van daar Besp . I
v.
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at is de kloot der aerde ?
Dan niet altijd wijst spiegelkloot den geheelen bol . aan ;

maar, door een synecdoche van geheel voor deel, slechts
een gedeelte van de oppervlakte . Dan wordt eenvoudigweg bedoeld : een spiegel ; naar de opmerking van v.
Lennep bij Besp. I v . 1294 : <<de spiegels in Vondels
dagen hadden no- veelal een holvormige oppervlakte .»
In dezen zin is het blijkbaar door den dichter gebezigd
Besp. II v . 1293 en 1294 :
Gelijck een torts haer vlam in eenen spiegel ziet
En nit den spiegelkloot de vlam to nigge schiet .
In Besp . III v . 748 en 749 is dat niet even klaar .
v. Lennep stelt daar spiegelkloot = spiegel ; ik hel er toe
over om den geheelen bol daardoor to verstaan en wel
ter oorzake van het woord «spiegel» in 't eerste vers
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En daer de spiegel van 't gezicht then schijn ontfangt,
Gelijck de spiegelkloot, waerin gedaenten speelen .
De geheele bol is bedoeld in Besp . III v . 91
Ick laet den spiegelkloot der groote weerelt staen ;
en allerzekerst in <<de ronde spiegelkloot>> der bovengenoemde Rei . Juist hierom neem ik ook in v . io8o liefst
den geheelen bol, al kan het strikt anders en schijnt v .
Lennep bet met mij niet eens to zijn .
Maar genoeg over het woord.

at de zaak betreft

vroeger was de spiegelbol als een onmisbaar sieraad in
Hollandsche tuinen . Van hare eigenaardigheid om geheel
de omgeving in 't rond in zich op to nemen, maakt de
dichter een verrassend en zinrijk gebruik in de Rei, die
wij thans gaan beschouwen .

Rey van

achtengelen .

De mensch is gevallen, IVe Bedrijf van de Adam in ball .
De straf zal welhaast volgen :

eerst door de wroeging

des gewetens, waardoor Adam zichzelf tot rechter wordt ;
dan door het vloek- en banvonnis, in Jehova's naam door
den gerechtsengel Uriel over Adam en Eva uitgesproken,
Ve Bedrijf .
De Rei sluit het IVe, en weeklaagt over den onzaligen
<<stamheer>>, voor wien

a

de tijt van bitter klaegen>> is aan-

gebroken, door eigen schuld, zoo spoedig na dat blijde
huwelijksfeest
0 feest van weinige uuren !
iedaar I .

ang .

Ach! hadde, I . Tegenzang, hadde Adam zich toch <<gespiegelt aen 't Engelsdom,,, en niet, op zijne beurt, als
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die gevallen hemelgeesten naar «hooger» gestreefd, dan
God, rde milde leenheer,>> hem veroorloofde . Thans kent
Adam, maar die kennis is een « omzien to spade!>>
aarlijk, wel komt die "lust naer kennis>> hem duur to staan .
Hier neemt het lied een onverwachte wending . De
vraag wordt geopperd : is lust naar kennis dan verkeerd
en misdadig ?
't Antwoord luidt : zucht naar kennis is veeleer een
goed : willen leeren kennen door < middelen van (God)
verboon>, daarin steekt de zonde . Aldus II. ang en
II . Tegenzang.
Dan de uitwerking dier gedachten is het, die hier treft
en aangrijpt, en in v. 1398-1401 (zeg ik to veel?) aan
't sublieme grenst.
Inderdaad, «Men magh naer kennis staen .>> - Het
bewijs ?
ij, Engelen zelven, immer zoeken wij (en vinden daarin ons hoogste genot) dieper in to dringen in
de kennis van God en van zijne verborgenheden .
ant ziet,
ant in den ronden spiegelkloot
Der Godtheit leght de weerelt bloot . . . .
Dit heerlijke beeld vatte men volgenderwijze op : gelijk
in een spiegelbol al het hem omringende wordt opgenomen, en waargenomen door het oog, dat zich op hem
richt : zoo ook (maar in omgekeerde orde) is het God,
in
ien al het bestaanbare zijn grondbeeld heeft, en op
ien ook alle dingen, door ijn scheppende macht tot
het bestaan gekomen, terugwijzen d . i . in ien zij, op
alles overtreffende wijze, als hun spiegelbeeld vinden .
Kenniszucht is dus geoorloofd : hoe kon zij dan Adam
tot «een helsch venijn worden ? II . ang .
In plaats van rechtstreeksch antwoord, heft de dichter
zich, in II. Tegenzang, plotseling op tot God en het
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Goddelijk kennen zeif ; en met zich ook ons, die zijn
woord met stomme bewondering slaat en van heiligen
schroom vervult
De Godtheit kent zich zelve, en eerst
De kennis is dan heerlijck,
En van de schultvleck allerveerst
iedaar de kennis in hare hoogste volmaaktheid ; de
kennis in de volheid harer heerlijkheid ; de kennis, die is
de heiligheid zelve ? - Voeg hieraan toe het scheppingswerk diens Alwijzen
Hy heeft den kennisboom geplant .
en ik vraag u : kon Vondel degelijker, bondiger, krachtiger bewijzen, dat kennen is een heerlijk goed ? Beter
voelbaar maken, dat juist de redelijke kennis en hare
ontwikkeling aan Engel en mensch hunne grootheid geeft,
en zekere gelijkheid met God, zooals hij in Besp . III .
953 enz . breed uitwerkt ?
Uit dat alles blijkt zonneklaar, hoe «lust naer kennis»
in zich vrij is van < schultvleck .» ondig wordt zij slechts
bij hen
. . . . dieze uit trotsheit zoeken
Door middelen, van hem verboon,
Dat zijn verkeerde kloecken .
Hiermede is de philosophisch-theologische kwestie be
antwoord .
at nog volgt bevat als den overgang tot het
Ve Bedrijf, waarin eerst Lucifer, door 's menschen zondeval de vorst der wereld (Kprinceps huius mundi .) Joan
VI ii) geworden, spotlacht en triomfeert ; vervolgens
Adam zich en zijne gade beschuldigt en verwenscht : 't
alles besloten door een epiphoneem, samenvatting van
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het gebeurde, een kreet van medelijden om den koning
der schepping, <<met al zijn zaet verschoven» !
De Rei-zang heeft verdere verklaring niet noodig .
I.

ang .

Helaes, wat baet een englewacht,
oo 't alziende oogh van boven
Den mensch niet gaslaet naer zijn macht!
Hoe leght de stamheer van 't geslacht
136o Met al zijn zaet verschoven,
En in der eeuwigheit berooft
Van zulck een heilkroon, hem belooft !
O feest van weinige uuren !
De hemel zelf gevoelt then krack .
1365 De staet van dees natuuren
Hadde eeuwigh kunnen duuren .
Maer och zy droegen zich to zwack
In Gode to behaegen .
O tijt van bitter klaegen !
I . Tegenzang.
1370

Had Adam zich aen 't engelsdom
Gespiegelt, dat hoovaerdigh,
Terwijl 't in voile weelde zwom,
Noch hooger dan zijn staatpeil klom,
En, wrytende ') en quaetaerdigh,
Den milden leenheer trotsen won,
1375
Hy leefde vry van naberou .
Ten zy nu Godts genade
De hant reicke aen 't gevallen paer,
Dat, by de slang to raede
138o Aen 't omzien quam to spade ;
ie ruckt het nit zijn jammer, daer
')

rytende

=

krachtig weerstrevend .
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Het leght in schande en schennis !
Hoe dier staet lust naer kennis !
II.

ang .

Men magh nochtans naer kennis staen
y
hemelgeesten dringen
1385
Uit kenniszucht al hooger aen,
En volgen Godts verborge baen,
In ons bespiegelingen
ant in den ronden spiegelkloot
Der Godtheit leght de weerelt bloot .
1390
il d'opperste openbaeren
Aenstaende zaecken, in then schijn
Als ofze alreede waren
In wezen, voor het baeren :
Kon Adam dan een helsch venijn
1395
Uit zucht ter kennis trecken ?
Dit staet u naeckt t' ontdekken .
II. Tegenzang .
De Godtheit kent zich zelve, en eerst
De kennis is dan heerlijck,
1400
En van de schultvleck allerveerst.
De Godtheit, die het al beheerst
al niemant hierom deerlijck
Van zijn gena verstooten : want
Hy heeft den kennisboom geplant
1405 Maer dieze uit trotsheit zoecken
Door middelen, van hem verboon,
Dat zijn verkeerde kloecken .
Hoort Adam nu vast vloecken.
Nu spant vorst Lucifer de kroon .
1410 Och Adam, hooge ceder,
Hoe ploftge dus ter neder !
°"011'

AANHANGSEL 12 .
God is algoed en de liefde .
II .

v. 1143-1299 .

Van dit schoone fragment heb ik reeds
geheel den gedachtenloop ontleed .

op b1z. 28-31

iehier den volle-

digen tekst :
Nu laet Godts goetheit hier op 't bladt to voorschijn
komen,
Een eigensehap, daer Godt zijn' naem heeft afgenomen
1145
ant Godtheit goetheit heet, en goet als Duitschlant
spreekt : 1)
Een uitdruk van elck ding, waeraen geen ding ontbreeckt,
En dat volkomen is, waerin verscheide tongen
Vereenigen in zin, gelijck van Godt gedrongen .
Dees goetheit evenwel wordt, zonder onderscheit
1150 Te ruim bepaelt, indien zy Gods volkomenheit
In haeren kring besluit, en stof geeft tot verwarren
ant even als de zon, in vaste en losse starren
ich spieglen kan, zoo deelt volkomenheit den glans
Alle eigenschappen mede nit haeren hooger trans,
1155 Dies zy volkomenheen door deze reden heeten . 2)
1)

Men herinnere zich Vond.-Stud. VII, b1z . 39 .
Van daar de term : perfectiones divinae . Ieder namelijk
der goddelijke eigenschappen is de volstrekte volmaaktheid
en volkomenheid in hare soort ; en wil men met juistheid
spreken, dan dient men to zeggen, niet : God is wijs, machtig,
goed, enz . ; maar : God is de wijsheid, de macht, de goedheid,
en zoo is God, in den volstreksten zin : de Volkomenheid,
het volmaakte z ij n .
2)
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Om dan Godts goetheit hier rechtmaetigh of to meeten,
Hoewelze ontmeetbaer is, en weit, in 't lang en 't bree,
Gelijck een endelooze en grondelooze zee ;
oo noemen wy haer best de voester aller dingen
ii6o In Godt') en buiten Godt : want alle goeden 2) springen
Alleen uit deze bron der goetheit onvermoeit .
at in de Godtheit blinckt, en leeft, en tiert, en bloeit

') In Godt . Hoe dit to verstaan?
iehier, mijns inziens,
Vondels gedachte. - Met recht noemt men God, die van
nature is h e t voile z ij n, waaraan niets ontbreekt : de
Goedheid of het Opperste Goed, ook wel de <Volkomenheit,,,
de Volmaaktheid . In dezen zin is Gods Goedheid eenvoudig synoniem met Gods Volinaaktheid. - Hier echter hebben
wij het over Gods Goedheid als eene der vele eigenschappen,
die wij, menschen, in Gods
ezen onderscheiden : wat is
deze eigenschap? Vondel definieert haar v . 1159 :
de voester aller dingen
in Godt en buiten Godt : want alle goeden springen
Alleen uit deze bron der goetheit onvermoeit .
Voor zooverre het alle goede adingen buiten Godb> betreft,
geene moeilijkheid : Gods Goedheid is van al dat goeds
<voester>>, oorzaak, begin, onderhoud, enz ., en bewaarheidt
aldus het wijsgeerige : < Bonum est diffusivum sui, het goed
zoekt van natuur zich uit to storten en mee to deelen .> Maar hoe is Gods Goedheid <voester> der dingen i n God
z e l v e n ? In dezen zin : elke eigenschap Gods is oneindig,
en zij is oneindig, omdat elk voor zich bet oneindig goede,
het volstrekt volmaakte in hare soort is.
ij mogen dus,
naar menschelijke opvatting, met reden zeggen, dat de Goedheid is <voester (v. ii59), bron>' (v . 1161) en 't kort begrip
(v . 1166) van al wat aan volmaaktheden in God denkbaar
is, of, dat alle Gods eigenschappen zijn als de ontplooiing
en uitstorting zijner Goedheid. - Belangwekkend is hierbij
(om gedachte, beeld en uitdrukking) de vergelijking van
heel deze plaats (v . 1149-1171) met Lessius de Bonitate Dei
naturali (De Perf. niorisbusq. divin . L. VII. L . i . n. 2 ) .
s)

Goeden d. i . alle goede dingen, alle goeds .
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Oneindighlijck in eere, in majesteit voltogen .
Oneindighlijck in 't schoon, in wijsheit en vermogen,
1165 Oneindigh in bezit van blijschap, weelde en schat,
In deze goetheit wort het al beknopt gevat ;
En wat daer buiten wort gegoten als by sprengkelen
In'tschepsel, min of meer,l) dat vloeit nit eenen enckelen
Algoeden egenaer, die zijnen rijcken schoot
1170 Ian vollen boezem noit voor eenigh schepsel sloot .
Hoewel de schepsels nu schakeeren, en verscheelen
In goetheit, daerze min of rijckelijck in deelen,
Naer dat het Godt behaeght ; dit ongelijcke lot
Ontkent hierom geensins de goedigheit 2 ) in God,
1175 Maer melt zijn' vryen wit in 't storten van zijn giften ;
ijn wijsheit op bet hooghste, en billijckheit in 't schiften
En onderscheiden van zoo veelerhande goet,
aervoor ook 't allerminst hem billijck dancken moet
En d'ongelijckheit geeft een' luister aen 't geschapen,
xx8o Dat afsteeckt door de draght en 't ongelijcke wapen 3)
Des scheppers, eveneens als overste en soldaet
Verschillen in hunn' draght en ongelijck cieraet

') Min of meer. Juist dit wordt voor Vondel aanleiding
tot v. 11 7 1 -1193.
2 ) Goedigheit . v . Lennep vindt dit woord minder juist to
dezer plaatse . Ik wil er niet over twisten, maar opper toch
de vraag : geeft «goedigheit» niet de «goetheit» to kennen
als verlangend en vaardig om zich nit to storten ? Dan zou
bet hier zeer juist zijn .
8) Draght en wapen . Deze uitdrukking herinnert aan de
kleederdracht der dienstbaren van hoogadellijke heeren in
de middeleeuwen en later. In gelijke toespeling leest men
Adam in ball. v. 327 :
De rugh van 't dertel lam, gedost met eene yacht
Van gloende purperverf, getuight door zijne draght
In welck een' beemt het weft, en draeght livrey en wapen
Van koning Adams hof, ter heerschappy geschapen .
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In dienst van eenen vorst : 1) want blonck er in 't verheffen
Geene ongelijcke waerde, en deelde elck schepsel effen 2 )
1185 In 't goet, men sloot 3) met recht, dat d'oppermajesteit,
Uit kracht van haer natuure en een nootwendigheit,
De weerelt had gebaert ; dit werckstuck waer 4) geworden
Uit redenlooze maght, daer wijsheit, streeck, 5) noch orden,
Noch keur,noch billijckheitdoorgaends in wiert gemerckt,
119o Maar alles eveneens gemaelt stont, en beperckt ;
Gelijck de schildergeest, die plomp in 't ordineeren,
De beelden stelt alleens, geen verven kan schakeeren .
Is God de bron van 't goede, is al 't geschapen goet,
at's d'oirsprong van het quaet, 3)dat als een weereltvloet
1195 Den aerdtkloot overstroomt, en, tegens recht en reden,

1 ) In dienst van eenen vorst . v . Lennep teekent aan : «een
volkomen overtollige achterlap .s Nog al vreemd : tot aanvulling van de eerste vers-helft! Maar, let wel, laat men die
woorden weg, dan komt niet nit, wat Vondel juist wil t . w .
dat die songelijckheit>> (v . 1179) opzettelijk door God gewild
is en van Hem komt, gelijk de onderscheidingen van ,draght
en ongelijck cieraets (v. 1182) komen van den vorst.
2) Effen = even, evenzeer, gelijkelijk .
3) Sloot v . sluiten = besluiten (nit iets) d. i. gevolgtrekking maken.
4)
aer d . i . dan ware geworden of zou geworden zijn . . . .
5)

Srreeck zooveel als lijn, richting, plan ; nb. van streek zijn..

s ) NB . Hier begint het onderzoek naar sd'oirsprong van
het quaet.» Toelichting is zeker noodig .
iehier de mijne,
in de hoop, dat ik niet mistaste . De vraag geldt hier de
eerste oirzaeck : natuurlijk gebrek bij overerving, op wat
wijze ook, blijft buitengesloten . Nu geven sommige goddelooze wijsgeeren aan God zelven de eerste schuld. Maar,
«door dezes d . i. door aldus to spreken, sstelt men blycks
d. i . zet men een stelling op, waaruit men moet afleiden, dat
ssnoode » en sgoude zeden,, voor God gelijk staan ; en ontkent men dus, dat God de milde gever is van het goede
en verlangend suitziet naer genooten>>, die in zekeren zin
het goede met Hem deelen. Let echter wel : in zekeren zin.
( ie de Aanm . 3 van blz. 51) .
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Verweldight en verkracht de tucht en goude zeden,
By wijzen ingevoert? Om nu voorby to slaen
Natuurlijck erfgebreck ; kan eenigh quaet ontstaen,
Dat niet zijne oirzaeck heeft, waer door bet komt to
spruiten ?
1200 En boezemt 1) men naer d'eerste, op wie, en waer zal
't stuiten ?
De Godtheit steekt in schult . Men stelt door dezen blijck, 2)
Dat snoode zeden zelfs Godts wille zijn gelijck,
En lochent, dat het goet, in 's hemels borst besloten,
ich gaerne mededeelt, en uitziet naer genooten .
1205 Dees regel houdt zijn stant,'t is waer, oock zelf in Godt, 3 )
aer d'oppergoetheit werckt, en ieder ding zijn lot
Uit haeren boezem schenckt ; dies alle dingen zweemen
Naer 't hooghste goet, waeruit zy hunnen oirsprong
neemen
ant wezenlijcker wijs Godts goetheit geensins wort
121o Den schepsele eigenlijck van boven ingestort ;
Naerdien natuurelijck geene eigenschappen vaeren
Ter waste rustplaetse uit, daer zy gewortelt waeren .
1) Boezemt d. i, zoekt men diep door .
2) Blijck bet. allereerst ; iets waaruit men afleidt, besluit, enz .
3} In zekeren zin,
zeide ik . Daarom staat in v. 1205-1219
de wijsgeer-dichter een oogenblik stil . Hij maakt een soort
van parenthesis, waarin hij uitlegt, in hoeverre het, uoock
zelf in Godt», waarheid is, dat Hij het goede niet geeft, dat
Hij niet «uitziet naer genooten .» In dezen zin namelijk, dat
het wezen der goedheid zich niet mededeelt, en dus v. 1209 :
wezenlijcker wijs Godts goetheit geensins wort
Den schepsele eigenlijck van boven ingestort .
ie mededeelt van zijne eigenschappen «verlaet (daarmede)
zijn wezen niet, 3 noch verliest <<eenigh lidt3 of deel daarvan
op then stond («terstont))) ; slechts «weckt3 hij v . 1214 :
in eenen andren iet,
Dat's gevers aert gelijckt .
Twee treffende vergelijkingen verduidelijken bet gezegde
V . 1215 enz.
1*
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ie mededeelt, verlaet terstont zijn wezen niet,
Noch eenigh lidt, maer weckt in eenen andren iet,
1215 Dat's gevers aert gelijckt. De leerling leert aandachtigh,
En wort zijns meesters kunst en wijsheit dus deelachtigh .
Aldus schakeert de zon, van 't hemelschblaeu gewelf,
Den bloemhof, en behoudt zijn wezen voor zich zelf .
Maer om den poel van 't quaet der zeden nu to vinden,
1220 Of 't quaet der misdaet ; laet den blinde op 't spoor
der blinden
ich zelf verbijsteren, en 's menschen toeverlaet,
De bron van al het goet, als oirsprong van het quaet,
Betichten tegens recht : de reden zal ons leiden
Naer't schepsel,l) van de deught verbastert en gescheiden,
1225 DewijI 't veranderlijck en wisselbaer van aert,
Het ingeschapen goet der Godtheit niet bewaert,
En in zijn' plicht bezwijckt vrywilligh, door 't bekooren
Van 't schijngoet 2), daer Godts beelt en gunst in wort
verloren ;
Geensins genootzaekt door een nootlot, al to grof
1230
ant waer de nootdwang heerscht verliest de deught
haer stof.
aer 't menschelijck geslacht veranderloos, hoe zouden
De deughden haeren glans en kroon en loon behouden!
De vrye willekeur, in 't micken even schoon
Op 't een en ander wit, ons voorgestelt ten toon, 3 )
1235 En 't wisselbaer gemoet des menschen zijn dan (Tader

1) Naer 't schepsel, als zelf <<oirsprong van het quaet .»
2) Schi ngoet .
eer juist, aangezien ook de snoodaard in
het kwaad, niet het kwaad, maar een hem begeerlijk goed
ziet en nastreeft .
3) Ik meen deze twee verzen aldus to mogen verstaan
De vrije wil, «even schoon» d. i . even bekwaam en vaardig
ain 't micken» op het goed als op bet kwaad, dat haar als
doel wordt voorgesteld, in verband met <<'t wisselbaer gemoet des menschen» (v . 1235), ziedaar < d'ader>> en oorsprong
«van 't quaet.,,
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Van 't quaet, in 't overslaen ten quaede : maer de vader
Der goetheit draeght geen schult, al drijft dees Turcksche leer
Den vryen wil, als slaef, tot schennis van zijn' heer . 1)
Uit 's hemels goetheit vloeit de goddelijcke liefde, 2)
1240 Die zich en 't schepsel mint, veel min haer schepsel
griefde,
Maer voert het op naer Godt, der dingen uiterste endt
En bron, om dit, daer Godt zijn' aert heeft ingeprent,
Met hem en zijn natuur eendraghtigh to verbinden .
De liefde zoeckt altijt het beste des beminden,
1245 il zich vereenigen met dat beminde pant :
ant deze deught schept lust, een' onderlingen bant
Te leggen tusschen twee of meer verscheidenheden .
Hoe nu dees bant meer klemt, to stercker hecht de reden
Van 't minnen den beminde en minnenden aen een .
1250 Hoe dees verbintenis den minnaer nader scheen
Te raecken, hoe de liefde in 't minnen heeter gloeide .
Godts goetheit, nit wiens aert dees liefde in 't schepsel
vloeide,
1 ) v. Lenneps aanmerking bij v . 1237 beaam ik ten voile,
t. w. dat Vondel hier met de fatalistische «Turcksche leer*
zinapeelt op de leer der praedestinatie van de steil-Calvinistische Dortsche Vaderen, die liever « Turksch dan Paapscha
waren. - Of echter de aanmerking bij v . 1238 over «slaef»
en >>heeru (al werd ook van ouds de Sultan Kde groote Heer>
genoemd) niet wat ver gezocht, en of zulk een geestige zet
hier op hare plaats is, durf ik niet uitmaken .
z) NB. Hier begint het fragment « Godt is de liefde>>
V - i239- 1299, blijkbaar gegrondvest op de leer van den
C
II . Thomas v . Aq, o . a. in Summa contra gentes I . C.
en
CI . In 't eerste hoofdstuk luidt het : «Sunt autem
quaedam passiones quae, licet Deo non conveniant secundum quod passiones (vergelijk v. 1259-1262), nihil tamen
ex ratione suae speciei important repugnans divinae perfeetioni ; de uumero harum est gaudium et delectatio .n Ilet tweede : ,quod in Deo sit amore bevat menige waarheid,
die mien in Vondels fragment ontmoet : deze aanwijzing moge
voor liefhebbers volstaan.
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1255

126o

1265

1270

Raeckt Godt op 't allernaeuste aen 't vaderlijck gemoet :
oo brant de liefde in Godt met een' volkomen gloet ;
Dewijl de liefde, van Godts wezen onverscheiden,
Niet laeten kost zich zelve in 't schepsel nit to breiden,
oo weinigh als in 't minste een wezen onvergaen,
In 't scheiden van zijn form, kan duuren en bestaen . 1 )
Geen hartstoght is in Godt natuurlijcker t' aenschouwen
Dan liefde en blyschap bey, hoewelze zich ontvouwen
Geensins als lijbaerheen in Godt, die nimmer lijdt . 2)
Aeloude wijzen zelfs Godts liefde, die niet slijt,
Maer endeloos in kracht door alles heen kan dringen,
Verheffen, als begin en oirzaek aller dingen,
En die niet toelaet, dat de stam van Godt altoos
Blijf zonder ooft, en vrucht, en tacke- en telgeloos .
anneer de zon begint in 't hart des booms to gloeien,
Begint de vruchtbre boom to botten en to bloeien :
Dan deelt de wortel sap en kracht zijn tacken mee,
Die schaduwen den grout rontom, in 't lang en bree :
ant ongeveinsde liefde is kenbaer door haer blijcken .
y zoekt gemeenzaemheit, en . koestert haers gelijcken ;

De wederliefde van 't geliefde, alleens gezint,
Omhelst dan billijck weer het geen haer eerst bemint .
De Godtheit voelde een' gloet van liefde in 't harte
1275
(ontvoncken, 3 )
1 ) v. 1255-1259 . Vondel zegt hier (althans ik zie geen
kans, om het anders to verstaan) : Gods liefde kon niet nalaten to scheppen, evenmin als een wezen zijn form kan
verliezen en toch nog als dat wezen blijven voortbestaan :
ij
maar dit laatste is een noodwendig gevolg : derhalve . . . ?
weten reeds, hoe Vondel denkt over noodwendig scheppen b . v. I
v . 899-922 ; en zeggen dus : op deze plaats overdrijft hij : de al
to krasse hyperbool wordt oorzaak van hinderlijke onjuistheid .
2 ) Lybaerheen - lijdbaarheden, passiones . Overigens herinnere men zich hier het NB . bij v . 1239, b1z. 53 foot 2 .
3) De diepzinnige en overheerlijke verzen 1275-1293 geef
ik reeds hier, opdat men het gansche fragment kunne overzien .
De verklaring er van stel ik nit V .-Stud . IV Aanh . 13, waar ik
ze dan tot grooter gemak van den lezer nogmaals zal citeeren .
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Toen goetheit en de glans derschoonheit in haer bloncken,
En onder 't spiegelen den wil met eenen treck
Verweckten tot dit goet, dees schoonheit, zonder vleck .
Godts goetheit, door den wil genegen zich to paeren,
x280
ort zwanger door then gloet, en wil ten letste baeren
Dit wonderlijck heelal, wat leeft, en niet en leeft,
Daer Godts gelijckenis of min of meer in zweeft,
Naer datze die beschijnt, beschaduwt nit den hoogen,
Gezint zijn heerlyckheit in ieder to betoogen,
1285 En t openbaeren, als in een' ontsloten troon,
at d'Opperste al bezit van 't entloos goet en schoon .
De Scbepper komt nit liefde om laegh zijn schepsel tegen .
at evenredigheit valt hier in 't overweegen
Der waerdigheit van 't een en 't ander! 't hemelsch hof
1290 Verheerlijckt hier het niet, of iet uit assche en stof .
anneer het derwaert keert, van waer het was gesprooten,
Dan triomfeert de liefde in 't heil van haer genooten.
Gelijck een torts I) de vlam in eenen spiegel ziet,
En nit den spiegelkloot de vlam terugge schiet
1295 Naer 't licht, waer vanze schijnt : dus eindigen de dingen
Ten letste in Godt, daer zy hun wezen nit ontfingen,
En rusten in bet punt, dat alles naer zich treckt .
De wederliefde rust in 't goet, dat haer verweckt. 2)
Eene waarlijk zielroerende opwekking tot wederliefde
jegens God biedt het 4e B . v. 656-677 :
Gods Liefde, die 't geliefde in wil en aert vereent
Met zich, en door een zucht tot weldoen zich verkleent

1 ) Torts = toorts .

2)

God is van alles begin en eind «principium et finis»
(Apoc, I. 8) ; toch, eind is Hij in veel verhevener zin voor
het redelijk schepsel, en voor dit schepsel gelden ten voile
de v. 1291 en 1292, als ook het slotvers 1298.
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ich neerbuight, en van zelf 1 ) de vlagh strijckt van haer
grootheic
En volheit, om een' worm, een schim, een aerdtsche
snootheit a)
Te nemen op haer schoot, to koestren als haer vrucht ;
670
at eischtze van den mensche een wederliefde, een zucht
Tot dees menschlievende natuur, den goeden v-ader!
ie komt hem door den dienst van hart en zin niet nader
Gekropen aen het hart, beholpen') met ons nut,
En nimmer van genade en schatten uitgeput!
675 Die gaerne ons 't minder gaf, vermagh ons meer to geven,
In aijne onsterflijckheit, het onbepaelde leven . ---

') Van zelf d . i. uit vollen, vrijen wil .
?) Snootheit. Men kan vergelijken v. 117 en 148 . - Vo1gens Huydecoper, Proeve enz., eig. : verachtelijk, arm .
') Beholpen = bezorgd voor.
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III.

6 4 Efl»

4e BOECK. - VAN GODTSDI ENST.
Alvorens het 4e en 5e Boek meer in bijzonderheden
to behandelen, eenige algemeene opmerkingen over beide .
Vooreerst : daargelaten sommige fijnere gedachten, een
of ander lastig vers, en een paar fragmenten, is het 40,
zoowel als het 5e Boek, voor een behoorlijk ontwikkeld
man goed verstaanbaar .
Vervolgens, de algemeene beschouwing en beoordeeling
van beide Boeken, en uit wetenschappelijk en uit aesthetisch gezichtspunt, komt in hoofdzaak op hetzelfde
neer . Daarenboven geldt voor beide dezelfde waarschuwing : men wachte zich voor ongegrond vooroordeel .
Inderdaad, ik zei zoo even : men kan deze Boeken
vrij gemakkelijk lezen ; maar zal men ze, althans ten einde
toe, lezen ? De vraag is gewettigd : er is zooveel in beide
Boeken, dat gaandeweg tegen de lezing dreigt in to nemen .
Of dat redelijk en billijk mag heeten, is een andere vraag .
Laat ons nader toezien .
Het 4e Boek is, althans tot v . 409, van polemischen
aard ; en wel polemiek met overoude, heidensche wijsgeeren, wier theorieisn weinig belang inboezemen, tenzij
men bevroedt, dat de kern hunner leer op den bodem
ligt van menig wijsgeerig stelsel van onzen tijd . Een
weinig aantrekkelijk begin, op 't eerste gezicht.
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Het 5e Boek zou men historisch-philosophisch kunnen
noemen . Dan die lange reeks van overbekende personen
en feiten uit het Oude en Nieuwe Testament ; die breede
bespreking van Mozes, van den Pentateuch, van de geloofwaardigheid des Bijbels enz ., uit een gezichtspunt zoo
verre verwijderd van den stand der scripturistische wetenschap onzer dagen, is ook al weinig opwekkend .
Voeg hierbij, dat de wijze van behandeling, hoofdzakelijk voortspruitend uit den aard der zaken en het beoogde doel b . v . dat terugzien op elk der eigenschappen
Gods, 4e B . v . 519-699, zij 't ook op geheel andere
manier, iets eentonigs en vermoeiends heeft ; terwijl in 't
5e Boek juist een der schoonste brokstukken, de leer der
H . Drieeenheid v . 899-1265, boven het bereik gaat van
de groote meerderheid der lezers .
Eindelijk, beide boeken zou ik durven betitelen : host
voor fijnproevers ; wil men ze waarlijk smaken, dan is
kalme, ernstige, aandachtige lezing volstrekt noodig .
Maar ook - wie aldus leest, zal weder bewonderen
en Vondels degelijke en uitgebreide kennis, en Vondels
dichterlijk talent, dat zich nimmer verloochent . Het eerste
zal vanzelf tot zijn recht komen bij de meer afzonderlijke
behandeling van elk Boek .

Over het tweede punt al

aanstonds een woord .
ijn het 4e en 5e Boek Vondel als dichter waardig?
Ik antwoord zonder aarzeling : ja! Dan juist bier krijgt
de uitdrukking «kost voor fijnproevers» hare verklaring.
Inderdaad, langere fragmenten, die voor ieders oog
schitteren van dichterlijke heerlijkheid, aangrijpen door
schilderachtige voorstelling, tot het hart spreken door machtig gevoel, ze zijn er, en op plaatsen, waar men het niet
licht zou verwachten ; maar ze zijn betrekkelijk weinige in
getal, ten minste als men let op den omvang der twee
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boeken, die niet minder dan 3190 verzen beslaan . Niettemin tintelt alles van poezie, gelegen in kleine, fijne, telkens
opduikende beelden ; in de keur en juistheid van teekenende woorden ; in den vaak wonderschoonen versbouw,
waar klinkers en medeklinkers menigwerf de bovenzinnelijke gedachte als onder het bereik der zintuigen brengen .
Jammer genoeg, maar 't is een onbegonnen werk daar
telkenmale op to wijzen . Een voorbeeld toch, opdat mijne
bedoeling gevat worde .
Lees v . 540-547 van het 4e Boek, waar Vondel de
idee uitwerkt : <Is Godt geen toeval (accidens), zoo behooren wy geene toevallen van rampen to vreezen . > Lees,
liefst overluid
Is Godt geen toeval, die een stut en steun behoeft,
Bestaet Hy by zich zelf : wie wort met recht bedroeft
Door toegeval van ramp, en ommeslaen van staeten,
Naerdien men zich op Godt, die vast staet, magh verlaeten
En spreecken, als bet al in noot is en in last :
Laet wanckelen wat wil : wat wanckelt, Godt staet vast .
De idee van vastheid is als verzinnelijkt aan 't oor .
Dat hier, om op iets to wijzen, de talrijke monosyllaben,
de letters dt, t, st, zekere klinkers, en vooral een paar
vers-sneden het hunne to zamen brengen, is blijkbaar :
maar blijkbaar wordt dat eerst bij aandachtige lezing en
studie, zoo ongedwongen en natuurlijk vloeit het voort
uit 's dichters talent en zijne heerschappij over de taal . 1)

1 ) Verval ik hier tot modernismus? Ik meen van niet . De
zaak in zich zelf t . w . dat klinkers, medeklinkers, lengte of
kortheid der woorden, vers-sneden en wat dies meer zij, 't
heerlijkst effect, o. a. de bekende harmonia imitative, kunnen
to weeg brengen, is niets nieuws . Ik zelf vernam dat, Lang
voor het wonderjaar 8o, van mijne leeraren, b . v . van Pater
Koets z . g., Lulofs leerling en Vondels bewonderaar ; en op
mijne beurt leeraarde ik zelf dat jaren lang in mijne lessen

6o
Hiermede acht ik beide Boeken voldoend gekenschetst,
en teeken bij voorbaat protest aan tegen wie uit het gezegde zou

afleiden, dat ik het 4e en 5e Boek merkelijk

lager stel dan de drie voorgaande . Elk der 5 Boeken
heeft zijn eigenaardige stof ; gevolglijk zijne noodwendige
eigenaardigheid van behandeling ; vordert daarom zijne
eigenaardige waardeering 2) : wat allerminst belet, dat men
aan het Aartsb . Seminarie to Kuilenburg, met name bij de
verklaring van Vondel, mijn lievelingswerk . 't Moderne, of
beter gezegd de foot van het moderne, steekt in de principeel-onredelijke overdrijving, voor de theorie ; voor de practijk, in den zichtbaar-kunstmatigen toeleg en de verveling -,
dikwerf lachwekkende nabootsing to pas en to onpas .
2)
at ik hier zeg is niets anders, dan de toepassing
van wat, meer in 't algemeen opgezet, aldus luidt . Er is
tweeerlei critiek, wel eens la grande et la petite geheeten.
La grande vraagt allereerst naar het onderwerp, den eigen
aard daarvan, bovenal naar het doel, dat alles wijzigt en
rieht. Dit is de ware critiek, en voert tot den billijken stelregel van Horatius : < aar een werk voor het groote deel
schittert, neem ik geen ergernis aan kleine vlekken . b - La
petite (vertaal gerust : de kleingeestige) critique stelt genoemde
vraag nauwelijks, of althans niet op den voorgrond ; maar
vestigt bij voorkeur de aandacht op gebreken en feilen .
Intusschen neemt dat opmerken van allerlei tekortkomingen
onbewust in tegen het geheel, doet schoonheden onopgemerkt
voorbijgaan, leidt de gemoedsstemming in verkeerde richting,
benevelt en misvormt het oordeel, en geeft somwijlen tot
vrucht eene critiek, waarvoor het gezond verstand verslagen
staat. Daarom is het zoo nuttig (de ondervinding leert het),
jongelui bij voorkeur op het schoone to wijzen, en niet al to
veel op tekortkomingen : trek tot afkeuren zit hun reeds
genoeg in 't bloed! - Soms gaat die petite critique een andere richting nit, en heeft zoo bepaald oog voor alle kleine
moois, dat hoofdfouten (b. v. gebrek aan eenheid in 't werk,
niet natuurlijk belangwekkende gang, mislukte of niet volgehouden karakters) nauw gezien worden . Deze soort van
critiek meen ik in de laatste 20 jaren veelvuldig opgemerkt
to hebben, en heeft ter deeg kwaad gedaan . Gedeeltel k
zal 't wel to wijten zijn aan die tallooze kleinigheden, waarmede wij als overstroomd worden .
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tot genotrijke lezing aan 't eene Boek de voorkeur kan
geven boven 't ander ; ook, dat in 't eene de grootheid
en volheid van Vondels dichttalent meer dan in 't ander
uitkomen .
Thans over elk der 2 laatste Boeken in 't bijzonder .

4e BOEK . -VAN GODTSDI ENST,
De Godtheit dus ontdekt 1 ) door ons bespiegeling
In haer natuure, en aert, en wercken, waer ze ging
En uitscheen buiten zich, in 't scheppen, onderhouwen,
Regeeren van 't heelal, en wat in haer gebouwen
Ons toelicht, daar den mensch het hooftgebiet in past ;
m . a . w . bewezen is Gods bestaan ; uiteengezet zijn Gods
heerlijke eigenschappen ; een geheel boek is gewijd aan
de werken zijner Almacht,

ijsheid, Liefde, en meteen

aan zijne Voorzienigheid ; - gebleken is door dat alles
de volstrekte afhankelijkheid der schepselen van dien God,
Schepper, Onderhouder en Bestuurder van 't heelal : in
't bijzonder de afhankelijkheid van den met cede begaafden mensch in diens persoonlijken en maatschappelijken
toestand .
Rechtstreeksch gevolg, onafwijsbare plicht wordt dus
voor dien mensch, zijnen Heer en God inwendige en
uitwendige eer en hulde en onderdanigheid to brengen
ziedaar de Godsdienst . . . .
iedaar tevens de inhoud gegeven van den dichterlijk
eenvoudigen aanhef v. 1-21 van het 4e Boek .

1) Ontdekt. Bet. letterlijk : den deksel afnemen v . d. open
en bloot leggen, duidelijk maken, enz .
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at is natuurlijker dan genoemde gevolgtrekking ?
Niet to min, die godsdienstige vereering, welke insluit
eensdeels gewillige onderdanigheid aan Gods wil en wetten,
anderdeels heilige vrees voor Gods beleedigde Majesteit
die vereering zoekt opzettelijk Lucretius to ondermijnen,
door den menschen zoowel den eerbied, als de vreeze
Gods uit hoofd en hart weg to redeneeren.

Hoe het in

onze dagen weder daarheen gaat, ziet en hoort een ieder,
die niet ziende blind, hoorende doof wil zijn!
at is hiervan het gevolg voor de B e s p i e g e l i n g e n?
Dat, althans voor een merkelijk gedeelte, het 4e Boek
van polemischen aard zal zijn . Eerst zal de wijsgeerdichter Epicurus' en Lucretius' leer ontzenuwen, daarna
de ware leer opbouwen, en alzoo den plicht van Godsdienst door krachtig betoog vaststellen, en inscherpen .
Onderscheidt men nu verder in- en uitwendigen godsdienstplicht, zoo heeft men het onderwerp en de gansche
indeeling van het 4e Boek.
Aanhef v . 1-21 ;
Bestrijding van Epicurus, en diens 4schiltknaep en
tolck=, zooals Vondel Lucretius met reden noemt, 1)
V. 21-409 ;
Principieele grondslag van het recht en den plicht
van godsdienst v. 409 - 519
Inwendige godsdienst v. 519-9o7 ;
Uitwendige godsdienst v . 907-1 0 1 5 ;
Verval van den =natuurlijcken en redelijckenu godsdienst : afgoderij en ongodisterij v. 1015-1193 .
Besluit v. 11 73 - 1 1 98 Men houde goed voor oogen, dat in dit geheele 4e Boek
van het bovennatuurlijke nooit sprake is .
1) Van Epicurus' werken zijn slechts kleine fragmenten
over : 't is Lucretius, die ons zijne leer breed vertolkt heeft .
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De polemiek . Op den aanhef v. 1-21 volgt onmiddellijk de leer van
Epicurus naar het gedicht van Lucretius de rerum natura.
ie dit Latijnsche gedicht in zijn geheel en met aandacht
heeft gelezen, staat verbaasd over de degelijke kennis, die
Vondel daarvan bezit ; verbaasd nog meer, hoe helder,
juist, vooral hoe bondig (v . 21-61),

in voortreffelijke

verzen en op echt dichterlijke wijze hij die leer in al hare
hoofdpunten voorstelt en samenvat ; en ten slotte (met
verwijzing naar het 3c B . d . Besp .) krachtig doet uitkomen, dat die leer noodwendig geeft v . 55
vryen toom aen alle godeloosheit,
Daer dijck noch paelwerck stuit den springvloet van
haer boosheit,
Indien geen Godtheit zich met 's menscben werck bekreunt,
Ben droom des ongodists, met schijnreen ondersteunt,
Gelijck ons grontbewijs ontdekt heeft, in het stercken I)
6o Van Godts Voorzienigheit, to kenbaer in haer wercken. Nu tast de wijsgeer de twee hoofdstellingen aan, die
volgens Lucretius (en nog wel v . 26 :
in schijn, als of by pleit
Voor d'eere en majesteit der goden
)
den Godsdienst tot een
maken .

heilloos

Heilloos v . 61-113,

en een onzinnig iets
omdat hij vader is van

snoode en goddelooze daden, Lucr. v . 1- 77

:

Relligio peperit scelerosa atque impia facta ; 2) ') Stercken, argumentis confirmare d . i. door bewijzen staven. 't Komt in dezen zin herhaaldelijk voor bij Vondel .
2} Eenigszins gewijzigd aldus vertaald in v . 82 :
De godsdienst voert den mensch tot zulck een gruwel aen .
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onzinnig v . 113-409, omdat v. 114 :
Is tusschen Godt en mensch geen evenredigheit,
at is de Godtheit dan aen 't menschdom toch gelegen?
Heilloos. - Om deze bewering to staven, haalt Lucretius op van het wreede, voor een vader onnatuurlijk
slachtofferen van Iphigenia in Aulis, ten einde de vertoornde
godin Diana to verzoenen, en gunstigen wind tot den overtocht naar Troja aan Agamemnons vloot to bezorgen .
Vondel, die, als dichter, de gelegenheid niet laat ontsnappen, een treffend tafereel dier offerand to schetsen
v . 6I-88, staat, als wijsgeer, zijne tegenpartij krachtig to
woord, door eenvoudigweg to onderscheiden tusschen gebruik en misbruik eener zelfde zaak, hier van den Godsdienst . Misbruik « belast den godsdienst> zelven nog «niet
met schult.>

Hij sluit met het bekende :

abuses non

tollit usum, in v . III aldus teruggegeven :
En inoet men om'tmisbruick't gebruick der dingenlaeten,
oo vint men geen gebruick van zaecken, noch van staeten .
Het tafereel der offerande schrijf ik uit v . 65 :
De dochter, met de huif op 't ongekemde hair,
Dat nedervloeide, wert ter slincke zy gewaer
De vader, die bedruckt bij 't outer stont verlegen ;
aerom de dienaers flux den blooten offerdegen
Verborgen, daer al 't volck, in traenen en geklagh
70 Uitberstende, bedroeft dit bloedigh treurspel zagh .
y knielde, stom van schrick en angst, ootmoedigh neder .
Het baet de droeve niet, datze, een vorstin zoo teder,
Den koning met den naem van vader heeft verblijt :
ant straf 1) door priesters hem ontweldight, en gewijt
1 ) Straf d . i . op gestrenge wijze .
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75 Ten offer, voert men haer, al sidderende, eilaci,
Geensins om, naer den stijl, een bruilofts offerstaetsi ')
Te vieren, met de tortse, op een doorluchtigh feest,
Maer kuisch, en huwbaer, om mishandelt, en bevreest,
Gelijck een offerlam, in 's vaders dienst to sneven,
8o Opdat de vloot voorwint naar Troje toe moght streven .

Onzinnig. -

Hier is de zaak meer ingewikkeld . Lu-

cretius zet herhaalde malen

deze

lnisleidende drogreden

aartoe godenvereering of Godsdienst ? De godheid

op :
staat to hoog, de mensch zinkt al to laag .

Bij gevolg :

dat, van den eenen kant, de mensch door zijn dienst der
godheid nut of voordeel zoude aanbrengen, is al to dwaas ;
van den anderen kant, den goden onze menschelijke hartstochten toe to dichten is ste laegh van Godt gevoelen»
(128) . Vandaar deze 3 dichtregels v. 36 : de godheit
Geensins nit nootdruft iet van ons behoeft to leenen,
Door geen verdienste tot gena bewogen wort,
Noch door verbolgenheit tot wraecklust aengeport.
Dus drie hoofdpunten : 1, de godheid heeft den mensch
diet noodig ; 2. zij loont niet ; 3 . zij straft evenmin : waartoe dan hulde of vreeze ?
Op het eerste punt geeft Vondel het wederwoord in
V . 113-287 .
Hij stemt toe, en to recht :
manier nut van

's menschen

God heeft op geenerlei

dienst :

dat kan ook niet . 2 )

Maar is het waarheid, dat v . 149
') Onder voorwendsel, om, vddr de afvaart, Iphigenia's
huwelijk met Achilles to voltrekken, had men de maagd
aan hare moeder ontrukt en naar Aulis gevoerd .
2) De leer over den dienst Gods vindt men uiteengezet in
IV . Aanh. 13 .
V.-Stud .
voudels Bespiegelingen . I1 I .
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Godt geen eer begeert
Om zich, wiens heerlijckheit vermindert, noch vermeert :

daarmede is niet gezegd, dat God zich als onteert door
of to dalen tot den mensch en hem to ezoecken .» Te
dezer plaatse ontmoet men de volgende aardig-Iiefelijke
vergelijking v . 155-163 :

16o

Indien de grootste vorst, door iemant van zijn knaepen
Een arrem hondeken, uit slijck van straet liet raepen,
F,n koesteren in 't hof met wijn en met bancket,
Alleen nit loutre gunst, vernoeght dat heusch en net
Het opdiende,l) en hem danckte, op bey zijne achterpooten,
Voor onverdienbre deught, voor 's heeren min genoten,
oude iemant roepen, dat de weldaet aen den bond
Besteet, den beer onteerde en reden tegenstont?

Overigens, men lette er we op, zegt het woord ddenst
enkel hulde en onderdanigheid, en sluit niet noodzakelijker
wijs in : nut-aanbrengen . Onverwacht duikt hier een brokstuk heerlijke poezie op v . 163--211 : <<Dat veele dingen,
zonder eigen voordeel, den mensch dienen, die>> (op zijne
beurt) «aen den godsdienst verbonden» is . En de ware
reden van dit laatste? Dewijl v . igg :

20o

Dewijl then aert alleen, door zoo veel goets verheven,
De hantvest 2 ) van zijn' Godt to kennen in dit even,
En 't redelijck gebruick van reden is gegunt .
Hier draeit de godsdienst op, als op zijn as en punt .

Een heerlijk stuk poezie ; niets minder dan eon blilc
over de gansche schepping in haar samenstel : van God
door alle rangen heen tot God. Men leze en smake v . 163
is bier ons : opzitten .
het voorrecht .

')

Opdienen

2)

De hantvest -
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De mensch, hoe kleen by is, wert van den Ongezienen
oo hoogh in top gevoert, dat zon en maen hem dienen
165 En al het hemelsch heir, en wat uit element
Bestaet, het leve of niet, dit reedlijck schepsel kent, 1 )
En stillezwijgende eert, als spraeckenze met tongen
y dienen onder Godt, en, door zijn wet gedwongen,
$en' edeler dan wy ; zoo d'aedel niet bestaet
170 In een wiskunstigh lijf, 2) en overgroote maet
Des lichaems, maer in geest, vernuft, gebruick van reden,
En deught, en mogentheit, en alle uitmuntendheden .
ant eene rough, of mier, of wackre honighby,
Die leeft, verdooft de zon en starren in waerdy,
175 De zon, en maen, en wolck, en lucht, en regen zweeten
Om 't groeizaem mostertzaet hun krachten toe to meeten .
Al 'smoeders krachten gaen in arbeit om de vrucht .
Hoe menigh koningkrijck en lant en legertucht,
Oock heele weerelden, daer andre starren blincken,
i8o En hof, en helbardiers gehoorzaemen op 't wineken
Van een' gekroonden dwergh, een kint met wacht gestut !
Of client natuur geen' mensch? wat voordeel ofte nut
Geniet de zon, terwijl zy met haer heldre glanssen
Den hemel rijck stoffeert, en alle starretranssen ;
185 Het aertrijck met haer hitte en straelen leven schenckt,
Met groente en lover kleet, met bloem en aeren sprengkt ?
at voordeel treckt de maen nit ebben, en nit vloeien
Der vloeden van de zee, en elcks vergaen, en groeien ;
Dewijl de starren niets begrijpen van om hoogh,
190 En andren staen ten dienst, gelijck een licht het oogh?
Of dienen deze alleen de tamale en wilde dieren,
Die weeten noch verstaen, noch laeten zich bestieren
Door eenen vryen wil, Been stommen ingeprent
oo is de mensch alleen der dingen wit en endt.
195 oo dienenze al den mensch, en onder hens 't vermogen,
1)
2)

Dent,

zooveel als : erkent .
i . schoon geevenredigd .

iskunstigh d.

5*
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Dat tot dees heerschappy den mensch heeft opgetogen .
Nu blijckt het helder, hoe dees reden bovendrijft,
Dat al het menschdom aen Godts dienst verbonden blijft ;
Dewijl then aert alleen, door zoo veel goets verheven,
20o De hantvest van zijn' Godt to kennen in dit leven,
En 't redelijck gebruick van reden is gegunt .
Hier draeit de godtsdienst op, als op zijn as en punt !
oo stij ght het minste in top, ten dienste van het meerder,
Tot dat het Godt genaeckt, dan kan de dienst niet veerder .
205 De hemel dient het vier, het vier de dunne lucht,
En 't water . 't
ater en de lucht met eene zucht 1 )
Het aertrijck staet ten dienst . Het water dient de planten .
De planten dienen vee en dier aen alle kanten ;
De dieren wederom den mensch, de menschen Godt,
210 Uitdeeler van elcks dienst en toegeworpen lot .
De snijdend-scherpe hekelverzen (want dat zijn ze in
den grond) waarin de opwerping der tegenpartij : « dat
Godt 's menschen dienst kan ontbeeren», zoodat er eigenlijk van dienst van God niet eens sprake zijn kan (V . 211243), ga ik voorbij .
Daarentegen vraag ik de aandacht voor V. 243 -279,
een soort lyrisch fragment, innig gevoeld, waarin Gods
Liefde wordt verheerlijkt, die

c de dienst des menschen

niet om zich zelven> (men versta : niet om eigen nut 2 ),
cmaer om 's menschen nut begeert .>
1 ) ucht. Naar v. L. «een rijmlap.» Maar zucht is niets
anders dan spiritus, halitus (geblaas, wind, ademtocht) . Het
vers beteekent dus (gemakshalve zette men een komma achter Kwater><) : het water (door zijn vochtige frischheid), en
de lucht door haar zuchten (ademtocht, koeltjes) . . .
2 ) Men zou dat woord der oude Kantteekening « niet om
zich zelven> volstrekt verkeerd kunnen opvatten : God schept
wel degelijk om ich-zelf. In welken zin, zal blijken nit het
reeds voornoemde Aanh. 13 . Deze waarschuwing geldt ook
voor <<om zich» b1z . 66 .

6g
De Liefde, een eigenschap, in Godt voorheen beschreven,
aerdoorhet hem behaeghde uit niet den mensch to geven
245 Het wezen van de ziele en 't lichaem, zoeckt al stil
Den mensch, doch niet om zich, maer om des menschenwil,
iens wederliefde naer den zeilsteen en 't vermogen
Der Godsheit, die hem baerde en voortbraght, wort
(getogen ;
Dies keert des menschen dienst ten dienst van zijnen Godt,
25o De hooghste eerwaerdigheit, om voordeel noch genot
oo stip niet, als 1 ) ova dat de reden, en de waerheit
Hem voeren buiten zich, naer dees verscheene klaerheit,
En 't goet, waer mede by zich zelf vereenigt vint,
Het allerwaertste goet, noch noit genoegh bemint,
255 Geprezen, en geviert . En kan eene overschoone,
Volschape, en heusche inaeght, een bloem, die met de
kroone
Der schoonheit, naer de ziel en 't lichaem, zit ge-eert,
En boven al 't geslacht der maeghden triomfeert,
Het edelmoedigh hart des jongelings verrucken,
26o Vervoeren buiten 't spoor, oin haer in 't hart to drucken
De zuivre liefde, die by tot heur waerde draeght ;
at kan de Godtheit zelf, indienze ons oogh behaeght ?
at kan de bron van al de schoonheit?
at, de luister
Der ongeschape zonne, indien haer glans ons duister
265 En doncker hart verlicht, niet wercken in 't gemoedt ?
De Godheid, nit haer aert, volkomen schoon en goet,
En die zich zelf uitstorte in 't scheppen, om to vinden,
Te zegenen den mensch, then lieven godtbeminden
En eerst gezochten zoon, begeert en eischt alleen
27o Den mensch in haeren dienst, om, met hem eens en een
Geworden, langer niet by druppels, maar by vlieten
Of teffens al de zee der Godtheit nit to gieten
In 't schepsel, met de reen en vryen wil begaeft

') oo stip niet, als = juist niet om, zoozeer niet om
als wel omdat enz .
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275

En een onsterflijckheit, die naer de starren draeft .
oo rust Godts Liefde dan, wanneerze inagh bereicken
Den inensch, van haer bemint gelijck het jongste teicken. 1)
oo wort Godts gloet van liefde in 's menschen dienst
vernoeght,
De mensch door dezen dienst den hemel toegevoeght .

Opmerkelijk en treffend is bet innig, teeder, warm gevoel, dat Vondels poezie ademt, telkenmale als hij spreekt
van Gods Liefde .

Ik herinner aan Aanhangsel 12 .

De twee andere hoofdpunten :

< de godtheit>)

Door geen verdienste tot gena bewogen wort,
Noch door verbolgenheit tot wraecklust aengeport .
worden weerlegd in v . 287-409 . Vooreerst verwijt de
dichter-wijsgeer aan Lucretius zijne sluwe en onware voorstelling, alsof wie Gods weldadigheid en vergevingsgezindheid en van den anderen kant Diens gerechtigheid erkent,
zich die < menschelijcker wijs> (v . 289) denkt. Vandaar
het aanvangsvers 287 :
Geen lijbre hartstocht wort de Godtheit toegeschreven
d . i . geene passio, waardoor de mensch wordt aangedaan
en als lijdt, iets ondergaat . 2 ) Dit werkt Vondel breed uit
tot v . 383, waar hij tot besluit met machtige hand de
hekelroe grijpt
') Jongste teicken. Naar v. Lennep : het jongste blijk zijner
almacht, het laatst geschapene .
2) Ik vestig de aandacht op het v . 365 : -De toorn is middelbaer,, d, i. het midden houdend tusschen goed en kwaad
(per se indifferens) . Vondel geeft zelf de verklaring : toorn
kan zijn onredelijk en «strafbaer, dus ; hij kan ook zijn
redelijk en gerechtigd. Hoe v. Lennep kan zeggen : Kmiddelbaer : vatbaar door bemiddeling to worden nedergezet»
is mij een raadsel.
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Doch lust het Epikuur noch echter zijne dieren
En kudden, zonder vrees, in 't wilt den toom to vieren :
385 Hoe kunnenze gerust en stil to weiden gaen,
ich mesten, als het zwijn, met eeckelen en blaen,
oo Godt geen' moetwil toomt? 1 ) hoe kan by, stil van harte,
Gerust, en zorgeloos, en vry van schrick en smerte,
Gebruicken wat natuur hem uit haer' boezem gaf,
390 Geensins bekoort door loon, noch afgeschrickt door straf ;
Indien bet onkruit groeie, en ongetemde boosheit
Haer' wortel schiet' door 't zaet van zijne godeloosheit,
Die geene kransen zoeckt by d'opperste genes,
Behoudens datze slechts de smert der straffe ontga ?
ant nu zijn spreeuwen dit voor eenen molock achten,
395
at aerdtsche rust is hier ter weerelt to verwachten ?
Al bloeit de boomgaert schoon, wat baet de krieckeboom ?
Geen ydel dreigen houdt de snoepery in toom . ')
oo leert men achteruit, in Epikurus' schoolen .
46o De groote meester doolt, hoe zou de school niet doolen !
Hy wacht nog op den post uit Godts onsterflijckheit : 3)
') Dat iemand Vondels gedachte hier en verderop niet to
best vat, is zeer goed denkbaar. De grondidee is deze . De
epikuristische leer stelt het hoogste geluk in eene zekere
levensrust en vrij-zijn van smart . Maar hoe is zoo iets mogelijk, als die leer zelf den toom viert aan de hartstochten,
en niet door hope op loon («kransen») en vrees voor werkelijke straf die tegenhoudt? IJdel dreigen geeft hier niets
evenmin als de vogelverschrikker («molock,» mooilick) de
snoeplustige spreeuwen op den duur van de kersen afhoudt .
Het beeld is alleraardigst ondeugend, als men bedenkt dat
Epicurus zijne lessen gaf in een tuin .
) v. Lennep neemt het hierbij op voor Epicurus . Mij wel ;
maar de getuigenissen der oudheid zijn weinig vleiend voor
het levensgedrag van then wijsgeer .
3) v . 461 bet. : Epicurus wacht nog op een bericht uit den
troon des Onsterflijken, dat hem de verzekering geve van
een leven hiernamaals : maar - wie geeft hem de verzekering,
dat zulk toekomstig leven niet bestaat, als men ziet, hoe
kd'allerbooste dit ontkent in zijn geweten» enz . ?
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En wie verzekert hem, wanneer bet leven scheit,
Dat alle boosheit blijft begraven, en vergeeten,
oo d'allerbooste dit ontkent in zijn geweten,
465 Daer Godt de vierschaer spant, en pijnight den tiran,
Die op dit zachte bed geene oogen luicken kan,
Terwijl by 's nachts, van schrick gedootverft, bleecke
schimmen
Van d'omgebroghte schaer hem gruwzaem aen ziet
grimmen .
Hiermede genoeg over het tweede en derde hoofdpunt,
door Vondel wederlegd . Ik vraag het, had men zoo
poetische fragmenten, en zoo uiteenloopend van tint en
toon, bij polemiek kunnen verwachten ?

De valsche leer ligt ter aarde : op hare puinhoopen
moet thans de ware leer worden opgebouwd .
De v . 409-519 leggen den grondslag, omvattend eerstens de bepaling of definitie van godsdienst ; eindelijk de
indeeling in inwendigen en uitwendigen godsdienst .
at de bepaling betreft, reeds in v . 103-107 gaf Vondel de beteekenis van 't woord «godtsdienst» naar de
«Duitsche spraeck»
< ant godtsdienst ziet op Godt, en leert den Ongezienen
En eeuwigen, in 't harte en ook uitwendigh, dienen ;
waarbij « de kennis Godts voor treet>>, uit welke kennis
clan « spruit de dienst .
In v. 412-423 krijgen wij de verklaring van de Latijnsche benaming re-ligio, d . i. < bant» tusschen God en
mensch . In v . 443 de eigenlijk gezegde definitie (ook
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door

v. Lennep in zijn Overzicht 1 ) to recht geprezen)
van «den godsdienst van 't natuurboek,
Om naeckt den godtsdienst van 't natuurboeck dan
t' ontkleeden :
De godsdienst is een deught, waer door de mensch met
reden
445 Den schepper, eigenaar en allerhooghsten heer
Der dingen, naer zijn maght, den dienst en schuldige eer
Geheelijck opdraeght, beide inwendigh en uitwendigh :
at wanckelt ofte niet, dees waerheit blijft bestendigh . In de verzen, die aan deze definitie voorafgaan, voornamelijk in v. 423-443 (eigenlijk reeds van v . 409 af)
stelt Vondel bet recht en den plicht van godsdienst vast,
en geeft de juiste, ware grondreden t . w . (v . 422) « Godts
eerwaerdighcit en oppermaiesteit>, die de met rede begaafde en van God volstrekt afhankelijke mensch kennen
kan en erkennen moet . Dus : God, krachtens de volmaaktheid en heerlijkheid zijner natuur, de hoogste eere
oneindig waardig, ziedaar de rechtsgrond gelegd ; de mensch
door de rede Hem als dusdanig kennend en zich zelf
kennend als die van Hem <'t al ontfangt>> (v. 439), ziedaar de plicht geboren .

De wijsgeerige juistheid van dit

alles moge later blijken uit het Aanhangs . 13, waarheen
ik reeds herhaaldelijk heb verwezen en waar men de gansche leer bijeen zal vinden .

Ik ga daarom over tot de

v . 467-51g, waarin geleeraard wordt, dat de evolkomen
godsdienst omvat inwendigen en uitwendigen dienst :

1 ) Lets vreemds! Herhaaldelijk citeert v . Lennep in dat
Overzicht verkeerde vers-nummers, als hadde hij eene andere
editie voor zich liggen b . v . hier v . 439-444, terwijl hij in
zijne eigen uitgave bij den tekst zet v . 443-449, wat goed is .
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eene leering
v . 503-519

voortreffelijk opgeluisterd door

het slot

Gelijck de roeringen van lijf en leden spruiten
En vloeien nit de ziel, gekent in 't werck van huiten ;
505 oo stuurt d'opspanning van 't aendachtige gemoedt
Den uiterlijcken dienst, ontvonckt door haeren gloet.
Gelijck de leli, van den zeilsteen overstreecken,
Den aert des zeilsteens volght, en uitdruckt door haer token ;
oo volght de hant het hart, en wat het hart beveelt .
51o Inwendige aendacht wort ontvonckt door 't ingebeelt
Bespiegelen van Godts natuur en eigenschappen : 1 )
En schoon men in een wolck en nevel, als by trappen,
Hem in zijn schepselen bejegent van beneen ;
De Godtheit overtuight het menschdom in 't gemeen
515 Dat al wat reedlijck is zich onder haer moet buigen,
Gelijck d'eenstenimigheen der volcken dit betuigen,
In ongelijcken klanck van tongen, wijder dan
Men over zee en zant de starren schieten ka11 . 2 )

De grondslag is gelegd : de bovenbouw vangt aan .
Over den inwendigen dienst van God v. 519-907 .
Ondoenlijk is het, zooals wij boven reeds zeiden, in to
gaan op de tallooze eigenaardigheden, de veelal fijnere
schoonheden, die zich hier onafgebroken voordoen . Slechts
dit . Vondel doorloopt hier alle eigenschappen Gods naar
ongeveer de vroegere volgorde (in 2e en 3e Boek), trekt
1 ) ' t Ingebeelt bespiegelen . Gods natuur en eigenschappen
(van die natuur in werkelijkheid niet onderscheiden) rechtstreeks to bespiegelen is eene onmogelijkheid . Ons bespiegelen geschiedt dan ook door ons eenig beeld Gods in de
verbeelding en gedachte to vormen, en dat beeld aandachtig
to beschouwen, waarbij de schepselen ons als zoovele trappen
zijn o111 hooger op to stijgen .
2) De starren schieten d. i . meten, bereiken, waarnemen .
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uit

ieder

een

bijzonderen

beweeggrond tot godsdienst-

betoon, en sluit telkens met een soort van practische les .
Een voorbeeld daarvan heb ik reeds gegeven v .
547

(zie blz .

59) .

540-

Ik voeg er hier een tweede aan toe

«Godts onmeetbaerheit en overalheit beschaernt overal
den schijnheiligh>> v . 587-6oi
oo Godt onmeetbaer is en zweeft in alle dingen,
Het groot heelal vervult, en zielt, en kan doordringen,
Geen duister hem ontschuilt, geen slot hem buiten sluit :
ie leght de grijns niet of ?
ie treckt den schijn niet uit,
59o
aer me de huichelaer zijn rol speelt, en loopt mommen?
Het hart verraet den schelm, in 't midden van de stommen
ant schoon geen pijnbanck hem kan melden en verraen,
Men kan zich zelven niet, de Godtheid minst ontgaen .
595 Laet weereltwijzen vry, op weereltsche toeneelen,
Uit zucht tot baet en staet, hun rol ter Kercke speelen,
Bedriegen 't oogh des volcks, dat weifelt ofte lieght ;
ie Godt bedriegen wil, zich zelven eerst bedrieght .
Godts tegenwoordigheit houdt al zijn hovelingen
boo In tucht, en stilte, en toomt wat nit den bant wil springen . Eindelijk als derde voorbeeld v . 6og-631, waar eGodts
onsterflijckheit ons verzekert van d'onsterflijckheit* en, in
alleszins heerlijke verzen, ons de onthechting aan het ijdele
en vergankelijke dezer wereld inscherpt .
Is Godt onsterfelijck, en leeft hij niet alleen,
6ro Maer zielt ook al wat leeft, door zoo veele eeuwen heen
ie schrickt voor koud gebeente, en 'tgeen zich niet
kan reppen,
Voor dootshooft, en de doot? hij kan het leven scheppen,
Als 't leven is gebluscht . Uit Godts onsterflijckheit
Is 's menschen eedle ziel de hantvest toegeleit
615 Van uit des lichaems schors geborsten noit to sterven .
De balssem hoedt geen lijck voor rotten en bederven,
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Maer Godts onsterflijckheit den sterfelijcken mensch,
Die's weerelts kerckhof vlught om eenen hooger wensch .
it Godt in d'eeuwigheit gerust, terwijl de tijden 1 )
62o De tegenwoordigheit der weerelt ons benijden,
En vliegen, als een pijl een oogenblick, voorby
at ydel oogh verhanght zich noch aen schildery
Der weerelt, die haer verf verschiet in zon en smoocken?
ie bout een' troon in 't rijck der weerelt, dat op roocken,
625 En damp en nevels drijft, en klancken en gerucht?
ie nestelt hier?
ie bouwt kasteelen in de lucht,
Die als een damp vergaen, verstuiven en verdwijnen ? 2)
De Godtheit kan 't vernis der weerelt gansch verschijnen,
Door kracht van haeren glans en eere en majesteit . 3)
630 Men zoecktze in dezen tijt, en vintze in d'eeuwigheit!
Na deze lessen, gaande tot v . 699, dringt de dichterwijsgeer dieper in de zaak ; de oude kantteekening zegt :
<<Nader bericht van den godtsdienst .»
Uit den aard der zaak en de natuur des renschen
(dus redeneert Vondel) moet er van den beginne af, toen
nog v. 705
geen geschreven wet
Noch openbaering had den godsdienst ingezet,
,Keen algemeene wijs van godsdienst, door eenpaerigheit
getroffen,, zijn ingevoerd :

« eenpaerigheit> ook al ver-

schilden de menschen in neigingen en opvoeding . Nu is
dienen een daad, waarbij de dienende streeft naar <zeker
') d . i . het rusteloos voortgaan en wegsnellen van den tijd
maakt, dat het praesens of den tegenwoordigen tijd als niet
bestaat .
2) d . i. wie is dwaas genoeg, hier een vast verblijf zich to
zoeken ?
3 ) Verschijnen = weg of dof schijnen. Een schoon en
zeer juist beeld .
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goet» als zijn doelwit . Hij moet derhalve vo6r «'t ingaen
van dienst>> overwegen, <<waer 't goet is in gelegen» en
En v . 718 :

wel zijn hoogste goed .

Dit eenigh beste goet bestaet alleen in Godt .
iedaar de thesis of stelling, die aanleiding geeft tot de
v. 725-907 .

Vondel gaat namelijk, om zijne stelling to

staven, to werk per exclusionem d . i . hij gaat na, al wat
de mensch goed pleegt to noemen ; toont telkens aan, dat
dat goed het hoogste, volmaaktste, eenig ware goed niet
is : tot hij 't eindelijk vindt «in het bespiegelen der Godtheit> (v . 841) .

Eens is hij 't met de e

yzen> of wijs-

geeren, die leerden v. 855 :
Men kan niet hoogher rennen
Naer heilgenot, dan Godt in zijn natuur to kennen ;
en dat hen v. 860
godsdienstigheit, de hooftdeught aen moest leiden
Naer eenen Godt alleen, die 't al den oirsprong geeft,
En nimmer hoogh genoegh, by al wat reden heeft,
Gezet wort, noch gekent, gevreest en aengebeden .
Dus raeckt de Godtsdienst eerst in zwang door 't licht
van reden
865 Geschept uit Godts natuure, en goetheit, wijsheit, maght,
De weerelt door bekent, by 't menschelijck geslacht.
Maar, wie, die dat eenmaal inzag v . 903 : 1 )

I) Met v . qor en 902, heeft v. L . moeilijkheid.
en wezen is het al,
at Godt van eeuwigheit in zich bespieglen zal .
't Is vreemd. Reeds zoo menigmaal heeft Vondel gezegd :
alles, wat in God is, of liever, wat wij, menschen, in God
onderscheiden, wezen, form, eigenschappen, dat alles is een
en dezelfde natuur. - Men herinuere zich o. m . Aanh . io .
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ie kon dan weigeren de Godtheit to behaegen,
En teffens lijf en ziel dat wezen op to draegen,
905 Uit liefde tot den dienst, die Godt behaeght en eert,
En naer den dienaar, als een weerglans, wederkeert?
Aldus blijkt de oorsprong van 't inwendig godsdienstbetoon.

Het uitwendig is daarvan een noodzakelijk gevolg.
Immers v . 907

910

Een hart, tot Godt gekeert, en door 't bespieglen zwanger
Van dit volkomen schoon, kan zijn gedachten langer
Niet bergen, maer bet berst in lof en klancken nit,
En godteerbiedigheit, gemelt en aengeduit
Door een eerbiedigh merck en tekens . . . .

oo gaat het van nature den mensch, die uit ziel en
elnu, tegenover God v . 923
lichaam bestaat .
dit merck bestaet in d'offerhande
Van vee, of ackervrucht, en wat men slaghte, en brande
Of uitgoot op 't altaer, ter eere van den Godt,
Die 't redendom verbint, 1 ) oock zonder zijn gebodt .
Dus raeckte d'offerhande in zwang by alle vroomen ;
aer deze ontbrack, daer was de godsdienst onvolkomen .
Aldus koint de offerand ter spraak tot v . 967 .
Hierop volgt de natuurwet v . 968-1015, die
leerde 't recht van onrecht onderscheiden,
en die zelfs bij de ontaarding en verbastering van den
') Verbindt t, w . aan God, m . a . w. verplicht tot eeredienst
Gods .
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natuurgodsdienst, niet geheel ten gronde ging . Dit voert
tot de verhandeling over de afgoderij en ongodisterij of
de curieuze <<dry lijnen> v . 1027 :
De midlijn zal alleen de loutre godsdienst heeten ;
De rechte afgodery, daer duizent afgoon zweeten ;
De slincke draeght den naem van ongodistery . 1 )
Hoogst natuurlijk worden hier de oorzaken en gevolgen
der verbastering breed uitgemeten, alsmede de schandelijkheid en ongerijmdheid van der afgoden dienst v. 10151173 ; waarbij Vondel in v . 1167, tot het punt van uitgang terugkeerend, Epicurus-Lucretius het verwijt naar 't
hoofd slingert v . 1167 :
Een Epikuur, in ste van waerheits gront to peilen,
En tusschen ongodist en afgodist to zeilen,
In 't midden tusschen twee, vervalt aan d'andre zy,
1170 Ontkent den dienst van Godt, stijft ongodistery :
Gelijck een avrechts arts, die 't pesthuis komt bederven,
Venijn den krancken schenckt, terwiji by leght op 't
sterven .
Dit laatste beeld brengt tot het besluit van het 4e Boek,
d . i . tot eene idee, die in den loop van 't boek reeds
meermalen is opgedoken : <<dat d'ongodisten zelfs den
godtsdienst op hun dootbedde bevestigen .>> Dit slot is
zeer beeldrijk en krachtvol van dictie v . 1173 :

') v 1025-43 . 't Lijdt geen twijfel : Vondel ziet hier op
de theorie van Plutarchus in diens verhandeling neat Sssasciaiyovias. Aan 't slot daarvan zegt de Grieksche zedenmeester :
<<somniigen, het bijgeloof willende ontvluchten, vervallen in
een ruw en terugstootend ongeloof (d . i . de ontkenning van
het bestaan Gods), waarbij zij de (ware) godsvereering, die
in 't midden ligt, overspringen .» t . a . p . C .
IV n . 15 . Onze
dichter bewerkt deze idee op zijne wijze .

8o

1175

r18o

1185

1190

1195

1)

Schoon 't boos geweten traegh zich voor de Godtheit buight,
En lang hartneckigh blijft, al wort het overtuight,
Nochtans wanneer de doot bet kranckbet konit genaecken,
Gelijck een dootshooft gaept, met ongevleeschde kaecken
En schincklen zonder vel ; en tast den krancken aen
Met zijne kille hant : begint de pols to slaen,
Het hart to sidderen, de geesten to bezwijcken .
Dan breeckt bet doorzweet uit . De valsche troosters
wijcken .
De strenge rechter treedt ter vierschaer van 't gemoedt,
Beklaeght 1 ) den schuldigen, oni 't wulpsch verwaerloost goet,
Of ingekanckert quaet, en velt, na 't overweegen,
Het vonnis in de ziel des ongodists, verlegen
In dien bedruckten staet van schipbreuck en gevaer .
Hy ziet om bystant uit en wracken hier en daer,
Om, waer het mogelijck, in 't uiterst zich to bergen ;
Ian die het leven sleet met lasteren en tergen
Der Godtheit, neemt de schim') des godsdiensts uit
ontzagh
Te baet, met flaeuwe hoope, of by Godts stercken dagh
Aldus ontschuilen moght ; beschreit zijn reuckeloosheit,
En wenscht een luttel tijt tot boete van zijn hoosheit .
oo een van duizenden dien schrick ontveinzen kon,
Dat's hachelijck . 3) Men kan de klaere middaghzon
On tschuilen in een' hoeck, en duistre moortspeloncken,
En hol, en kerckeren, in d'aerde diep gezoncken :
Maer geen veraerde 4 ) ontveinst zoo loos 's gewetens smart,
Of 't aengezicht ontdeckt den knaeghworm binnen't hart .

= klaagt hem aan .
d . i. schijnvertoon, geen oprechten godsdienstzin .
~) Dat's hachelijck zooveel als : Bezwaarlijk zal men er een
op de duizend vinden, die . . . .
4) Veraerde ongeveer't zelfde als : ontaarde, hier = booswicht .
')

Beklaeght
Schim

VONDEL-STUDIE

IV.

AANHANGSEL 13.
Giodsdienst.
't oord zegt natuurlijk : dienst van God. - Maar wat
geeft 't woord dienst to kennen ? Betoon van hulde en
onderdanigheid aan een hooger staande ; meer niet . En
zij het ook, dat dienst in de menschelijke samenleving
veelal tevens ziet op nut en voordeel aanbrengen voor
dengene, wien men dient, dit laatste kan niet bedoeld
worden, waar het geldt God to dienen .
Door deze eenvoudige opmerking wordt reeds 't wederwoord gegeven op de opwerping 4e B . v. 211
Maer, zegtge, 's menschen dienst geen godsdienst zal
verstrecken,
oo d'opperste geen nut uit'smenschen dienstkan trecken .
Dan, waarom kan bij dienst van God geen spraak zijn
van nut?
Om dit to begrijpen, overwege men, hoe 't schepsel
op geenerlei wijze Gode nut of voordeel vermag aan to
brengen, 't zij men lette op 't geen men pleegt to noemen
Gods inwendige glorie, 't zij op zijne uitwendige glorie . 1 )
1)

C

Hierover kan men nazien Lessius, de ultimo fine L.

IV.

1, n . 7.
Vondels Bespiegelingen . 111 .

6
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Door de eerste verstaat men de heerlijkheid Gods, in
zooverre die spruit uit de allesovertreffende volmaaktheid
van Gods natuur en wezen : ware deze voor vermeerdering vatbaar, dan ware God niet God, dan ware Hij
niet bet v o l l e z ij n .
Door de uitwendige glorie wordt bedoeld : (obiectief )
de heerlijkheid Gods, in zooverre God ichzelf en zijne
eigenschappen openbaart en kenbaar maakt in en door
zijne werken ; en (formaliter) de erkenning en huldiging
daarvan door het met rede begaafde schepsel . Die hulde
en erkenning laten graden toe : naarmate beide voortreffelijker zich uiten, kan men spreken van vermeerdering
van Gods uitwendige glorie .
Toch nut of voordeel levert ook dit Gode niet op . Of
wint daardoor zijn innerlijk wezen in iets? Stijgen daarordt God
door zijne eigenschappen in volmaaktheid?
daardoor gelukkiger en zaliger dan Hij van eeuwigheid
is? Laat ik het op eenigszins vreemdklinkende manier
zeggen :
ordt God door ons doen of laten meer of
minder God ? Deze dwaze vraag stellen is haar beantwoorden .
Slotsom : de mensch kan Gode geen voordeel aanbrengen, evenmin als hij Hem schaden kan, volgens het zinrijke woord van bet boek job
V. 6 : << oo gij zondigt,
wat zal bet den Heer schaden? En zoo gij uwe ongerechtigheden vermenigvuldigt, wat zult gij doen tegen
Hem? Nog meer : zoo gij rechtvaardig handelt, wat zult
gij Hem daardoor geven ; of wat zal Hij uit uwe hand
ontvangen?» Neen, met David Ps . V . 2 moeten wij uitroepen : « juist omdat Gij, o Heer, in Uzelven de voile
volheid van alle goed bezit, hebt Gij geen behoefte aan
mijne goederen, juist daarom erken ik U voor mijn God!- Dan nu rijst de vraag : Is dat alles zoo, wat dan be-
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woog God tot scheppen ? En wat was daarbij het doel
Gods ?
Het bondige antwoord zoo op de eerste, als op de
tweede vraag, luidt : Gods Liefde tot ichzelven : zoodat
Hijzelf in den striktsten zin is principium et finis d . i.
Begin en Eind van geheel zijn scheppingswerk .
iehier de nadere verklaring .
at God tot scheppen (of, zooals o . a. Lessius het
uitdrukt : tot uittreden buiten
ichzelf) bewoog, is het
volgende .
Van alle eeuwigheid kende God ichzelf en al de
heerlijkheid en volmaaktheid zijner goddelijke natuur en
eigenschappen ; die kennis ontvonkte, eveneens van alle
eeuwigheid, in Hem de Liefde tot ichzelf. Vondel drukt
dit aldus nit, 2e Boek v. 1275 :
De Godtheit voelde een gloet van liefde in 't hart
ontvoncken,
Toen goetheit en de glans derschoonheitin haerbloncken,
En onder 't spiegelen den wil met eenen treck
Verweckte tot dit goet, dees schoonheit zonder vleck .
Intusschen behoorde tot deze goddelijke zelfkennis ook
het besef, dat en hoe zijne volmaaktheden nabootsbaar
en eenigermate mededeelbaar waren buiten Hem, en nu
dreef de Liefde tot ichzelf Hem tot die nabootsing en
mededeeling aan ; en door een volstrekt vrijen wilsakt
(want, wij zagen het reeds, voor zich had Hij de schepselen niet noodig), openbaarde Hij nu in de schepselen,
bij voorkeur in zijne redelijke schepselen, al zijne < uitmuntentheden», voor zooverre schepselen daarvoor vatbaar konden zijn. Vondel zingt 2e B . v . 1279 :
1280

Godts liefde, door den wil genegen zich to paeren,
ort zwanger door then gloet, en wil ten leste baeren
6*
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Dit wonderlijck heelal, wat leeft, en niet en leeft .
Daer Godts gelijckenis of min of meer in zweeft,
Naer datze die beschijnt, beschaduwt nit den hoogen,
Gezint zijn heerlijckheit in ieder to beoogen
1285 En t' openbaren, als in een' ontsloten troon,
at d'opperste al bezit van 't entloos goet en schoon .
Maar, juist omdat de Liefde tot zijne eigene schoonheid en beminnenswaardigheid Hem drijfveer was tot
scheppen, kon Hij bij mogelijkheid
doeleind stellen, dan

ich ook geen ander

ichzelf d . i. zijne eigene glorie en

verheerlijking, en moesten de schepselen, elk naar hun
aard, tot die glorie het hunne bijdragen .
Diepzinnige, maar waarachtige, overheerlijke leer !
Heeft daarmede de Liefde Gods aan zich zelve voldaan ?

Driewerf neen ! - Kunnen de schepselen Hem,

God, van nut, noch voordeel

zijn : him nut, welzijn, ge-

luk kan Hij bevorderen en zoeken, bij wijze van een
Godewaardig bijdoel . En zie, in Engel en mensch verbindt Hij dit bijdoel zoo innig met zijn einddoel, dat,
wie door goed gebruik van rede en vrijen wil Gods glorie
zoekt, meteen zijn eigen, hoogste geluk vinden en bereiken zal, in de innigste, eeuwige vereeniging met God,
zijn cendt», zoowel als zijn xbron» 2e B . v . 1239 :
Uit 's hemels goetheit vloeit de goddelijcke l iefde,
1240 Die zich en 't schepsel mint, veel min haer schepsel

griefde,
Maer voert het op naer Godt, der dingen uiterste endt
En bron, om dit, daer Godt sijn' aert heeft ingeprent,
Met hem en zijn natuur eendraghtig to verbiuden .
De Liefde zoeckt altijt het beste des beminden ;
il zich vereenigen met dat beminde pant . . . .
Bereikt de mensch bijdoel en hoofddoel, zoo 4e B . V. 275
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oo rust Gods Liefde dan, wanneerze magh bereicken
Den mensch van haer bemint, gelijck het jongste teicken,
oo wort Gods gloet van liefde in 's menschen dienst
vernoeght,
De mensch door dezen dienst den hemel toegevoeght .
Of, meer in 't algemeen opgezet, maar in vollen zin in
den mensch bewaarheid, 2e B . v. 1293
Gelijck een tortse haer vlam in eenen spiegel ziet,
En uit den spiegelkloot de vlam to rugge schiet
Naer 't licht, van waerze schijnt : dus eindigen de dingen
Ten letste in Godt, daer zy hun wezen nit ontfingen,
Dn rusten in het punt, dat alles naer zich treckt .
De wederliefde rust in 't goet, dat haer verweckt .
at wondervolle band van Iiefde daardoor tusschen
God en mensch 28 B . v . 1287
De Schepper komt nit liefde omlaegh zijn schepsel tegen .
at evenredigheit valt hier in 't overweegen!
En waar de mensch, door eigen schuld, zichzelven
schaadt en in 't verderf stort, daar geeft de straf aan
Gods Heiligheid en Gerechtigheid genoegdoening voor
de glorie, die de zondaar, voor zoover 't in zijne macht
stond, onthield aan Gods Liefde en Oppermajesteit .
Op verdere vragen, die bij een nadenkend lezer hier
kunnen opkomen, ga ik niet in .

Ik schrijf geen philo-

sophisch-theologisch tractaat, maar ontwikkel alleen zekere
punten der ware leer, die noodig of nuttig kunnen zijn,
om Vondel voor een ruimer aantal lezers verstaanbaar
to maken .
Toch, eene vraag rest :

at is de grondreden, waarom

de mensch Gode hulde en onderdanigheid d . i . godsdien-
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stige

vereering schuldig is,

en was, ook toen nog geen

«boeckstaef» of geopenbaarde wet hem die vereering als
plicht oplegde ?
Reeds op b1z . 73 gaf ik hierop het antwoord t . w .
God, krachtens de volmaaktheid en heerlijkheid zijner
natuur, oneindige, d . i . nimmervoldoende eer waardig, ziedaar de rechtsgrond gelegd ; de mensch, door de rede,
Hem als dusdanig kennend en zichzelf kennend als die
van Hem <'t al ontfangt,>> ziedaar de plicht geboren .
Vondel zegt datzelfde 4e B . v . 430 :
ie Godt en mensch aldus van wederzy beseft
En gaslaet, vint den gront des godsdiensts om to bouwen,
Als 't zekerste, waerop het schepsel kan betrouwen :
ant d'edelste natuure, om haer uitsteeckenheit,
ort billijck niet alleen de dienst van eer bereft,
435 Maer heeft de macht en 't recht van alle redelijcken
Te vorderen den plicht van godtsdienst, en zijn blijcken ;
De rnenschheit wederom, dewijl zy 't al ontfangt
Van d'opperste natuure, en aen haer wezen hangt,
Met reden blijft verknocht, verplicht den Ongezienen
440 Met al wat zy bezit to vieren, en to dienen,
Naer d'ongeschreven wet, oock, zonder het gebodt,
VrywilIigh en van zelf to dienen haeren Godt .
Overigens, dat de godsdienst zijnen grond vindt in de
kennis van Gods oneindige «eer-waerdigheit» (v . 250) in
ichzelf, de dichter had het reeds aangegeven in zijn
1° B, v. 113-124

ant als de Godtheit is bespiegelt en gevonden,
Dan staet de Godtsdienst vast op onbeweegbre gronden ;
en vooral duidelijk opgezet in 4° B . V. 249 :
Dus keert des menschen dienst ten dienste van zijn Godt,
25o De hoogste eer-waerdigheit, om voordeel en genot
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oo stip niet, 1) als omdat de reden en de waerheit
Hem voeren buiten zich naer dees verseheene 2) klaerheit,
En 't goet, waermede by zich zelf vereenigt vint,
Het aller-waertste goet, noch noit genoegh bemint,
255 Geprezen, en geviert .
De aanhalingen to vermeerderen is onnoodig.
Slechts nog deze, waarin Vondel zegt, dat de godsdienst
ook al geeft hij Gode geen nut, niettemin Gode tot glorie,
d . i . tot vermeerdering van uitwendige glorie strekt, 3) en
derhalve alleszins redelijk is . Hij voert hier de vergelijking
in met een worst 4e B . v. 135
Schoon tusschen Godt en mensch geene evenredenheden
To vinden zijn, noch') strijt de godsdienst met geen reden,
Die toelaet, dat een vorst zich van een' minder dien,
Hetzy dan mensch of vee, gelijckwe daeghlijx zien .
Al kan oock door den dienst des vorsten eer niet steigeren,
Al geeft hem dees geen nut ;
1)

oo stip diet zie b1z . 69 n . r .

2) Verseheene d. i . ingeziene, of liever : zich aan de rede
geopenbaard hebbende, (zonder dat hier sprake zij van
bovennatuurlijke openbaring) .
3 ) Om to gemoet to komen aan eene fijnere moeilijkheid,
die bij een of ander mochte oprijzen, deze distinctie van
Lessius De Ult. fine L IV . C. r . n. 9 : Deus ex operibus
suis ,non intendit accipere gloriam, cum ipse sibi ad omnem
gloriam sufficiens sit, sive de gloria objectiva, sive de formali loquamur . Respondeo, negando consequentiam : alia
enim est ratio gloriae, laudis, honoris ; alia voluptatis et commodi. Voluptas enim, gaudium et sensus commoditatis sunt
bona intrinseca
nec ulla per res extrinsecas potest fieri
illis additio .» En n . r r . . . . « etiamsi gloriae divinae non
possit fieri aliqua intrinseca accessio, potest tamen fieri accessio extrinseca per realem additionem earum rerum in
quibus gloria alicuius dicitur consistere (b . v. gloria rerum
et principum) ; quo enim sunt plures filii Dei, a quibus
cognoscitur, amatur, laudatur, eo gloria Dei maior est : et
hoc modo gloria Dei potest crescere.»
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d. i . al is een vorst niet meer of minder vorst, omdat men
hem dient of niet dient, en al levert de dienst van geringen en nietswaardigen, soms <<misdaedigen- zelfs, hem
geen voordeel, toch groeit daarbij v. 1 47 :
des vorsten lof van goetheit, miltheit, grootheit
Genade en gunst, uit stof en ongeachte snootheit,
En armoede en gebreck .
ellicht is het wenschelijk tot bevestiging van al het
voorgaande hier met een paar citaten uit Lessius to sluiten .

De ultimo fine L.
IV G. i . n . 12 schrijft hij
<<God zocht zijne uitwendige glorie niet, als ware de
inwendige niet voldoende, maar omdat zulks voegzaam
was voor de waardigheid en uitmuntendheid zijner goddelijke Majesteit .
ant, aangezien het goddelijk
ezen
van oneindige volmaaktheid en majesteit is, was het ook
oneindig waardig, om door schepselen gekend, bemind,
gesmaakt to worden . Vandaar was het ten eenenmale
passend, dat zekere schepselen tot het bestaan werden
geroepen, door wie dat konde geschieden . Dat toch was
God eenigermate aan zijne eer-waardigheid verschuldigd . 1 )
Immers, moge God ook zijn
ezen zien, en beminnen,
en genieten
zulks belet niet, dat Hij nog oneindig
waardig blijft, om door een oneindig getal schepselen gekend, bemind, gesmaakt en geprezen to worden, om in de
schepselen uit to stralen en een beeltenis van ichzelven
to geven .), In 't kort samengevat : God zoekt zijne uitwendige glorie niet als tot aanvulling van een gemis, maar
enkel en alleen, omdat Hij zich die glorie en verheerlijking overwaardig weet en is .
ellicht is deze uitdrukking voor Vondel aanleiding
1)
geworden tot de overdrijving en onjuistheid, in II . v, 1255 1259 .
ie Aanh. 12 b1z . 54 n . I .

8g
iehier het tweede citaat, De immutabilitate Dei L . III
C . r . n . 6 o. a .
«God heeft dat alles niet gemaakt voor eigen voordeel
of genot (troost), zooals een mensch zich een huis bouwt,
en zich huisgezin en huisgenooten wint ; of zooals een
koning rijken, provincies, steden vormt, om zijne macht
to vergrooten, en daartoe het bezit van anderen en van
wat er al buiten hem ligt tot zich trekt ; - Hij heeft alles
gemaakt, om den overvloed zijner eigene goederen mede
to deelen, en elk dier schepselen, naar gelang hunner
vatbaarheid, deelgenooten van zijne rijkdommen to maken ;
gelijk de zon het hemelruim verlicht, niet tot eigen voordeel, maar tot welzijn van alles wat onder haar ligt.» ijn deze aanhalingen uit Lessius als een korte herhaling en bekrachtiging van al het gezegde, tevens heb ik
daarmede een bijdoel, t . w. tusschen
Lessius en Vondel
bestaat een nauwe band . - De geleerde en innig vrome
Leonardus Lessius S . J . leefde 1554-1623, en gaf meerdere werken in het licht ; de beste uitgave daarvan dateert uit 1620 . Ik noem daarvan Opusc . I de perfectionibus
moribusque divinis en Opusc . III . d e
; de
Providentia ; de im .mortalitate animorum .
Uit de bovenvermelde jaarcijfers blijkt, dat Vondel
Lessius' geschriften heeft kunnen kennen ; uit zijne vriendschap met de Jezuleten, dat hij daarvan ongetwijfeld in
kennis gesteld is ; eindelijk uit zijne B e s p i e g e l i n g e n
zelve, (zou ik zeggen), dat hij ze goed gekend en ter
deeg gebruikt heeft .
at Gods eigenschappen of vofmaaktheden betreft,
Vondels volgreeks daarvan is, van < Godts Oneindigheit»
to beginnen, dezelfde, als die van Lessius, zij 't ook dat
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men op 't eerste gezicht zekere afwijking meent to bespeuren . Dit geldt en voor het 2e en voor het 4e B . der
B e s p i e g e l i n g e n.

In dat laatste Boek heeft iedere

eigenschap tot slot zoo jets van een godsdienstige opwekking, van een zedenles : niet onwaarschijnlijk is dit to
danken aan Lessius, die de verhandeling over elke eigenschap besluit met eene korte overweging en zekere praktische gevolgtrekkingen voor het geestelijk leven. Intusschen
hierbij is volstrekt geen bloote vertaling of slaafsche nabootsing in Vondel .

Op tal van gelijke uitdrukkingen,

gedachten, beelden bij Lessius en Vondel wijs ik niet
nader ; de twee aanhalingen hierboven geven daarvan reeds
voldoend bewijs : mij was ook dat eene reden om ze over
to schrijven .
Tot hiertoe had ik alleen het Opusc . I cover Gods
volmaaktheden :> op het oog . In Opusc . III gaat het
eerste Boek cover het hoogste goed> : ook bier is Vondels
volgreeks in 4e B . V . 725 - 837 gelijk aan die van Lessius, en de wijze van behandeling gelijksoortig . Dat niettemin de dichterlijke uiteenzetting hemelsbreed verschilt
van Lessius' streng philosophische, en daarenboven theologische bespreking, begrijpt men bij voorbaat .

VONDEL-STUDIE

V.

5e BOECK . - VAN GODTSDIENST
I N 'T B O N D E R .
In dit Boek, het laatste, gaan wij van het bloot natuurlijke over tot het bovennatuurlijke .
Leerde ons het 4e Boek, uit de natuurlijke rede, dat
wij tot godsdienstige vereering van den Oorsprong, Instandhouder en Beheerscher der schepping gehouden zijn : het
5e zal ons wijzen op de bovennatuurlijke Openbaring, die
ons klaar en stellig den Godsdienst tot strengen plicht
maakt ; en daarenboven het eigenaardig karakter dier
godsdienstige vereering volgens Gods eigen plan en wil
bepaalt, en immer meer en volmaakter omschrijft, v .

I-13

De Godtsdienst, in elx harte, als van natuur, geschreven,
En eerst, van hant tot hant, gereickt, en voortgegeven,
Is vast gestelt, oock zelf bewezen door 't misbruick
En afgodistery, gesproten uit den struick
5 Van heilloos bygeloof, dat maght van afgoon baerde,
Toen 't volck van d' enckelheit des waeren Godts veraerde,
Met eenen van den dienst, naer reden hem gewijt .
Dees Godtsdienst heeft zijn deel :
d. w . z . hebben wij voldoend behandeld in 't voorgaande
Boek.

Rest dus

nu wort bet eenmael tijt,
Dat wy den Godtsdienst oock, die by onfaelbre schriften,
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1o Door openbaeringen, en goddelijcke driften 1 )
Den menschen is ontdeckt, bezegelen zoo vast,
Dat ongodistery vergeefs hier tegens bast .
Hiermede is het hoofdonderwerp van dit Boek aangegeven.
Dan ons Geloof in de Openbaring moet steunen op
redelijke gronden ; bewezen moet dus voorop en allereerst
de geloofwaardigheid der H . Schriften .

Vandaar :

Ons staet dan in 't poortael naeukeurig t' onderzoecken,
at geloofwaerdigheit de waerheit van Godts boecken
15 Bevestight en Godts dienst, begreepen en gevat
In d'onwaerdeerbaerheit van dezen letterschat,
Gelijck een diamant, wiens straelen nimmer flaeuwen,
Gevat wort in een' ring, of kunst van goude klaeuwen . 2)
Er zal wel niemand zijn, die dezen aanhef, schijnbaar

zoo eenvoudig, niet echte poezie zal noemen, keurig en
beeldrijk van dictie, gelijk wij het van Vondel gewoon zijn .

Natuurlijk volgt onmiddellijk het betoog van die cgeloofwaerdigheit» der geschreven <<waerheit2 v . 19-431 .
Dan onderscheidt de dichter <<dry tijden» of <<dry slagh
van diensten», door de Openbaring der H . Schrift ons
bekent» gemaakt ; waaruit de verdere drievoudige indeeling van 't 5e Boek v. 431-1983 voortspruit. Dat ook
het betoog voor Christus' Godheid en zijne bovennatuurlijke zending door den Vader niet uitblijft, spreekt van zelf .

1) Dri ften : bedoeld wordt de goddelijke aandrift en ingeving van den H . Geest, de inspiratie.
2)

Kunst . . . - kunstig

gedreven gouden klauwen.
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iehier een bondig overzicht van geheel het 5e Boek
I . v . 1-19 Aanhef en inleiding .
II .

V . 19-431 Betoog van de geloofwaardigheid der
H. Schrift : eerst van Mozes en zijne 5 Boeken
of den Pentateuch v. 19-161 ;
dan van de Profeten v. 16x-x85 ;
eindelijk van de Evangelisten en Apostelen
v. 185-431

III. Hierop volgen de <<dry slagh» van bijbeischen
godsdienst :
v. 431-547 «$erst Adams last>>-geving ;
V. 547-857 <<daerna de wet, van Godt geschreven
in steene tafelen>> ; en
v. 875-1983 als derde =Christus' dienst . . . . een
Godtsdienst
gebonden aen geen tijt,
Noch plaets, noch stamhuis, welcks geslachtregister slijt .»
IV. v . 1983-1992 . Besluit van het gansche gedicht .
Omtrent III, Christus' dienst, nog het volgende :
begonnen bij v. 875, zooals ik opgaf, wordt
hier de gang weldra onderbroken door <<het
onderwijs van het Geloofspunt der H . Dryeenheit=, gaande van v. 899-1265 . Dan keert
Vondel tot Christus terug, wiens Geboorte hij
reeds had vermeld v. 789-875, en zet diems
Openbaring verder voort, zdd, dat hij daar tusschen het betoog voor Christus' geloofwaardigheid vaststelt, terwijl hij van v . 1747 af, de
stichting der Kerk op den Pinksterdag, en in
't kort haren voortdurenden strijd behandelt .
Nu ik eenmaal dit Overzicht den Lezer heb aangeboden, wordt voor mij de verdere taak zeer licht .
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Reeds vroeger heb ik het aangekondigd, en dit Overzicht maakt het duidelijk : van v. 431 of wordt alles ongeveer een geschiedkundig verslag, 1157 verzen groot, zoo
men het fragment over de <H . Dryeenheit» niet mederekent,
1157 verzen : absoluut genomen is dit veel ; relatief
beschouwd, d . i . gelet op de volheid van het verslag in
de vermelding der feiten van geheel het O . en N . Testament, moet bet bondig heeten ; to meer als men bedenkt,
hoe de dichter somwijlen stilstaat, en eenig punt breeder,
en dan veelal hoogst dichterlijk, uitwerkt .
Mijne taak komt dus hoofdzakelijk hierop neer : op
dusdanige punten de aandacht to vestigen, en overigens,
in zooverre het noodig of nuttig kan schijnen, enkele
opmerkingen to verstrekken.

%Moses',> persoonlijkheid wordt, onmiddellijk na den
aanhef, volgenderwijze ingeleid v .

1g-29

De groote Moses draeft, als Godts profeet, vooruit,
etgever, godtstolck, pen van 't heilige besluit
Des hoogsten, 1) hertogh 2 ) en verlosser der Hebreeuwen,
En tusschen Godt en hen, de middelaer, veele eeuwen
Alom befaemt, door maght, beleit, en wonderdaen ;
Dewijl op zijn gebodt de baren stillestaen,
25 De hemel manna daeut, en, na Epyptens plaegen,
Godts vyanden, verdelght door straf en nederlaegen,
Bekennen, dat de maght, daer aerde en zee voor beeft,
Hem hanthaeft, waer by strijt en zich to velde geeft .
20

1 ) ' t Heilige besluit d. i . Gods besluit omtrent alles, wat in
den Pentateuch als dusdanig staat opgeteekend over schepping, zondvloed, uitverkiezing van 't yolk Gods, enz.
2 ) Hertogh van heir (leger) en toghe of tocht dus : leider
der heirtocht d . i . aanvoerder .
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De bewijsvoering voor de Boeken c Moses)) is natuurlijk
niet naar de hedendaagsche Schriftuur-critiek ; overigens
gemakkelijk to verstaan : waartoe er over uitweiden ? Slechts
dit :

over de betrouwbaarheid van de Evangelisten en

o. a . deze lezenswaardige dichtregelen, met den
bekenden, maar altoos deugdelijken bewijsgrond v .221-235
Apostelen 1 )

De meester was bemint, bekent by zijn scholieren
Door ommegang, gelijck by leeft in hun papieren .
ij waeren lantslien, en besneen, van een geslacht,
En stonden, op zijn spoor, naer heerschappy, noch ma .-ht,
225 Noch rijckdom ; volghden arm, onnozel,'-) en verlaeten
Den leitsman, in 't gezicht der schoolen, die hem haetten
En lasterden alom met ysselijck gedruis,
Tot dat hy, als een lain, geoffert hing aen 't kruis .
at reden was er om de volcken to bedriegen,
230 En zonder hoop op loon, moedtwillighlijck to liegen?
Om 3 ) then gevloeckten naem to lijden, zonder noot ;
Te sterven, zonder vrucht, een schandelijcke doot?
Men kan uit waen en drift') de doot voor't leven kiezen :
Maer wie verziert een daet 1 ) om 't leven to verliezen ?
1) In V. 201 leest men :
met grooter recht gelooft men ellef tolcken,
Die Christus vaeren zien ten hemel door de wolcken .
Blijkbaar spreekt Vondel hier van de 11 Apostelen, die
hij < tolcken < heet, ziende op Hand . I, 8 : ><gij zult Mij tot
getuigen zijn>> d . i. van Mij en mijne leer alom getuigenis
geven . Tolck behoeft niet noodwendig en uitsluitend personen aan to duiden, wier schriftelijke verklaring of getuigenis tot ons is gekomen . Deze nuchtere opmerking zij 't
antwoord op v . I,'s averechtsche scherpzinnigheid bij voornoemd vers .
2 ) Onnozel = eenvoudig. Dikwijls ook : onschuldig.
3)

4)
b)

Om = ter wille van.
Drift d . i . hartstocht.
Verziert d . i. verzint, fingeert een feit . . . .

g6
Ik ga over tot v . 431 of tot de

dry tijdeny of Kdry

slagh van diensten .
Een punt zij met nadruk op den voorgrond gebracht
in elk dezer drievoudige wijze van God to dienen is gehoorzaamheid de inwendige hulde, offerand de uitwendige,
waarbij Vondel (naar 1e B . der Koning
V, 22) zeer ter
snee opmerkt, dat de eerste de tweede overtreft, en de
tweede zonder de eerste Gode niet welgevallig zijn kan.
are, juiste, heerlijke leer ! Vandaar de verzen v . 449

450

Gehoorzaemheit, toen 't vee daerna 1 ) op 't outer brande,
ert zelf van Samuel oock boven offerande
Geschat : want offeren Godts hart van ons vervreemt,
Indien 't zijn oirsprong niet uit deze hooftdeught neemt .

Deze eerste uslagh van dienst>) wordt nu ontwikkeld en
toegepast in «Adam, Abel, Kain, Enoch, Noah, Abraham,
Melchisedech, Isack, Jakob, Josef» 2) ; waarna de dichter
1) Daerna. Vondel bedoelt : toen in later tijd dierenoffers
reeds tot gewoonte waren geworden .
2) Sprekend over deze wijze van godsdienst, aan Sinai's
wetgeving voorafgaand, gewaagt Vondel v. 483-489 van :
De zes geboon van Godt, by d'outheit der Hebreen
Gesterckt, en Adams zaet, en Noahs bloet gemeen,
Door 't zevenste gebodt vermeerdert, met de schrikken
Voor spijs van dieren, die in hunnen bloede sticken . . .
Men kan lezen P . Schegg, Bibl. Archaeol. (Freib . i. Br.
1887, blz . 401), die zegt : De Rabbijnen, uitleggers der MozaIsche wet, telden 7 Noachitische en 613 Mozaische geboden, en ook bij Vondel lezen wij v . 625 :
Dees wet, van Sinaes top ter berghspitse afgedondert
En sedert uitgebreit, begrijpt in zich zeshondert
Geboden en verboon, met eenen dry en tien .
Volgens den befaamden Maimonides zijn 6 dier 7 eigenlijk
Adamitische geboden, in 's menschen natuur zelve gelegen :
i . Geen wezen aanbidden dan God ; 2 . Hem niet lasteren ;
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aldus den overgang maakt tot de tweede wijze van Godsdienst, in de Moza sche

et neergelegd, v. 539

De godtsdienst, in den staet der simpele natuur,
540 Uit kracht van haere wet, in wezen, en in duur
Bij huisgezinnen, meer dan tweemael twalef eeuwen,
agh eenen dienst, aen al de stammen der Hebreeuwen
Gezworen, to gemoet, en hoopte op d'uur en tijt
Dat Jakob, door een wet van boven ingewijt,
545 Noch nader kennen zou den naem des Ongezienen,
En hem met duizenden gehoorzaemen en dienen.
De hemel had voorheen 2) door zijn voorzienigheit
Dit lastig juck den hals van Moses opgeleit . . . . 3)
Thans volgt «Moses» levensloop tot v . 571 .
d . i . bij de

Alsdan,

etgeving op Sinai, verwijlt de dichter, om

in prachtige verzen dat ontzagwekkend tafereel to schilderen, de 1o geboden (volstrekt naar de volgorde van
) to vertalen, en in een lyrische ontExod . Hfdst .
boezeming dat verheven en gewichtvolle feit to verheerlijken, v . 571-625 :
3 . geen doodslag begaan ; 4 . geen ontucht plegen ; 5 . niet
stelen ; 6 . Aan de overheid de gehoorzaamheid niet weigeren .
Als 7e werd daaraan een positief gebod toegevoegd, toen
God aan Noach beval Genes I . 4, (vergelijk Levit . VII, 14) :
alles, wat zich beweegt en leeft, zal u tot spijze strekken
(,behalve dat gij vleesch met bloed niet zult eten>> : Vondel
zegt het duidelijk in v . 486 . - v. Lenneps noot over Genes .
VII . ii, geldend de Besnijdenis, is dus bepaald to onpas .
Dit gebod daarenboven is opgelegd aan Abraham, het vorige
aan Noach.
2) Voorheen - reeds lang to voren d . i. hier :
eeuwigheid.

van alle

3) De noot van v . Lennep bij v . 558 en 559 mist alien
grond. Dit zal later blijken, in mijne Studie over de
c H . Dryeenigheit, » waar er sprake komt van den Engel des
Verbonds .

Vondels Bespiegelingen . III .

7
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Toen by met al zijn heir om Sinaes berghtop lagh,
En 't volck geheilight had, borst Godt den derden dagh
Met storm en blixem uit, en donderde uit tie wolcken,
En roock, en smoock, en vlam in't oor en oogh der volcken .
575 De gansche godtsbergh dreunt . Al't leger beeft en schrickt
Voor donderslagh op slagh, daer't vier in d'oogen blickt,
De hemelsche trompet haer klancken mengelt onder
De kraeckende kortou, en 't weerlicht van Godts donder ;
Als Moses op den bergh aen Arons zijde stont,
580 En met zijne ooren ving 't orakel uit Godts mont,
Het welck hun eenen Godt to dienen in wou scherpen ;
ich zelf geen heiloos beelt van afgoon onderwerpen ;
Het misbruick van Godts naem leert mijden nit ontzagh ;
Oni zeven dagen eens Godt wijden eenen dagh ;
585 Der oudren eer geensins ontluistren, noch verkorten ;
Uit toorne en dolle wraeck geen menschenbloet to storten ;
Het wettigh bedde niet to schenden door een' gloet ;
Geensins ter sluick to staen naer iemants have en goet ;
Niet valschelijck met schijn van waerheit to stoffeeren ;
590 Een antlers eigendom noch huisvrou to begeeren .
0 et, in tafelen van steer door Godt geprent,
oo zinrijck, en voltoit, wat zult gy, noit geschent,
Geheel en gaef, den tijt en d'eeuwigheit verduuren,
Niet van een rijck alleen, of eene stadt, met muuren
595 Besloten en bepaelt, een volck en burgery
Betoomen, regelen ; gelijck van outs de dry
etgevers, binnen Sparte, en 't uitgeleert Athenen!
Lykurgus, Drakoos wet, en Solon zijn verdweenen,
De wetten van Karthage en Rome Lang vergaen,
6oo Verandert en hervormt ; maer Moses wetten staen .
Hoewel Jerusalem veranderde van heeren,
En Aron zijnen stoel en tempel om zagh keeren,
Geketent en vervoert, 1 ) en eindelijk verlost ;
De wet van Moses stont, zoo pal gelijk een post,
1)

Vervoert d . i, weggevoerd in gevangenschap en slavernij .
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el dertig eeuwen lang, en volght de zon en wolcken,
By Christen, Jode en Turck, gelijck een recht der volcken,
En fackel 1) van natuure, en geeft getuigenis,
Dat zy door Moses hant van Godt gegeven is ;
En eerst aan Jakobs bloet, zijn erf en eerstgeboren,
ien deze hantvest was van eeuwigheit beschoren,
61o
Vdor alien onbesneen, op dat een volck alom
Een Godtheit eerde, een wet, altaer en priesterdom ;
Terwijl d'afgodery en heilooze offerhanden,
Gelijck een helsche pest, besmetten alle landen,
615 Daer 't blinde Heidendom, bykans van stadt tot stadt,
Gesplist aan rotten, 2) elck zijn' eigen afgodt had .
Al schijnt de zon op elck, hoewel de hemel regent,
Rn daeut van lant tot lant, geen volcken zijn gezegent
Van Godt, als Israel, met zulck een zuivre wet,
620
aerby de beste wet geleken, is besmet
Met dwaelinge, of met inck van menschenbloet geschreven,
En na 's wetgevers doot, niet lang in zwang gebleven :
ant wat nit menschen spruit, verbastert en verrot :
at Godt bekrachtight, duurt in eeuwigheit, als Godt .
605

Hetgeen na deze schoone spreuk volgt van v . 625743 is voorzeker de lezing dubbel waard : 't zij Vondel
ons 't Joodsche yolk,

ook onder Sinai's heilige wet, af-

schildert als een kranke, die v. 637
toonende de wonden,
Messias binnen roept, die, nit Godts schoot gezonden,
Met balsem van gena, het kranckbed troosten zal,
En redden den gewonde nit noot en ongeval ; -

1 ) Recht - en fackel. Ik meen to moeten verstaan : in den
grond der zaak is Mozes' wet de grondslag van alle recht
voor ieder yolk, en de fakkel, die de natuurwet bijlicht .
2) Rotten
. Rot beteekent een hoop vereenigde menschen,
partij, aanhang.
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't zij de dichter ons der Israelieten eeredienst in bijzonderheden mededeelt, en leert, hoe die dienst wijst op
Christus en diens genade (v. 640-693) ; 't zij hij aantoont, hoe de Mozaische wet door wonderen is gesterkt
en verheerlijkt (v . 693 -725) .
oodoende komt Vondel van de cbontkist> of arke tot
Salomons tempel, van de Babylonische gevangenschap
tot de overheersching der Romeinen, waardoor de heerschersstaf aan Juda werd ontnomen v . 737 :
Ren schijnbaer') teken, nit's aertsvaders mont genomen,
Dat's volcks verlosser nu eens most to voorschijn komen .
Vanzelf brengt dit in herinnering de voorspellingen
over Christus' komst door de Profeten : «Daniel, Hezechiel,
Nehumias, Malachias>> ; en de verwachting van « besneen
en onbesneenD, dat welhaest «Judea eenen helt>> zou (v .

784)

Uitleveren, wiens staf al 't weereltlijck gewelt
ou toomen, als Suetoon, en Tacitus 2) ons melden,
aerop de bladen slaen, die Godts orakels spelden .
ij zijn gekomen aan de

Geboorte van Christus,

den

Godmensch-Verlosser v . 789-875, welke verzen wij to
beschouwen hebben als den overgang tot den derden < tijt»
van bijbelschen godsdienst, door Christus en diens bovennatuurlijke Openbaring ingevoerd .

') Schijnbaar hier : klaarblijkelijk. Deze verzen zien op
Genes .
LI . so, toen de stervende aartsvader Jacob sprak :
«de schepter zal niet weggenomen worden . . . . tot Degene
komt, die gezonden zal worden, en Hij zal zijn de verwachting der volkeren .
2) Twee Romeinsche geschiedschrijvers . Suetoon leze men :

Swetoon .

IOI
Hier staan wij in bewondering stil .
ederom hebben wij hier onzen Vondel in al de macht
en heerlijkheid van zijn dichterlijk genie, tevens in al de
innigheid van zijn geloof en vroomheid .
De fijnste en de machtigste snaren der Tier trillen onder
zijne vingers .

Dat snarenspel, hoogst eenvoudig, maar

keurig ingezet, stijgt en zwelt «doorgaens>, barst een oogenblik, met Maria, v. 803
in 's Hoogsten lof
Met al (zijn) krachten uit,
om met een fikschen greep, een statig uitgehaalden toon,
to sluiten.
Nu volgt v . 813 een tweede phase . Eveneens eenvoudig van inzet, maar vol leven (v. 818-822) en dan . . . ?
at gij u wenschen kunt teeder en liefelijk, delicaat en
fijngevoeld, kiesch en keurig, beeldrijk en vloeiend van
versbouw en zeggingswijze, terwijl daarenboven het mysterie in al zijne waarheid naar de leer des Geloofs wordt
omhoog geheven (zie v . 828-830) : dat alles vindt gij
hier bijeen ; tot de jubeltoon der zaligste blijdschap ook
u meesleept, en gij, met het «nederigh Bethlehem, zichr
nu vol fierheid

heffendee nit het stof», met de « lucht vol

geest en engelen», met de «herderswacht en kudde en
weide>> medevoelt en medejuicht v . 839 :
om dat
De vreught ter weerelt quam in Davids armste stadt . . . .
Op eens : dat de jubelgalm verstomme uit ontzag voor
de Majesteit des Allerhoogsten, die hier ten derde male
reuitging» en (o . a . ook de beroemde Lessius drukt het
aldus uit) als buiten zich trad. 1 )
1 ) « Per amorem Deus egreditur extra Se» . De benignitate
etc . n . 6.

102
Hef den blik schuchter en eerbiedvol tot in 't hemelsch
Heilige der heiligen, of liever (hoe zal ik het uitdrukken?)
bevroed en gevoel eenigermate de Godheid in voile majesteit en

ichzelf genoegzaam, in de rust van 't voile

z ij n, gezeteld op haar glorietroon v . 841
Voor 't scheppen van de hooge en hemelsche gewelven,
Vol engelen, was Godt alleen en stil ich zelven
Bekent, en zat gerust, vervullende den ring
Van zijne oneindigheit, in een bespiegeling
845 Van ich en zijn natuure, in 't diepe licht verhorgen,
Dat geene beurten kent, noch avontstont, noch morgen . . .
at verheven voorstelling, die met stomme verbazing
slaat en 't geloovig hart van heiligen schroom vervult ! at indrukwekkende toovermacht der taal, die 6 regels
(niet het minst door hun overloopen de een in den ander)
tot een majestueus-statigen, machtig voldragen zin aaneen-« gerijt» !
Deze sublieme aanhef (of is dat woord hier niet het
juiste woord ?) beheerscht al wat er volgt ever den tweevoudigen uitgang des Allerhoogsten, die thans v . 875
ten derdenmael quam . . . . nit

ijnen troon .

Men leze en geniete dit meesterstuk thans in zijn geheel .
Elizabeth, gehuwt aen priester acharias,
790 Ging zwanger van een vrucht, den voorbo van Messias,
In haeren ouderdom . als engel Gabriel.
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De kuische Maeght, Godts bruit in haere ootmoedigheit
En onderdaenigheit, omhelsde, en kuste, en eerde,
ich mengde met haer bloet : en zy, die Godt begeerde,
t' Ontfangen in haer harte, ontfing ('t was noit gehoirt)
Boo Nu Godt Emanuel, en droegh 't alscheppend
oort,
Messias, onder 't hart, en, van de Godtheitr wanger,
Bezweeck van schrick, en hoope ; en schaemroot kon
niet langer
Verbergen haer geluck, maer borst in 's Hoogsten lof
Met al haer krachten nit ; terwijl d'Aertsengel 't hof
805 Des hoogen hemels koos, van waer by was gestegen .
y gaet Elizabeth, haer nicht, op dezen zegen
Bezoecken, daer de vrucht, de voorglans van Godts oon,
In 's moeders lichaem juicht ; dewijl by Iesses kroon
Alreede heerschen ziet in dezen ongeboren,
Sio Op's grootvaers stoel, in 't rijck, van boven hem beschoren,
En dat, van eeu nosh grens besloten, noch bepaelt,
ich uitbreit, wijder dan de levende adem haelt .
Augustus in triomf had d'oorloghspoort gesloten,
En schatte al 't Roomsche volck, en Jakobs wetgenooten,
815 Als Josef, Davids zoon, in Davids veestal') quam,
Het arme Bethlehem, om onder zijnen stam
ich met de zwangre maeght, Godts bruit, to laeten
schatten.
Het kleen begrijp der stede, onmachtigh to bevatten
Den grooten drang des volcks, zent d'ondertrouden voort,
820 Van deur tot deur, en wijstze een herbergh, by de poort,
Een donckere spelonck, een veestal aen de veste,
Daer't volck krioelt en woelt . Hier rust de maght ten leste,
En baert des middernachts haer eerste alwaerde vrucht .
Gelijck de morgendaeu, nit koele en versche lucht,
825 Op roozegaerden valt, om roozen to verkwicken,
Die's daeghs van dorst versmacht, in zonne en hitte sticken,
oo liefelijck ontvloeit den maeghdelijcken schoot
') Davids veestal. David was van afkomst een Bethlehemiet .
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Die blancke lelibloem, oock zonder last en noot
Te voelen, Godt en mensch, een zaet en twee natuuren
83o Aan een verknocht ; een kint, waerop de laege muuren
Van 't ongeachte vleck, het nedrigh Bethlehem,
ich heffende uit het stof, de stadt Jerusalem,
Godts outer, en den stoel der koningen, verdooven,
Hoe arm het in een kribbe en veestal leght verschoven,
835 Gewonden in den doeck ; terwijl de lucht, vol geest
En engelen, by nacht, op Godts geboortefeest
Vergadert, daerze lof den allerhooghsten zingen,
aerop de herderswacht, en kudde en weide springen
Uit haeren eersten slaep, verheught en blijde, om dat
84o De vreught 1 ) ter weerelt quam in Davids armste stadt .
Voor'tscheppen van de hooge en hemelsche gewelven,
Vol engelen, was Godt alleen en stil ich zelven
Bekent, en zat gerust, vervullende den ring
Van zijne oneindigheit, in een bespiegeling
845 Van ich en zijn natuure, in 't diepe licht verborgen,
Dat geene beurten kent, noch avontstont, noch morgen :
Maer toen by uit een Niet, op 't eeuwige besluit,
De weerelt voortbroght, ging de noit verscheenen uit,
Om zich den schepselen, als zichtbaer, to vertoonen
85o In zijne majesteit, voor alle hemeltroonen
En maght, en heerschappy, 2) gebogen onder heal,
Eerbiedigh toegejuicht, met een gemeine stem
Van duizentduizenden, zoo hoogh in top getogen,
Door danckbaerheit, om dat zy Godt aenschouwen mogen .
855 Dus was het scheppen dan Godts uitgang d'eerste reis ; 3)
Gelijck een weereltvorst zich buiten zijn palais
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86o

865

87o

875

88o

In 't openbaer vertoont aan allerley geslachten
Dn volcken, die voor 't hof op zijnen uitgang wachten,
Ter aerde storten en op 't aenzicht vallen veer,
oo dra by zich vertoont, begroet met prijs en eer .
De tweedemael ging Godt, gelijck nit's hemels zaelen,
Toen by d'Aertsvaders sprack,I) of zelf, of quam bestraelen
Door openbaeringen, en droomen, en gezicht,
En heilige engelen, en voorschreef hunnen plicht
In tafels van de wet, met zijne hant geschreven,
En boven nit den top van Sina hun gegeven,
Gesterckt met wonderen, en spraeckgeluit, en vlam .
Hy openbaerde ich in 't voorstaen van then stam,
Uit alle stammen tot Godts Priesterdom gekoren,
Als zijnen eenigen en eerst en outstgeboren,
Met majesteit olntrent de heilkist van 't verbont, 2)
Genadighlijck ge-eert, daer Godts onfaelbre mont
oo lang orakels sprack, en antwoorde op de vraegen
Van zijn aertspriesteren, die voor hem nederlaegen .
Maer nu ten derdemael quam Godt nit ijnen troop
Te voorschijn in zijn bloet, den menschgeworden oon,
Toen Godt de zoon, wiens lof alle eeuwigheit verduure,
Het lichaeni aanschoot, en zich zelf met ons natuure
Door eenen bant, zoo ras de Geest der Godtheit wrocht
In 't lichaem van de maeght, dat zuiver vat, verknocht ;
Den ongehoort verbant, van niemants brein begrepen,
Van geen vernuft gevat, hoe kloeck, hoe scherp geslepen .

Onmiddellijk hieraan sluit de bestrijding van zekere
ketters, met name van Socinus (v. 883-899),

waarop

volgt bet fragment v . 899-1265 over de «H . Dryeenheit . .>
Hierover later een bijzondere studie : volgen wij Vondel,
die het leven van den Godmensch verder voortzet .

1 ) D . i. tot de Aertsvaders sprack.
2) Heilkist enz. d . i . de Verbondsarke .

io6
ij keeren terug naar Bethlehem .
De Besnijdenis v. 1285 is aan het Goddelijk Kind voltrokken, de eGodts besnijdenis>>, die voortaan v . 1292 :
eischt, dat zich de mensch besnijde naer den geest,
Aen eigen wil, en hart, en hartstoght, en gedachten .
In waarlijk schoone verzen wort nu de
der ijzen in herinnering gebracht, v. 1 297

Aanbidding
:

De ijzen stercken dit,') die, door de star van'tOosten,
Naer Bethlehem gewenckt zich eenen toght getroosten
oo veele mij1en verre, en, over bergh en dal,
13oo Het licht der zielen zelf zien opgaen in een stal ;
Terwijl Jerusalem in slaep leght, Godts profeeten
Verwaerloost, en vergeefs hun bladen heeft gesleten .
ij zetten al den dienst van Mithras 2) aen een zy,
Om 't licht, dat nu den nacht van alle afgodery
1305 Verdrijft, en uit zijn kribbe elck toeschijnt, in her midden
Van ezel en van os. y eeren en aenbidden
Den koning, die met maght den scepter voert aloul,
Den priester, afgebeelt door Arons priesterdom,
Met een zijn sterflijckheit, betekent door dry gaven :
1310
ant goud den koning eert : de myrre wort den graven
En lijcken toegewijt, en zalft hem reede, in schijn
Als hangende aen het hout, gekruist met smerte en pijn
De geur des wieroocks past then priester, om to treden,
Gepurpert in zijn bloet, met offren en gebeden
1315 In 't allerheilighst koor, den hemel zelf, en daer
Alle eeuwen in en uit to zoenen zijne schaer,

1 ) Dit t . w. dat Christus «nu de wet voltrecken quam»
(v. 1296).
2) Mithras' dienst d . L de perzische afgodsdienst van Mithras
of den onnegod .
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Die vast op Jesus hoopt, en uit zijn' mont wil hooren
Den dienst door Moses dienst ontworpen lang to vooren,
Als in een ruw ontworp, waerop 't volkomen wort
132o Getekent, en gemaelt, en leven ingestort .
De Opdracht in den Tempel is nog treffender, v . 1321
enz ., vooral v . 1334 : Nu nam < oude Simeon,,
Nu nam by dien gezalfde op zijne bevende armen
1335 En hief zijne oogen, van de vrucht naer Godts palais :
0 Vader, riep hy, dat uw dienaer vry in pais
By zyne vaders vaer', nu by het licht der volcken
iet rijzen in dit kint, dat alle duistre wolcken
al drijven van hun oogh, een ieder heil belooft,
1340 En Juda zulck een kroon van eere zet op 't hooft .
De hemel zeegne toch de maeght, de zuivre moeder .
De hemel zeegne toch haer heilvrucht, den behoeder,
Een merck van tegenspraeck, dat wijt en overal
De kleenen heft in top, de trotsen pletten zal .
1345 0 Moeder, zultge wel uw droefheit zien, en lijden?
at wil een zwaert van druck het moederhart doorsnijden,
Een zwaert, dat uw gedult tot prijs en glori streckt,
En dien verborgen haet van menigh hart ontdeckt . 1 )
oo spreeckt de dorre stock, vol vreught, en onder
't hoopen
r35o Gaet in zijn aengezicht, zoo 't schijnt, de hemel open,
Alsof by ree genoot de vreught, de zaligheit,
In deze vrucht elck een veele eeuwen toegeleit .
Met v . 1360 begint de Vlucht naar Egypte, gevolgd
van den terngkeer naar Nazareth en Christus' oponthoud
in den Tempel .

1)
ie Luc . II, 22 enz . kent, begrijpt hier ieder woord
b . v. <<dien verborgen haeb> naar v. 35 : cut revelentur ex
multis cordibus cogitationes .»

io8
Bij v . 1379 treedt de Verlosser op in 't openbare leven
zijn Doop, zijn verblijf in <<brullende woestijnen,» zijne
omwandeling en prediking in 't H . Land . Ter dezer gelegenheid zet de dichter met bewonderenswaardige volheid
en beknoptheid Christus' leeringen op v . 1423 :
ijn wont ontvout waerin 't waerachtig heil bestaet ;
Hoe verr' de jonge wet in kracht to boven gaet,
1425 En in volkomenheit van haer geboon en zeden
d'Aeloude wet, die noit de harten heeft besneden.
Hy leert de weldaet stil tot 's hemels eer besteen,
En hoe men Godt behaeght door vasten, en gebeen ;
Vermaent in Godts trezoor de schatten to vergaeren ;
1430 Verjaeght onnutte zorgh, in kleet en kost to spaeren,
En onderstut de hoop met Godts Voorzienigheit,
Die vogels aest, de bloem niet rijcker majesteit
Dan Salomon bekleet . Hy waerschuwt voor het haesten
Ter vierschaere, in de zaeck en 't recht van onzen naesten ;
1435 Bestraft het reuckeloos misduiden van Godts wet ;
Vermaent gedurigh Godt to smeecken in 't gebedt ;
Door d'enge poort met kracht ten hemel in to dringen ;
De wolven, die, vermomt als schapen, elck bespringen,
Te schuwen ; op zijn woort to bouwen, sterck en vast,
1440 Ben werck, dat eeuwigh duurt, en op geen stormen past .
Al deze schriftuurplaatsen zijn ontleend aan de Bergrede,
Matth . Hoofdst . V, VI en VII, gelijk duidelijk blijkt
nit v . 1415 :
Hij onderwijst zijn school, eenvoudigh, zonder ergh ;
Ten leste : in haeren ring gezeten, op den bergh
Begint het volck en haer het nieuwe licht t'ontsteecken . . .

In v. 1471 gedenkt de dichter de leer, die geheel de
II, 34 enz . :
et omvat, volgens Matth.

Nieuwe

log
ant in het eenigh woort B e m i n begrijpt hier Godt
Al's menschen plicht tot Godt en mensch : een hooftgebodt,
Het welck de gansche wet, en alle Godts profeeten
Volstreckt, en elck zijn recht rechtmaetigh toe leert
meeten .
elfs zijn er 12 verzen gewijd aan de Evangelische
Baden v. 1475-1487, waarvan Christus zelf leeraar en
voorbeeld to gelijk is v. 1480 :
Hier gaet de leeraer zelf zijn kruisscholieren veur,
In willige armoede, en gehoorzaemheit, en kuischeit .

Nu volgen des Verlossers voorspellingen v. 1487, en
v . 1499 ijne aontelbre wonderdaen> als v. 1501

1505

1510

De dooden snel herbooren,
Op bedde, baer, in 't graf, 1 ) herleven, als to vooren .
Hy is der dooven oor, des blintgeborens oogh,
De stock der kreupelen, die springt als't hart, om hoogh .
Hy dwingt de geesten uit des lichaems schors to vaeren .
Het vischnet scheurt van last. Hy wandelt op de baren,
En strijckt de golven gladt, die zwichten voor zijn stem. 2)
d' Onheelbre, en't hongrigh hart vint raet en troost by hem,
Die duizenden verzaet, met luttel graen, gewassen 3)
In voren van zijn hant . Geen vloeck, geen tegenbassen

1 ) Bedde o. a. het dochtertje van Jairus, Marc. V . 40 : baer,
de jongeling van Naim, Luc . VIII . 14 ; gra f, Lazarus, Jo . I . 17.

1)
ederom vat de dichter hier samen 2 of 3 schriftuurplaatsen t. w . Matth . VIII . 24, en IV. 25 . met Joan . VI . 19 .
3 ) v . 1508-To zien natuurlijk op de wonderdadige vermenigvuldiging (tot twee malen toe) der brooden, Matth . IV
15-22 en V 32-39 . - Het woord ud'onheelbre>> vat ik
op als gelijk aan cal wie onheelbaar, ongeneeslijk is-, en
slaat zoowel op Matth.
IV. 13, als op
V 30, waar de
genezing wordt vermeld van allerlei zieken, voorafgaand aan
de broodvermenigvuldiging .

HO
Verdoven zijne macht, die, heerlijek uitgestort,
Van overtuighden wrock de hel ge-eigent wort,
En evenwel niet laet to straelen door Godts daeden,
oo menige een gespelt in nimmer faelbre bladen . 1 )
at volheid en bondigheid in al die verzen, to beginnen bij v. 1423 . Daarbij wat poetische beeldrijkheid,
en in v . 1510 wat recht stoute voorstelling en dictie !
By v . 1515-1683 neemt met den Intocht in Jerusalem
's Heeren Lijden een aanvang, gevolgd v . 1683-1721
door
ijne glorievolle Verrijzenis en verschijningen, en
v . 1721-1747

ijne Hemelvaart.

Eene zaak verdient bier meer bijzonder de aandacht,
en Vondel staat er dan ook bepaaldelijk bij stil : 't is het
aarom aldus geLaatste Avondmaal v . 1539-1645 .
handeld ? Men weet het : geen waarachtige Godsdienst
elnu, hier vindt de
zonder Offerande en Priesterdom .
dichter het geschikte oogenblik, om to spreken over het
offer, de offerande en het priesterschap der Nieuwe
et
hij wijdt aan dit gewichtig hoofdpunt een honderdtal
dichtregelen.
Allereerst wijst hij op de profetieen (b . v. Malach. I),
door wier mond God « d'offerhande en ceremoniale dien-

1) In de v. 1510-1515 is de uitdrukking erg gedrongen
v. Lennep verklaart < plechtig, dezen zin niet to verstaan . y Vondel wil zeggen, dat Christus ten spijt van den haat en
den laster niet aflaat, zijne zending door wonderen to bevestigen . Hierbij verwijst hij o. a . naar Marc. III . 22, waar
Christus' mirakelen, met name het uitdrijven der duivels,
<<vans d . i. door zijne vijanden aan de hulp des duivels toegeschreven (of : «de Hel ge-eigent))) worden ; welke lastering
de Godmensch ontzenuwt, en meteen zijne belagers in 't
openbaar van boosaardigen toeleg en wrok overtuigt. Tot mijn niet gering genoegen doe ik de bevinding op, dat
ik hier, en V . V . 234, en II v. 753 het gevoelen aankleef,
rlnnr Dr- H . Moller in ziine Stellingen 5, 6, 7 verdedigd .
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sten der Oude
et had verworpen, en een ander en
eenigh priesterdom en zuivere offerhande belooft in to
wijden,, v. 1519-1583 .

- Dan toont hij de vervulling

dier Godsbelofte in «Christus, een priester naer Melchisedechs orden», in 't Laatste Avondmaal (v . 1583-1617) ;
scherp zet Vondel hier de R. K . leer op over de woorden
eDit is mijn lichaam, dit is mijn bloed,I> v . 1605
Hy zegent wijn en graen, en noemt terstont die beide
ijn lichaem en zijn bloet, op dat men onderscheide
Den wijngaert en zijn vrucht, en voedtzaem veltgewas
Van 'tgeen het door Godts kracht alree geworden was,
Hen levende offerspijs, voor hun zoo milt gegeven,
161o Ben' offerdranck, ten zoen van al wat is misdreven,
Gewilligh uitgestort . 1 )
Daarop weidt Vondel uit over de voortreffelijkheid en
den duur van deze onbloedige Offerande in de schoone
verzen 1617-1641, om met v . 1641-1645 den overgang
to maken tot de bloedige d . i . Christus' dood op het kruis .
Ik schrijf hier v. 1617-1645 over :
Dies d'offerhande alleen, die d'eeuwen zal verduuren,
En niet gebonden staet aan stam, en plaets, en muuren,
Als Arons bloende 2) dienst, verplicbt aan Davids stadt,
162o Den tempel, en den bergh, zoo lang van bloet bespat .
ie zich van Godtsdienst roemt, en Christus durf
versteecken
') v. 16og-1611 . Men herinnere zich 't woord van den
Godmensch : < Dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt .
Luc.
II 1g. en <<Dit is mijn bloed van het nieuwe verbond, dat voor velen wordt vergoten tot vergiffenis der
zonden.e Matth.
VI, 28 .
1) Bloende = bloedende (in tegenstelling van den onbloedigen offerdienst der N .
et).
oo ook v . 1671 bloen bloeden.
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Van 't onbebloede altaer, geheilight tot een teken
Dat eeuwigh in zijn kerck getuight van zijne doot,
Verdwaelt van d'offerwet ; die roept den Christgenoot
1625 Naer dezen offerzoen, en goddelijcken zegen,
oo bloedigh aen het kruis, door Godt den oon, verkregen,
En ieder toegereickt in d'aertsgeheimenis,
Gescholen onder aer en wijnranck op Godts disch .
Noch oud, noch nieu verbont begrijpt 1 ) geheimnismercken, 2)
163o Gewijt om 't zwack geloof to stutten, en to stercken,
oo machtig, heilig, groot en heerelijck als dit.
Het manna, noch de kist, 3) eesi troon daer Godt op zit ;
Noch 't Paeschlam, dat het zwaert des slaenden engels
schutte ;
Noch al Godts heilighdom, en schat in Arons hutte ;
1635 Geen schat in 't gouden koor, gebout van Salomon,
Kan 't haelen by den glans van Jesus offerzon,
In 't midden van de zes geheimnistekens, even 4 )
Gelijck een Godtheit zelf op haeren troon verheven,
oolang de zichtbre zon den aerdtboom overstraelt,
1640 En ziel en leven geeft wat leeft en adem haelt .
Maer kan men zonder bloet niet zoenen den verbolgen
1)

Begrijpt

d. i . bevat, bezit .

2) Geheimnismercken (- tekens) d . i. Sacramenten . Vandaar v . 1636 : Jesus' offerzon, in 't midden . . . . verheven .
ou daar : «offerzon>> enz. gezegd worden, niet enkel om de
verhevenheid van het Altaarsacrament boven alle andere,
maar ook met eene toespeling op de expositio in ostensorio
d . i. de uitstelling in den monstrans, die menigwerf den vonn
eener stralende zon heeft ?
3) Kist, elders nheilkist>> = arke . De tent, waarin zij stond,
heet v. 1634 : Arons hutte - 't gouden koor = Salomons
tempel v. 1635 . - Voor 't Paeschlam v . 1633 zie Exod . II
21 en Hebr.
I, 28 .
4)

Even gelijck =

evenals, of eenvoudigweg : gelijk.
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Verongelijckten Godt, 1) zoo moet het bloedigh volgen
't Onbloedigh offer, dat terstont hier op begint,
Daer Christus zich alleen in zijnen behof 2 ) vint,
2645 En worstelt met de dood, . . . .
ijn eigenlijk doel steeds in 't oog houdend, schildert
ons Vondel bet Lijden zelf des aligmakers niet in 't
breede v . 1641-1683 ; 3 )
breeder daarentegen gewaagt hij van de Verrijzenis
met hare bewijsgronden v . 1683-1721 ;
in 't kort wederom van de Hemelvaart v . 1721 4 ) - 1735
waarna hij tot besluit de aandacht vraagt voor de troostrijke waarheid, hoe «Christus' verrijzenis en hemelvaert
1 ) Dit is gezegd volgens Hebr. I
22 : -et sine sanguinis
effusione non fit remissio .» - Vondel wil zeggen : aangezien
er geene vergiffenis van zondeschuld wordt gegeven tenzij
door bloed, zoo moet ook hier, na 't onbloedig offer van
't Laatste Avondmaal, nog volgen het bloedig offer des
kruizes, dat nu, en terstond, een aanvang neemt .
2) Behof

= bedehof

of hof des gebeds t . w . Gethsemane .

s) Men vindt Christus' Lijden en Kruis op zeer uiteenloopende wijze bij Vondel bezongen, t. w. in : de Kruisbergh,
van voor 1624 waarschijnlijk ; Gethsemane of Engletroost,
1654 ; Ecce Homo, 1654 ; Gebed aan Jesus gekruist, 1665 ;
een Kruislied in Heerl. d . Kercke III . 637-660. - Kruisklacht, 1642 is de vertaling van het <<Stabat Mater .>>
4 ) v. 1721 luidt, ziende op Petrus' uitverkiezing, Joan .
I . 15-18
Nadat d'Aertsherder heeft den eenen uitgescheiden,
Om zijne lamrenkoy to hoeden en to weiden . . . .
uitgescheiden is hier = uitverkoren. Volgens v . Lennep -

<in genade weer aangenomen, zeggen de Protestanten .»
't Kan zijn : Vondel echter zegt dit niet . Hij heeft het eenvoudig over Petrus' uitverkiezing tot Hoofd der Kerk, zonder van weder-aanneming in genade een woord to reppen,
wat hier ook niets to maken heeft .
Vondels Bespiegelingen . III .

8
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ons

verzekeren van de verrijzenisse des lichaems en de

hemelsche glorie» v . 1735 - 1747 .
oo komen wij tot den Pinksterdag, den dag der eigenIijke Nieuwe

etgeving en van de stichting der Kerk

v . 1747-1789, uit den aard een voornaam punt in dit
5e Boek. Van v. 1763 of verdient dit fragment ten voile
de lezing, zoo om de dichterlijke schoonheid, als om de
nadrukkelijke geloofsbelijdenisse van den R.-Katholiek geworden dichter .

iehier v . 1763

0 Geest van wonderen en kracht en majesteit,
Gy zijt het, die Godts kerck, in haere onfaelbaerheit
1765 Van leeringe, en hoope, en aengestreen betrouwen
Verzekert, en haer leert op dezen hoecksteen bouwen,
Het eenigh heiligh en Apostolijck geloof,
Dat, buiten dezen gront, aen dwaeling valt ten roof,
Die, als de maeneschijn, verwisselbaer in luister,
1770 Dan op-, dan ondergaet, en, in zijn volste, duister
Ten halven op ons oogh, met een geleenden glans
ich openbaert, en schijnt uit 's hemels laeghsten trans ;
Terwijl de Roomsche zon der waerheit alle starren
Het licht en leven geeft . Laet kringelen en warren
1775 Den doolhof van het brein, daer maght van onkruit wast ;
ie den geschoren draet der kercke volght, 1 ) gaet vast
Dat by de zijdepaen der doolingen zal mijden,
En op Godts heirbaen Godt in 't eeuwighe verblijden
Gemoeten, daer, eeu in eeu uit, d'aertspriester leeft,
1780 Die van dit pant des geests zijn kerck verzekert heeft, 2)
Bewaerster van Godts boeck, en hooftpylaer der waerheit,
Die zestien eeuwen blonck en doorscheen met haer
klaerheit
1) Toespeling op de fabel van Theseus, door Adriadne's
draad uit het Labyrinth gered .
2) Joann .
zijn . »

IV. 17 : (de Geest) «zal bij u blijven en in u
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Door alle scheuringen, schandaelen en gewelt,
Gelijck het Christus mont to yore had gespelt ; 1 )
1785 Toen by niet nederdaelde uit lust tot valschen vrede,
Maer om't godtsdienstig zwaert to rucken uit de scheede,
En door een godtskrackeel, ter eere van zijn kruis,
Te deelen het geslacht, en huisgezin, en huis. )

Op eens ('t moge vreemd klinken, maar past toch in
Vondels leader, en vindt misschien eene aanleiding in de

1785-89) op eens voert hier de dichter ons terug naar
het 4e Boek v. 61 d . i. naar Lucretius en <<het gruwelstucku
van Iphigenia's offerdood door haars vaders eigen toev.

doen . Juister gesproken, Vondel denkt zich een <<nieu
Lucrees>>, d. i. iemand, die en aan den godsdienst der
Oude en aan dien der Nieuwe

et een soortgelijke mis-

daad ten laste legt.
De Oude

et beschuldigt hij om den tblinden eedt>>

van Jephta, waarvan diens dochter het slachtoffer werd : 's dichters wederwoord is alleszins afdoend, v. 1789-18og.
Ook de Nieuwe

et durft die goddelooze of krank-

zinnige aanranden, en den vrijwilligen

oendood van Gods

oon, 3) het ibewijs van liefde der Godtheit tot den
mensch» een gruwel heeten .
al Vondel op dien onzin
ingaan? Ja : en to gelijk met de voortreffelijke uiteen>) Matth.
VI . 18 : -En de poorten der hel zullen tegen
haar niets vermogen .u
v. 1785-89 bevatten eene toepassing op Matth .
, 34,
2)
35, 36 : <<Meen niet, dat Ik vrede ben komen brengen op
aarde ; geen vrede, maar het zwaard ben Ik komen brengen .
ant Ik ben verdeeldheid komen brengen tusschen een
mensch en zijn vader>>, enz .
8) v . Lennep vergist zich niet weinig, waar hij in zijn noot
bij v. x793 spreekt van Abrahams zoon, terwijl Vondel, gelijk
uit het vervolg blijkt, Gods oon bedoelt.

II6
zetting

der leer, zal hij ons wederom een heerlijk stuk

diepgevoelde poezie to genieten geven v.

i8og

Het offer van Godts oon, toen hem het speerpunt griefde
181o In zijn onnozel hart, was een bewijs van liefde
Der Godtheit tot den mensch : want Godt de Vader leedt,
Dat zijn beminden oon, tot 's menschen heil, dus wreet
Aen'tkruis mishandelt wert : de oon, zoo sterck gedreven
Van liefde, ontzagh geensins vrywillighlijck zijn leven
i8i5 Op t' offeren, ten zoen des Vaders, waer by bleeck
Dat by in 't worstelperck der liefde niemant weeck .
De Geest, de liefde van den goedertieren Vader
En oon, bekrachtight dit : zoo stemmen dry to gader .
oo wort de oon in 't ende, om zijn gehoorzaemheit
1820 En diepe ootmoedigheit, gekroont met majesteit.
at grijpt hier plaats, waerom de Aertspriester zich zou
schaemen ?
oo gaen de godtsdienst en de hooghste wijsheit zaemen,
Dewijl de Godtheit met dit offer zich genoeght,
Een' liefelijcken geur, die wijzen godtsdienst voeght ;
1825 Een offer, ingewijt van Godt, den liefsten oone,
el drywerf door den mont des Vaders, uit den troone
Des hemels, tot dit ampt gemaghtight met een stem
Aen 't water, op Godts bergh, en in Jerusalem, 1 )
Daer zichtbre tekens elck verzekren van dees waerheit :
1830 De duif, om laegh gedaelt ; het aenschijn met een kaerheit
Omscheenen, als de zon ; de stem, gehoort aan 't zwerck,
Gelijck een donderslagh in Arons groote kerk ;
En zoo men in de school der wijzen om den prijs pleit,
In Godts gezalfden schuilt de gansche schat der wijsheit
1835 En kennisse. oo gaet de godtsdienst, ingestelt
Van 's hemels wijsheit, noit van wijsheit onverzelt .

.
1) Aen 't water, Matth . III . 17 ; op Godts bergh, Luc .
II . 28. In v . 1830-33 licht Von35 ; in Jerusalem, Joann .
del zelf die woorden toe .
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Het laatste gedeelte van dit 5e Boek v. 1837-1983 is
voortreffelijke poezie, eenigszins lyrisch van toon en gang ;
rijk aan beelden b . v. waar Vondel ontwikkelt, hoe «door
scheuringen en ketteryen de vroomen worden beproeft en
verheerlijckt> v . 1875 :
Schoon Godts Voorzienigheit gedooght, dat blinden
haet
Den godsdienst in den bou en wasdom wederstaet,
Verstroit, verjaeght, en splitst aen ongelijcke deelen, 1 )
En staf en mijters vischt uit bloedige krackeelen ;
De rechte reden schuilt in Godts alwijze borst .
i88o De vlegel spijst het volck, wanneerze koren dorscht ;
Het gout zal, na de proef, getoest veel klaerder blincken ;
Stilstaende wateren en luye beecken stincken ;
De zonneschijn bestraelt ons schooner na de vlaegh ;
't Gestampte kruit verspreit den geur, en sterckt de maegh ;
1885 De veltheer dient zich van geoefende soldaeten,
Die liever sterven dan hun kruisbanier verlaeten .
Het triomfeeren volght het uitstaen van den strijt.
ie weigert eeuwigheit to winnen by den tijt? 2 )

1) Vondel doelt in v. 1877 vooral op Photius en 't Grieksche schisma . Dit blijkt duidelijk uit de voorgaande verzen
1843 enz. ; in v . 1851 heet die scheurmaker <Dees stoute
Lucifer>> ; wat daarenboven (volgens v . Lennep) bevestigd
wordt door eene kantteekening der oudste uitgave en luidende : to Konstantinopele .

2 ) Bij v . 18go beschuldigt v. Lennep Vondel van < een vergrijp tegen de chronologie>> : volstrekt ten onrechte. Door
<Roomsche (kerk)-zeden» bedoelt Vondel klaarblijkelijk het
Katholicisme ; en zegt, dat de sporen van het Kathol . Geloof
nog altijd to vinden zijn bij hen, die zich van de Katholieke
kerk hebben afgescheiden, v . 1889 :
Dees godtsdienst trotst de hel, en liet noit door to schijnen
By 't afgescheurde rot.
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Bij v . 1907 zegt de oude Kantteekening : conder weinige schijngodsdiensten kan een opmerckende noch het
licht des waerachtigen godtsdiensts kennen .>

Eerst de

lezing van v . 1909-1929 maakt de bedoeling dier woorden goed duidelijk . Vondel onderscheidt vijfderlei cwijs
van godtsdienst,> ingedeeld v . 1911
In afgodistery, en in godistery,
Hebreeusch besnedendom en Turcksheit : zet hierby
Het heiligh Kruisgeloof ;
welnu, vergelijkt men deze «altzaemen>, lettend op hun
tijd, de namen en het leven hunner stichters, op dezer
geloofwaardigheid, enz . : dan kan men kennen en bevroeden, hoe iemand, op wettige gronden en dare blijken,
zich uit <<den nacht der dwalingen» wendt tot het «licht
der waerheit», ten minste voor v . 1920 :
oo verre U erfgewoonte, en erfleer, en misschien
Genot van baet, en staet, en aanzien niet verblinden.
Hebben wij bier niet blijkbaar to doen met eene zelfverdediging van Vondel, die, naar zijn Protestantschen
levensbeschrijver Brandt :

<<niet geveinsdelijk, maar in

goeden ernst het Pausdom heeft aangehangen . . . . en
altyd yverde om ook andere to trekken» ? Vondel, wiens
werken en o . a. deze zij ne B e s p i e g e l i n g e n, luide
getuigen van zijn ernst, en kennis, en oprechtheid en
vastheid bij zijn overgang ! . . . .
Na dat alles (zoo gaat Vondel voort v . 1929) kan «een
ongodist» het recht en den plicht van godsdienst niet
langer loochenen, tenzij hij de waarheid xwil smooren in
zijn hart .)) - Eveneens blijkt het duidelijk, dat <<het
burgerlijck gebiet» of de staatsmacht, schoon ze nit haar
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natuur

Kniet

hooger ziet

clan

't leven,> toch aan den

godsdienst behoefte heeft, als die is de beste stut der
staatsmacht, en haar Kschattinge en ontzagh» m . a. w .
eerbiediging en

onderdanigheid verzekert . Daarentegen
Kwaer Godt gelochent wort> en gevolglijk Kde godsdienst
zinckti : daar Kdrijft de weerelt in 't wilt,
Gelijck een roerloos schip ;
daar v . 1964 :
kent een ongodist zijn eigen staetheil niet .
Of veinst de staatsman ook al, naar de leer van
cMachiavel», godsdienst, ter wille van het yolk, die huichelarij zal ten eenigen dage haar straf niet missen bij
God v . 1971
die den dienst van (zijn) gekruisten oon
Niet in de weerelt voerde, om, overal ten toon,
Ben molock, zonder geest en leven, to verstrecken,
Maer om door dezen dienst den mensch tot zich to trecken .
1975 DeChristdienst, aen het kruis geheilight door Godts bloet,
Met zulck een bitterheit, nit zulck een' brant en gloet
Van liefde, om Adams en zijn nazaets smet to vaegen,
Lijdt niemants schimp, noch hoon. Geen weereltwijs
behaegen
Verdooft den glans van 't kruis, Hebreeuwen een
schandael,
1980 Teen dwaesheit by den Grieck en uitgelachen tael :
Ben wijsheit en Godts kracht by alien, die betrouwen
Het aanschijn van Godts oon in 't eeuwigh licht t'
aenschouwen. 1)

') Voor v . 1979 enz. zie i Corinth. I. 19-25 .
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Het 5e Boek is hiermee ten einde .
Tot besluit van dit geheele < godtsgedicht>,, in 't bijzonder van dit boek, volgen nu de treffende, diep gevoelde .
en van zielenijver blakende verzen 1983-1992. die niet
onwaarschijnlijk Vondel reeds voor den geest zweefden,
toen hij in v . 1919 enz . 't opnam ter verdediging van
zijne eigen bekeering.
Geluckigh is de man, die, nit de wilde zee
oo veeler dwaelingen en jammeren en wee,
1985 Door alle klippen heen, by wijle in 't schuim begraven,
Van barningen bestulpt, ' ) in 't eindt de stille haven
Des godsdiensts innezeilt, en veilighlijck belaut
By Godt, der menschen heil, in 't hemelsch vaderlant,
En Godts onsterflijckheit, van boozen afgescheiden
199o Daer wenscht mijn Godtsgedicht een ieder to geleiden,
Te sturen, buiten noot ') van schipbreuck en gevaer.
oo zy het Godt gewijt, op zijn gewijt altaer ! a)
SOLI DEO GLORIA.')
') Van barningen bestulpt = door de branding overstelpt .
2) Buiten noot van = vrij van gevaar voor . . . .
3) Vondel heeft alzoo met zijn gedicht niet enkel een polemisch, maar ook een apologetisch doe . 't Is hem eene bewijsvoering voor Christelijck en Katholiek geloof en Kerk :
daarheen een ieder to voeren is zijn wensch en pogen .
4)
D . i . Gode alleen de glorie.
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AAN HANGSEL 14 .

Conventie en Vondel .
Laat ons eens kalm, hoogst kahn samen redeneeren . . .
a eg met conventie!» zoo heeft het geklonken, en
klinkt het nog zwakjes na.
Daar tegenover, juister wellicht, daarnaast luidde het
wees u zelf door < de allerindividueelste expressie van de
allerindividueelste emotie !,
het zij .

el wat exotiek geenuntieerd

't Eerste had de strekking om het vroegere omver to
halen, en bond den strijd aan met ondervinding en
overlevering.
Het tweede zocht den grondslag to leggen tot een nieuwe
poetiek .
Over deze laatste machtspreuk hier slechts dit weinige . In het bezit to zijn van een fijn besnaard hart d . i . diep,
innig, fijn, waarachtig to gevoelen is waarlijk niet iedereen
gegeven : hoe menigwerf speelt hierbij inbeelding, soms
bloote overspanning en zenuwachtigheid den mensch leelijke parten . Daarbij, zelfkennis, juist en vol bewustzijn
van eigen gemoedsbewegingen is ook geen kleinigheid, in
de kunst allerminst . Eindelijk, de expressie : in proza
valt het vaak reeds zoo bezwaarlijk, juist en scherp en
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volstrekt duidelijk zijne gedachten to uiten, wat zal het
zijn in poezie ? Gesteld, dat inderdaad iemand zich zijner
emoties genoegzaam bewust is : die emoties dan, met al
hare schakeeringen en nuanceeringen, door het woord
weer to geven, veronderstelt cene ontzaglijke kennis van
dat woord, eene hoogst zeldzame heerschappij over de taal .
Gevolg : zoo die machtspreuk, genomen in al hare bedoelde scherpte en nadrukkelijkheid, lets beteekent, dan
beteekent zij alleen jets voor kunstenaars in den hoogsten
graad, voor geniale talenten ; en de groote, overgroote
meerderheid, die zich in hun zog begeeft, kan gerust de
vaart staken en rechtsomkeer naar huis roeien .
at al begoochelingen vervluchtigen met deze enkele
opmerking in rook en damp ! 't Is een jammerlijk schouwspel voor wie niet met alles cymisch pleegt to spotlachen .
Hiermede wordt geenszins de waarheid ontkend, die
op den bodem dier spreuke ligt . Genoeg . -

Bepalen wij ons tot het eerste machtwoord : « eg met
conventie !
Op gevaar af, dat deze en gene 't mij erg kwalijk zal
nemen, durf ik openhartig beweren : deze strijdleus is een
dwaasheid ; geeft blijk van weinig nadenken en ondervinding ; getuigt van gemis aan psychologischen blik op
den mensch en zijne historie .
Om dit recht duidelijk to maken, wensch ik het woord
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gemeene wijze van doen, die, van een kernpunt uitgegaan,
allengs veld wint, overal zich indringt, en ten laatste, zelfs
over onwilligen, min of meer den baas speelt .

Modern,
van mode afgeleid, beteekent de algemeene wijze van
doen heden ten dage ; 't woord zegt niet noodwendig
afkeuring van het vroegere, evenmin verbetering daarvan .
Een nieuwe mode kan even goed verslechtering als verbetering zijn : waar zij echter al to heftig afgeeft op de
vrucht van ondervinding en overlevering, is zij minstens
verdacht .
Bij uitnemendheid (een ieder weet dit) bezigt men het
woord mode, waar spraak is van kleederdracht, huisraad,
burgerlijke gebruiken in de samenleving, voor zooverre
dat alles algemeen in zwang is m . a . w. voor zooverre de
menschen daarin plegen overeen to komen,

in het Latijn

con-venire, vanwaar de term conventie .
Mocht iemand eenig onderscheid vinden, en beweren,
dat mode meer op het uitwendige ziet, conventie meer
een verstandelijk element inhoudt : voor 't oogenblik laat
ik die bewering glippen, zonder ze nochtans voorgoed nit
het oog to verliezen. In alle geval, in hoofdzaak drukken
conventie en mode hetzelfde uit t . w . algemeene wijze
van doen : daarop komt het hier aan .

Overigens, staan wij een oogenblik stil bij datgene, wat
door elkeen bij uitnemendheid mode wordt geheeten .
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lichtelijk onder den invloed van pronk- en behaagzucht.
Daarenboven wordt natuurlijkerwijs dat alles beheerscht
door graad van ontwikkeling, land- en volksaard, bijzondere behoeften, eigenaardige hulpbronnen, aantrekkelijkheid
van het nieuwe en bet tot heden ongekende, niet bet
minst door geneigdheid tot nabootsing en door ijverzucht,
waar deze het streven naar nut en tooi in 't gevlei
komen .
Aldus laat zich o . m . zeer gemakkelijk de nationale
kleederdracht van oudere volken en tijden verklaren . Toen
later de natien meer met elkander in aanraking kwamen
en het internationalisme veld won, werd die nationale
mode al ras gewijzigd, later geheel verdrongen : nieuwe
zaken leerde men kennen, nieuwe eischen werden gesteld,
nieuwe behoeften geboren, de naijver werd geprikkeld ;
en waar een vorst en hof, laat staan een geheel yolk door
aanzien en macht, welvaart en rijkdom, ontwikkeling van
wetenschap, van industrie, van kunstzin zich boven andere
verhief, daar oefende dat alles op die andere zulk een
ontzaglijken invloed uit (de geschiedenis omstreeks den
tijd van Lodewijk

IV en

V is een treurig getuigenis)

dat b . v. alles, alles verfranscht werd, ook de zedelijkheid .
Ja, zoo oppermachtig zwaait de mode den schepter, dat
Of zou

men haar gehoorzaamt tegen zin en oordeel in .

ik de eenige zijn, die bij afkeuring van een mode tot
antwoord ontving : «ik ben het volkomen met u eens :
deze mode is dwaas, is lastig, is leelijk ; maar wat daar-
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in 't oog, wanneer buitensporige weelderigheid in kleeding
en huisraad, of wel echt-Ieelijke smakeloosheid het tijdperk karakteriseert. Men vergelijke b . v . de mode onder
Frans I, Lodewijk IV en
met die van de Fransche
revolutie en haren nasleep .
aartoe dit alles? - Het toont aan en bewijst, dat
mode of conventie den mensch in merg en bloed zit ;
dat er wel immer en altijd mode zal bestaan .

Of zou dat in de kunst, met name in de Letteren,
soms anders zijn ?
Al aanstonds schijnt dit weinig waarschijnlijk .
Ijdelheid, pronkzucht, van zijn tijd to willen heeten,
mee to willen tellen, zoo mogelijk, boven zijn tijdgenooten
in de kunst to willen uitmunten, kan dat alles uitblijven,
waar het de edelere vermogens des menschen betreft ?
al het zich niet veeleer krachtig doen gelden, waar verstand, verbeelding, gevoel, aanleg, kunstzin, in 't spel
komen? Die aan dat alles somwijlen nog het minst lijden,
zijn de eigenlijk gezegde groote kunstenaars zelven . Graaft
men tot in de diepste diepte van 's menschen ijdelheid
en trots, wat vindt men ? Eerst wilde de met cede begaafde mensch zich der Godheid zelve gelijk maken ;
sinds tracht hij, die zich koning der schepping gevoelt,
en ook is, boven zijne medekoningen zich to verheffen
juist door datgene, wat hem tot koning van 't geschapene
maakt d . i . zijne redelijkheid en hare heerlijke uitingen .
Raadplegen wij thans de feiten, de ondervinding der
geschiedenis .
at nemen wij waar ? - Het nieuwe, reeds omdat
het nieuw is, trekt aan . Vele oorzaken werken hier to
zamen . De natuurlijke weetgierigheid en de zucht naar

126

het onbekende ; het schoonheidsgevoel, dat (onder meer)
verscheidenheid en afwisseling verlangt ; boven alles de
groote waarheid door Geloof en rede geleeraard t. w .
dat niets op aarde het hoogste nut, het hoogste geluk,
niets het hoogste schoon is, gevolglijk niets voile voldoening en rust schenken kan !
Treedt nu een man op, die iets nieuws brengt of ook
maar schijnt to brengen ; vooral zoo dat nieuwe een schitterend en aanlokkelijk uiterlijk bezit, somwijlen verhoogd
door jets verbluffends ; nog meer, zoo men aan den vinder in werkelijkheid zekere talenten niet ontzeggen kan,
en deze daarenboven, vaak met een soort van driestheid,
zich op den voorgrond schuift ; bovenal, zoo dat nieuwe
de gang hebbende ideeen vleit en dient (b . v . in onze
dagen, de vijandige gezindheid tegen godsdienst in 't
algemeen en tegen de R . K. Kerk in 't bijzonder ; het
subiectivisme der Kantiaansche wijsbegeerte, die overal
om zich grijpt ; de genotzucht en vrije uiting van den
zinnelijken lust) : kortom, wanneer dat alles, en nog meer,
het nieuwe belangwekkend maakt ; - dan zal zulk een
man, ook al is hij juist niet een man van hooge beteekenis, toch zal hij grooten invloed uitoefenen op velen .
Allicht komt den lezer hier een naam en persoon in
de gedachte, een Nederlandsche literator, wiens ster korten
tijd geschitterd en hoog aan den hemel heeft gestaan,
maar nu reeds danig verbleekt is ; wiens voorbijgaande
grootheid wel het meest door eigen partijgangers is aan-
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de beschaafde wereld tot kampplaats hadden : de Renaissance en de Romantiek .

Alleropmerkelijkst is bij dat alles dit historische verschijnsel .
De bewonderaars en partijgangers van den man van
beteekenis, vooral zoo deze een baanbrekend talent is,
trachten (dat spreekt) om srrijd hem na to doen .
at
gebeurt hierbij ? De groote, overgroote meerderheid heeft
natuurlijk de groote gaven van den baanbreker niet ; en
deze op zijn beurt, en juist omdat hij baanbreker en selfmade man is, heeft doorgaans les defauts de ses qualites.
Nu werpen zich de nabootsers op het uiterlijke, op het
foutief-nieuwe, het gemakkelijk waarneembare van hun
voorman. Dat schittert ; dat is geheel verschillend van
het vroegere ; dat . . . . ja, ziet u, dat kan men zelf ook
wel aan . En zoo is 't meer dan eens gebeurd, dat de
eigenlijk goede en groote eigenschappen van een schrijver
eerst jaren na diens dood tot voile waardeering zijn gekomen .
Een voorbeeld hiervan is Shakespeare (of moet ik Bacon
gaan zeggen ?), gevierd bij zijn leven, na zijn dood ras
vergeten, eerst later naar waarde geschat, maar toen door
zeer velen verkeerd begrepen en nagevolgd.
In werklijkheid opende Shakespeare een nieuwe baan
voor de dramatische poezie : daar is veel, zeer veel nieuws,
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Stellen wij een man van letteren, die theoretisch, of
beter nog, practisch een nieuwe kunstzijde toont, en door
zijne talenten invloed uitoefent : dan vormt zich al spoedig
eene partij van aanhangers, die eerst uit bewondering,
allengs om in de nieuwe richting zelf mee to tellen, hem
tracht na to stappen en bij to houden .

iedaar eene

conventie geboren !
Dan menigwerf, en zeer natuurlijk, verheft zich nu een
tegenpartij (sommigen, principieele tegenkanters ; anderen,
bloot benijders), die zich eveneens om een hoofdleider
scharen. Een tweede conventie . Beide loopen menigwerf
een geruimen tijd naast elkander voort .
int op slot van rekening (meestal na vinnigen kamp)
de een bet van den ander, zie, dan sluit de groote meerderheid zich bij den verwinnaar aan : overloopers bij de
vleet, daaronder zelfs onwilligen, die in hun verstand en
hart de zaak afkeuren, maar voor 't uiterlijk meer of min
meedoen, beducht als ze zijn, niet in tel to komen, of,
erger nog, voor ouderwetsch of iets anders uitgekreten
to worden .
Slotsom is : er vormt zich in de Letteren eene mode,
een toongevende conventie ; in vele gevallen zoo machtig,
dat zij overslaat van land tot land, zelfs bet beste voor
een tijd verdringt, en alien, ook de edelste en meest zelfstandige talenten in zekere mate overheerscht . De geschiedenis der wereld-letterkunde is daarvan bet doorloopend
bewijs .
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van tooneelen en situaties .

En toch, wat schijnt wel, ik

durf bijna zeggen voor de meerderheid zijner nabootsers,
zijne heerlijkste verdienste ? Hij heeft stoutweg gebroken
met de drie eenheden, daarbij gedaan aan afwisseling en
contrasten, soms een verwarring brengende menigte van
personen ingevoerd ; dat ziet en vat men, en dat nieuwe
deed men nu na .

Maar zijn aangrijpende situaties, zijn

hoogmeesterlijke karakterteekening bleven ver to zoeken
daar kon men niet bij .

Dieper ga ik hier niet op in .
wat leert hier psychologie en

Na dit alles vraag ik :
historie?

at anders dan dat conventie ten alien tijde
bestaan heeft en bestaan zal : dat bijgevolg < eg met
conventie h eene dwaasheid, eene onmogelijkheid is ?

Tot bevestiging wijs ik nog op de Letterkunde van onze
dagen . - Hoe menigwerf heeft men reeds in de laatste
drie, vier jaren, en met voile recht, geschreven : < heeft er
ooit conventie geheerscht, dan is het heden ten dage .>>
't Is hier de plaats niet, om de geschiedenis dezer conventie in 't breede to ontwikkelen o . a . de talrijke oorzaken
uiteen to zetten, die daarbij hebben samengewerkt . Grootendeels liggen die in het tot hiertoe gezegde .
een paar wensch ik nadruk to leggen.

Toch op

Het subiectivisme der leer van Kant, de wijsbegeerte
bij voorkeur der zoogenaamd meer-ontwikkelden ; en het
schaamteloos durven tegen alle zedelijke en godsdienstige
begrippen moesten wel strooken met zoo veler denken en
wijze van leven .

Vervolgens, eenig werkelijk recht tot

afkeuring van het vroegere, maar overdreven voorgesteld,
al to veel gegeneraliseerd, en door zekere machtspreuken
(deels waar, deels onjuist en valsch) luidkeels ter puie
afgekondigd, met een onmiskenbaar «zegt-het-voort!> -
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ziedaar, wat niet weinig ter zake heeft afgedaan. Met dit
al (het zij nogmaals herhaald) wordt geenszins ontkend
of miskend het goede, dat deze conventie heeft afgeworpen . 1 )

oo staan dus deze hoofdpunten vast : mode en conventie bestaat, en zal bestaan ; in zich zelf is die kwaad,
noch goed ; gelet echter op het feit, dat het iets menschelijks is, zal het goede steeds met eenig kwaad gepaard
gaan ; de 2 machtspreuken aan 't hoofd dezer studie geplaatst zijn niet geheel van waarheid ontbloot .
't Komt er slechts op aan de juiste formule to vinden, 2 )
de ware thesis op to zetten.

Moeilijk valt dat niet : zij

is van ouden datum, en luidt ongeveer :

cwees uzelf,

maar binnen de grenzen door het gezond verstand, de
1) Maar een ding blijft daarbij hoogst betreurenswaardig
t. w . dat goede en goedbedoelende R . Katholieken, door
hunne ondoordachte bewondering en studio van de geschriften der voorniannen, onbewust het subiectivisme van Kant's
philosophie in zich opnamen, tot schade van Geloof en gezond
verstand ; terwijl de fijngevoeligheid der echt-christelijke
modestie en eerbaarheid niet weinig verstompte in het gedurig contact met de zinnelijke voortbrengsels dier principieelzedelooze durvers! Of is dit uit de lucht gegrepen?
2) Niet to onpas is hier het woord van Dr. Brom (Vondel's
Bekering, biz. 50) : <De mode kunnen de modernen vatten,
het eeuwige niet : ze lijken verlichter dan ze zijn, omdat ze
het nieuwe willen, maar ook dat alleen .,, Raak gezegd : het
eeuwige d . i. wat in de kunst waar was, waar is, en waar
zijn zal, kennen zij niet, willen zij niet erkennen . - Intusschen geraak ik hier in de verlegenheid . Immers in hoofdzaak en in 't algemeen genomen zijn juist de princiepen en
de regels in de kunst datgene, wat ten alien tijde waarheid
is en blijft : maar hoe dat to rijmen met zekere uitdrukkingen
des schrijvers, waar hij of tamelijk duidelijk zich uitspreekt,
of vernioedens wekt ointrent zijne opinie over regels in de
kunst, gezag in de kunst («een vloek!»), kunst om kunst,
kunst vrij van tendenz .
aarlijk, ik kan er niet uit .
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philosophische redeneering, den goeden smaak, het voorbeeld der groote schrijvers, kortom door de ondervinding
en conventie aller eeuwen u aangewezen en als omschreven .>
oo kunnen oorspronkelijkheid en eigen karakter
samenstaan met algemeenheid van doen .
Ik noemde daar philosophische redeneering : hoogst
waarschijnlijk klinkt dit sommigen vreemd . Philosophie bij
de kunst ! En toch is het zoo : wat meer is, j uist het gemis aan wijsgeerig onderlegd zijn is de groote ramp onzer
dagen, ook in de kunst, in de Letteren . Vandaar dat
beginsellooze, dat onbestemde, dat onvaste en telkens
wisselende van kunst-ideeen, en in hoofdpunten ; vandaar
dat onvruchtbaar getwist en gekrakeel, dat telkens zich
splitsen en van elkander scheiden in allerlei richting, dat
aanvechten en afbreken van wien men eerst bewonderde
en als leider huldigde, jets 'twelk men juist onder onze
Modernen dagelijks kan waarnemen . Men heeft op philosophische aesthetiek gesmaald ; Katholieken hebben
Katholieken, philosophisch onderlegde mannen van erkende
beteekenis, met naam en toenaam verworpen, bijna bespot! Dat hebben Katholieken gedaan, onder wie er zijn,
die ('t is geen loutere veronderstelling) nooit een blik in
de werken dier mannen hebben geslagen . Dat zijn treurige feiten, helaas! - Namen en datums to noemen heeft
Been nut.

Met dat al wil ik billijk zijn, en 't niemand to zwaar
aanrekenen, als hij aan de conventie, ook waar deze fouten
begaat, al eens meedoet, zelfs ruirn sterk meedoet .
De grootste talenten hebben zich aan den geest van
hun tijd niet ten eenenmale kunnen onttrekken, ook niet
aan diens gebreken . Veeleer, juist de groote mannen
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leefden bij uitnemendheid met hun tijd mede, zij 't ook
dat dikwerf hun machtige invloed allengs een ander tijdperk voorbereidde ; in alien geval zij bleven hun eigen ik,
ook waar zij in het algemeen doen hunner tijdgenooten
deelden . Hierbij nog iets, een historisch feit, zeer opmerkelijk, toch zeer begrijpelijk .
Ook waar zij niet ontkwamen aan de fouten der toen
moderne conventie, zag men herhaaldelijk hun genie in
de fout zelve uitschitteren, of de fout tot een deugd omscheppen, om zoo to zeggen .
Dit alles vinden wij ook bij Vondel . oo iemand, dan
was hij man van zijn tijd : wie weet dat met? Hij leefde
mee met zijn Amsterdam ; mee met de geschiedenis, kerkelijk en politiek, van zijn Nederland ; mee (misschien is
hierop nog niet genoegzaam de aandacht gevestigd) met
de wereldgebeurtenissen in Kerk en Staat van gansch
Europa, zelfs van de wereld daar buiten ; en 't wekt verbazing als men ziet, wat fijne bijzonderheden hij reeds
kende, sours tegen de gang hebbende mare in !
Ook in de Letteren was hij van zijn tijd d . i. hij was
een dichter der Renaissance, meer in 't bijzonder wellicht
der Renaissance, zooals die bij de Franschen zich openbaarde. Die Renaissance had ontegenzeggelijk veel goeds ;
maar een hoofdfout al vast bracht zij mede t . w . de gansche heidensche Mythologie met haar godenwinkel op 't
innigst zich mengend in de Christelijke kunst, ook van
de Letteren ; eene onzinnige vermenging, niettemin door
cen en ander beschouwd als een onmisbaar element tot
waarachtige poezie .
In then tijd komt Vondel ter wereld ; die ideeen neemt
hij in zijne jonge jaren in zich op ; op zijn ouden dag
is hij daarvan nog niet geheel vrij . Toch behoedt hem
zijn gezond verstand voor de al to groote dwaasheid van

133
anderen . In 1607 (hij was toen 20 jaren oud) dicht hij
de jacht van Cupido en Oorlofliedt,l)puurfabelleer ; vrij daarvan is Uitvaert van Henricus de
G r o o t e 16 io ; en, eenigszins tot onze bevreemding,
Hyrhnus over de wijdberoemde scheepsvaert
der Vereenighde Nederlanden 1612 ; in Lofzangh op Mr .
illem Bartiens 1612, en Gulden
winckel 1613,alsookin Het lof der eevaert 1632,
wemelt het weer van goden en godinnen, die echter volstrekt verdwijnen in de Christelijke liederen : Vie r
terste,
terste Oordeel, Jaer-, Hemelvaert-,
Pinxterzangh en Aendachtige betrachtinghe
v a n C h r i s t u s' 1 ij d e n, alien 1616 .
ij weten het maar
al to goed, niet alien deden zoo wijselijk, waar de stof
specifiek Christelijk was . 2) Dit is reeds eene eerste verdienste naast de conventie-fout : niettemin, ook hij
Daarover weldra.
't Gaat natuurlijk niet aan Vondels werken op deze
manier to doorloopen . Slechts een of andere opmerking .
't ijn vooral de talrijke Huwelijks-zangen, die aan Mythologie doen ; en die daardoor (Beets en anderen hebben
het niet verheeld) al to zinnelijk, to weelderig, to vrij zijn,
dies niet voor een ieder ter lezing aanbevelingswaardig .
Op een ander punt echter vestig ik hier de aandacht
vergelijkt men Vondels mythologische behandeling met de
zoo talrijke mythologische huwelijksliederen van anderen,
wat een verschil en verscheidenheid van dichterlijke be1) Of deze twee gedichtjes wel van Vondel zijn? Hij heeft
het vaderschap daarover verloochend, zegt v. Lennep D. I
b1z . 768 .
2) Onder anderen ook meer dan een lid der Societeit van
Jesus in hun Latijnsche gedichten : waarom het feit verhelen ?
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werking

en opvatting : 's dichters overtreffende grootheid

komt aan den dag in de fout zelve .
Een waarachtig meesterstuk in het mythologische genre
is Geboortklock van

illem van Nassau 1626.

't Is als een breed en grootsch schilderdoek uit de paleizen
van Lodewijk

IV, nog heerlijker, maar ook van zedelijk

gezichtspunt gevaarlijker, omdat de maker hier niet een
enkel moment-opname aanbiedt, maar beschikt over tijdruimte, en de macht van het hoogdichterlijk woord bij
afwisseling van tooneelen . Te midden van al die Mythologie maakt eene plaats een wonderbaarlijke figuur. 't Is
het dankgebed der moeder v . 6o1-61g, onmiskenbaar aan
de H . Schrift ontleend, 1 ) maar, vooral door de gedwongen, op eene plaats zelfs stootende toepassing, poezie
van minder gehalte. Het klinkt to vreemder, aangezien
wij daarna, en met stootende weelderigheid, in 't volop der
mythologische vindingen teruggeworpen worden . Helaas !
De Mythologie van dit gedicht is zoo uiterst realistisch en
sensualistisch, dat ik van de G e b o o r t k lock hier niet
gewaag, clan onder allernadrukkelijkst protest, dat, naar
1 ) v. 6o1-6rg v. L. verwijst bij v . 605 en 6o6 naar den
bekenden Ps. L <Miserere .> Vreemd ! en hoe hij daartoe
komt? Niet onwaarschijnlijk om v . 18 : <Hadt Gij een offer
gewild, zeker zoude ik het U gegeven hebben ; maar in
brandoffers vindt Gij geen behagen . >> - Vreemder nog is,
dat hij Ps . C V <Credidi>, niet heeft erkend, waaraan geheel
dit gebed ter kwade ure ontleend is, t . w .
v. 6o1 aan Ps. v. 3 : < at zal ik den Heer wedergeven
voor alles, wat Hij mij gegeven heeft>
v. 604 aan v . 7 Gij hebt mijne banden verbroken .>>
v. 607 aan v . 6 Ik ben uw dienaar, enz .
v. 615-61g aan de vermenging van v. 7, 4, 8.
Daartusschen schuift Vondel Ps .
<Deus, deorum
LI
Dominus- v. 9-14 o . a . : <Mij zijn alle wilde dieren der
wouden, het lastvee op de bergen en 't rundvee . Ik ken al
het gevleugelte des hemels>> enz .
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mijn oordeel en 't oordeel van menig Katholiek en inetKatholiek, dit gedicht volstrekt geen lectuur is voor jongere lieden !
Toch heeft Vondel zelf het dwaze en onpassende dier
heidensche denkbeelden in een Christelijke maatschappij
wel eens gevoeld.

oo spreekt hij in T e r b r u i I oft ,

van Fr. v. Imstenraedt en Sofia
ichems, 1666,
in den ien ang over Hymen, Venus, Bacchus, Cerese
maar om in den IeII Tegenzang zoo iets rondweg of to
keuren
Neen, ai ! zet een andre wijs
Op dit feest voor feestgenooden,
Gode alleen ten love en prijs,
Niet ten roem van blinde goden .
Heeft Maternus, afgezant
Van Godts eersten Stedehouder,
Hier het Christendom geplant
En gestut met hals en schouder :
Dempte by het godendom
Hesus en Teutaets altaeren,
out en gruwelen alom,
Over zestienhondert jaeren :
En zat Hymen doof en stow
wegen 's afgronts huwlijckstroepen :
aertoe Venus wederom,
June en Bacchus uitgeroepen ?
Neen, men hoore een andre wijs,
Gode, en zijnen oon ten prijs !
Aldus Vondel op 797arigen leeftijd ; 1 )

na dit gedicht

') Toch ook reeds op Vondels 71e jaar zijn er bruiloftszangen, vrij van fabelleer b, v . drie nit 1658 .
elfs is er
een nit 1620 (naar de Byvoegsels en verbeteringen van v .
Lenn . D . II blz . 186) t. w . D e B r u i l o f t van K a n a aan
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dalen slechts nog enkele goden nu en dan en voor een
oogenblik van den Olymp, of steken even het hoofd uit
de golven op.
aar het geldt een en ander mythologisch treurspel is
het verwijt weinig gegrond . Vondel ziet b . v . in Faetons
of Salomeus' fabel even goed een geschikte stof, tot eon
drama, als in Jozef, David, Lucifer, Gijsbrecht enz . Heeft
hij zooveel ongelijk, al zouden wij in onze dagen niet
Iicht zulk een onderwerp ten tooneele voeren ?
Tot hiertoe over den invloed der Renaissance op Vondels poezie.

Nog een andere mode van zijn tijd werkte daarop in .
oo heeft men in die dagen het streven naar w o o rd e n s p e 1 . 't Lijdt geen twijfel : op zich zelf is woordeuspel geen fout . 't Kan ware schoonheden meebrengen
geestige aardigheden, rake zetten, aangrijpende indrukken .
ordt het echter liefhebberij of, erger nog, studio en
toeleg, dan voert het noodwendig tot zouteloosheden,
spitsvopdigheden en allerhande knutselarij .
Deed Vondel mede ?

eer zeker, en tamelijk druk ook ;

maar op zoo eigenaardige manier, dat, over 't algemeen,
de fouten uitbleven, en zijne voortreffelijkheid boven zoovelen to heerlijker uitkwam . Enkele grepen .
Gerbr. Anslo en Abigel Schouten ; waar echter in v. I en 2 dit
allervreemdst curiosum voorkomt, dat Christus aangewezen
wordt onder den heidenschen naam van Hynaen, aldus
ie kan harten t' samen lijmen,
Beter als de groote Hymen,
Die, gedaelt uyt's hemels schoot,
Binnen Kana werd genood .
Hy kwam met geen fackel lichten,
Maer met sijnen wandel stichten, enz .
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e g e z a n g
Lees den krijgshaftigen, bijtenden, fieren
op den vierdaagschen zeestrijd van Juni 1661 ; en voel
al het nijpende van den nood der Engelsche gezagvoerders door de speling met nood v. 95
Daer Monck, gewenckt van Askue
Urn noothulp door 't besproken teken,
Uit noot hem in den noot laet steecken ;
bewonder den stouten moed der Nederlanders of kortweg V . I15
Van Mars, gesteegen in de mars, 1 )
Die met de koninghsvlag quam daelen
Al juichende
Merk op in Vondels gelegenheidsgedichten dat vaak
zoo geestig spel met den naam, voornaam, enz . der feestvierenden b . v . in het gedicht a a n J o a n n e s

a n d e l-

m a n, den jeugdigen theoloog, 1659, dat wandelen, geleid
door 't vasthouden en volgen van «den draet der Roomsche
aerheit in then grooten Labyrinth» der wetenschap .
Let tevens op de verzen v . 20
Hy kan wacker op zijn wacht
Voor het heiligh Sion waecken,
waarbij de alliteratie het zinrijke van wacker, wacht, waecken nog omhoog heft .
Lets soortgelijks vindt ge in O p den l o f v a n d e n
-s t r o o m, 1671, waarin de 84jarige Vondel den 24jarigen

') Mars d . i. 'het houten vlak om de mast, waar de hoofdtouwen gespannen worden> : aldus v . Dale.
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Antonides v . d . Goes om diens stroomgedicht verheerlijkt ;
Antonides met wien eindelijk c dc dichter geboren is)) die

op U, «Doorluchtige

-stroom,>>

Die zijnen toon op U verheft,
En alle Nederduitsche tongen
Verweckt op zijne schoone wijs
Van lust en yver aengedrongen
Dus wefts to weiden, U ten prijs,
oo wijt de fiere zeilkompassen
De zon zien ondergaen en wassen ;
d . i . caengedrongen> om

zoo welts (prachtig) to weiden

(uit to weiden) over uwen lof en dien lof uit to breiden,

zoo wijt (verre) als Amsterdams zeevaart zich van Oost
naar
est uitstrekt . 1 )
Van geheel andere geaardheid zijn de waarlijk schoone
en treffende spelingen in het welbekende J a erg e t ij d e
van Old enbarnevelt, 1631, waar de dichter, v . ig en

20, en de letterlijke en een figuurlijke beteekenis legt in
de woorden banck en sand :

1 ) Antonides v. d . Goes, 1647-1684, door Vondel uzijn
zoon in de kunst> geheeten, verdiende dien naam .
aarlijk
hij heeft den wader zijne kunst afgezien, zelfs in menige
bijzonderheid o. a. in de wijze van de godenwereld to gebruiken, in spelingen, in (dikwerf al to kunstmatige) klanknabootsing, zelfs (dunkt mij) waar hij in Bellone aen bant,
gelijk Vondel in zijn G e b o o r t k l o c k, een herdersdicht
invlecht, en zoo meer. Nog altijd, ook na herhaalde vergelijking met onze beste Nederlandsche dichters, hel ik over,
om aan Antonides als dichterlijk talent de eerste plaats na
Vondel toe to kennen ; is dat talent niet vrij geworden van
onmiskenbare gebreken, niet tot vollen wasdom gerijpt, men
bedenke, reeds op 37-jarigen ouderdom rukte de dood hens
weg. Ik geef mijn oordeel voor wat het is : 't is in elk geval
het gevolg van ernstige studie .
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Geduldigh stapt hy, met zijn stoxken, na het ende
Van doorgesolde ellende,
Van last, van barenswee, o banck des Doods! o sand!
aertoe verseylt ons land?
terwijl het woord «verseylt» onmiddellijk voert tot het
volgend vers en beeld
De siel, nu seylvlugh, om, door d'aders, wyt to varen . . . .
Eenige regels verder lezen wij de heerlijke verzen, met
het vierwerf herhaald hoofd en goude mond, goude bergen .

V . 35
Euroop gevoelt then slagh, sy sucht, en sit verdooft
Door 't ploffen van dat Hoofd.
Pat Hoofd, dat heiligh Hoofd, dat spring- op springvloed schutte,
Dat Nassau's glorie stutte :
Dat Hoofd, dat Spangjen, eer het sloot zijn goude mond,
Op goude bergen stond .

Uitvoerige verklaring van dit Jaergetijde geeft Mr . B .
H . Lulofs. 1 ) Van gelijke soort is de woordspeling Altaergeh . III v . 249 :
oo wiesch Godts bloet de zielen, toen het riep
Het is voltoit ; en gaf den geest en sliep,
En liet het hooft, der Engelen verlangen,
Op zijne borst, van bloet gepurpert, hangen
waar Godts bloet = Gods zoon, en deze als de menschgeworden Verlosser zijn bloet voor ons geeft. Schooner

1 ) J. v . d . Vondel in eenige zijner kleinere gedichten opgehelderd. Groningen 1838 . Fen leerrijk boek!
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schijnt nog de speling met Engelander, Engel, Engelsch
in Maria Stuart v . 1530 :

o Engelander, preeckt gij den gekruisten Godt,
En steeckt gy met uw tong een Engel naer den strot?
Vaer voort met Henricks bloet en Stuarts to verneeren :
ij zal van dezen troon beginnen to regeeren
In 't zaligh Engelsch Rijk, daer haet, noch oproer woont,
En d'onderdruckte deught met eere wort gekroont.
Ik keer nogmaals terug tot de G e b o o r t k 1 o c k .
aarom ? Ter wille van een Herdersdicht door Vondel
ingevlochten, en waarmede hij de feestvreugd ook bij het
illems geboorte schildert.
Iandvolk om Prins
Het Herdersdicht.

In hoeverre die dichtsoort in zich-

zelf grond en recht heeft van bestaan, zal ik hier niet
uiteen zetten . Ook niet, hoe de Grieken, zooals b . v.
Theocritus, den waren toon aansloegen, terwijl reeds met
Vergilius bij de Romeinen eene merkelijke verbastering,
't gevolg van allegorische toepassing, een aanvang nam .
aartoe, ook in onze Letterkunde, in later tijd het Herdersdicht verviel en een onuitstaanbare mode werd, heeft
v. Effen in zijn Spectator niet onaardig gehekeld . Reeds
in Vondels dagen schiet die mode hare eerste wortels
P . Cornelisz Hooft heeft daartoe het zijne bijgebracht .
ederom, deed Vondel eraan ?

einig of niet.

Een

viertal gedichten, waaronder een paar Bruiloftszangen,
zweemen er naar. Slechts in G e b o o r t k 1 o c k ontmoeten
wij er een, volstrekt naar klassiek model . Het is werkelijk lief, frisch, keurig en aantrekkelijk. Dat unicum naar
Griekschen trant schrijf ik hier uit, v . 668-699.
Tot inleiding deze verzen 646 :
De faem in's Graevenhaegh dron g door tot alle menschen,
En sloegh de ruyme lucht met brommend klockgeluyd ;
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En lockte Melckerbuur en schrander Elsken uyt : 1)
Die quaemen in het hof de moeder saligh roemen,
En offerden het kind goudgeele boterbloemen,
En room, en schaepewey, en uchtendversche melck . . .
Eindelijk, na 't aanbieden der feestgaven v . 665 :
neemt Melleker een' hallem,
En seyd : dat is voor u : waer op met soeten gallem
Syn' vrijster rustigh volgt, en op dees' wijse stemt
Al 't onweer is versacht, de buyen sijn getemt .
Ons dorp syn' adem haelt : 2) de landlie sich verblijen .
illem brengt ons weer to voorschijn d'oude tijen .
670 Prins
't Is bruyloft in de wey : 't is boter tot den boom .
De koe is klaverkiesch : 3) de hemel druppelt room .
Ons' fuycken sijn vol visch, dat mercktmen aen'tgespartel ;
De leeuwerck quinckeleert : ons' kalvers springen dartel .
675 't is vrede in onse buurt : geen mensch benijd een' aer 4 )
Men brandmerct niemand meer voor schelm, voor landverraer 5)
Geen schouten en beslaen de rijmers meer in boeten . s )
Dese edele Princes kan alien druck versoeten .
Het wichtje lacht, en sij word nimmer lachens moe .
68o Soo kleene soete knaep, soo
illem, ga vry toe.
Versacht met lach op lach de sorgen uwer moeder ;
Terwijl uw vader leyd to velde, als 's lands behoeder.

1) Gelukkig geen geleerde Grieksche of Latijnsche boerenamen !
2) d . i . is weder op adem gekomen, haalt weer vrij adem .
3) Klaverkiesch d. i . kieskeurig bij den overvloed van klaver .
4) Aer = ander .
5) en 6) guitig-ondeugende verzen in den mond gelegd
van het boerinnetje : 't eerste ziet op Oldenbarnevelt, van
verraad beschuldigd ; het tweede op de boete, Vondel zelf
om zijn Palamedes opgelegd.
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Ick sie den tijd to moet, dat
illem sal to peerd
Op Spanjaerds rennen aen met lans, pistool, en sweerd,
685 Rn hen noch dier doen staan den moordschot van zijn
grootvaer ; 1)
Of waecken op de grens, beducht of ergens nood waer :
Of boven Lillo slaen sijn' schipbrug over 't Scheld,
En gaen sijn burghgraefschap 2 ) verovren met geweld .
Soo kleene knaep, versacht de sorgen uwer moeder ;
69o Terwijl uw vader leyd to velde, als 's lands behoeder.
Of wind hy't Handwerpsch slot door list en buytenkans
Dan salmen sien in vier den Haeghschen toorentrans :
Dan vloeit oranjebier uyt Rotterdamsche tonnen : 3)
Dan roept men luyder keels : Prins illem heeft gewonnen !
695 Dan schatert en dan lacht de pachter in sijn' vuist ;
Die somtijdts al to vreck ons' drooge keeltjes kruyst . 4 )
Soo kleene knaep, versacht de sorgen uwer moeder ;
Terwijl uw vader leyd to velde, als 's lands behoeder .
Tot zoover het eigenlijk gezegde herdersdicht. Nog eens,
dat's de rechte toon : eenvoudig tot in 't familaire der
zegging toe ; toch keurig, vroolijk en schalksch en ondeugend, dat v . 699 :
boerelied, uyt boesem zonder ergh,
d . i . zonder eenige kwade bedoeling gezongen, en waarin
de heldere, oprechte lach u in de ooren schatert !
Behalve dit herderslied door den 39Jarigen Vondel gezongen, gaf deze 22 jaren later nog een gedicht uit van
1)
2)

illem de wijger.
Bedoeld wordt de vermoording van
.
691
<Handwerpsch
.r
t . w . van Antwerpen, in v

3 ) Rotterdam was bekend om zijne bierbrouwerijen en
zijn bier.
') Daar to hooge accijns het bier to duur maakte, tot plaag
en kruis der landlui.
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meer beteekenis en omvang in 't genre Herderspoezie .
Niet onwaarschijnlijk heeft men dit kunststuk to danken
aan hot voorbeeld in i6oz door Hooft gegeven .
Op zijn reis naar Italie had de Drost van Muiden
kennis gemaakt met Guarini's Il pastor fido, een soort
van herdersdrama : in navolging daarvan dichtte hij zrjn
Granida . In 1647 stierf Hooft .
't Jaar daaraanvolgend kwam tot stand de vrede van
Munster tusschen Nederland en Spanje, slot van den
8ojarigen krijg . Hoe kon een Vondel bij die blijde gebeurtenis zwijgen ? Een feest- en vreugdedicht moest er
zijn ; en Vondel leverde er een, zijner waardig t . w . het
Lantspel de Lee u w end a 1 e r s, dat Hooft's Granida verre
overtreft en van poetisch gezichtspunt tot Vondels beste
drama's behoort.
't Is eene allegorie, maar van de goede soort, die geenszins ('t zijn Vondels eigen woorden in de Opdracht)
<,in alle personaedjen, verzen en woorden geheimenissen
zoeckt .»
at al verdiensten het bezit, kan men lezen in
het Kritisch Overzicht van v . Lennep, Pracht-uitgave D . V
b1z . 676. Kort samengetrokken kornt dat oordeel hier op
neer : een drama waarlijk uit een stuk, voortreffelijk van
gang en verband in de onderdeelen, vol afwisseling en
spanning, met dubbelen, good voorbereiden en toch verrassenden knoop, in keurige verzen geschreven, vol eenvoud, levendigheid en gloed . Jammer genoeg moet ik
er aan toevoegen : die gloed is soms al to warm, die levendigheid al to sprekend, die eenvoud al to vrij, zoodat het
niet aangaat dit Lantspel zoo maar onvoorwaardelijk aan
iedereen ter lezing aan to bevelen .
Doze opmerking is niet enkel van mij . Dr. Schaepman,
en met hem een onzer niet-Katholieke Universiteits-professoren, en voor doze beiden P . Koets . waren dezelfdP
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meening toegedaan . Een waarschuwing derhalve op goeden grond berustend.
Besluit . Deze beschouwing van Vondel in verband
met conventie is zeker leerrijk . Men ziet daaruit, dat er
ten alien tijde mode en conventie geweest is, en wel altoos
zijn zal . Ten tweede, dat het uiterst moeilijk valt, zelfs
voor de grootste talenten, zich daar genoegzaam aan to
onttrekken . Eindelijk, dat juist mode of conventie een
voortreffelijk criterium of middel ter onderscheiding aanbiedt tusschen den man van beteekenis en van waarachtig
talent en den grooten hoop . De eerste ziet, wat er goeds
is in de mode, blijft meestal groot ook waar hij aan haar
offert, en schept zelfs de fout tot eene deugd om ; de
overgroote meerderheid of de kleinere luiden bezitten de
gave des onderscheids in geringere mate, en verslingeren
maar al to gemakkelijk en als bij voorkeur op den schitterschijn van het minder goede en afkeurenswaardige .

VONDEL-STUDIE

VII,

VAN DE H . DR EEN IGH EIT .
aGeloofshooftpunt» noemt Vondel hot aartsgeheim der
H . Drievuldigheid, en to recht .

Dit Mysterie is als het

centraalpunt, de innige kern van geheel de R . Kath . leer
en godsdienst . Daarin spreekt tot ons de alles overtreffende heerlijkheid van Gods ondoorgrondelijk
ezen in
zichzelf ; daar vinden wij tevens de geheele openbaring
Gods aan ons in 't work der Schepping, der Verlossing,
der Heiligmaking, beginnend reeds tijdens dit levee door
de bovennatuurlijke verheffing der genade, to voltrekken
in de eeuwige glorie des Hemels! Kortom, de leer der
H . Drievuldigheid is 't eenig middelpunt, waarom zich
alles beweegt, dat bij alles verondersteld wordt, dat alleen
alle andere geheimen van den godsdienst bestaanbaar en
in zekere mate verklaarbaar maakt .
Vondel was dan ook, en evenzeer to recht, van oordeel,
dat hij aan dit Hoogheilig Geheim een ruime plaats in
zijne B e s p i e g e l i n g e n moest geven, en deed zulks in
390 verzen van zijn 5e Bock t . w. v . 875 - 1264 1)
at meer is, reeds 2 jaren voor de uitgave der B e-

1 ) In de groote editie van v . Lennep D . I
een dubbele drukfout t. w . v. 895-1272 .

, b1z . 607 staat
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s p i e g e I i n g e n gaf hij dit fragment afzonderlijk uit onder
den titel : Onderwijs van het Geloofshooftpunt
aarom ? Vondels < In1eiding>.
d e r H. D r y e e n h e i t.
moge ons daarop welhaast eenig antwoord geven .
Intusschen noopte die afzonderlijke uitgave den schrijver tot eenige wijziging in 't eerste vers : zoo werd v. 875
van 't 5e Bock,
Maar nu ten derdemael . . . .
thans veranderd in :
Ter lang gewenschte tijt . . . .
En, om het geheel behoorlijk of to sluiten, voegde de
dichter achter v . 1264 deze twee hekelende regels
oo ziet men 't louter
oort, van 't schuim der ongodisten
In assche en enckel roock en smoock veralchemisten 1 ) .
Vondel deed zijn 0 n d e r w ij s voorafgaan van eene
<Inleiding> : eAan den heilgeerigen lezer> (v . L. Gr . Ed .
Deel I
b1z . 608, ook v . Vloten Deel II blz . 333) . Uit
die Inleiding zien wij het volgende .
Eerstens zegt Vondel zelf ons daarin, dat dit Onderwijs
een onderdeel zijn zal van «het vijfde Boek (zijner) bespiegelingen van Godt en Godtsdienst, die nog ongedruckt zijn>> .

1 ) v . Lennep schrijft <woort- zonder hoofdletter, en verstaat er door het hier besproken woort .> De lezing van
v. Vloten : « oort>> bevalt mij beter, alsmede de verklaring
oord door
van P. Baumgartner : ((zoo wordt Gods zuiver
de ongodisten «tot asch . . . .>' verdampt en vervluchtigd,
gelijk de stoffen vervluchtigen in den smeltkroes der onzinnige alchemisten !
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Vervolgens verdedigt hij de benaming <Onderwijs»,
waai hij schrijft : «Laeten sommigen zich voorstaen hier
meer scherpzinnigheid dan bewijsredenen to hooren : zy
mogen gedencken dat wy, dit een onderwijs noemende,
oock moeten intoomen de waenwijsheit der tegenspreeckeren, die, eerze den grontslagh der rechtzinnige leere vatten,
terstont dwarsdrijven, en zich laeten voorstaen wonderlijcke zwaerigheid to vinden, eer men hun den wegh ter
waerheit baent ; en hierom hoeft men om de verscheidenheit der woorden niet to krackeelen, wanneer ze ons tot
eenerley verstant brengen> .
Eindelijk zien wij uit deze Inleiding, wat Vondel aanleiding gaf om dit Onderwijs dus afzonderlijk uit to geven
en er de bijzondere aandacht op to vestigen . Hij schrijft
« y stelden dan dit beknopt onderwijs niet op papier,
om spitsvondigh to schijnen in eene stoffe, die ongrondeerbaar, godtvruchtiger gelooft en aengebeden, dan waenwijs en vermeeten onderzocht wordt : maar aengezien veele
eenvoudigen jammerlijck van de waerheit aengaende het
geloofspunt der H . Dry-eenigheit . . . . misleit worden, en
men onder de hant yvert om Christus, Godts oone, en
den Heiligen Geest van hunne godtheit en goddelijcke
eere, to beroven ; oock in dier voege, dat er een ziel
gewonnen schijnt, wanneer Christus die luister bij iemant
benomen, de Dry-eenigheit voor een wanschapen gedrocht
aengezien wort ; zoo achtten wy niet onstichtigh in het
licht to geven dit onderwijs>> . . . .
Men ziet het : Vondel heeft zekere ketterleer zijner
dagen op het oog, bestrijdt die met kracht en gloed, en
zoekt de aeenvoudigen daarvoor to vrijwaren . De kettersche leer hier bedoeld is die van Socinus en dezes
volgelingen, een soort van Arianisme, dat het leerstuk der
H . Drievuldigheid aanrandde o . a. door de Godheid van

148
Christus to loochenen 1 ) . In Vondels dagen begon die
leer ook veld to winnen in Nederland en to Amsterdam,
iszowaty (t Amsterdoor toedoen van de ijveraars Adr .
dam 1678), een neef van Faustus Socinus, en van Chr .
Sand (t Amsterdam 1680) en Dan . wicker (t Amsterdam
1678) ; zelfs kreeg zij daar meer vasten grond, dan in de
meeste landen van Europa, hoofdzakelijk door nauwe
aansluiting met de Anabaptistische en Arminiaansche partijen, al kon zij ook bier geen vrijheid van godsdienstuitoefening verkrijgen .
Met recht schrijft dan oak Dr . Brom (Vondel's Bekering, blz . 119) : «hoe tijdig (Vondel's) betoog is, bewijst
een knap gedicht van een Sociniaan, die kalm en koel
zijn eigen begrip vertoont tegen Vondel .» 2 )
Tot hiertoe over het doel van Vondels Onderwijs . De
waardeering ervan ontleen ik aan P . Baumgartners Leven
v . J . v . d . Vondel, b1z . 239, waar hij kort, kernachtig en
met groote juistheid zegt

1 ) ij vallen dus onder de algemeene benaming van Antitrinitariers, maar staan ook bekend onder den meer specifieken naam van Unitariers, aangezien zij de Godheid en
van Christus en van den H . Geest ontkenden, en derhalve
slechts een persoon in de Godheid aannamen . Vandaar
Vondels woord hierboven : «Om Christus, Godts oone, en
den H . Geest . . . to beroven .>>
) Dit gedicht bewijst nog iets anders, namelijk : met wat
juistheid Vondel de leer der Socinianen weergeeft, en hoe
ant, moge Dr . Brom al spreken
zijne bestrijding insloeg .
van «kalm en koel», toch is dat vers een grimmig en vinnig
antwoord op Vondels O n d e r w ij s, reeds blijkens den titel
Naerder (= nader) Onderrechtingh, vereyscht op het Onderwijs
der Dry-eenigheydt door J. v . Vondel, toegeschreven aan
J . Oudaen, en in zijn geheel to vinden Unger-v . Lennep
ij het als gedicht nog al «knap>>,
1657-166o blz . 371 .
voor de zaak is het van weinig beteekenis .
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<<Het geraamte van het dichtstuk is, strikt genomen,
slechts een eenvoudig catechetisch onderricht, waarin de
verheven grondwaarheid van het Christendom wordt uiteengezet op een wijze, gelijk dit bij de Godgeleerden
gebruikelijk is ; nochtans is dit onderricht

zoo vol van

frissche, mededeelzame levendigheid, zoo uitmuntend door
de fraaie uitwerking der aangevoerde beelden en gelijkenissen, zoo vol van geestdriftig en diep geloof en godsvrucht, welke het gansche stuk bezielen, en worden daarin
deze bestanddeelen met zooveel kunst dooreengemengd,
dat het geen bloot catechetisch onderricht meer, maar
waarachtige poezie is>> .
De woorden : Kwordt uiteengezet op eene wijze, gelijk
dit bij de Godgeleerden gebruikelijk is>>, dreigen to veel
to zeggen .

't Is er verre van af, dat Vondel dit zwaar-

wichtig leerstuk in zijn geheel uiteenzet .

Rigenlijk komt

zijn < Onderwijs>> hier op neer : eerstens, eene adryheit»
ezen aan to nemen, is, historisch beschouwd,
in Gods
zoo vreemd niet ; vervolgens, al ligt de hoofdzaak t . w .
drie Personen in een
ezen, boven het begrip der menschelijke rede, dat zulks met de rede strijdt kan men niet
bewijzen, mits men de beteekenis van 't woord Persoon
hier wel versta, en lette op de inwendige werking, die
noodwendig van eeuwigheid in 't Goddelijk

ezen be-

staan heeft en bestaat ; wat meer is, die inwendige werking verklaart eenigermate voor ons (indien men het aldus
mag uitdrukken) het bestaan van de drie Personen in het
eene

ezen.

Dit is de eigenlijke kernwaarheid, die de

rechtzinnig R . Kath. leer verkondigt en handhaaft . Deze
kernwaarheid nu, en niets meer, zet Vondel op zijne
manier, naar de wijze der Godgeleerden uiteen, opdat
men klaar inzie, wat men hier eigenlijk to gelooven heeft ;
en cenigermate bevroede, dat dit gelooven volstrekt niet
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onredelijk is.

ie meer zoekt in Vondels < Onderwijs>>,

ziet zijne weetgierigheid zeker niet voldaan .
Nu men eenmaal doel en waarde van dit fragment uit
het 5e Boek kent, zal men begrijpen, waarom ik wenschte
het afzonderlijk to behandelen ; tevens, hoe belangwekkend
het mag heeten, vooral voor wie, meer theologisch onderlegd, beter in staat zijn, orn Vondels degelijke wetenschap
to bewonderen, en zich to vermeien in zijne dichterlijke
behandeling van zoo zwaar en lastig een onderwerp .
Tot eenige tegemoetkoming geef ik hier het schema of
geraamte der gansche verhandeling, en zekere voornamere
opmerkingen . Nootjes aan den voet der bladzijden mogen
verdere bezwaren oplossen .
I n l e i d i n g v . 875-899--In v . 789-841 (ons reeds
bekend, zie b1z . 102) heeft de dichter ons in een heerlijk
stuk poezie de Boodschap des Engels en de Geboorte
aligmakers geschilderd . Als op zijne voetstappen
des
terugkeerend, gewaagt hij ervan, hoe God, in zijne liefde
tot den mensch, driewerf als buiten ichzelven trad : eerst
etgeving op Sinai ; thans
bij de Schepping ; dan door de
ten derden male door de Menschwording van zijn Eengeboren oon, waarbij elk der drie Goddelijke Personen
zijn aandeel had : de Vader, die zijn eenigen
oon niet
spaarde, maar Hem prijs gaf voor ons ; de

oon, die

ichzelf ten zoenoffer aanbood ; de H . Geest, die 't wonderwerk der Menschwording in de Moedermaagd wrochtte .
Christus is alzoo God en mensch, twee naturen in de
eenheid des persoons .
Dan ziehier nu, om 't zoo to noemen, de eerste, de
groote ketterij, die dit Godswerk in 't hart zoekt to
treffen .
De leer der Ebionieten, door Arius in ouder tijden,
thans door Socinus hernieuwd, loochent de Godheid van
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Christus, en randt daardoor tevens het gansche Mysterie
der H . Drievuldigheid aan .

oo is door Vondel het verband gelegd tusschen het
voorgaande d . i. Christus' Geboorte, en deze catechetischpolemische uiteenzetting van het fundamenteele geloofsartikel : Een God in drie personen . - Na deze Inleiding
volgt het Onderwijs zelf en we
ie D e e 1, een soort van historisch overzicht omtrent de
leer eener Drievuldigheid bij Israelieten en Heidenen
v. 899 -957 .
Dan al aanstonds deze gewichtige opmerking .
Vondel volgt de wetenschappelijke gegevens zijner dagen. Of al zijn beweringen heden n6g steek houden ?
Of hij sommige punten niet al to nadrukkelijk als zeker
opzet ?

bovenal, of en in hoeverre die Israelietische en

heidensch-philosophische opvattingen strooken met het
zuiver Christelijk begrip der H . Drievuldigheid ? - ziedaar
zoovele vragen, waarop wij het antwoord hier niet behoeven to geven. Evenmin als het noodig is in bijzonderheden na to gaan, of de lange Aanmerkingen van
v . Lennep to dezer plaatse, wel genoegzaam de proef
kunnen doorstaan .
at van dat alles zij, Vondel doet nu eenmaal aldus ;
en 't is met hem, dat wij wijzen o . a . op v . go i
een' die kent, gekent wort en de kennis ; 1)

1 ) Misschien bedoelt Van Lennep het goed, maar dan is
zijne Aanm . bij dit vers recht onhelder . Hij zegt : «hier
ontbreekt een w.w . als b .v . is, heeft, bezit>> . Maar is : h%j,
die kent niet gelijk aan hij die de kennis heeft en bezit?
Klaarblijkelijk is hier «de kennis>> het kennen, zelfstandig
genomen .
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op v . 914
ij onderscheiden Godt in dry doorluchte straelen,
Den Vader, en den oon of 't oort, en oock den Geest.

op v . 941
Ferneel uit Plato stelt door 't helder licht van reden
In een', die 't al regeert, dry even eeuwigheden,
Het goet, 't verstant, en oock de ziel van 's werelts kloot ;
van welke ziel hij zegt v . 954, dat zij is :
nit 't verstant van 't goet gevloten,
zoodat zij van beiden voortkomt en astraelt» .
Met een lyrische ontboezeming en diepnederige bede
v . 956-965 wordt dit i e Deel afgesloten .
Het

2e

D e e l v . 965-1065 zou men kunnen noemen

de beantwoording der twee voornaamste opwerpingen
tegen dit Mysterie .
Het opent met eene korte redeneering v . 965-975,
die hierop neerkomt : de H . Schrift kent aan oon en
Geest « d'eigenschap en eer» d . i . het God-zijn en gevolglijk de goddelijke aanbiddingshulde toe v van Godt
den Vader» :

dus zijn zij God als de Vader .

Dan nu

rijzen twee bezwaren
Ten eerste : drie personen in een eenig wezen schijnt
iechtuit to strijden tegen de rede . Antwoord : het ware
begrip van persoon is bier het kernpunt.

Vandaar de

verzen 975 - 1035 .
Ten tweede : hoe dient men Gods inwendiige werking
van eeuwigheid op to vatten? Hier wordt voorop die
eeuwige inwendige werking Gods vastgesteld : din de
Keveneeuwigheit van Godt den Vader, en Godt den oone
en Godt den heiligen Geest> besproken ; eindelijk gege-

153
ven eene ebreedere verklaeringe, hoe de
oon van den
Vader, en de heilige Geest van den Vader en den oone
voortkomt ., Aldus volgens de oude kantteekeningen zelf .
Dit alles loopt van v . 1035-(1119) 1191 .
t Is in den
loop dezer verzen vooral, dat met de heilige geestdrift van
Vondels levendig geloof, ook het hoog,(.lichterlijk talent
van den wijsgeer-godgeleerde tot voile recht kotnt. 1 )
Deze beantwoording der opwerpingen bevat tegelijk de
uiteenzetting der rechtzinnige leer over deze eaertsgeheimenis> . Vondel bepaalt er zich bij, zoo zelfs dat hij,
naar eigen verldaring (v . 1179-1 ig1), de, ook hem welbekende, gebruikelijke vergelijkingen in cleze stof onaangeroerd laat ; maar liever in een
3e D e e I de gansche leer bondig en helder samenvat
1 ) Ik noemde het Sociniaansch gedicht van weinig beteekenis, wat de zaken betreft. Inderdaad, het eerste hoofdpunt van Vondel, persoon, raakt de schrijver met eens aan .
Met het tweede, Gods inwendige werking, neemt hij een soort
van loopje, gelijk men later nit eene aanhaling zien zal .
Verder : na een aanhef, als deze :
Ben diep gezoncken waen is swaerlijck to ontwennen,
$n no wil 't onverstant sijn misverstant erkennen, enz .
doet de Sociniaan, omdat Vondel ook van den heiden Plato
gewaagt, het voorkomen v. 8 9 - 97, alsof onze Joost allerlei
heidenschen onzin ophaalt, waarvan deze met geen woord
rept . Van 189-283 tracht de Sociniaan zijn eigen leer to
verdedigen, grootendeels door opeenstapeling van Schriftuurteksten, (lie alien door ongeveer dezelfde distinctie worden
opgelost en to niet gedaan, en die de man besluit met deze
lieflijkheid v. 279 :
Maer dat hij (Vondel) sich verschuil of diep in 't stof
verkruip,
Ber't weerlicht van dien vloeck hem in sijn ooghen druip,
Op datse toegeplackt, en nimmer weer ontsloten,
Hij 't scherp der Angel voelt, waerop sun verssens stooten .
Het geheele gedicht is 46o verzen groot .
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door de waarlijk meesterlijke vertaling van het Symbolurn
van den H . Athanasius 1), den beroemden kampioen der
H . Drievuldigheid tegenover de ketterij van Arius, v .
1191-1235 .
B e s 1 u it v. 1235 enz ., eerie opwekking, orrr ons aan
den H. Athanasius aan to sluiten, en, volgend op de door
hem geeffende heirbaan, veilig en recht, op to gaan tot
God, vluchtend alle godslasteraars, als in deze dagen zijn
Socinus, Ostorodt en Frans Davidis, v . i245
Een dryoneenigheit, dry hoofden, dry grimmassen 1 . . .
De hekeldichter, men ziet het, leeft op! - Tegenover
hen stelt hij nogmaals de heidensche oudheid (de «Sibillen»),
de oudvaders, de profeten der wet, en weder spottendhekelend besluit hij v . 1266
oo ziet men 't looter oort, van' t schuim der Ongodisten,
In assche, en enckel roock en smoock veralchemisten !

Hiermede is geheel de gang van Vondels O n d e r w ij s
ontwikkeld : 't moge, hoop ik, tot het verstaan van 's dichters verhandeling, recht bevorderlijk zijn .
Om dat begrip nog meer to vergemakkelijken, en door
Aanmerkingen aan den voet der biadzijden de lezing zoo
min mogelijk to bemoeilijken, Iaat ik hier enkele Aan-

1 ) Of dit Symbolum, aan Athanasius toegeschreven en
allerzekerst de voortreffelijke sainenvatting van zijn leer,
eigenlijk wel van then grooten Kerkvader is, wordt met
grond in twijfel getrokken . Naar de laatste gegevens dateert
het waarschijnlijk nit de 5e eeuw, en is rnisschien in uidGallie ontstaan .
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merkingen van meer algemeene strekking voigen . De eerste
is van historischen, de tweede van philosophisch-theologischen aard.
I . Jets over de ketterijen in zake de H . Drievuldigheidsleer.
Reeds spoedig zien wij in de geschiedenis der Kerk de
loochenaars van Christus' Godheid, en daarmede de aanranders der H . Drievuldigheid of de Anti-trinitariers
optreden ; aoo vroeg reeds, dat hunne bestrijding voor den
Apostel Joannes een der voornaamste drijfveeren was, om
zijn Evangelie to schrijven .
Bovenal had de Apostel daarbij op het oog de Ebionieten, ik zeg niet Ebion . Immers, of deze persoonlijkheid
wel bestaan hebbe, mag men tegenwoordig met grond
betwijfelen . De naam Ebionieten, eigenlijk een Joodsche
sekte, schijnt veeleer to danken aan een Hebreeuwsch
woord, dat armen of behoeftigen beteekent, en waarmede
die lieden roemden op hunne armoede, als navolgers der
eerste gemeente to Jeruzalem.
In de 4e Eeuw, ten jare 318, hernieuwde de trotsche
en eerzuchtige Arius to Alexandrie genoernde ketterij, en
wekte in het Oosten een verwoeden strijd . Dan de verdedigers der ware leer lieten zich niet onbetuigd : de
voornaamste en machtigste kampioen onder hen was ongetwijfeld de H . Athanasius de Groote (296 t 378) to
Alexandrie . In 325 werd op het Concilie van Nicaea
het Arianisme plechtig veroordeeld . De hoofdleider zelf
stierf eenigen tijd later een plotselingen en ellendigen
dood : helaas ! nog lange jaren overleefde hem zijn
godslasterlijke leer, en sleepte gansche volken in de
dwaling mee .
I n H e e r 1. d . K e r c k e III v. 40 spreekt Vondel
in voortreffelijke verzen volgenderwijze over Arius en
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diens leer.
(

« De zielverslinder»

of de duivel verkoos

Alexandrye>>
Arius, wel ter taele, en bisschop 1 ) op dees kust :
Een' die Godts perckement misduide en loos verdraeide,
En elck den kam afbeet en moedigh overkraeide
oort, door schriftgeleert beleit .
Tot smaet van Godt, het
Onwillekeurig denkt

men hier aan Rommelpot van 't

Hanekot (1626) : dacht Vondel zelf daaraan? 2 ) . . . .
Hij lochende verwaent in Hem d'eenwezenheit
En d'eveneeuwigheit met Gode, en, onder 't schennen,
Bestont zijn oonschap en de Godtheit los t' ontkennen,
En noemde Emanuel een schepsel in der tijt
Uit niet geschapen van den eeuwigen . oo bijt
De krokodil des Nijls den Heilant in de hielen,
Nasleepende eenen staert van menigh duizent zielen, 3 )
En steeckt, als Lucifer, de Godtheit naer de kroon .
In v . 120 van genoemd Boek lezen wij nog
O Athanazius, wat hebtge niet bezuurt,
En wat al smaet en smert verkropt zoo veele jaeren,
Om Jesus' Godtheit in haer luister to bewaeren!

1 ) Moller teekent aan blz . 170 : ,Arius was toen nog Been
bisschop2 ; ik voeg daaraan toe : ook later is hij 't nooit
geweest .
2) Over zulk bewust of onbewust terugzien op vroegere
gedichten bij Vondel kan men nazien Dr. G . Kalff : Ontstaan
en groei van Vondels gedichten. (Tijdschr. v. Ned. Taal- en
Letterkunde Dl .
VI).
3) De vergelijking aan den krokodil ontleend is rccht van
pas, dewijl de zaken hier to Alexandria thuis hooren .
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Hoewel, o goddelijcke, o overstrijtbre ziel,
U menigh helt en stut bij stut de Kercke ontviel,
Die toch, door Godts belofte en sleutelstoebetrouden, l)
De helsche maght ten trots, niet naliet stant to houden,
In eere en majesteit, terwijl Arius stonck,
iens ziel en ingewant in eenen poel verzonck . 2)
Over den verderen strijd tegen het Geloofspunt der
H . Drievuldigheid en tegen andere waarheden spreekt
Vondel in 't zelfde 3e B . V . 253 - 305 .
In de 16e eeuw rakelde Faustus Socinus (1539 f 1604)
het Arianisme, vermengd met andere dwaalleeringen, nogmaals op . Eigenlijk had zijn bloedverwant Laelius Sozzini
uit Siena (1525 f 1562) die reeds neergelegd in geschriften,
waarvan Faustus erfgenaam werd . Hoofdpunten zijn deze
Christus is bloot mensch ; de goddelijkheid, hem later geschonken, behoort tot zijn ambt, niet tot zijn persoon ;
alvorens in 't openbaar op to treden, voer hij eerst ten
hemel op, en ontving daar zijn ambt en lastgeving, en
tevens de volmacht, om zijne volgers zalig to maken . Te
recht schrijft daarom Mohler in zijn Symboliek : «der
Socianismus ist demnach ein Ruckfall in den Islam, Christus hat hier eine ahnliche Stellung wie dort Mohammed» .
De doop is in Socinus' oog een bloote ceremonie, meer
niets . Dit alles verspreidt licht over Vondels uitdrukking
V. 1249 : <<met recht een Turck to noemen> en zijne ge-

1) Sleutelstoebetrouden - Petrus en de Pausen, zijne opvolgers. Over dit woord zie men nader Moller, b1z . 171 .
2) Over den schrikwekkenden dood van Arius kan men
leze in elke Kerkgeschiedenis, Kirchenlexicon, enz . Te midden van den optocht, die hem Constantinopels Kerk gewelddadig wilde binnenvoeren, ontvloeide hem plotseling met de
ingewanden het leven .
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wijzigde

lezing :

< de dooppest>, zij 't ook dat to dier

plaatse niet rechtstreeks van Socinus sprake is, maar van
een zijner volgers, zekeren Christ . Ostorodt t

1611 .

Deze

Ostorodt was Sociniaan, Anti-trinitarier, en daarenboven
de richting toegedaan van die Socinianen, welke tevens
de leer der Anabaptisten of

ederdoopers huldigden . Hij

ijverde hoofdzakelijk in 't koninkrijk

evenbergen ; even-

als Frans Davidis, hofprediker, die van Lutheraan Calvinist, en ten laatste Sociniaan geworden was .
In 't algemeen vonden de Socinianen heftigen tegenstand bij de andere Reformatoren, gevolglijk bij de Gouvernementen : in evenbergen en Polen gelukte het hun
beter . Hoe 't hun in Holland verging, is boven reeds
aangestipt.
II . Philosophisch-theologische toelichting .
Men verwachte hier niet een diep of breed ingaan op
de leer der H . Drievuldigheid . Ik zoek alleen Vondels
voorstelling een weinig to vergemakkelijken, waar hij met
alien grond beweert, dat deze leer niet strijdig met 's menschen rede kan genoemd warden .
aar komt dit < Geloofshooftpunt> eigenlijk op veer ?
Een God in drie Personen m . a . w . drie Personen worezen
telend in een en hetzelfde
ezen . Dat wezen, het
Gods, is, krachtens zijn natuur, in elken zin, een en onverdeelbaar («ongescheiden ,> v . Logo) ; derhalve heeft
ezen in zijn
ieder Persoon een en hetzelfde Goddelijk
volheid : ieder Persoon is dus God, en toch is er maai
een God, dewijl er maar een eenig Goddelijk

ezen

bestaat en bestaan kan .
ezen «ongescheiden>, de PerMaar is het Goddelijk
sonen zijn aonderscheiden> (v . 1og1) d . i . hebben ieder
hunne «bijzonderheid» ; en wel z66, dat juist die persoonlijke bijzonderheid door den een aan den ander niet
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kan worden medegedeeld (v . io18) .
oo kan en moet
is
in
werklijkheid
ook,
Hij, die voortbrengt, heeten, en
de Vader ; terwijl het oon-zijn eigenaardig toekomt aan
Hem, die voortgebracht wordt, zoodat wederzijds wie
Vader is nooit als
kan gelden .

oon, en wie

oon is nooit als Vader

Hetzelfde moet gezegd worden van den

H . Geest, die voortkomt van Vader en
maar nooit of nimmer Vader of

oon to zamen,

oon kan zijn of

heeten .
iedaar dus drie wezenlijke en waarachtige abijzonderheden» ; ziedaar een drievoudig onderscheid, welk onderscheid niet eenvoudig is eene opvatting, voorstelling,
onderscheiding van onze menschelijke rede, maar een in
werklijkheid bestaand onderscheid in een

ezen, evenzeer

werklijk bestaande en voor iederen Persoon een en hetzelfde of gemeenschappelijk (communis)

ezen .

Derhalve, hier is geen spraak van een soortgelijk (of
<<diergelijck>> v . l0og) wezen en natuur, zooals bij den
mensch, waar b . v. «Jakob, Jan en Peter- (v. 982) wel
een zelfde of soortgelijke natuur, maar niet een en dezelfde
of identieke natuur hebben, en waar reeds dit oorzaak is,
dat zij van elkander niet slechts «onderscheiden> , maar
ook gescheiden» zijn ; vandaar zegt Vondel v . 1003 : 't Min
dry menschen in der daet,
Oock zelf ten opzicht van natuur en 's menschdoms staet .

M. a. w. ieder mensch is (men veroorlove mij dit zeldzame woord), een «zonderlingheit» v . 1092, een op zichzelf staand menschelijk wezen . Hebben wij alzoo in
«Jakob, Jan en Peter» drie menschen : in den Vader,
oon en Geest hebben wij niet drie goden, omdat een
en hetzelfde Goddelijk
ezen aan alle drie evenzeer
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gemeenschappelijk is : hier dus niet drie gescheidenen, of
enkelingen, of zonderlingheden 1), maar slechts een God .
Vondel drukt dit heerlijk uit door 't woord «eenwezenheits
v. io96 ; de drie blijven op zichzelven, en tevens
enckel in der daet,
Naerdien d'eenwezenheit der dry op 't wezen staet,
En by gemeenschap van het wezen : dat blijft enckel .
Niettemin hebben wij tevens drie <onderscheiden- of
bijzonderheden> ,

omdat Vader,

oon, Geest ieder zijn

eigenaardige, werkelijke, onmededeelbare <bijzonderheit»
of persoonlijke eigenschap bezit .
Dit zij genoeg over de eigenlijke geloofsleer .
at nu Vondel betreft, thans zal men begrijpen, waarom
hij v . 989 aanvangt met de bepaling en verkiaring van
't woord persoon
't oord wezen wijst op Godts natuur, die dry persoonen
Gemeen is. 't oort persoon wil, naer't gebruick, betoonen
$en zellefstandigheit van redelijcken aert
Die eigen is aen een byzonder ; en waarom hij al aanstonds de opmerking maakt, dat het
woord persoon, naargelang er sprake is van 't wezen Gods
of 't wezen des menschen, anders moet worden opgevat .

1) Dat <<zonderlingheit>> in v. 1902 aldus moet worden
opgevat, wordt bevestigd door v. 1134 :
Een drytal t'zamenlezen
Uit perlen, levert wel dry perlen aan een kroon,
Maar elck blijft zonderling .
en v. 116o : Het 66n-wezen-zijn of
De zonderlingheit blijft in dry byzonderheen .
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Bij de menschen wijst het wezen van een iegelijk reeds
het hem bijzondere; gescheidene en onderscheidene zijner
persoonlijkheid tegenover elk ander mensch aan ; bij God
ligt het onderscheidene en bijzondere der persoonlijkheid
niet in het wezen van Vader,
oon, Geest, dat een en
hetzelfde is voor alle drie, maar slechts in hunne werkelijke betrekking (relatio) tot elkander, d . i . het Vader-zijn,
het oon-zijn, het voortgekomen-zijn uit beiden als hun
wederzijdsche Liefde .
Vandaar kan ook noch de voortbrenging van den

oon,

noch de voortkomst van den H . Geest op eenige menschelijke wijze worden gedacht (v . 1021-1028) .

Reeds

hierom niet, omdat in 't menschelijke de zoon of de voortgebrachte in tijdsorde noodwendig later is dan de vader
of de voortbrenger ; terwijl het hier geldt de inwendige
werking (operatio Dei ad intra) van 't Goddelijk

ezen,

en deze inwendige werking en daarmede de voortbrenging
van den
oon, van alle eeuwigheid is . Eveneens is de
voortkomst van den H . Geest van alle eeuwigheid . Voortreffelijk is daarom het woord van Vondel ; «eveneeawigheit» v . 1059 1)
Al wat in Godt is heeft een eveneeuwigheit ;
en v. 1214
Dry persoonen zijn to gader
Alle eveneeuwigh en gelijck in glans en macht : het : «totae tres personae coaeternae sibi sunt et coaequales» van het Athanasiaansche Symbolum .

') Al beweert v. Lennep ook bij v . 943, dat het «om zijn
welluidendheid niet behoeft to worden aangeprezen .»

Vondels Bespiegelingen . III .

II
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Ook dit nog .
anneer de mensch zich een nakomeling verwekt, dan kan hij aan deze niet geheel zijn wezen
mededeelen, maar <<alleen wat zaets» v. ioo6 : door de
schepping eener ziel en hare verbinding met dat azaet>
vormt Gods macht alsdan een nieuwen mensch .
aar
echter God zich inwendig mededeelt, kan Hij, wiens
ezen volstrekt een en ondeelbaar is, niet anders dan
geheel zijn
ezen mededeelen, en zoo heeft de oon
noodwendig een en dezelfde natuur als de Vader of, naar
den geijkten term, is de oon medezelfstandig (consubstantialis) met den Vader .
Voorwaar, wel gaat dit alles 's menschen begrip en
verstand to boven : maar daarmede in strijd is bet niet ;
of liever, niemand kan bewijzen, dat bet met 's mensehen
rede strijdt . En toch, juist dat bewijs zou de ketterij
moeten leveren .
Overigens, d a t bet aldus is in de H . Drievuldigheid,
leert de Kerk en hare Kerkvaders en theologanten ; hoe
bet aldus is, ziedaar bet ondoorgrondelijk geheim !
aarvan Vondel to recht zingt v . 963 :
ie zulck een zee doorwaet, verzinckt tot over't hooft .
Hij is gezalight, die dit aenbidt, en gelooft .
Niettemin eenige onvolkomene, nadere verklaring geven
ons de Kerkvaders en godgeleerden ; en ook Vondel wijst
daarop in v . 1065-11go . In hoofdzaak komt dat hierop
neer.
God kent van alle eeuwigheid ichzelven of zijn eigen
ezen, m . a . w . Hij vormt ich een beeld van ichzelf,
oord
in voile volmaaktheid Hem gelijkend : dat is bet
des Vaders, diens volstrekt evenbeeld, juist omdat de
ezen of medezelfstandig met Hem is,
oon een van
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zooals Paulus het uitdrukt Hebr . I . 3 : <<qui cum sit splendor gloriae et figura substantiae eius», d . i . de weerglans
zijner beerlijkheid en het evenbeeld zijner zelfstandigheid .
Noodwendig (awie kan ons melden, hoe . . . v. 1125)
bestaat tusschen den Vader en zijn medezelfstandig Evenbeeld, den oon v . 1129 : een
treck, van wederzijde elckandre toegedraegen .
Hier straelt het onderling genoegen en behaegen
Eene onuitbluschbre liefde, een' Geest van lieflijckheit ;
Ben gloende liefde, die van geen van beide scheit,
aeruit zy voortkomt, als een derde in 't eene ezen,
Niet als een derde Godt .
iedaar de H . Geest, op zijn beurt medezelfstandig en
eveneeuwig met Vader en oon, m . a . w . God is de eenwezige, die van alle eeuwigheid in zijn medezelfstandig
Evenbeeld, den oon, ichzelven geniet en bemint .
Met dit al blijft ons het h o e dier voortbrenging van
den oon uit den Vader een geheim, en 't woord van
Isaias LIII. 8, herhaald Hand . d . Ap . VIII. 33, blijft
ook bier van toepassing : < Generationem eius quis enarrabit>> d . i . wie zal ons ijne voortbrenging en geboorte
verklaren ? En deze geboorte des oons in verband brengend met de voortkomst des H . Geestes uit Vader en
oon, erkent de groote Augustinus met treffende nederigheid : s elk het onderscheid is tusschen geboren word en
en voortkomen, wie zal dat, sprekend over de allesovertreffende natuur Gods, uitleggen? . . . Dat onderscheid
aangeven en verduidelijken, ik weet het niet, ik vermag
het niet, ik besef daarbij al mijne ongenoegzaamheid» . 1)
1) Contra Maximin L . II C . 14 . Quid inter nasci et procedere
intersit, de illa excellentissima natura loquens explicare quis
potest ? . . . . Distinguere autem inter illam generationem et
hanc processionem nescio, non valeo, non sufficio .
II*
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Ten slotte enkele ondergeschikte punten .
aar Vondel spreekt van den H . Geest, bezigt hij
gaarne het woord : straelen, zie v . 1022, 1086, 11og, 1124,
1130.
at hij daarmede bedoelt, kan niet twijfelachtig
zijn : de H . Geest komt voort nit de wederzijdsche liefde
van Vader en oon, en waar wij van liefde spreken, gebruiken ook wij telkens het beeld van vuur, brand,
gloed .1)
Dit laatste woord brengt ons tot de verzen 1043-1045
waarmede van Lennep, naar eigen bekentenis, vast zit ;
gelijk ook 't geval is met v . 1055, al poogt hij hier een
soort van verklaring to geven .
1) De voortkomst, zoowel van den oon nit den Vader,
als die van den H . Geest van Vader en oon, beet in de
theologie met een algemeen woord processio, in 't Hollandsch
zeer goed vertolkt door voortkomst . Meer in 't bijzonder
echter wordt de eerste uitgedrukt door genero en gigno en
hun passief, waarvoor zeer juist : teelen, baren, voortbrengen
met bet passief. Dan de theologische term, meer speciaal
gebezigd van de voortkomst des H . Geestes spirare en spirari,
welk Hollandsch woord daarvoor uitgedacht? Vondel kiest
daarvoor straelen, zoowel in transitieven zin (b .v . v. 1086),
als in intransitieven (b . v. v . 1122) zin genomen . Volgens den
H . Th. v. Aq. nu, Sunema theol . T . q. 36 a . i, heet de H.
Geest Spiritus (letterlijk : ademing) om de volgende reden
KNomen spiritus in rebus corporeis impulsionem quandam
et motionem significare videtur : nam flatum et ventum spiritum nominamus. lust autem proprium amoris (en de H .
Geest i s de zelfstandige Liefde), quod moveat et impellat
voluntatem amantis in amatum- . Vondel schijnt derhalve
zijn woord straelen gekozen to hebben met bet oog op then
zelfstandigen Liefdegloed van den H . Geest (als ik bet zoo
mag uitdrukken), welke liefde den Vader tot den oon en
den oon tot den Vader drijft en hen onafscheidelijk verbindt .
Hiermede hangt samen, dat de wijze van voortkomst van
den H . Geest gezegd wordt to zijn per amorem of voluntatem,
d . i . door de liefde of den wil, die van God den oon per
intellectum, door bet verstand.
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Toch is de zaak niet moeilijk . - Vondel bespreekt in
v . 1035 enz ., de inwendige werking Gods van alle eeuwigheid tot in alle eeuwigheid . Hij toont aan, dat Hij, die
is het ijn, <<de Geest>>, <het Leven>, eeuwig werkzaam
moet zijn in

ichzelven of v . 1049

Nootzaeckelijk in zich noit zonder werck (kan) wezen .
ie zich God ook maar een oogenblik <<werckeloos>>
(v . 1041) zou denken, zou daardoor de <<form>> scheiden

van de natuur, d . i . de natuur van het wezen, terwijl in
God deze een en 't zelfde zijn . En nu gebruikt hij eene
vergelijking (natuurlijk zwak en hoogst onvolmaakt) : vuur
is en blijft vuur, ook al kan het voor 't oogenblik zijn
<<gewelt>> en invloed niet op «iet van buiten» uitoefenen
niettemin in zich werkt het, en vlamt en v. 1045
Gloeit nochtans in zich al even sterck van binnen .
oo is het ook met God : al werkt Hij niet naar buiten,
in

ich is Hij eeuwig werkzaam,
beminnend, genietend .

ichzelven kennend,

Na deze vergelijking wordt de uitroep v . 1055

<<6

Ingloet,

ons to sterck!» zeer begrijpelijk . Ingloed, een Hollandsch
woord (zie J . H . v . Dale,
oordenboek), beteekent een
uiterst hevigen gloed, inwendig een en al gloed, en gevolglijk <<ons (menschen) to sterck>> om er in to staren,
laat staan daarin door to dringen .

Uitdrukkingen, die to

minder bevreemden, wanneer wij ons God denken : «gezeten zoo diep in 't grondelooze licht>, of naar Vondels
geliefkoosd beeld, als : <<der zonnen

on> .

ij spreken bier van eene vergelijking, door Vondel
ingevoerd in v . 1043 enz . In v . 1179 gewaagt de dichter
zelf van menige vergelijking, bij het onderwijs over de
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Drievuldigheidsleer van ouds in zwang ; echter doet hij
niets nicer dan die met een enkel woord vermelden, aangezien zij verlichten ja, maar eigenlijk niet bewijzen v . 1179
Dewijl geiijckenis het donckere eer verlicht,
Dan middaghklaer bewijst
Die vergelijkingen zijn ontleend aan : «zon, en bron, en
boom> ; vervolgens aan 's menschen ziel en hare krachten'
dryvuldigh in getal>, geheugen, verstand, wil ; eindelijk
aan < quickzilver, zout en zwavel :> die de <<stoffescheiders>>
of chemici overal nit elke stof weten to halen en « to
scheiden> en to «louteren» . De grondgedachte in elk
dier gelijkenissen is : in een zelfstandigheid drie dingen.
In de laatste «gelijckenis>> (volstrekt uit de oude doos,
en waarvan ik jets heb kunnen opsporen in Goudinus 1)
is bet punt van vergelijking heel zwak .
Van beter gehalte zijn boom, bron, zon, aldus opgevat
wortel, stain, vrucht, en toch maar een boom ;
bron, stroom, beck, en toch maar een water ;
zon (de lichtbron), straal, viam en toch maar een vuur
of zon 2 ) .
Nog beter en treffender is de gelijkenis ontleend aan
de ziel :
memorie, verstand, wil, en toch maar eenzelfde, geestelijke, en daarom ondeelbare zelfstandigheid .
') Vondel zegt ook III, v . 562 :
Quickzilver, zwavel, zout, gemengt in 't hart der dingen .
2 ) T e r t u l . Advers . Paxeam . (Migne, P. Lat. II, pag. 186)
cTertius a radice fructus e frutice, et tertius a fonte rivus
ex fluorine, et tertius a sole apex ex radio .» Dat apex,
eigenlijk de vlam-punt, geef ik terug door vlam : ook bij de
Lat. dichters wijst apex meermalen op een vlammetje.
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Deze vergelijking van de H . Drievuldigheid vindt men
nog schooner bij den H . Augustinus, waar hij spreekt van
de ziel, die kent (subiect), die zichzelve kent (obiect), en
daaom zichzelve bemint

1) .

Niettemin zijn en en blijven al die gelijkenissen hoogst
onvolmaakt, at hebben zij in menig geval hun nut : aldus
oordeelt daarover de H . Hilarius L. VII . 30.
Tot besluit .

-

Dat de leer over drie onderscheiden

Personen in 't Eene Goddelijk

ezen reeds in 't Oude

Testament op veelvuldige wijze, in meer of minder duidelijke bewoordingen wordt aangegeven, is voor geen
twijfel vatbaar ;

-

dat die leer aldaar op genoegzaam

afdoende wijze is voorgesteld, om gerekend to kunnen
worden tot een punt der algemeene geloofsleer bij de
Israelieten, is niet aan to nemen .
Met het eerstgezegde hangt samen de leer over den
Engel des Verbonds, van wien op menige plaats van 't
Oude Testament melding wordt gemaakt . Naar menige
uitdrukking des Bijbels zelven, en naar de algemeene leer
der Kerkleeraars, is die Engel Gods zoon zelf, de latere
Messias. In Exod . III . z enz . verschijnt Hij aan Mozes
in het braambosch (al staat ook in de Vulgaat-editie

Dominus of Heer in plaats van 't Hebr . Angelus of Engel),
en noemt Hij char

ichzelf :

a1k ben, Die ben» .

Ook

in Malach . III . i . wordt Hij vernoemd, en wel als de
Gezondene Gods (= des Vaders), die als de Heerscher,
naar wien men sinds lang uitziet, tot zijn tempel (in Jeruzalem) komt.
aarom ik van deze twee Schriftuurplaatsen ophaal ?

1 ) S . Aug . De Trinitate o . a . Lib . I

C . 12 enz .

168
Deels ter verklaring van v . 908-913, deels ter beantv . Lenneps noot bij v. 558 en 559, waar

woording van

Vondel, naar het hierboven gezegde, to recht en zeer
juist schrijft : Mozes
hoorde een Godtheit spreecken
In 's Allerhooghsten naem .
v . Lennep is niet op de hoogte der zaak : dat verklaart alles 1 ) .

1)

ie F r a n z e l i n, de Deo Trino see . person . Sect. I . Th . VI .

'~,
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TEKST EN OMSCHRIJVING .

Voor zijn Onderwijs plaatst Vondel deze 3 aanhalingen
I. loan . 5. <<In den hemel zijn dry, die getuigen, de
Vader, het

oort, en de Heilige Geest : en deze dry

zijn een» .
S. Augustijn in het eerste boeck tegen Maximin . < De
oon, en de H . Geest zijn een, om hunne
Vader, de
ondeelbare en een zelve natuur» .
<Daer
De zelve in het eerste boeck der Dry-eenigheit .
oons,
men d'eenigheit der Dryheit des Vaders, en des
en des H . Geests' onderzoeckt, wort nergens gevaerlijcker
gedwaelt, nochte iet arbeitzaemers onderzocht, nochte iet
vruchtbaerders gevonden» . ijne Inleiding besluit hij met de treffend vrome bede
Godt, het waerachtige licht, verlichte alle heilgeerige harten met d'afstraelende genade van zijnen Heiligen Geest,
op datze de waerheit kennende, in die kennisse getrou
volharden, en Godt den Vader, Godt den oon, en Godt
den Heiligen Geest, een zelven Godt, in het eeuwige
licht aenschouwen mogen, .

ONIDER

IJS VAN IIET GELOOFSHOOFTPUNT
DER

H, DR EENIGHEIT .
875

88o

Ter Lang gewenschte tijd 1 ) quam Godt nit zijnen troon
Te voorschijn in zijn bloet, 2) den mensch geworden oon,
Toen Godt de oon, wiens lof alle eeuwigheit verduure,
I3et lichaem aanschoot, en ich zelf met ons natuure
Door eenen bast (zoo ras de Geest der Godtheit wrocht
In 't lichaem van de maeght, dat zuiver vat) verknocht ;

Een ongehoort verbant, van nieniants brein begrepen,
Van geen vernuft gevat, hoe kloeck, hoe scherp geslepen .
Schoon Iibions scholier, Socinus, dit beschimpt,
De heerlijckheit van Godt den oon bepaelt, en krimpt,

885

Gelijck een' mensch, ontbloot van Godts oneindigh
De zellefstandigheit der Godtheit, noit volprezen ;

ezen,

1 ) In B esp . 5c B . staat : eMaar nu ten derdemael :> . . .
2) Bloet = natuurlijke afstannueling . oo leest men ook
H e e r l. d . K e r c k e I v. 139 van Isaak : ueenigh bloeb>, en
van Christus zelven Altaergeh . III v . 249
oo wiesch Godts bloet de zielen, toen het riep :
Het is voltoit ; en gaf den geest . . . .

4
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IN
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PER

H . DRIEEENHEID .
Eindelijk, ten dage zoo lang reeds ingewacht, trad God 875
als nit hot grondelooze licht van zijn glorietroon to voorschijn in zijn natuurlijken Eengeborene, zijn menschgeworden

oon : - toen namelijk die

oon, God gelijk

de Vader, (en wiens lofprijzing daarom in de eeuwen der
eeuwen dure!) met het menschelijk lichaam zich omkleedde ;
en in den stond, waarop God de H . Geest in den schoot 88o
der Moedermaagd, dat vat van ongerepte reinheid, zijn
work volwrocht,

ichzelf met onze natuur verbond en

op 't innigst verknochtte . Eene vereeniging, tot dat oogenblik ongehoord, nooit in 's menschen brein opgekomen,
nooit of nimmer door eenig vernuft, hoe fijn ook gescherpt,
begrepen of to begrijpen .
el is voor Ebion, en liens leerling (in later dagen),
Socinus 1 ),

deze leer een voorwerp van spot en schimp :

hij, die de heerlijkheid van Gods

oon binnen grenzen

sluit en als inkrimpt ; en, Hem gelijkmakend aan een gewoon mensch, lien
oon 't oneindig goddelijk
ezen
d . i . de nooit volprezen zelfstandigheid der Godheid, ont- 885
zegt en ontrooft, terwiji hij Hem niettemin de eer, aan
God alleen verschuldigd, blijft toekennen . ' )
1 ) Over Ebion en de Ebionieten, alsook over de 2 Sozzini's
en hun leer zie b1z . 155 en 157 .
2) Kortweg : hij, die Christus verkleint en als inkrimpt tot
een mensch, voor wien hij niettemin de goddelijke aanbidding vordert .

172
Dewijl hij Hem nochtans met godlijcke eer vereert ;
oo wort door d'eer des oons de Vader geschoffeert,
En Jesus bij gevolgh ten afgodt trots en stouter

89o

895

Verheven, hooger dan voorheene oit Heidensch outer
Verheven wert : want lijdt de Godtheit nimmermeer
Dat iet beneffens haer de hooghste en opperste eer
En prijs ontfang', zoo wort met recht geensins geleden
Dat Christus, als een Godt, alom worde aengebeden .

Maer d'eer komt Godt den
oon, als een onscheidbaer lot
Van dien oneindigen eenwezigen, met Godt
Den Vader en den Geest, eenzelve
ezen t' zamen,
En onderscheeen in dry, betekent door dry naemen .

De Joodsche Filo 1) bout de Dryheit op dien grout .
goo De groote Maimon spreeckt met hem uit eenen mont .
y stellen een' die kent, gekent wort, en de kennis ; 2)
aerin hen Albo volght en natreet, zonder schennis .
oort,
y geven Godt den oon den titel van Godts
Daer Godt het al door schiep, en dat van geen geboort, 3)

oort quam teelen
go5 Gelijck de Vader weet, die niet dit
Naer menschelijcken stijl . oo veel Rabbijnen scheelen

1 ) Over Philo en wie verder hier genoemd worden kan
men v . Lennep naslaan .
2)
Rennis = het kennen, zie b1z . 151 n . i .
2) Geboorte is hier actief genomen = teelen, voortbrengen ;
in passieven zin geldt het van den oon, den Eengeborene
des Vaders.
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Bemerkt Socinus dan niet, dat, door aldus de goddelijke
eer aan den bloot menschelijken zoon to bewijzen, de
eer van God den Vader schandelijk wordt aangerand ?
dat gevolglijk de Christus trotsch en stout tot een afgod
wordt verheven, hooger dan ooit to voren eenig heidensch
afgod op 't outer werd gesteld ? Immers, kan de Godheid 890
nooit of nimmer dulden, dat de hoogste en opperste eer
en lofprijzing aan eenig wezen nevens haar worde gebracht
zoo kan

ij, en kunnen ook wij, niet lijdelijk toestaan,

dat de Christus van Socinus als God alom worde erkend
en aangebeden .
Daarmede is niet gezegd, dat de goddelijke aanbid- 895
dingshulde Christus niet toekomt . Integendeel, zij komt
Hem toe, en wel als het rechtmatig aandeel van den oneindigen Eenwezige ; en dus oak Hem toebehoorend, die
met den Vader en den H . Geest een en 't zelfde
ezen
deelt, zij dat
ezen ook onderscheiden in drie Personen,
door drie namen beteekend .
Op then grond bouwt zijne leer der <<Dryheit>> de
Joodsche geleerde Philo van Alexandria 1) ; met hem spreekt 900
uit een mond de beroemde Ben Maimon van Cordova 2) ;
beiden stellen : een, die kent, een, die gekend wordt, en
(als derde) de kennis.

Trouw volgt in hun voetspoor
in later tijd het Joodsche gemeentehoofd van Montreal,

Jozef Albo 3 ) .

ij alien geven aan den

den titel van Gods

oon van God
oord, door 't welk de Vader alles

schiep, en die niet op zijn beurt een uit Hem geborene
kent 4), zooals het geval is met den Vader, die zijn eeuwig 905
1) Omstreeks 30 of 20 vodr Chr. geboren .
z) In de 12e eeuw.
s ) In de rye eeuw.
4 ) D . i. de oon brengt niet weder een oon voort, gelijk
de Vader Hem zelven voortbracht .
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91o

915

In Christus Godtheit, noch Messias titel niet .
Dit is d' aertsengel, Godts gezant, die wijdt gebiet,
Verlosser, Bethels Godt, aan Amrams zoon verscheenen,
Uit eene doorne haegh ; een engel, die voorheenen
Hen uit Egypte leidde, en met zijn aengezicht
Voorheentrock ; die genaeckt bet heilige gesticht
Des tempels .

Vraegh 't vernuft der schranderste Kabaelen :
y onderscheiden Godt in dry doorluchte straelen,
Den Vader, en den oon of 't
oort, en oock den Geest .
y zien de mooghlijckheit, dat Godt zich op de leest
Des rnenschdoms passe, en zich met ons natuur bekleede .
De Thalmud eigent hem Godts hooghsten titel mede,
Den naem, by geen Hebreen to noetnen onverschoont ; 1)

') Onverschoont. Allerwaarschijnlijkst ziet Vondel op het
verbod, waardoor het aan geeu Israeliet, ook niet bij de
schriftuurlezing in de Synagoge, geoorloofd is den naam
Jehova uit to spreken . Of dat oudtijds inderdaad verboden
was, blijft een vraag (zie K i r c h e n l e x i c o n) . In alle geval Vondel doelt hierop . Maar hoe zijn versregel to ver$taan ? - Behoort aonverschoonb> bij naam > dan is de zin
geen Israeliet mag dien naam «onverbloemd' (aldus v . Vloten)
d . i . anders dan verbloemd uitspreken b. v. door Adonai
(= mijn Heer) to zeggen . Maar hoe komt men tot zulk
eene beteekenis voor 't woord «onverschoont» ? -- Of moet
men verstaan : geen Israeliet snag dien naam uitspreken
tenzij hij daartoe eene verschooning of verontschuldiging
hebbe en kunne indienen . Dit geeft ten minste een goeden
zin, en strookt met menig ander verleden deelwoord met
actieve beteekenis, als : ongestreden - zonder gestreden to
hebben, onverdiend, onbezonnen, enz . Ook een man van
't hoogste gezag, waar het Taal- en Vondelstudie betreft,
achtte deze verklaring zoo goed als de eenig mogelijke, en
in overeenstemming met de leer van taalkenners als de Vries,
to inkel, C. H . den Hertog enz .

17 5
oord teelde, schoon geenszins naar menschelijke wijze
en begrip .

Hoevele Rabbijnen, die van hen niet ver-

schillen, en eveneens de Godheid erkennen van des Heeren Gezalfde (= Christus), en in den beloofden Mess-Las
't

oord des Vaders huldigen !

Hem zien zij in den

910

Bonds-engel, Gods gezant, den Heerscher bij uitnemendheid, den Verlosser, den God door Jacob to Bethel aanbeden, en later verschenen aan Mozes, Amrams zoon, in
't vlammend doornebosch ; Hem in den Engel, die Israels
yolk uit Egypte geleidde en lichtend vooruitging ; en die,
naar Malachias' profetie, eerlang Jerusalems tempel, zijn
tempel, zal binnentreden . 1)
Ondervraag de venuftigste en schranderste leeraars der
Kabbala of van 't critisch onderzoek : ook zij onderscheiden in God drie gloriestralen : den Vader, den
oon of
't

oord, en den Geest .

dat God

at meer is, de rrlogelijkheid, qr5

ich passe op de leest der menschheid en op-

trede als mensch, bekleed met 's menschen natuur, baart
hunne geene moeilijkheid . Ja, zelfs : de Talmud, die de
leeringen der beroemdste Rabbijnen bevat, kent en eigent
aan den Messias Gods hoogsten titel toe (Jehova, den
naam, waarvan het uitspreken zonder bijzondere reden
den Israeliet verboden is), en ziet, hoe de profetieen als
met den vinger het tijdstip der menschwording Gods
aanwijzen . 2)
1) Men zie het vroeger gezegde over den Engel des Verbonds b1z . 167.
ie naleest Genes.
VIII, ii enz . en
I, 11, 13, Exod. III, 2 enz ., Malach . III I, zal zich de
verschillende uitdrukkingen : <<Godts gezant ; die wijtgebiet
(= Dominator) ; Bethels Godt» enz ., en v. 9o8--913 gemakkelijk verklaren.
2) V. 920 : En ziet den tijt, die Godt met ijnen vinger wijst.
at Vondel bedoelt is zeker niet twijfelachtig : de wijze van
zeggen heeft moeilijkheid .
onder met v. Vloten to lezen :
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En ziet den tijt, die Godt met zijnen vinger toont .
Hoe kan d' erfvijant der Dryeenigheit met reden
Dan drijven, dat dit punt der Dryheit den besneden .
Ten aenstoot dient en van Messias kroon vervremt ;
Naerdien de Kabalist, en Thalmud dit bestemt,

925

En inenigh grijs Rabbijn, die, blijde op Davids zangen,
Messias tegengaen, op 's Vaders troon ontvangen,
Aanbidden, eeren, en Hem offeren 1) ; terwijl
De jongste Joden stout veraerden van lien stijl :
Gelijck d' erfvyanden der Godtheit van Godts oone,

Verbastert van den stijl der Vadren, met dees kroone
Van doornen Christus noch verdrucken en zijn licht,
Omdat natuur en reen voor dees geheimnis zwicht.
ie door zijn reden dit geloofspunt wil beseffen,
Dat niet met reden strijt, maer hooger staet to treffen
935 Dan menschelijck vernuft en reden schieten kan,
Die overschrijt verwaent en reuckeloos den ban
En merckpael, hem gestelt bij Godt, die ons van boven
ijn waerheit openbaerde, op datwe haer gelooven,
Gelijckze op den pilaer der waerheid, zijne Kerck,
94 0 Gehouwen, eeu op eeu den afgront valt to sterck .

930

«den tijt, dien», kan men verstaan, of wel : de Talmud voorziet het tijdstip, dat den op aarde rondwandelenden Godmensch zal aanwijzen ; of, beter wellicht : ziet, hoe de profetieen als met den vinger het tijdstip dier omwandeling
Gods aanduiden . Recht helder is het vers niet.
1) Vondel doelt hier op de zoogenaamde Messiaansche
Psalmen, o .a . op Ps . io9, vooral v. is «De Heer heeft gesproken tot mijnen Heer : zit aan Mijne rechterhand.»
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dit alles zoo, hoe kan dan Arius en alien, die als
erfgenamen zijner vijandschap tegen de H . Drieeenheid zijn, hoe kunnen zij met grond zoeken door to drijIs

920

de

ven, dat dit geloofspunt der Drieeenheid den besnedenen
Israelieten een steen des aanstoots is en hen vervreemdt
van Christus en zijn Koninkrijk ? Aangezien Kabbalisten
en Talmudisten en zoo menig in de wetenschap vergrijsd
Rabbijn deze leer bijstemmen, en, Davids profetische
zangen blijde jubelend, den Messias tegemoet streven, Hem

925

als Davids zoon en troonopvolger inhuldigen, Hem aanbidding, eere en offers brengen, terwijl hunne jongste
afstammelingen boud en stout ontaardden van die leer en
stijl .

at meer is, geheel verbasterd van den geest hun-

ner voorvaderen, zoeken dezen, als en met de erfvijanden
oons, nog heden ten dage met
van de Godheid des
deze kroon van doornen den Christus en zijn licht to
onderdrukken, enkel en alleen omdat dit Geheim 's menschen bloot natuurlijke rede to machtig is.

930

ant, in

werkelijkheid, alwie door de bloot menschelijke rede dit
hoofdpunt des Geloofs wil doorschouwen, dat wel niet
met de rede strijdt, maar toch to hoog staat, dan dat
menschelijk vernuft en verstand het ooit kunnen bereiken :

935

die overschrijdt verwaand en roekeloos den ban en grenspaal hem gesteld door God, die van omhoog ons zijne
waarheid openbaarde (niet opdat wij ze zouden begrijpen,
maar) opdat wij ze nederig zouden aannemen en gelooven, gelijk ze daar, gehouwen op den pilaar der waarheid, d . i . de Kerk, eeuw in eeuw uit, de aanvechting
der onderaardsche machten tart .

94.0

Dit over de Joodsche leeraars . - En de wijzen onder
de heidenen ?

Vondels Bespiegelingen . III .

12

178
Ferneel nit Plato stelt, door 't helder licht van reden,
In een', die 't al regeert, dry even eeiiwigheden,
Het goet, 't verstant, en ook de ziel van 's weerelts kloot .
By 't goet verstaet hij Godt den Vader, die dit groot

945

Gebou van heinel, aerde en zee, en alles stichte :
Eenvouwigh, onbeweeght, en, boven al 't verlichte
Verstant gerekend, rijck in alles, overvloeit
Van goedertierenheit .

't Verstant, dat eeuwigh bloeit,
Ontspringt oirsprongkelijck van dezen goeden Vader,
95o Gelijck een glansrijck licht, nit alley glanssen ader,
De zonne, en dit verstant is een verstandigheit,
Die, goddelijck van aert, met reden wort gezeit
De beste oon to zijn van 't beste goet des grooten .
De ziel der weerelt, nit 't verstant van 't goet gevloten,
Gelijck
een strael van 't licht, straelt sterck met haeren strael
955
Door alles, onderhoudt en zielt het altemael.

Genade, 6 Godt, genade indien wij Uwen zetel
Den troon der Godtheit, der Dryeenigheit, vermetel
Genaecken durven in dat ongenaeckbre licht ;
96o Het menschgeworden oort, Emmanuel, to dicht
Bespiegelen ; to diep Uwe aertsgeheimenissen
Grondeeren, daer al 't brein der wijsten in kan missen .
ie zulck een zee doorwaet, verzinckt tot over 't hooft .
Hy is gezalight, die dit aenbidt, en gelooft.
Men deelt al water is rechtmaetigh in twee leden,
965
In ongeschapenheit en in geschapenheden .
De Schepper is alleen eene ongeschapenheit .
Ontkleet nu oon en Geest van deze Majesteit :
oo zijn ze geensins Godt, maer bloote schepselingen,
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Hoor Plato : hij stelt (naar zijn uitlegger Jean Fernel 1)
enkel door 't helder licht der rede, in een eenig

ezen,

dat het al beheerscht en regeert, drie even-eeuwige persoonlijkheden t . w . het Goed, het Verstand en de iel
der wereld . Door het Goed verstaat hij God den Vader,
die zelf volstrekt een en onbewogen, dit groote gebouw 945
van hemel, aarde en zee met al wat het bevat stichtte, en
die, onberekenbaar rijk boven al wat het licht des verstands zich aan rijkdom kan denken, overvloeit van zucht
tot weldoen . - Vervolgens het Verstand, dat eeuwig 't
voile leven geniet, en dat ontspringt van dezen Vader
der algoedheid als van zijn waarachtigen oorsprong, gelijk 950
het glansrijk licht ontspringt aan de zon, bron van alle
licht ;

dit Verstand is een kenvermogen, dat goddelijk

van aard, met grond mag heeten de beste
voortreffelijkste, dat de groote Vader bezit .

oon van 't
Eindelijk de

ereldziel, gevloten of voortkomend uit het Verstand
van het Goed (gelijk een straal voorkomt van 't licht)
straalt sterk en machtig en levenwekkend met haren straal
door alles, onderhoudt alles, bezielt alles .
En thans . . . . Genade, o God! genade, indien wij thans,

955

al to vermetel, het wagen, uwen zetel zelven, den troon
der Godheid, der Drieeenheid, in dat ongenaakbaar glorielicht opgesteld, to genaken ; het menschgeworden

oord,
den God-met-ons, al to dicht to bespiegelen ; al to diep 960
uwe Aartsgeheimenissen zoeken to peilen, waarbij al het
verstand der wijzen dreigt to falen .
Immers, wie zulk
een zee doorwaden wil, verzinkt tot over 't hoofd : zalig
is slechts hij, die nederig aanbidt en in eenvoud geloovig
aanneemt!
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Hiermede nader ter zake.
1 ) Geneesheer van Hendrik II v . Frankrijk .
12*
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Die wezen en natuur van Godt to leen ontfingen ;
oo werden we in den naem der schepselen gewijt,
Gewasschen op de wont .') Maer dit besluit bestrijt
Alle onbesmette blaen, die oon en Geest to gader
Bekleen met d'eigenschap en eer van Godt den Vader .

975

De dwaelinge in het punt der Godtheit is gewoon
Haer kracht to scheppen nit den naem of 't woort : persoon ;
De Kerck to lasteren, als een die Godt durf deelen,
Een rechtuit strijdigheit en weerspraek bekrackeelen, 2)
oo menighmael zy dry in 't eenigh
ezen stelt,

98o

En dry persoonen in een Godtheit noemt en telt .
Het onbeslepen brein verbystert, weet niet beter
Of dry persoonen zijn, als Jakob, Jan en Peter,
Oock dry gescheidenheen, en volght Fotinus vaen,
Of d'Arriaensche vlagh, al lang aen 't ondergaen .

1) d . i . oo worden wij gedoopt in den naam van God
den Vader en van ijne twee schepselen, oon en Geest.
. 's oordenboek 2) Bekrackeelen . Naar de Vr . en t.
twisten over. Toch schijnt er hier iets meer in dat woord
to liggen t .w. de bepaalde zucht om bet van de tegenpartij
to winnen en zijne meening staande to houden . -'tKomt
ook voor v . 1908 .
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Alwat is en wezen heeft onderscheidt men to recht in 970
twee deelen of leden : in ongeschapenheid en in (tal van)
geschapenheden. Ongeschapen is alleen God, de Schepper
van al wat geschapen is .

Ontzegt men nu aan

oon en .

Geest het ongeschapen-zijn, bet teeken en sieraad der
Opper-majesteit, zoo houden zij op God to zijn en worden bloote geschapenheden, die (gelijk alle andere schepselen) wezen en natuur van den Vader-Schepper als een
leengoed ontvangen .

oo worden wij gevolglijk op de

doopvont rein gewasschen en geheiligd in den naam van
loutere schepselen, eene gevolgtrekking volstrekt in strijd met
het zuiver en onvervalscht woord der H . Schrift, dat aan
beiden,

oon en Geest, al de goddelijke eigenschappen des

Vaders en de daarmede verbonden Godsvereering toekent .
Vanwaar dan de dwaling omtrent de leer der H . Drie- 975
vuldigheid ? Die dwaling spruit grootendeels voort uit het
begrip Persoon, en zoekt hare kracht in de verkeerde
opvatting van dat woord . Op then grondslag belastert zij
dan de ware Kerk, als waagt deze het, God in deelen to
scheiden, en jets staande to houden, dat rechtstreeks indruischt tegen het begrip zelf van Gods
dus zichzelf weerspreekt :

ezen en dat

zoo dikwijls namelijk die Kerk

drie stelt in 't eenig
ezen en drie Personen telt in een 980
Godheid. Vanwaar die lastering? Het bloot menschelijk,
ruw natuurlijk en nog ongeslepen verstand, 't spoor bijster
bij zulk geheim, weet niet beter, of drie personen zijn
altijd, zooals bij drie menschen (Jacob, Jan, Peter) bet
geval is, niet alleen drie van elkander onderscheiden, maar
ook gescheiden en dus drie afzonderlijke wezens ; en bet
volgt daarom de vaan van Photinus, den ketterschen bisschop van Sirmium, of de vlag van Arius van Alexandria,
wier dwaling omtrent de natuur van Christus reeds lang
ondergegaan is .
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ie dit verstroien ziet van Christus Kerk en leden
Op 's blinden leitsmans spoor verbijstert, zonder reden,
Schept lust, om elck door 't licht, dat nit Gods boeckstaef straelt,
Te toonen, hoe 't verstant misleit wordt en verdwaelt .

't oort wezen wijst op Godts natuur, die dry persoonen
Gemeen is . 't oort persoon wil, naer't gebruick, betoonen
Een zellefstandigheit van redelijcken aert,
Die eigen is aen een byzonder 1 ) . Nu verklaert
Het licht van reden, hoe ons oordeel en gedachten
De dry persoonen in de Godtheit anders achten,
Dan in dry menschen, als men elcks natuur beduit.

Het wezen van den mensch is eng bepaelt, en sluit
ich in zijn' kleenen ring, niet wijder nit to breiden :
En hierom is de mensch alleen niet onderscheiden
Van andre menschen door zijne eigenschappen, maer
Deze eigenschappen zijn oock van elckandre klaer
En in der daet gedeelt . Hoewel in dry genooten,
Jan, Jacob, Peter, een natiutr is ingegoten,
Hun dry gemeen, noch zijn 't dry menschen in der daet,
Oock zelf ten opzicht van natuur en 's menschdoms staet .
ant mits geen vader al zijn wezen me kan deelen
Aan d' afkomst, maer alleen wat zaets, bequaem tot teelen
oo moet het volgen, dat geen zoon van dezen stam
De zelleve natuur des vaders naer zich nam,
Maer slechts een diergelijcke nit d' andere is gesproten .

1 ) Vertaling van : persona est substantia rationalis individua .

1 83
ie intusschen ziet, hoe die dwaalleer scheuring brengt 985
in Christus' Kerk, hare leden verstrooit, en redeloos het
verkeerde spoor van hun verblinden leidsman opdrijft
hem wordt het een lust, om, bij 't licht, dat straalt uit
Gods geschreven woord, aan een ieder duidelijk to maken,
hoe 't menschelijk verstand wordt misleid en van de
waarheid verdwaalt .
Hiertoe bedenke men het volgende . -'t oord ezen
wijst op de natuur van God, die aan drie Personen gemeenschappelijk is . 't oord Persoon echter beteekent 9go
(naar 't gewone gebruik) eene met rede begaafde zelfstandigheid, eigen aan een bijzonder d . i. aan een op
zichzelf staand wezen of individu . Dan, nu zegt ons het
licht der rede onmiddellijk, dat (en hoe) wij, bij onze
oordeelkundige opvatting, de drieheid van personen in de
Godheid ons geheel anders denken dan de drieheid bij
menschen, als wij elks natuur d . i . drie menschelijke naturen beduiden . Immers, het wezen van den mensch is 995
nauw begrensd en als in een kleinen ring besloten, die
voor verdere uitbreiding onvatbaar is ; vandaar dat de
eene mensch van den ander niet enkel onderscheiden is
door zijne bijzondere eigenschappen, maar die eigenschappen zelve zijn zichtbaar en werkelijk van elkaar onder- loon
scheiden . ijn ons Jan, Jacob, Peter, ook al drie natuurgenooten, aangezien elk hunner een zelfde natuur bezit :
niettemin zij zijn in werkelijkheid drie menschen, zelfs wat
betreft hun natuur, zooals die natuur in de menschheid
bestaat .
ant, vermits geen vader zijn geheel wezen aan
zijn afstammeling kan mededeelen, maar slechts een weinig
zaads, ter voortteling geschikt, zoo volgt noodwendig, dat 1005
geen zoon een en dezelfde natuur met den vader deelt,
maar slechts een zelfde of soortgelijke, gesproten uit die
des vaders .
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ioio Des menschen wezen, dus bepaelt en afgesloten,
Is dan Been zelve in veel persoonen, met gees schijn ;
Dies Peter, Jacob, Jan dry enckle menschen zijn.
Maer anders is 't met Godts natuure, waardigh 't eeren
ant in dit ezen, dat geen wijze oit kon grondeeren,
1015 $envouwigh, onbepaelt, en eeuwig, daer staen al
De dry Persoonen, schoon zy dry zijn in getal,
Op 't eenigh wezen vast, met elcks byzonderheden,
Die onmedeelbaer zijn, en waerlijck onderscheeden :

1020

1025

1030

En hierom telt men geen dry Goden, een' voor een',
Gelijck dry menschen in Jan, Jacob, Peter, neen ;
Naerdien Godts oon niet is geteelt van God den Vader,
En God de H . Geest niet straelt 1 ) van twee to gader,
Den Vader en den oon, door 't snijden van 't geheel
In zijn dry stucken, waervan elck Persoon een deel
Of derde deel geniet ; noch cock door of to vloeien,
Gelijck in aenteelt, daer al 't menschdom by blijft grocien ;
Noch door voortbrengen als d' afzetsels van een roos ;
Maer door een wondere, onuitspreeckelijcke, altoos
Verborge en eeuwige medeelinge in het wercken

Van 't loutre ezen, daer geen verziende in kan wercken
Den oirsprong, 't midden, noch het eindt .
Dus blijft het wis,
Dat hier niets anders dan een zelve wezen is
Des teelers, en van het geteelde, en voortgekomen .
ie dit begrijpt, zal voor het woort persoon niet schroomen .

') Straelt . Over dit woord zie men b1z. 164 n .

I.
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's Menschen wezen, aldus bepaald en beperkt, is der- 1010
halve niet een en hetzelfde wezen, gemeenschappelijk aan
meerdere personen (geen schijn daarvan!), maar Peter,
Jacob, Jan zijn drie enkele, op zichzelf staande, gescheiden
en onderscheiden menschen . Geheel anders is het met
ezen van God . Hier, in dit goddelijk
de natuur of 't
ezen (dat geen wijze ooit kon doorgronden, en dat 1015
eenvoudig, onbegrensd, eeuwig is), hier deelen de drie
Personen alien, schoon waarlijk drie in getal, evenzeer in
een en hetzelfde

ezen : ieder echter met zijne bijzondere

eigenschap, welke eigenschap nit haar aard onmededeelbaar is en werkelijk onderscheiden van de persoonlijke
eigenschap der anderen . Gevolglijk kan men bier niet drie
goden tellen, zooals in Jan, Jacob, Peter drie menschen . 1020
Immers, is God de

oon ook al geteeld van den Vader,

en komt de H . Geest ook al voort van Vader en oon
to zamen : zulks is niet het gevolg van een snijden, waardoor hot geheel in drie stukken wordt gedeeld, zoodat
elk Persoon een derde van het goddelijk

ezen bezit ; 1025

ook niet van eene afscheiding en afvloeiing van zaad, als
waardoor de voortteling van 't menschelijk geslacht bestaat ; ook niet van een voortbrenging of voortzetting,
gelijk geschiedt bij het enten van een afzetsel der roos .
Neen ! hier heeft plaats eene working, die is eon algeheele
mededeeling van 't
ezen zelf, wondervol, onuitsprekelijk,
altoos verborgen, dagteekenend van alle eeuwigheid, gelegen in 't werken zelf van het

ezen, dat niets dan 1030
ezen is, en waarin, ook de verstziende onderscheid, nosh

opeenvolging van begin, midden, eind kan bespeuren . En
aldus staat hot vast, dat bier (in elk der drie Person en)
niets anders is, dan een en hetzelfde

ezen ; 't voile
ezen der Godheid, gemeenschappelijk aan den teler, het

geteelde en den uit beiden voortgekomene .

ie deze

1 86
1035

Behalve 't woort persoon `) dient noch een tweede steen
Van aenstoot uit den wegh genomen, eer wij treen
In 't heiligh perck, om Godts Dryeenigheit to stercken .

Geen, die verstant gebruickt, kan Gods inwendig wereken
Ontkennen, naerdemaei een
ezen, daer geen end
1040 Van wijsheit, goetheid, macht en kracht wordt in gekent,
Niet werckeloos in zich van eeuwigheit kan duuren :
ant wie dit lochent, scheit de form van haer natuuren .
Dat is onmogelijck. Schoon vier geen waslicht smelt,
Noch iet van buiten, daer 't op arbeit met gewelt :

1045 Het gloeit nochtans in zich al even sterck van binnen .

Bedenck nu nit uw kracht, met opgespannen zinnen,
Hoe 't eeuwigh, krachtigh, en almaghtigh, en alwijs,
En eenigh
ezen van de Godtheit, rijek van prijs,
Nootzaeckelijck in zich noit zonder werck kon wezen,
1050 En hoe in Godt niets is, dat na g ) quam opgerezen :

ant d'eigenschappen in Godts
ezen, noit vol-roemt,
En die men hierom recht zijne eigenschappen noemt,
t ) Bij v. 1034 teekent v. Lennep aan : «ik twijfel of het voor
hen, die 't vroeger niet begrepen, door de verklaring van
at
Vondel veel begrijpelijker is geworden>> . -- Antwoord :
Vondel zeggen wil over het woord persoon, heeft hij recht
duidelijk gezegd, al wordt het Jan en alleman niet duidelijk ;
het mysterie, als dusdanig, heeft hij niet begrijpelijker gemaakt : daarom is het juist een mysterie .
2 ) na = naderhand of later bijgekomen .
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leering eenmaal holder heeft gevat, hem zal hot woord

Persoon niet meer afschrikken .
Dan, behalve dat woord Persoon, is er nog een tweede 1035
steen des aanstoots, die nit den weg client geruimd, om
ongehinderd in 't heilig strijdperk to treden, en daar Gods
Drieeenigheid to verdedigen en to handhaven .
Niemand, die zijn verstand gebruikt, kan ontkennen, dat
in God eene

inwendige werking bestaat, aangezien een

ezen, wiens natuur is het voile

ij n en dat bijgevolg

is de levende
ijsheid, Goedheid, Macht en Kracht, on- 1040
mogelijk van eeuwigheid werkeloos kan bestaan .
ie dit
mochte loochenen, zou in God de werking scheiden van
het

ezen, wat (naar 't vroeger gezegde) in God eene

onmogelijkheid is 1 ) .
't Is er eenigszins mede als met het vuur : ook al werkt
dit niet naar buiten, b . v . al smelt het Been was of oefent
het zijn gewelddadigen invloed niet uit op eenig voorwerp buiten zich : het gloeit niettemin met voile kracht
in zichzelf.
elnu, span uwe zinnen en al de kracht van 1045
uw denkvermogen in, en bedenk dan, hoe 't ecuwig, krachtig en almachtig, en alwijs, en eenig

ezen der Godheid,

alle lofprijzing overwaardig, noodzakelijk in zich nooit zijn
kon zonder werkzaamheid, en hoe daarbij in God niets
is, dat vroeger of later in Hem opkwam .
ant de eigenschappen in 't nooit naar voile waarde 1050
geroemde
ezen Gods zijn (en juist hierom noemt men
1) V . 1042 . In strikten zin verstaat men door natuur het
wezen zelf, in zooverre dit het verwijderd princiep is der
werking, door forma het rechtstreeksch princiep der werking :
vandaar <<natura operatur per formam>>, de natuur werkt
door haar form .
elnu, wie de eeuwige, inwendige werking
Gods ontkent, scheidt in God de form van haar natuur
m. a. w, de werking van het
ezen, die toch in God ('t is
reeds herhaaldelijk gezegd) een en hetzelfde zijn .
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ijn een en 't zelve, die van 't wezen niet verschillen,
Noch in zelfkennis, noch in wijsheit, maght en willen
1055 Al form, al louter Godt . o Ingloet 1 ), ons to sterck !
Hoe nit men dit ? Godt zelf is Godts inwendigh werck .
Dit werck en
ezen zijn al teffens . Hoe men 't nader
Bemercken wil, hier is geen vroeger, nochte spader .
Al wat in Godt is, heeft eene eveneeuwigheit .
io6o «teen oogenblick Godts werck van 't eeuwigh
ezen scheit
<Hoewel ons zwack begrijp dat voorstelt, als in orden, 2)
En 't een na 't andere moet uitgesproken worden
- ant 's menschen overlegh eischt tijt oin voort to gaen
«Godts werckzaem
ezen heeft noit werckeloos bestaen>> .

1065

Dat levendigh verstant stont eeuwigh ingetogen, 3)
1$n ingespannen, om met alle zijn vermogen
ich zelf en zijnen aert t' aenschouwen, in den ring
Der Godtheit, onbeweeght in dees bespiegeling .
Dat enckel eenigh, Godt, in ich alom geprezen,

1070 Bespiegelde gerust

ich zelven in zijn
ezen,
Van eeuwigheit, en broght in dees bespiegling 't

oort,

1 ) Ingloet . ie blz . 165 .
2) in orden = in volgorde, volgreeks .
3) De inwendige werking is een feit in 't Goddelijk ezen,
volgens v. 1038 enz . Hoedanig is die inwendige werking?
iedaar, wat Vondel aan de hand der groote Kerkleeraars,
nu eenigermate toelicht in v . 1065-1179 . - De Sociniaansche dichter maakt zich ervan of met deze verzen, 319 :
Ofschoon hoog-draventheyt nu weyde sonder toom,
En pickende als de Specht op eenen dickken Boom
Haer selven moede maeckt ; of iemant diep wil dringen
In Gods inwendig werck, met sijn bespiegelingen,
In d'eeuwige geboort, en spiegel weder-schijn,
Of hoe van eeuwigheyd dus onderscheyden zijn
De Vader, Soon, en Geest eens wesens met elkander,
ien sulcks to peylen lust, ik laet dat voor een ander .

1 89
ze Gods

eigenschappen) een en 't zelfde onderling en

verschillen niet van 't

ezen zelf, noch in zelfkennis, noch

in wijsheid, macht, willen .

ij zijn al form, al louter God .

O Gij, inwendig een en al gloed, ons menschelijk begrip 1055
to sterk ! Hoe moet, hoe zal ik het uitdrukken ? Hoe anders dan : God zelf is Gods inwendig werk : werk en wezen
zijn hier to gelijk en een'. En wat poging men ook doe,
om hierin dieper door to dringen, hier bestaat noch vroeger, noch later :

< Al wat in God is, 't is alles evenzeer
van eeuwigheid ; geen oogenblik is Gods werk van Gods io6o
ezen to scheiden . Moge ook ons zwak begrip ons de
zaken voorstellen als in een volgreeks, en moeten wij ook
't een na 't ander uitspreken, naardien 's menschen overleg tijdsruimte eischt, om voort to gaan : - in God zelven
is en blijft het : Nooit of nimmer heeft Gods
ezen werkeloos bestaan !> 1)
iedaar de niet to loochenen grondwaarheid . - Kun- io65
nen wij ons eenig denkbeeld van die inwendige werking
Gods vormen ? Verneem hoe de Vaders en de Kerkleeraren spreken .
Dat nimmer sluimerend, altoos levendig verstand stond
van eeuwigheid gekeerd in
ichzelf en in gespannen aandacht, om met al zijn vermogen zichzelf en zijn eigen
aard to beschouwen in den grenzeloozen ring zijner Godheid, onbewegelijk verloren in deze godwaardige bespiegeling. Dat enkel eenig, God, alom in
ichzelf alle verheerlijking waardig, bespiegelde in volle rust van eeuwigheid
ichzelven in zijn
zelfbespiegeling het

ezen, en teelde inwendig in deze 1070
oord d . i . een beeld, Hemzelf in

') V. 1095-1065 staat in de eerste uitgave, met aanhalingsteekens gedrukt.
aarvan zij de vertaling zijn, beb ik
tot heden niet kunnen achterhalen .

tgo
Een beeld, Hem zelf gelijck in glans, inwendigh voort,
En dat nootwendigh Godt, ijn Vader, moest gelijcken .
Geen spieglaer kan zich zelf in eenen spiegel kijcken,
1075 Of by kent teffens in het spiegelkristalijn
En glas zich zelven, in een' levendigen schijn.
Gelijck teelt zijns gelijck . oo zeght men ook met reden :
Hy is, als waer by uit zijn aengezicht gesneden,
Den vader gansch gelijck . oo ziet men een manier,

io8o lien' aert in plaet en print, een' ommetreck, een zwier .
Godt ziet then eenigen en eigen uitverkoren,
Natuurelijcken oon, en eeuwigh eerstgeboren,
En noemt Hem zijnen oon, een' oon, die Hem behaeght,
En daer de vaderschap met recht haer' naem afdraeght,
1085 Gelijck de zoonschap neemt haer' oirsprong van den Vader . 1 )
at straelden deze beide, onscheibaer hecht to gader

Verknocht, toch anders dan den Geest der liefde, een' gloet
Des Vaders en des oons van wederzy gevoedt?

1) Allereerst slaat dit op de verhouding tusschen den 1eII
en 2eII Persoon der H . Drievuldigheid ; dan ook op aarde
vinden vader- en zoonschap daar hun oorsprong en benaming, volgens Eph. III 15 . <ex quo omnis paternitas in
coelis et in terra nominatur~ .
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glans en heerlijkheid gelijk, en dat niet dan Hem gelijken
kon en moest, daar het niets anders was, dan de uitdrukking van de kennis, welke de Vader van
ichzelven had .
Evenmin kan een spiegelaar zichzelf in den spiegel be- 1075
kijken, of hij kent meteen in 't helder kaatsend kristal
zichzelf in het levend afbeeldsel. Gelijk teelt zijns gelijk.
oo zegt men ook met grond :

die zoon is als uit zijns

vaders aangezicht gesneden, zoozeer gelijkt hij op zijn
vader .
oo vindt men in plaat en print terug heel de
wijze van zijn, den aard, den omtrek en de gelaatsuitdrukking 1) des afgebeelden.
io8o
God ziet alzoo

ijn beeld, dien eenigen, met Hem zoo

innig verbondenen en boven allen in alles uitverkorenen 2),
dien natuurlijken en van alle eeuwigheid eerstgeborenen
oon, en noemt Hem dan ook zijn
oon, den oon, in
wien Hij zijn welbehagen neemt ; en van wien het vader- 1085
schap (en ook alle vaderschap op aarde) met recht den
naam ontleent, gelijk ook het zoonschap zijn oorsprong
neemt van den Vader . Hoe kon het anders ? Moesten
deze twee, Vader en

oon, zoo innig hecht aan elkander

verbonden, iets anders uitstralen (voortbrengen) dan den

') wier (ook in 't meervoud, alsmede 't werkw. zwieren)
is echt Vondeliaansch . Hoe ik er toe kom daarvoor op deze
plaats «gelaatsuitdrukking>> to zetten, zal men eenigermate
bevroeden, zoo men denke aan Lucifer V . 113 :
't

De redelijcke ziel komt nit zijn tronie zwieren .
oord zwier bet. eigenlijk : draai, wending enz.

a) Uitverkoren. Heeft Vondel hier gedacht aan Isaias
LIII.
<Electus meus>> ? vergelijk Matth . III, 17, «in wien Ik mijn
welbehagen heb genomen< . - In alle geval, van keuze door
vrijen wilsakt kan hier geen spraak zijn : noodwendig en
van eeuwigheid is Gods eenige oon zijn uitverkorene boven
allen, die ooit door aanneming zijne zonen mogen heeten .
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Dus openbaerden zich in een alom gespreiden
109o En 't eenigh wezen, dry al teffens 1 ) ongescheiden,
Doch onderscheiden, elck door dry bijzonderheen .
Geen zonderlingheit deelt nochtans dees dry van een .
Een wezen deelt zich mede aen dry byzonderheden.
De dry, bij zich bestaende, 2 ) in geen vermenging treden,

1095 Maer blijven op zich zelve, en enckel in der daet,
Naerdien d' eenwezenheit der dry op 't
ezen staet
En by gemeenschap van het
ezen : dat blijft enckel :
Dat spatte noit van zich, gelijck een vonck, een sprengekel
Van eene vlamme spat .

') Teffens beteekent : terstond, to zamen, eveneens of evenzeer (Kiliaen «ook seffens, simul, pariter») .
z) De dry by zich bestaende, De volgende opmerking kan
ij weten het : ieder
bier een eigenaardig nut hebben.
Persoon is God : toch zijn er geen drie goden maar slechts
een God. Dan nu is God : de door- ich-bestaande, de Eeuwige enz . ; elke Persoon is derhalve evenzeer de door- ichbestaande, de Eeuwige enz. Dan, aangezien dit alles berust
op het gemeenschappelijk en voile deelen in een en hetzelfde
ezen, zoo kan men wel spreken van drie mede-bij- ichbestaanden, drie mede- of eveneeuwigen, enz ., schoon niet
van drie eveneeuwigheden : vandaar later v . 1203 :
Alle even eeuwigh, geen dry eveneeuwigheen :
Dit is niet in tegenspraak met v . 942 : in dat vers geeft
Vondel niet de Christelijke leer, maar vermeldt de leer van
Plato, volgens diens uitlegger ~Ferneel>> .
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Geest der liefde, dat is den gloed van Vader en
oon,
van weerszijden uitgaande, van weerszijden eeuwig gevoed?
Op deze wijze openbaarden zich in Een, die de Alom- 1090
ij n 1), drie Personen, to

wezenheit is en alleen het voile

gelijk ongescheiden en toch onderscheiden van elkander
door ieders bijzonderheid . Nochtans men versta de zaak
goed : niet her opzich-zelf staan (als ware elk een afzonderlijk wezen) scheidt deze drie : integendeel, een en
hetzelfde wezen, deelt zich to gelijk geheel en al mede aan
drie, terwijl elk dier drie zijne bijzondere eigenschap heeft .
Deze drie clan ook, elk evenzeer God als bestaande door
zich zelf, treden als personen niet in eenige vermenging,
maar blijven om de onmededeelbaarheid hunner persoonlijke eigenschappen op zich zelf, en zijn tevens een enkel Io95
op zich zelf staand wezen (d. i. een God), omdat die
eenwezigheid der drie werkelijk geworteld staat op de
voile gemeenschap van een en dezelfde natuur . Die natuur
of dat wezen blijft enkel en geheel : 't gaat daar niet mede
als met een vuurvlam, waarvan vonken of sprankels spatten .
1) Alwezenheit is Vondels woord II v . 909, waar hij leert,
dat God door zijn
ezen alone tegenwoordig is . 't Eenigh
ezen vertolk ik hier door «alleen het voile
ij n,> . Vondel
zegt van God, dat Hij is -66n, enckel en alleen» II v . 417542 en herhaalt dit in allerlei vormen . Hij bedoelt er mede
God is een (simplicitate seu unitate essentiae suae spiritualis)
d . i . in God is geen sanienstelling, welke ook ; enkel (unus
singularitate) d. i. God is een op zich zelf staand wezen, van
alle anderen gescheiden en onderscheiden ; alleen (unus numero of unicus) d . i . in tegenstelling van meervoud : er zijn
niet meerdere goden, maar er is slechts een God . Door dat
alles komt Gode alleen toe het voile
ij n, of is Hij in ieder
opzicht : het eenig
ezen. - Vondels uitdrukking v. Io9o
den alom gescheiden vindt verklaring in IV . 459
Geen wezen kan men ons betoonen, of de tijt
Besluit het in zijn ronde, of 't spreit zich overwijt
oo wijt als d'eeuwigheit, en voor en na onendigh .
Voudels Bespiegeliugeu . III.
I3
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Hier is een vlam, een licht,
lroo hen puure louterheit, gesloten vast en dicht ;
hen loutre eenvouwigheit, een Godtheit puur en simpel ;
hen effen aenschijn, dat geen kreucken zet, nosh rimpel . 1 )
Al Godt en Godtheit ; een gelijckheit in dry een,
En een in dry : naerdien d' eenwezenheit hier geen
1105 Dryvuldigheit ontkent, maer aenhoudt die to kroonen
Door ongescheidenheit, al hoort men dry persoonen .

111o

Maar eer wy verder gaen omzweven in then ring 2 )
Der Godtheit : luister eerst, hoe Gods bespiegeling,
En beelt, en 't straelen van de liefde dezer beiden
Noit iemant buiten Godt, het eenigh Vezen, leidden . 2 )
Godts zellefkennis teelt van eeuwigheit Godts beelt,
Maer geenen tweeden Godt : want Godts zelfkennis scheelt
Van Godt niet, neen geensins : die staen gelijck en effen .
Godts zellefkennis en bespieglen en beseffen

1115 Is Godt en Godtheit, en oock anders niet dan dit ;

Dewijl d' eenvouwigheit, gekroont in 't hoog bezit,
1) weefde Vondel hier voor den geest hph . V . 27 . «hcclesiam, non habentem maculam aut rugam» d . i . de Kerk
(Gods beeld), die vlek, noch rimpel, noch iets soortgelijks heeft .
2 ) Ring der godheit vindt men ook v. 7067 . Men herinnere
zich : God is een cirkel enz. ; dat, dunkt me, is reeds voldoende verklaring. ie ook v . 1150 .
2 ) D . i . alles blijft hier eene werking in en binnen het
ezen Gods (ad intro) ; aldus komt Vondel tot eene nieuwe
voorstelling der zaak.
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Neen, hier is een vlam, een licht, een pure ongemengd- iioo
heid, ondeelbaar vast en ondoordringbaar dicht gesloten ;
een louter

ij n ; een Godheid en niets dan Godheid ;

een effen aanschijn, vrij van kreuk en rimpel . Kortom,
alles is hier God en Godheid : en deze is eene gelijkheid
van

ezen, in drie Personen een, een in drie : omdat

de «eenwezenheit>> (of het 66n-

ezen-zijn) de drievoudigheid niet ontkent, maar veeleer aan de drievoudigheid 1105
haar hoogste, geheimnisvolle glorie bijzet, juist door de
ongescheidenheid des
ezens, die de drie als met een
kroon omvat. 1 )
Maar eer wij verder gaan omzweven in then ring der
Godheid : vernemen wij eerst en merken wij wel op, hoe
en de bespiegeling Gods, en 't voortbrengen van zijn
Beeld, en 't voorkomen van beider Liefde, hoe dat alles
is de inwendige werking der Godheid, en het ons nooit 1110
buiten Gods
ezen voert.
Inderdaad : Gods bespiegeling en zelfkennis (wij zagen
het) teelt van alle eeuwigheid Gods Beeld, maar daarmede niet een tweeden God .
aarom niet ? Omdat Gods
zelfkennis niet onderscheiden is van Gods
ezen zelf,
driewerf neen 1 deze zijn volstrekt een en hetzelfde m . a . w .
Gods zelfkennis, zelfbespiegeling, zelfbesef is God en Godheid, en ook niets anders dan God .
het vroeger gezegde) :

Immers (naar al
Gods eenvoudigheid en volstrekte 1115

eenheid (de kroon van alle volmaaktheden, die wij Hem
') Van v . iron of hoopt Vondel de synonyme uitdrukkingen op, en geeft zich alle moeite, om dezelfde idee in
allerlei vormen to gieten. Gevolglijk is het dwaas, hier to
veel to willen opdiepen of spitsvondig to willen uitleggen .
oo b . v . is : «Een Godtheid puur en simpeb, = een Godheid, en niets dan Godheid ; maar wat is dit anders dan :
Al Godt en Godtheit, ?
elfs voert zijn pogen hem nu en
dan tot iets, dat op pleonasme gelijkt.
13 *
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Geen t' zamenvoeging lijdt, noch ongelijcke trappen,
En d' effene eenheit blijft in form en eigenschappen .
Nu ziet gy, dat Godts oon des Vaders afdruck is,

1120 Die naer den Vader zweemt 2) door zijn gelijckenis .

oo kentge alree een tweede : en waerom dan naer reden
De derde in 't
ezen van de Godtheit niet geleden,
Mits d' onderlinge treck van Vader en van oon
Niets anders straelt 2 ) dan Liefde in eenen zelven troon?

1125

ie kan ons melden, wie uitbeelden, hoe in 't baren
Des Vaders oogen op des oons gedaente staeren,
En d' oogen van den oon op 't minzaem aenschijn van
Den Vader? Noem eens wie then treck bedencken kan :
Een treck, van wederzijde elkandre toegedraegen .

')
2)

weemt is eenvoudigweg : gelijken, overeenkomen
Straelt wordt hier transitief gebruikt .

met . .

197
als eigendom toeeigenen 1) duldt geen samenvoeging, geen
graden van meer of min : wezen, form, eigenschappen, 't
is alles in God gelijkelijk een . Gij ziet het dus, Gods
oon is de afdruk des Vaders en zweemt door die

II20

gelijkenis naar den Vader : zoo kent men dus in 't eene
ezen een tweede .

aarom dan, naar 't geen de rede

eischt, niet een derde daarin aangenomen, vermits de
onderlinge trek, die Vader en
oon op 't innigst verbindt,
niets anders straalt dan liefde, op een en denzelfden
troon der Godheid ?
ie, wie zal ons het stralen dier Goddelijke Liefde
melden ?
ie ons uitbeelden, hoe, bij het voortbrengen
des
oons, de Vader in verrukking op lien Eerst- en
Eengeboren staart ; hoe de oogen des oons op 't minzaam aanschijn van den Vader !
ie is hij, die zich then
trek en zucht van liefde kunne denken, eene liefde van

1 ) Gekroont in 't hoogh bezit . Vondel stelt II V. 273 als
eerste eigenschap Gods diens <eenvouwigheit- (Simplicitas),
zoodat in God, een geestelijk
ezen, op geenerlei wijs «t'
zamensmilting» of vermenging bestaat, gevolglijk en in werklijkheid evenmin « onderscheit- of deeling mogelijk is, zij 't
ook, dat ons menschelijk brein b . v. Gods eigenschappen als
Kverscheiden> opvat . Tot deze «eenvouwigheit» Gods keert
de wijsgeer-dichter telkens terug : die eenheid van 't Goddelijk
ezen geldt hem niet enkel als eerste eigenschap II V . 272 :
d' Eenvouwigheid van 't Godt gemoetme en zweeft vooruit ;
maar ook als de Kroon, de opperste spitse, de alles omvattende ring van 't geen wij Gods eigenschappen noemen,
Vandaar V . v. 1105 :
maer aenhoudt die to kroonen
Door ongescheidenheit ;
en v. 1116 b1z . 194 :
Dewijl d'eenvouwigheit, gekroont in 't hoogh bezit,
d . i. die de Kroon draagt van al de volmaaktheden of bezittingen van 's Allerhoogsten
ezen.

1125

ig8
1130 Hier straelt het onderling genoegen en behaegen

Eene onuitbluschbre liefde, een' Geest van lieflijckheit,
Een gloende liefde, die van geen van beide scheit,
aeruit zy voortkomt, als een derde in 't eene
ezen,
Niet als een derde Godt .
Een drytal t' zamenlezen
1135 Uit perlen, levert wel dry perlen aen een kroon,
Doch elck blijft zonderling. Of nu de naam persoon

ich drymaal achter een laet in de Godtheit stellen,
Dat kan alleen wel dry byzonderheden stellen,
Maer geen dry Goden, want in 't
ezen vindt men niet
1140 Dan eenen Godt : hoe net onze eigen wijsheit schiet :
Hoe fel bet onverstant op 't slot der Dryheit dondert,
Het drymael heilighste, van smetten afgezondert .
Al enckel een is 't wat in top hierboven staet ; 1 )
Al Godt en niet dan Godt : een toon, een zelve maet,
ezen : den gelijckheit
In eenen oceaan van onwaerdeerbre rijckheit .
Godt is dan louter een in dry : en wie dit vat,
Gelooft dat Godt, van Godt geteelt, van God niet spat,
Van eeuwigheid gezet bij d' andre stoelgenooten .

1145 E6ne overeenkomste in bet

1 ) Men vergelijke dit v. 1143 met v . 1162 :
Maer geen dry Goden, neen : een Godheit staet hierboven,
Oprecht gesproken ; ik heb met beide verzen moeilijkheid .
De eenvoudigste en beste verklaring dunkt mij nog deze :
Dat er slechts een eenig God is, ziedaar het hoofdpunt in
de beschouwing der Godheid ; deze waarheid beheerscht in
ede Godheid alles en vat alles in haar samen : natuur of
zen, form, eigenschappen, drievoudigheid van Personen ;
kortom, in de H . Drieeenheid staat in top Gods eenheid in
ezen en getal . - Of onder de verzen 1141-1144 daarenboven nog een beeld schuilt, waardoor de H . Drievuldigheid
vergeleken wordt met een (burg-) ,slot>>, < hecht en dichtu
(v. 1141), dat de eenheid als vaan in top voert, en to vergeefs beschoten en gerammeld wordt, laat ik onbeslist : men
oordeele zelf .
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weerszijden elkander toegedragen ? Hier wekt wederzijdsch 1130
genot en welbehagen eene onuitbluschbare liefde, den
Geest zelven van al wat liefde lieflijks heeft ; een gloeiende liefde, onafscheidelijk verbonden met den Vader en
oon, van wie zij voortkomt als een derde in 't eene
ezen Gods, schoon niet als een derde God .
Nog eenmaal : Kiest men uit paarlen een drietal uit, 1135
zoo verkrijgt men we drie paarlen voor een kroon, maar
elke parel blijft een parel op zichzelf . Daarentegen, laat
zich het woord persoon ook al driemaal achtereen tellen
in de Godheid, dat geeft weliswaar drie door hun persoonlijke eigenschap onderscheidenen, maar niet drie goden
want in het

ezen vindt men slechts een God, hoe juist 1140

onze eigen wijsheid dit ook trachte to vatten, of (omgekeerd) hoe fel 's menschen onverstand het slot der Drievuldigheid bestorme en rammeie, dat driewerf heiligste 1 )
vrij van alle smet, zoo van onheiligheid, als van onwaarheid.
at bier in top staat en 't hoofdpunt blijft, is 't louter
enkel Een, is God en niets dan God : een toon, een 1 145
maat, een overeenkornst in
ezen ; een gelijkheid in een
Oceaan van onwaardeerbaren rijkdom. De slotsom is dus :
God is loiter een in drie .

ie eons heeft begrepen, wat
met deze uitdrukking wordt bedoeld 2), neemt geloovig
aan, dat God (de

oon), van God (den Vader) geteeld,

van 's Vaders Godheid

ich niet afscheidt, maar van

1 ) Ilet drymael heiliqste van v. 1142 zinspeelt niet onwaarschijnlijk op het «Sanctus, Sanctus, Sanctus, van Is .
VI, 3. en Apoc . IV, 8 ., toegepast op de <Dryheit» der Personen .
2) En wie dit vat beteekent natuurlijk niet : wie dit Geheim begrijpt : immers dan ware het geen geheitn meer . Het
beteekent : wie beseft, wat bedoeld wordt als men zegt : <<God
is een
ezen, gemeenschappelijk aan drie Personen», hij
ziet in en gelooft ook . . . .

2 00
II5o

oo blijft de ring van Gods volkomenheit gesloten
De Dryheit sluit rich hecht en dicht in een . ij lijdt
Geene inbreuck, noch gevoelt geen' onderlingen strijt,
Maer staet in eeuwigheit. Belieft het U, tre nader ;
De waerheit schroomt niet . Vraegt vrypostig : at's de Va(ler?

1155

at anders dan Godt zelf, die eeuwigh is geweest?
at is de oon? Godt zelf, niet anders .
at 's de Geest?
Godt zelf, en anders niet. oo hoort gij, hoe dry naemen,
Geen bloote klancken, maer betekenaers, to zamen
lien Godt betekenen, dat wonderlijck Dryeen .

116o De zonderlingheit blijft in dry byzonderheen . ')
ij noemen Vader, oon en Geest, alom to loven, 2)
Maer geen dry Goden, neen : een Godtheit staet hier boven .
De zellefstandigheit is een, al telt men dry
Persoonen . Dunckt u, dat hier strijdigheit in zy ?

1165 Gansch geene : indien wij dees zelfstandigheid slechts buiten
De dry Persoonen recht nadencken, dan besluiten
y billijck, dat ons dry en een geensins misleit :
ant dry Persoonen zijn maar een zelfstandigheit .
De dry zijn een, en een is niet dan dry, die duuren .
') In v. 1092 luidde datzelfde :
Geen zonderlingheid deelt nochtans dees dry van een
d . i . 't ijn geen drie op zich zelf staande wezens .
2) Alom to loven heeft veel van een rijmlap ter wille van
het volgend vers
. . . . «een Godtheid staet hier boven .,,
oo vindt men nog enkele bijstellingen die weinig zeggen :
wie ze, nit eerbied voor Vondel, epitheta solemnia wille
noemen, moge dit vrij doen .
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eeuwigheid ink Vader
zelfden troon der

en Geest zetelt op een en den- i15o
Godheid . 1) Aldus blijft de ring van

Gods volkomenheid alom gesloten ; aldus sluit ich de
Drieheid hecht en dicht ineen ; aldus is ij onaantastbaar
voor alle inbreuk van buiten, noch is van binnen in Haar
onderlinge tegenstrijdigheid : maar staat

ij vast en on-

wrikbaar in eeuwigheid !
Verlangt gij nog meer ? Tree gerust nader : de waarheid
kent geen schroom . 2) Vraag vrijmoedig :
't Antwoord luidt

at is de Vader?

at is Hij anders dan God zelf, die van alle eeuwig- 11 55
heid is?
at is de
oon ?
ederom, God zelf, niets
anders .
at is de Geest? Nogmaals, God zelf en anders
niet. Gij hoort het dus : drie namen, en die geen bloote
klanken zijn, maar iets werkelijks aanduiden, beteekenen
to zamen Een God, den wonderlijk Drie-eene . De «zonderlingheit>,, of het 66n- ezen-zijn blijft ook bij de
drieheid der Personen .
Vader,

ij noemen drie, alom to loven, ri6o
oon, Geest ; drie goden noemen wij niet : daar-

boven staat een Godheid .

De zelfstandigheid is een, al

zijn de Personen drie in getal . Meent gij dat hierin eene
tegenstrijdigheid ligt? Niet de minste.
Indien wij goed
nadenken over Gods elfstandigheid (en dus inzien, dat 1165
deze zelfstandigheid of 't
ezen Gods slechts een kan
zijn) ; dan komen wij tot de rechtmatige gevolgtrekking,
dat drie en een ons niet op een dwaalspoor voert : omdat

') Stoelgenooten . v. Lennep keurt dit woord af. Blijkbaar heeft
hij niet gedacht o . a . aan Apoc. III, 21 . « ie verwonnen
zal hebben, hem zal ik geven met Mij to zetelen op mijn
troon, zooals ook Ik verwonnen heb en met mijn Vader
zetel op den troon Gods>> .
2 ) Hier begint een soort van Catechismus-les, en wel als
herhalingsles, in vraag en antwoord .
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Nu zegh : wat vindt gij in het tellen ? dry natuuren ?
Hier is maer een natuur ; of vint gij wezens? neen .
E6n ezen is er. Vindt gij hier zelfstandigheen ?
E6n zellefstandigheid . Of vindt gij godtlijckheden ?
o Neen, een Godtheit, waert gediend en aangebeden .

1175 Gij zeght : ick telle hier het een niet, maar de dry .
at zijn deze anders, zoo men 't inziet op een ry,
Dan een natuur alleen, een eenigh enckel
ezen,
E6n zellefstandigheid, een Godtheit noit volprezen ? ? -

Dewijl gelijckenis het donckere eer verlicht, 1)
i18o Dan middaghklaer bewijst, heb ik het zeil gezwicht
Op zulck een' afgront, en hier schaers gelijckenissen
Geleent van zon en, en bron, en boom ; noch wou ik vissen
Uit krachten van de ziel, dryvuldigh in getal ;
Noch uit quickzilver, zout en zwavel, overal

1185 Dry stoffen nit een stof to louteren, to scheiden
Door stoffescheiders 2) kunst. Gelijckenissen leiden
eerstrevers kommerlijck naer d' aertsgeheimenis,
aervan Godts boeck en Geest 3) een onderwijzer is.
ant zoo 't geschapen licht to sterck valt om zijn klaerheit :
119o
at oogh verdraeght den glans van d' ongeschape waerheit?
1 ) Over de gelijkenissen, bij 't onderwijs der Drievuldigheidsleer vaak in gebruik, zie b1z . 166 .
2 ) Stoffescheider, chemicus ; stoffescheiderskunst, de chemie .
3) De H. Schrift en de genade des H . Geestes.
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drie

Personen slechts een zelfstandigheid zijn, en een
niets anders is dan drie, die (als Personen in dat eene
ezen) blijven voortbestaan . 1) Thans zeg mij : wat vindt
ge hier, wanneer gij telt ? drie naturen ? Hier is maar een 1170
natuur .

Of vindt gij drie wezens ?

Neen, slechts een

ezen is er. Vindt gij hier drie zelfstandigheden ? Evenmin : slechts een zelfstandigheid .

Of vindt gij drie god-

delijkheden ? Immers neen : slechts een Godheid, onzen
dienst en aanbidding overwaardig . Maar, zegt gij, ik tel
hier het een niet, maar de drie . Het zij : maar wat zijn 1175
die drie, zoo men alles stuk voor stuk beziet en begrijpt,
wat zijn ze anders, dan een natuur alleen, dan een eenig
enkel wezen, dan een zelfstandigheid, dan een nooit volprezen Godheid ?
Dewijl gelijkenissen weliswaar wat donkey is verlichten,
maar toch geen middagklare bewijzen leveren : zoo heb 118o
ik hier het zeil gestreken bij mijn vaart op zulk een grondeloozen oceaan .

Daarom doe ik niet meer dan wijzer,

op zekere welbekende vergelijkingen, ontleend aan zon of
bron of boom ; noch zoek die op to diepen uit de drie
krachten der ziel, geheugen, verstand en wil ; noch trek
die uit drie stoffen, die, naar de leer en kunst der stoffescheiders, uit iedere stof to louteren en of to scheiden 1185
zijn, to weten kwikzilver, zout en zwavel . Daarbij, gelijkenissen leiden hoogstbezwaarlijk de weerstrevers en tegenstanders tot eene aartsgeheimenis, die alleen Gods H . Boek
en Gods H . Geest ons kan leeraren .

ant, zoo 't ge-

schapen licht ons door zijne felle straling soms reeds to
sterk valt : wat oog kan dan den glans verdragen der 119o
ongeschapen

aarheid ?

') Bondiger aldus : Indien wij slechts in onze gedachte zelfstandigheid en persoon onderscheiden, en er op letten, dat
een van het
ezen, drie van de Personen bevestigd wordt .
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Nu zal 't kenteken') des geloofs van Athanaes
Gods heirbaen wijzen, in het Ariaensch geraes,
Oni zonder ommezien den nimmermeer gezienen
In een Dryeenigheit to wieroocken, to dienen,
itg .s En in dees eenheit Godt in zijn Dryeenigheit .
Die 2) geen Persoonen mengt, noch van elckandre scheit,
Maer onderscheit alleen, voorzichtiglijck en schrander,
Den Vader, oon en Geest.

Een ieder is een ander ;
Maer eene Godtheit, een gelijcke heerlijckheit,
1200 Een eveneeuwigheit, een zelve majesteit, 3)

Een ongeschapenheit, hoedaenigheit, en mede
Een ongemeetenheit, een eeuwigheit in vrede .
Alle even eeuwigh, geen dry eveneeuwigheen ;
Een almaght, geene dry ; een Godtheit mede, geen

1205

Dry Goden ; een is Heer, men rekent geen dry heeren .
Dry Goden is Godts majesteit schoffeeren .

') Kenteken des Geloofs, Symbolum Fidei, gemeenlijk van
Athanasius geheeten, zij 't ook zonder genoegzamen grond .
ie blz . I54 n. I .
2)
Reeds de v . 1194 en 1195 zijn de vertaling van het
3e vers des Symbolums. Ik zet achter v . 1195 een punt .
,Die> toch (van v . 1196) kan slechts terugzien op Athanasius,
voorzichtiglijck en schrander» enz . : tevens vindt
«die
men hier vertaald het 4e v . des Symbolums : neque confundentes personas», enz .
3)
Uit deze verzen 1200 en eerstvolgende blijkt overduidelijk, dat Vondel zich zekere vrijheid bij zijne vertolking
el, en voortreffelijk juist, geeft hij den zin
veroorlooft .
terug, maar niet altijd de letter .
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Daarom liever ons nu gewend tot het Symbolum van
den H . Athanasius : dat kenteeken des Geloofs zal ons
duidelijk den koninklijken weg toonen, die tot God voert,
om, midden door 't razen der Ariaansche ketters heen,
zonder aarzelen den Ongeziene in een Drieeenheid to
bewierooken en to dienen, en, in deze Eenheid (des
Ongezienen), God in zijn Drieeenheid : 1) van Athanasius, 1195
die geen Personen mengt, noch van elkander scheidt,
maar voorzichtig en schrander alleenlijk onderscheidt den
Vader,

oon en Geest 2) .

Een ieder is een ander, 6 )

maar eene Godheid, een gelijke heerlijkheid, een eveneeuwigheid, een zelfde majesteit 4), een ongeschapenheid, 1200
een hoedanigheid, alsmede een ongemetenheid ; een eeuwigheid in vrede, 5 ) alle even eeuwig, geen drie eveneeuwigheen ; een almacht, geene drie ; een Godheid, geen
drie goden ; een is Heer, men rekent geen drie Heeren : 1205
drie Goden stellen is Gods majesteit aanranden en onteeren . De Vader en de

oon, des Vaders glans en beeld,

1 ) Vertaling van Symb . v. 3 : < ut unum Deum in Trinitate
et Trinitatem in Unitate veneremur>> .
2) Symb. V . 4 : «neque confundentes personas, neque substantiam separantes. »
1 ) Symb . v. 5 : «alia est enim persona Patris, alia Filii,
alia Spiritus Sancti, .
') Symb . v . 6 : <'Sed Patris et Fuji et Spiritus sancti una
est divinitas, aequalis gloria, coaeterna maiestas>> . - De verzen van 't Symb . 7 tot 20 worden verkort teruggegeven,
maar zeer juist . Lets soortgelijks geschiet met v . 20-23 . Bijna
letterlijk weder is de vertolking van v . 23, 24, 25 in Vondels
verzen 1210-1216. Daarop volgt de vrij letterlijke vertaling
van Symb. V. 28-36.
5) Men denke wellicht : in vrede is om 't rijm er bijgezet.
Niet onmogelijk ; tenzij misschien de dichter hier Gods «Onveranderbaerheit>, of , Onverzetbaerheit- met Gods ,Eeuwigheit' samen heeft willen vatten, en vrede dan = volkomen rust.
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De Vader, en de oon, des Vaders glans en beelt,
iju ongeschapen, maer de oon alleen geteelt
Van zijnen Vader zelf. De Geest straelt van den Vader
121o En oone . Een Vader, oon en Geest zijn dry to gader .
$en eenigh Vader, oon en Heiligh Geest alleen,
Maer geen dry Vaders, zoons en geesten ; neen, o neen !
In deze Dryheit is geen vroeger nochte spader,
Geen meer, noch minder . Dry Personen zijn to gader

1215 Alle even eeuwigh, en gelijck in glans en maght .
Godts oon is Christus, Godt en mensch, zoo lang verwacht .
Hij is Godt zelf, geteelt nit Godts zelfstandigh
ezen
Van eeuwigheit ; en mensch, gebaert nit d' onvolprezen
el standigheit der maeght en moeder in der tijdt ;

1220 Volkomen God en mensch. En, zoo men recht belijdt,
Bestaande uit eene ziel, begaeft met licht van reden,
En nit een lichaem met zijn menschelijke leden,
En nit zijn Godtheit Godt den Vader gansch gelijck,
Min clan de Vader naer zijn menschheit in Godts rijck .

1225 Schoon Christus Godt en mensch bekent wordt en gerekent,
Noch wort met dezen naem een Christus maer betekent,
Then eenigen : niet dat dit Godt in vleesch verkeert,
Maer Godt met vleesch bekleet, die zich om ons verneert .

fen Christus is er, niet door ondereen vermengen

1230 Der zellefstandigheeii, maer door 't aen een to brengen
$n vast vereenigen in een Persoon alleen
ant even als de ziel, verheerlijckt door de reen,
En 't vleesch een eenigh mensch uitlevren door Godts moeder,
Aldus is Godt en mensch een Christus, elcks behoeder .
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zijn

ongeschapen,

maar

slechts de

oon is geteeld van

zijnen Vader . De Geest straalt van den Vader en den
oon .
oo zijn dus Vader,
oon en Geest to gader een 1210
drietal, en we een eenig Vader, een eenige
oon, een
eenige Heilige Geest ; drie vaders, drie zoons, drie geesten,
geven zij niet .

En in deze Drieheid is geen vroeger,

geen later, geen meer, geen minder . Drie Personen zijn
gelijkelijk alle eveneeuwig, alle even glansrijk en machtig, Gods
wachte .

oon is Christus, God en mensch, de lang ver- 1215
Hij is God zelf, geteeld uit Gods zelfstandig

ezen van alle eeuwigheid ; en mensch, gebaard uit de
nooit volprezen zelfstandigheid der maagd en moeder in
den tijd : volkomen God, volkomen mensch ; en, zoo men
rechtzinnig belijdt, 1) bestaande uit een redelijke ziel, en 1220
een menschelijk lichaam met zijne leden, en nit zijne Godheid : als God, den Vader gansch gelijk ; minder dan de
Vader naar zijne menschheid in 't rijk des Vaders . Dan
ofschoon Christus God en mensch is, en als dusdanig door 1225
ons wordt gerekend en erkend : tech wordt met then naam
slechts een Christus beteekend, een eenige . En dit is niet
zoo to verstaan, als verkeert de Godheid in vleesch ; maar
zoo, dat God, om onzentwille zich vernederend, zich met
het vleesch omkleedt . Een Christus dus, niet door vermenging der twee zelfstandigheden, maar door het samenbrengen en innig vast vereenigen van beide in de een- 1230
heid van een Persoon .
ant, even als de ziel (hoog
verheven boven hot vleesch door hare redelijkheid) met
het vleesch een eenig mensch oplevert door 't moederschap van Maria : even zoo geeft de vereeniging van

1) Vertaling van v. 28 van het Symbolum : Kest ergo fides
recta- .
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1235

1240

1245

1250

Nn drijft geen dicke mist, op datze 't oog misley,
Ons meer in 't licht . Dies volgh de kruisgeloofs lievrey
Van Athanasius, then onverwinbren Heiligh
En Godsbelijder, na : de heirbaen is hier veiligh,
Gansch effen en gebaent .
oo gaet elck recht naer Godt,
En viught godtslasteraers : terwijl men Ostorot 1 )
En Frans to evenbergh Gods oon zijn eer ziet roven,
En schimpen met Socijn, die Christus leert hier boven
Aenbidden en Hem zet een nieuwe Godtheit by .
oo komt wanschapenheit opdondren in dees dry,
Een dryoneenigheit, dry hoofden, dry grimmassen . 1 )
Men hoort Godtslastraers Godts Dryeenigheit verbassen
Als gruwelen, en 't blijckt bij hunne lastering,
Van hoe vervloeckt een vrucht de boezem zwanger ging .
De godtlooze Ostorot, met recht een' Turck to noemen,
De Christaenbidders durf in eeuwigheit verdoemen
Als afgodisten, schoon alle Englen Godt den oon
Aenbidden, daer Hij zit gekroont op 's Vaders troon . 1 )
1) Men herinnere zich het gezegde op blz . 157, 158, en alle
moeilijkheid houdt op . v . L .'s noot to dezer plaatse is al
to owloordacht, en Unger-v . Lennep had die volstrekt moeten verbeteren . Deze editie geeft heel het Sociniaansche
gedicht, en daar is alles helder o . m . bij v. 425 :
at nocll, wat rester aen, als dat men voor het slot
Van Frans to evenberg, Socijn, en Ostorot,
0111 hun wanschapenheyd, dry Hoofden, dry Grinlmass n,
1$en Dry-oneenigheyt, scherpzinnig toe gae passes
On, op die Letter-klanck to spelen, dat's gewis
lien vond van aerdigheyt, die Vondel waerdig is .
1) Dry grimmassen . Kiliaen : depravatio oris d .i . grijnzende
vertrekking des gelaats, die schrik, afschuw, ook wel spot
wekt. Hier dus zoo iets als caricatuur, monster enz .
2) In V . 1249-1253 heb ik de gewone lezing bewaard .
v. Lennep gewaagt van een andere . Had hij v. 1240 enz .
begrepen, wellicht hadde hij aan deze lezing de voorkeur
gegeven . Voor ons heeft het verstaan daarvan geen moeielijkheid meer (ook niet dat woord « dooppest») ; daarbij, of
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Godheid en menschheid maar een Christus, ons aller Redder en Behoudenis 1 ) .
elaan, thans drijft Been dikke mist meer in 't licht en 1235
benevelt ons het oog ; daarom trek aan de livrei van 't
Kruisgeloof in 't gevolg van Athanasius, den onverwonnen
Heilige en Godsbelijder ; zie, de heerbaan is thans veilig,
geheel effen, goed gebaand .
Volgt men in dat spoor, zoo gaat men recht op God
aan, en ontvlucht den aandrang aller godslasteraars .

ooals 1240

men in deze tijden Christiaan Ostorodt en Frans Davidis
in het evenbergsche rijk aan Gods
oon zijne eer ziet
ontrooven ; en hen met Faustus Socinus hoort schimpen
en leeraren, dat men Christus hier boven moet aanbidden
als God, maar een' Christus, aan wien zij een nieuwe
goddelijkheid (niet de Godheid van nature) hebben toegekend .

aarlijk, aldus doemt onder veel rumoers een

wanschapenheid op in deze drie, een drie-on-eenigheid, 1245
drie hoofden, drie grimassen .

Men hoort die godslaste-

raars gelijk dolle honden Gods Drieeenigheid aanbassen
en vervloeken als een gruwel, en 't blijkt in 't eind maar
al to duidelijk, van wat vloekwaardige vrucht hun boezem
zwanger gaat .
oo durve Ostorodt, de aanrander van het
Doopsel, die men om zijne leer to recht een Turk mag
noemen, stoutweg de aanbidders der Drieeenheid verdoe- 1250
(vooral het slotvers dezer tweede lezing) hier de gewone niet
met voordeel vervangt, is een gegronde vraag .
iehier
De dooppest Ostorot, met recht een Turck to noemen,
Durf stout den aenhang der Dry-eenigheit verdoemen,
Maer brant zich : want by sterckt dus ons dryeenigh punt :
Geloof, 't is noodigh, 't geen gij niet begrijpen kunt .
Inderdaad, dit is op slot van rekening bet groote punt bij
de Drievuldigheids-leer ! In de onischrijving neem ik deze
lezing op .
1) Behoeder bet. eigenlijk : conservator, protector .

Voudels Bespiegeliugeu . III .
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2 10
Gelijck d'outvaders in dit hoofdpunt niet verschillen,
oo spreecken nit Godts mond de hemelsche Sibillen,
12--5 Die Christus Godtheit ons voorspelden breet en klaer,
Als menigh wetprofeet voorheene, en menigh jaer
Voor's Heilants komst ; waerna de nijt zich op quam werpen,
Die d'ouden 1) dwong hunn' stijl hier tegens aan to scherpen,
Tot voorstant van Godts eer, den menschgeworden Godt,

1260 In zijne kribbe en stal van Ebion bespot, 2)
Die geene Godsheit eert in Jesus, den behoeder,
Maer acht Hem voortgeteelt van vader en van moeder,
Alleen natuurelijck, gelijk een ander kint,
En niet nit eene maeght, die Godt in doecken wint .
oo ziet men 't louter oort van 't schuim der ongodisten
In assche en enckel roock en smoock veralchemisten .
1) Oudee d.i . die reeds de eerste geloovigen der Kerk dwong
ter verdediging van Christus' Godheid in 't krijt to treden .
ie blz. 155 .
2) Vondel keert hiermede terug tot v . 883, en zoodoende
tot het Goddelijk Kind in den stal van Bethlehem . In de
B e s p i e g e l i n g e n, waar de 2 laatste verzen, zooals wij
weten, ontbreken, luidt het dan ook v. 1265 :
Hij leght er, toegejuicht van engelen en menschen,
en gaat daarmede Christus' levensgeschiedenis verder voort .

21 1

men naar 't helsche vuur, maar brandt daarbij zich zelf
want hij zet juist hierdoor kracht bij aan 't geen hoofdpunt
is bij dit aartsgeheim :

Geloof, en allereerst Geloof, is

noodig bij 't Been men met de rede niet kan begrijpen . 1)
Gelijk de Outvaders in dit hoofdpunt des Geloofs niet
van Athanasius' leer verschillen, zoo spreken ook namens
God de Sibyllen, door den hemel voorgelicht .

Ook zij
voorspelden, breed en klaar, als voor haar menig profeet
der Joodsche wet, en lange jaren voor 's Heilands komst,
dezes Godheid.

Maar later verhief de nijd den kop, en 1255
de Christen en der eerste kerk zagen zich gedwongen hun
schrijfstift tegen den vijand to scherpen, tot verdediging
van de eere Gods, den menschgeworden God, door Ebion
reeds in de kribbe gehoond : Ebion, die in stede van 1260
de Godheid of de Goddelijke natuur to huldigen in Jesus,
den Behoeder, Hem beschouwt als voortgeteeld van vader
en moeder, alles natuurlijk, als bij ieder aader kind, en
niet als geboren uit eene Maagd, die de Godheid windt
in schamele doeken .
En zoo wordt dan bet boven alles reine
oord Gods
door 't schuim der ongodisten verdampt en vervluchtigd,
gelijk de stoffen vervluchtigen tot assche en rook en
smook in den smeltkroes der onzinnige alchemisten !
1 ) Of, volgt nien de gewone lezing : durve de aanbidders van
Christus verdoemen naar't eeuwig vuur als afgodisten : schoon
al de Hemelgeesten God den oon de aanbiddingshulde brengen, waar Hij gekroond zetelt op den troon zelven des Vaders .
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EN

de Bespiegelingen .

Middelerwijl deze Vondel-Studien ter perse waren, is
verschenen Vondels Bekering van Dr . Ger . Brom . Reeds
heb ik (Centrum, 26 Oct.) oprecht en nadrukkelijk mijne
ingenomenheid met dat boek uitgesproken, echter niet
zonder voorbehoud.
Tot dat voorbehoud behoort ook het volgende .
Mijns bedunkens, treedt de Heer Brom to autoritair op
hij affirmeert en poneert to gemakkelijk, en maakt niet
genoeg onderscheid tusschen zekerheid en graden van
waarschijnlijkheid, zoodat alles to veel lijkt op onomstootelijke stellingen . Die wijze van doen moge eenigermate
verbluffend werken en indruk maken op den grooten
hoop, den schrijver zelf schaadt ze niet weinig bij beter
onderlegden . elfs zijn stijl lijdt daaronder : 't klinkt doorgaand zoo sententieus, en heeft daardoor iets vermoeiends,
iets eentonigs .
iehier een geval, dat rechtstreeks het onderwerp dezer
Studien raakt .
Op blz . 122 van Vondel's Bekering zegt de schrijver
«De Heerlijckheit der Kercke is een vervolg op de B es p i e g e l i n g e n, waarvan Grotius hem het plan had geleverd» ; en helderder nog op b1z . 120 : < Het plan voor
de B e s p i e g e l i n g e n was reeds geleverd door Huig de
Groot, en wel door zijn gedicht Bewys van den waeren godtsdienst, waarvan de eigenhandige Latijnsche
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vertaling 1) het meest gelezen boek na de Imitatie heet» .
Dat Vondel Huig de Groots werk kende, wie twijfelt
er aan ? Maar dat Vondel hier het plan vond voor zijne
B e s p i e gel i n g e n, ik zie geene mogelijkheid, dit w aar to
maken .
at meer is, mijns inziens heeft Vondel voor
zijn gedicht aan dat gedicht al heel weinig gehad, zelfs
voor ondergeschikte punten .
Overigens breekt Dr . Brom zelf zijne stelling tamelijk
wel of door zijne aanteekening «Bekeerder, iol .>> Hij
schrijft : c De Theodice, die maar de heeft van de Groot's
le Boek vulde, 2) nam bij Vondel 4 Boeken in ; terwijl
de leer van de Drievuldigheid, waar Vondel een afzonderlijke uitgaaf en een ruime plaats in het 5e Boek aan
wijdde, door de Groot was voorbijgegaan . Daarentegen
was Vondel's positieve beschouwing niet berekend op eene
weerlegging van Heidenen, Joden en Mahomedanen, waar
de Groot drie Boeken aan besteedde .»
Maar, als dat alles z66 is (en z66 is het werkelijk) hoe
vond dan Vondel zijn plan in Huig de Groot ? - Daarbij,
men sla Vondels p 1 a n niet to hoog aan, althans voor
de 3 eerste Boeken t . w. Gods bestaan en wezen, Gods
eigenschappen, Gods werken ; 't is doodgewoon, 't is de
gebruikelijke indeeling der stof in elke Theodicee . En -of Vondel zelfs dat plan in zijn geheel bij de Groot vond ?
Slaan wij de anacephalaeosis of inhoudstafel van Grotius' werk op . Over Gods werken, het derde punt der
hoofdindeeling en bij Vondel het 3e Boek, heeft de schrijver
van het Bewijs geen enkel woord . - Van Gods eigen1 ) De veritate religions christianae . Het geheel omvat
6 Boeken . Het Nederlandsche leerdicht is geschreven in
Alexandrijnen ; het Latijnsche in wijsgeerige proza-taal . De
B e s p i e g e l i n g e n beslaan 5 Boeken, naar men weet .
') Deze cursiveering is van mij.
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schappen spreken beiden : Vondel wijdt er zijn 2e Boek aan
de Groot de Hoofdst . III- III, d . i . juist de helft van zijn
1e Boek . En wat verschil van behandeling! Bij Grotius is het
getal der vermelde eigenschappen geringer, de volgorde
dier volmaaktheden anders, de bewijsvoering onbegrijpelijk
kort en bondig, de bewijsgronden meestal een of twee,
en die zijn dan nog vaak geheel onderscheiden van Vondel's argumenten .

Een enkel staaltje : in Hoofdst. VI

bewijst Huig de Groot Gods eeuwigheid, almacht, alwetendheid, algoedheid alle to zamen met een argument in
i i regels ! 1 ) kan bet bondiger ?

Vergelijk daarmede de

honderden verzen van Vondel over die 4 eigenschappen
en den rijkdom zijner bewijzen ; en zeg mij dan : wat
had Vondel aan Grotius ? Hoe vond hij bij deze zijn
plan, al geef ik toe, dat de Groot bet eerste punt der
hoofdindeeling behandelt in Hoofdst . II van zijn ie Boek,
3 bladzijden groot, die ge dan stellen kunt tegenover de
1394 verzen van Vondels 1 e Boek der B e s p i e g e l i n g e n .
Gevolgtrekking :

zoo Vondel een auteur weinig heeft

gebruikt, of liever, weinig heeft kunnen gebruiken bij
zijne B e s p i e g e l i n g e n, dan is dat j uist Hugo Grotius
in diens Bewijs . En zoo blijft van Dr . Brom's herhaalde
verzekering weinig over.
aarlijk, ik bejammer zoo iets, to meer daar ik bier
maar een geval heb besproken, waar er meerdere to vinden zijn . Ik bejammer het, omdat op die wijze vermoedens van onbetrouwbaarheid worden gewekt, en dus
vooringenomenheid tegen het vele waars en goeds, dat
Vondel's Bekering bevat .

1) Om to begrijpen, hoe Grotius dat klaar speelt, moet
nien eerst lezen : Cap . IV «In Deo esse omnem perfectionem»
(18 regels), en Cap . V «Et quidem infinitam» (8 regels) .
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Daarom heb ik in mijn critiek hierover liever gezwegen ;
maar ook (men zal het nu begrijpen) in deze VondelStudien nergens Huig de Groot en zijn leerdicht genoemd .
Niet onaardig dacht mij, to sluiten met een fragment,
waarin Grotius en Vondel dezelfde zaak behandelen
Gods bestaan .
Grotius bewijst dit Cap . II, en we
noodwendigheid van een
oorzaak heeft .

allereerst uit de

Eerste Oorzaak, die zelf geen

In het Latijnsche werk luidt het
<<Res aliquas esse, quae esse coeperint, sensu ipso et
confessione omnium constat .

Eae autem res sibi non

fuerunt causa, ut essent : nam quod non est, agere non
potest ; nec ipsa res esse posuit antequam esset . Sequitur
igitur, ut aliunde habuerint sui originem : quod non tantum de illis rebus, quas ipsi aut conspicimus, aut conspeximus, fatendum est ; sed et de iis, unde illae ortum
habent, donec tandem ad aliquam causam perveniamus,
quae esse nunquam coeperit, quaeque sit, ut loqui solemus,
non contingenter, sed necessario . Hoc autem, qualecunque
tandem sit, de quo mox agemus, id ipsum est, quod
Numinis aut Dei voce significatur> .
Het oorspronkelijke Nederlandsche leerdicht zingt aldus
Voor eerst dan dat'er is een
esen noit begonnen,
Daer van werd ons gemoed dus krachtigh overwonnen .
Dat veele saken zyn, die hadden haer begin,
Is buyten loochening, alsoo 't blijkt by de sin . 2)
Nu wat' er ergens is van die geworden saeken,
Dat konde doch van selfs niet aen het wesen raeken
1 ) Overwonnen = overtuigd .
') Blijkt by de sin : het Latijnsche sensu ipso hierboven.

1)
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ant in 't gunt niet en is 1) is geen voortbrengens kracht .
fin dat iet was, eer 't was, waer sottelyk gedacht .
Van ietwes anders dan soo moet bet zyn gekomen
Dat antler wederom moet by ons zyn genomen, 2)
Of dat het niet en wierd, of dat bet wierd weleer :
Is dat geworden mee, soo moeten wy al weer
Toestaen een andre saek, die daer van heeft gegeven
Den oorspronk, en misdien soo werden wy gedreven
Te stellen noch een saek, waer d'andre saek van quam,
I;n weer een ander noch, daer die begin van nam,
En alsoo voort en voort, tot dat, nae alle desen,
Men kome tot een saek, die noit begon to wesen,
Maer altijt eeuwigh was, en die niet by geval,
Maer gantsch noodwendlyk is, waer van het afkomt al .
Soo is'er dan een God, alsoo, gelijk wy weten,
't Gunt is en noit en werd met then naem werd geheeten .
Ten slotte Vondel, II v. 447 :
Een eenige oirzaeck en aloutste is wercker van
Al wat men met verstant of zinnen grijpen kan,
En die nit zich ontstaet, dat's Godt en 't godlijck wezen,
Van ieder een bestemt : want alle wercken rezen
Uit eenen wercker, niet van zich, dewijl geen schijn
Beweert dat iet zijn zelfs beginsel zoude zijn
En oirzaeck. Alle werck, of 't hooghste of 't allerneerste,
Neemt van een andre maght, en van eene allereerste
Grontoirzaeck zijn begin, die zelf geen oirzaeck kent,
Ten zy men steigren wil en klimmen zonder endt,
Van trans in trans . oo wort, door deze onfaelbre reden,
Der dingen oirzaek, Godt, voor d'Opperste beleden .
1 ) In 't gunt niet en is = in hetgeen niet is . . . .
2)
By ons zijn genomen = door ons worden opgevat . . . .
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at hulde en dank wij ook aan v . Lennep verschuldigd
zijn om zijn grootschen Vondel-arbeid : blind voor zijne tekortkomingen behoeven wij niet to wezen . Te minder, waar
verschooning en vergoelijking niet moeilijk valt . Of kan
men zich verwonderen over menige misvatting, waar het geldt
R . Kathol . wijsbegeerte, godgeleerdheid, H . Schrift en, in 't
algemeen gesproken, zuiver R. Kathol . zaken en begrippen?
In de B e s p i e g e l i n g e n is dan ook op v . Lenneps
Aanmerkingen nog al wat to zeggen . Als van zelf werd ik
in den loop dezer eVondel-Studiena ertoe gebracht, om die
misvattingen to verbeteren, soms genoopt die breed toe to
lichten . Een klein getal niet to min bleef buiten bet kader
van mijn arbeid : ik geef ze hier bijeen, en voeg daar tusschen een en andere geheel nieuwe noot .

Boek I.
v. I38-I4o. Dit laatste vers moet, dunkt mij, aldus verstaan worden : cgeen merk of woord, dat niet, in plaats
van Gode eere (te geven), Hem zijne glorie ontsteeltu .
Dit strookt met II v . 41
Oock zeght men lichter wat Godt niet is, dan wat by
In wezen is . . . ,
alsook met Lucifer v. 317
alle Englekennis
En uitspraeck, zwack en onbequaem,
Is maer ontheiliging en schennis .
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V. 465 luidt : «'t Nootwendige uit zijn aert . . .
Heeft geen gebeurtzaemheit des wezens, of 't most strijden
Met zijn natuur

d . i . of men moest eene tegenstrijdigheid in de natuur
zelve van het noodwendig ezen willen aannemen, wat
onzin is. Deze verklaring wordt bevestigd door II v . 197
en 178, waar Vondel den toeval (accidens) in God (het
Ens necessarium) ontkent
oo wort de toeval dan met recht in Godt gewraeckt,
Ten waer men in hem zocht iet, dat geen Godtheid raeckt .

v. 480 naer zij-n bescheidenheit d. i. naar zijn oordeel, plan
en toedeeling . - Naar aanleiding van ebescheidenheithet volgende. In I v. 1159 leest men : zuit haer bescheiden streek» = de haar toegewezen streek, grens, orde ;
v . 1210 : <<want aller dingen bron en oirzaeck en bescheit»
= God is niet enkel bron en oorzaak, maar degene, die
alles vooraf kent en beschikt ; v. 1339 : ,van reden en
bescheit» = rede en oordeel ; v . 1075 : <bestrijt nit onbescheit» = bij gebrek aan oordeel. - De grondidee is
derlialve : oordeelkundig schikken, toewijzen ; bescheit
beteekent : oordeel, kennis van zaken, overleg, enz .
v. 633-636 . Vondel zegt : de Godtheit . . . .
Overschrijt haer paelen, perck en regel,
oo menighmael het zijn Voorzienigheit behaeght .

Voortreffelijk bondig en juist gezegd! Van den eenen
kant is God de Almachtige, die, Schepper en Opperheer,
k a n ingrijpen in de wetten der natuur ; van den anderen is Hij de alwijze Voorzienigheid, die n i e t z a 1
ingrijpen, tenzij om een doel ijner waardig . Onredelijk
is dus de kinderachtige, telkens weder oplevende tegenwerping : ware het nlirakel mogelijk, dan konde de
mensch geen oogenblik rekenen op de wetten der natuur .
v. 855 . Lucretius noemt Epicurus<<een Godt .z - Niet gelukkig is hier de verwijzing naar Lib . I v. 63 van 't
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Latijnsche leerdicht . v. Lennep had moeten verwijzen
naar Lib . V v. 1-22 : daar zegt Lucretius, dat Epicurus
den menschen meer heeft gegeven, dan Ceres door de
gave van het graan, en Liber of Bacchus door die van
den wijn ; aangezien hij door zijne wijsbegeerte hun gaf
den waren levenstroost en zielerust. Daarom mag hij,
met meer recht dan zij, een God heeten
Quo magis hie merito nobis deus esse videtur,
Ex quo nunc etiam, per magnas dedita genteis,
Dulcia permulcent animos solatia vitae .
v 947 - 966 . Volkomen juist wordt hier de leer ontwikkeld,
dat ede uitwendige oirzaecken buiten het wezen van
het werckstuck blijven .>> M. a . w . dat God en zijn werk
(het geschapene) twee zijn, en volstrekt van elkander
gescheiden en onderscheiden blijven . Vondel spreekt
daarom van de uitwendige oorzaken (extrinsecae) t. w.
de werkende (efficiens) en de sentlijcke>> of eindoorzaak
(finalis) ; en stelt daar tegenover de inwendige (intrinsecae) t . w. de stof (materialis) en de ,form, (formalis),
welke twee hij to recht noemt de wezentlijcke deelen
van het werreckstuck .» (Vergel . Vond .-Stud . VII b1z .67) .
- Hoe v . L . Gassendi's theorie hier bijhaalt, is mij niet
recht duidelijk. Misschien wil v . L. zeggen, (vooral met
het oog op v . 957 : men kan niet
Godts werck der dingen oirzaeck noemen) :
datgene, wat zelf 't werk Gods is, kan nooit de eerste
en eigenlijke oorzaak der dingen heeten ; welnu, Gassendi's atomen zijn zelve Gods werck ; derhalve enz.
V . 1246 kabinet. Voor wie dit woord misschien vreemd moge
vinden, deze opmerking : reeds Kiliaen kent dit woord
als beteekenend cimeliarchum d . i. schatkamer of vergader- en bewaarplaats van zeldzaamheden en kostbaarheden .
V . 1284 apetant. Van de vereering der apen en van een
apentempel o . a. in Japan dragen wij kennis door onze
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oude Oostindievaarders ; van een apetand in't bijzonder
vind ik niets .
Boek II .

v . 311 geen lijbre maght . Lybre = lijdbare bet . letterlijk
vatbaar voor lijden d . i. vatbaar om iets to ondergaan ;
tegenstelling van emaght . of evermogen» tot handelen
of doen ondergaan . Vandaar in 't wijsgeerig Latijn de
uitdrukkingen potentia passiva en activa . v . Lennep
heeft, zou men soms zeggen, geen to best begrip van
dat plilosophische potentia . Dit voorop gesteld, heeft men:
v . Sir «geen lijbre maght» en v . 753 «buiten lijbre
maght» to verstaan als : in God is geen potentia passiva,
geen vatbaarheid om iets to ondergaan . Op deze grondwaarheid berusten ook de v. 1259-1262, die de nauwkeurige vertaling zijn van een woord van Thomas v .
Aquino . ( ie Vond.-St . Aanh. 12 b1z . 53 n . 2) . Vandaar
ook IV v. 287 :
Geen lijbre hartstoght wort de Godtheit toegeschreven .
v. 804 . v . L . spreekt hier van evrij tautologisch,, . - Dan
met reden zegt Vondel :
Nootwendigheit, met een onsterflijkheit to zamen,
d. i . Noodwendigheid van bestaan, of van niet kunnen
niet zijn, sluit emeteen» onsterflijkheid in, zoodat zij ate
zameny of to gelijk (en als etweelingen :e v. 803) nit
Gods cOnverandertheitu (Immutabilitas, v. 8or) voortvloeien .
v. 817, v . L . dunkt dit vers «ongelukkig uitgedrukta

Staet Godt in lijbre maght ten doele boogh en pees .
aarom eongelukkig» ? - Vooreerst is «boogh en peesa
een doodgewone hendiadys . - Vervolgens, 't is eenvoudig een beeld, dat God (krachtens zijne esimpelheit . of
eenvoudigheid reeds in ichzelf onveranderbaar en nood-
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wendig) ook aan geen invloed of aanranding van buiten
blootstaat . Het beeld is hier to natuurlijker, als men let
op het woord eschilb> even to voren gebezigd in v. 812 :
Dies kan men op then schilt Godts noodeloosheit stuiten .
d. w. z . den aanval afslaan, dat God niet noodwendig
behoeft to zijn of to bestaan .
v. io59-1077 zijn zware dichtregels . Ter sprake komt daar
de werking Gods inwendig en uitwendig m . a . w. Gods
werking eeuwig en noodwendig (als Gods
ezen zelf)
auit kracht van zijn natuure>> ; en Gods werking naar
buiten, «door zijn wil, die vrij is> ; - geen kleinigheden
voorwaar! - Blijkens zijne Aanmerkingen kent v. L . de
zaken niet ; en verstaat dus de woorden hier niet eens
b.v. anatuurlijcks (v . io66) = van nature, hier = krachtens de natuur van Gods
ezen .
Boek III.
v . 36 godelooze vlagh. - v. L. zegt : agoddeloos is het tegenovergestelde van goddelijk ; - godeloos is, wat hier
bedoeld wordt, zonder Gods . - De noot heeft iets
onhelders, en wekt de vraag : wil v. L . wijzen op een
vastgaand onderscheid bij Vondel tusschen goddeloos
en godeloos, zooals inderdaad Vondel herhaaldelijk
schrijft m . a . w . beteekent godeloos die geen God aanneemt, goddeloos, die een God aanneemt, maar leeft als
bestond Hij niet?
at er zij van v . L .'s bedoeling, ik
zie geen kans, na vergelijking van menige plaats, zulk
een onderscheid bij Vondel waar to maken . Ook het
oordb . d. Nederl. Taal kent dat niet ; wat meer is,
haalt nit Vondel zelven twee plaatsen aan, waar godeloos
eenvoudig = ongodsdienstig, slecht . - Godeloosheit vindt
men I v. 85 : cEen ommeziende geest kent (weet)
Hoe godtsdienst dickwijls streckt een grijns van godeloosheit
Vernist door een gespan van logentael en boosheit :
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d. w . z. hoe menigwerf de godeloosheit ('t zij ontkenning
of wet miskenning der Godheid) zich dekt met het
masker van godsdienst, schijnschoon vernist door de
samenspanning van logen en bedorvenheid .
v. 1114 en 1119 hooftsto ffe, vergelijk I v. 996 d'allereerste
stof. Hebben wij hier to doen met de zoogenaamde
materia prima der Peripatetische wijsbegeerte? - Bij II
v. go6 haalt v. L. daarvan op : of hij van dat philosophische woord wet het juiste begrip heeft, durf ik beijne Aanmerking bij III v . 1118 lijdt aan
twijfelen .
onjuistheid, als gevolg van zijn voortdurend tobben met
het begrip van eform~ . - Ik zal niet to diep op de
zaken ingaan . Kortweg geef ik als mijn bescheiden
opinie.
In II v. 996 is spraak van de eeuwige oer-stof, door
sommige wijsgeeren uitgedacht, waarbij zij dan of Gods
bestaan loochenen, of aan welke zij, naast den eeuwigen
God, een eveneens eeuwig bestaan toekennen vergelijk
II v. go6 . - In III v. 1114 en 11ig wordt allerzekerst
de materia prima niet bedoeld, daar deze is Kneque quid,
neque quale, neque quantume, dus geene <hoedanigheden~
bezit, terwijl Vondel schrijft v . 1114
en al haer hoedanigheden .

at dan? Vondel schijnt to dezer plaatse, bij wijzevan
nadrukkelijke tegenstelling met de onstoffelijke ziel, het
stoffelijk lichaam hooftstoffe to noemen, en wet als Kgemengde, ineen gegoten» (zie hieronder) d . i . als een
bepaald mengsel der 4 elementen . Van die elementen
nu leert de Scholastiek, dat zij blijven voortbestaan na
den dood, schoon met veranderde, nieuwe forma ; van
daar v. 111g :
Bn zoo de hooftstof blijft, alleen verkeert van staet .

In I v. 597 beteekent hooftstof eenvoudig «element» ;
Geen loutre hooftstof, of gemengde, in een gegoten .
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Boek IV .

v. 562 naerdien zijn lucht geen kreuck gehengt .
aarom is,
volgens v . L ., kreuck Khier min gepastu bijgevoegd ? <<Lucht» is hier Gods woonsfeer, waar volgens v . 559
alles <<zonder rimpeln is . Daarenboven beteekent kreuck
eigenlijk niets anders dan : krenking. oo leest men ook
V v. 1102 over Gods <Eenwezenheit~ :
then effen aenzicht, dat noch kreuck, noch rimpel zet .
Bock V .

V . 275 .

Gelijck de lichaemen, gewijt aen 't Roomsch altaer,
Hun doot bevestigen na zestienhondert jaer .

Mijns inziens wil Vondel, gedachtig aan het bewaren
van Reliquieen in altaar en kerkgebouwen, zeggen, dat
de overblijfselen dezer apostelen, al sinds 16oo jaren to
Rome bewaard, hun marteldood aldaar getuigen.
v . 737 . Fen geringe drukfout : lees LI . i o . voor L I . 1o .
v. 1702 . Als een genadetroon . eOnzuivere en onduidelijke uitdrukking,, beweert v. L. - Ik vraag is dat eals een
genadetroon, niet veeleer scripturistisch zinrijk, volgens
Hebr. IV 16, waar de Apostel ons uitnoodigt, op to
gaan tot Kden troon der genade» d . i . tot den grooten
Opperpriester, die niet onbekend is met ons menschelijk
lijden, als die het mede heeft geleden .
v. 1849 . Hoe komt hier de zielsverhuizing to pas ? . . . . De
zin is : de escheurzucht, eigenbaet, en zucht ter heerschappyes van Photius, then tweeden Kstoute Lucifera
(v . 1851), maakt door onwettigen dwang tal van zielen
tot slaven .
NB . In v. Lennep's Pracht-uitgave D . I
vindt men in de
Nalezing b1z. 3 enz. eenige lofgedichten op de B e s p i eg e l i n g e n t . w. van Joh . Bredenburg, Baerent Bos,
P. Rabus, (Latijnsch) G . Rabus, en Claes Bruin .
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