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Vroeg portret van Christopher Love.
Ets van onbekende kunstenaar, midden zeventiende eeuw.

© National Portrait Gallery, London
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Vier jaar geleden verscheen onze studie naar het op een na meest herdrukte 
Nederlandstalige prozawerk van de zeventiende eeuw.1 Dit betrof De 
practycke ofte oeffeninghe der godtzaligheydt (Amsterdam 1620), de Ne-
derlandse vertaling van The practise of pietie van de puriteinse2 bisschop 
Lewis Bayly (?-1631). Bayly’s boek werd in populariteit alleen overtroffen 
door De lusthof des gemoets (De Rijp 1635) van de doopsgezinde Jan Phi-
lipszoon Schabaelje (1592-1656). Dit werk was al grondig en deskundig 
besproken door P. Visser.3

 De studie die wij nu presenteren gaat over het leven en de Nederlandse 
vertalingen van de geschriften van Christopher Love (1618-1651). Hij was 
net als Bayly een puritein en zijn wieg stond eveneens in Wales, maar er zijn 
ook duidelijke verschillen tussen beiden. Waar Bayly als bisschop uiteraard 
het episcopale stelsel van de Kerk van Engeland accepteerde, was Love een 
strikte verdediger van de presbyteriaanse kerkregering. Zijn binding aan 
het Covenant van 1643 zorgde er zelfs voor dat Love zijn leven in 1651 op 
het schavot verloor.
 Dat opnieuw gekozen is voor de Nederlandse vertalingen van het oeu-
vre van een puriteinse auteur heeft alles te maken met het project Pietas 
Online dat door drs. F.W. Huisman in het kader van de Stichting Studie 
der Nadere Reformatie wordt uitgevoerd. Als belangrijkste onderdeel ont-
wikkelde hij hiervoor het digitale bibliografische bestand Pietas, waarin 
de drukken van alle Nederlandstalige gereformeerd piëtistische4 werken 
zowel bibliografisch als inhoudelijk worden beschreven. Voor dit project 
bestaat een nauwe samenwerking met het Studiecentrum voor Protestantse 
Boekcultuur van de Universiteitsbibliotheek van de Vrije Universiteit Am-
sterdam waaraan Huisman sinds juli 2007 is verbonden. Op 17 mei 2011 
zijn via de website ‘Pietas Online’5 ruim 3500 Nederlandse vertalingen van 
puriteinse werken als eerste onderdeel van Pietas openbaar toegankelijk 
gemaakt. Inmiddels neemt ook het aantal werken van Nederlandse auteurs 
toe. Momenteel telt Pietas ruim 5000 beschrijvingen. Tevens groeit het 
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1 Hof, Hollander & Huisman.
2 Zie voor dit begrip: Coffey & Lim.
3 Visser.
4 Zie voor deze typering: Hof [2005].
5 Website: http://www.pietasonline.nl/pietas
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aantal werken dat vanuit deze beschrijvingen volledig digitaal toegankelijk 
is. De beschikbaarheid van een complete inventarisatie met gedetailleerde 
beschrijvingen en veel onderzoeksgegevens over de vertaalde puriteinse 
vroomheidsliteratuur zijn een krachtige stimulans voor het onderzoek naar 
deze vertalingen.
 De levensjaren van de volwassen Christopher Love vielen in een perio-
de waarin er in Engeland veel in beweging was. De positie van koning 
Charles i (1600-1649) taande en het puriteins georiënteerde parlement 
kwam geleidelijk in het centrum van de macht te staan. In de tijd van de 
eerste burgeroorlog sloot het Engelse parlement met Schotland het Solemn 
League and Covenant (1643) dat niet alleen voorzag in een politieke en 
kerkelijk eenheid van Engeland en Schotland, maar ook gericht was op een 
machtsdeling tussen koning en parlement en op een grondige hervorming 
van de Kerk van Engeland. De bisschoppelijke kerkregering werd afge-
schaft. De Synode van Westminster kreeg de opdracht om ontwerpen te 
maken voor hervormingen in de confessie, de liturgie, de kerkelijke tucht 
en de kerkregering. De ontwikkelingen waren een krachtige steun voor de 
gestage puritanisering van de Londense kerk. Vanaf 1646 functioneerde 
binnen deze kerk de London Provincial Assembly, een presbyteriaal-syno-
daal verband dat in twaalf classicale vergaderingen was georganiseerd en 
tot 1660 functioneerde.6

 Gericht onderzoek naar diverse aspecten van de Engelse presbyteriaanse 
puriteinen in de jaren 1640-1660 heeft nieuwe inzichten opgeleverd over 
de wijze waarop deze groep functioneerde.7 Zij onderkenden de kracht 
van ‘politieke actie’ door lobbyactiviteiten bij het parlement, alsmede door 
hun preken en pastorale activiteiten. Zij combineerden dat kundig met een 
stroom van gepubliceerde preken, traktaten en petities, die ruim afgezet 
werden en overal werden besproken. De historica Hughes heeft laten zien 
dat de presbyterianen in de jaren veertig van de zeventiende eeuw een ra-
dicale beweging vormden die uit was op een ingrijpende sociale, morele en 
religieuze transformatie van het Engelse volk met behulp van een herboren 
en op presbyteriaanse wijze georganiseerde nationale kerk, met ruggen-
steun van een godzalige magistraat en gebaseerd op het Covenant.8

 Love was een exponent van deze presbyteriaanse groep. Door zijn gepro-
fileerde openbare optreden trok de betrekkelijk jonge Love altijd aandacht. 
John Quick noemt hem in zijn onuitgegeven Icones Sacrae Anglicanae ‘een 
man die buitengewoon geliefd was bij sommigen en gehaat door ande-
ren’.9 Evenals zijn achterban keurde hij de staatsgreep van het leger en de 
daarop gevolgde executie van de koning in de jaren 1648-1649 ten zeerste 
af. Hierdoor raakte hij met anderen betrokken bij activiteiten, die door 
repressieve wetgeving van het Commonwealth bewind als staatsgevaarlijk 
werden beschouwd. Na zijn arrestatie op 10 mei 1651 leidde dit in korte 

6 Vernon.
7 Vernon; Hughes.
8 Hughes, 409.
9 Wiseman, 283.
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tijd tot een proces wegens hoogverraad en de onthoofding van Love op het 
schavot van Tower Hill op 22 augustus 1651.
 Deze gebeurtenissen werden door geloofsgenoten in Engeland en in de 
Nederlanden nauwlettend gevolgd. De afscheidsrede die Love op het scha-
vot hield en de uitgave van zijn briefwisselingen alsmede een woordelijk 
verslag van het proces hielden de herinnering gedocumenteerd levend. In 
de jaren 1652-1657 publiceerden enige daartoe geautoriseerde vrienden 
vanuit Loves aantekeningen bijna 200 preken. Kort na het verschijnen 
werden deze prekenbundels ook in het Nederlands vertaald en in 1659 
verscheen reeds de eerste uitgave van het complete vertaalde werk onder 
de titel Theologia practica.
 De begerigheid waarmee vertalers en uitgevers zich in Nederland op het 
werk van Love stortten maakte een onderzoek naar het leven en werk van 
Christopher Love aantrekkelijk. Temeer omdat uit de snelle opeenvolging 
van herdrukken in de jaren 1654-1659 bleek dat er een gretig lezerspubliek 
was voor deze uitgaven. Uit de bibliografie komt naar voren dat het werk 
van Love een mooi voorbeeld is van het feit dat vele puriteinse geschriften 
het Nederlandse publiek tot op heden toe hebben aangesproken.
 Ons onderzoek is breed opgezet en kent allerlei onderlinge dwarsverbin-
dingen. De opzet is nauw verwant aan de eerder verschenen studies over 
Lewis Bayly. Er wordt geopend met een nieuwe biografie van Love. Door 
gelukkige vondsten is het mogelijk om voor het eerst een beeld te geven 
van de drijfveren en manipulaties van het republikeinse bewind om tot de 
veroordeling van Love te komen. In het hoofdstuk over de theologie van 
Love wordt geconcludeerd dat zijn werk een sterk pastoraal-theologisch 
karakter heeft en dat de auteur opvallend beeldend schrijft. Na een vol-
ledige bibliografie van de Nederlandse uitgaven van Loves werk wordt 
ingegaan op de illustraties die daarin voorkomen. De zeventiende-eeuwse 
uitgaven van zijn werk blijken aanmerkelijk rijker geïllustreerd te zijn dan 
bij vergelijkbare stichtelijke uitgaven het geval is.
 In twee samenhangende hoofdstukken worden alle vertalers en uitgevers 
besproken die in Nederland betrokken waren bij de uitgave van het werk 
van Love. Door respectievelijk ook al hun andere vertalingen en hun fond-
sen daarin te betrekken wordt de context van de vertalingen van Loves 
geschriften duidelijker. Vervolgens is door vergelijking van de Engelse 
en Nederlandse teksten onderzocht welke vertaalmethoden de vertalers 
toepasten. Er blijken aanzienlijke onderlinge verschillen te zijn. In de twee 
laatste hoofdstukken wordt de receptie van Loves werk bij het lezerspu-
bliek in Nederland en ook daarbuiten onderzocht. Hoewel de blijken van 
receptie fragmentarisch zijn, geven zij wel een indicatie van het verloop in 
de waardering van zijn werk.
 Oorspronkelijk was het de bedoeling om de resultaten van ons onder-
zoek te presenteren op een minisymposium bij de Universiteitsbibliotheek 
van de Vrije Universiteit Amsterdam, maar helaas werd dit door bezuini-
gingsmaatregelen verhinderd. Wij zijn het bestuur van de Stichting Studie 
der Nadere Reformatie zeer erkentelijk dat het de voorgenomen activi-
teiten van zijn congres 2013 een jaar wilde opschuiven en daarvoor in de 
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plaats het symposium over Love wilde organiseren. Dit heeft inmiddels op 
28 september 2013 plaatsgevonden en bij die gelegenheid is deze bundel 
gepresenteerd.
 Vanuit onze vakgebieden zijn wij nauw bij het onderwerp van deze bun-
del betrokken. W.J. op ’t Hof is bijzonder hoogleraar Geschiedenis van het 
gereformeerd Piëtisme aan de Faculteit der Godgeleerdheid van de Vrije 
Universiteit. F.W. Huisman is als onderzoeker en bibliograaf van de oude-
re gereformeerde piëtistische geschriften verbonden aan het Studiecentrum 
voor Protestantse Boekcultuur van de Vrije Universiteit. Wij zijn dankbaar 
dat twee andere experts hun medewerking aan deze bundel wilden ver-
lenen. Prof.dr. A. Baars, die aan de Theologische Universiteit Apeldoorn 
ambtelijke vakken doceert, bespreekt de inhoud van Loves oeuvre. Dr. J. 
van de Kamp, die gepromoveerd is op Duitse vertalingen van Engelse en 
Nederlandse piëtistische geschriften, schenkt in twee bijdragen aandacht 
aan de vertaalkundige aspecten en aan de internationale betekenis van de 
geschriften van Love.
 Bij de totstandkoming van deze bundel is sprake geweest van een nauwe 
en harmonieuze samenwerking tussen de diverse auteurs. Zij hebben 
gereageerd op de conceptteksten van elkaars bijdragen. Het gevolg was 
een grote mate van uniformiteit en eenstemmigheid, terwijl het ook de 
kwaliteit van het gebodene ten goede kwam. Evenals bij de bundel over 
het vroomheidshandboek van Bayly bleek de waarde van samenwerking. 
Dankzij de medewerking van de vertalers H. Weststrate, A.C. Thomson en 
B. Elshout was het mogelijk om twee waardevolle bijlagen aan de opstellen 
toe te voegen.
 Hoewel het bibliografische onderzoek in deze bundel niet geleid heeft tot 
dezelfde spectaculaire resultaten als in de studie over Bayly, laat het wel 
zien dat het voor een vruchtbaar gebruik nodig is om de compacte beschrij-
vingen van de retrospectieve nationale bibliografie Short Title Catalogue 
Netherlands (stcn) aan te vullen met de meer gedetailleerde en inhoude-
lijke gegevens van Pietas en daarbij spelen de specifieke en inhoudelijke 
onderzoekingen zoals in deze studie zijn uitgevoerd een belangrijke rol. 
Evenals de vertalingen van Loves werk zijn vrijwel alle andere stichtelijke 
werken die in deze bundel worden genoemd inmiddels via Pietas toegan-
kelijk. De lezer doet er verstandig aan om deze bron te raadplegen voor de 
meest recente informatie.
 Door de bezuinigingsmaatregelen waardoor de vu van overheidswege 
getroffen werd, ontbrak in één keer niet alleen het geld voor het organise-
ren van een minisymposium, maar ook voor de productie van de geplande 
bundel. Dankzij genereuze bijdragen van sponsoren kon deze boekuitgave 
alsnog gerealiseerd worden. Wij zijn alle sponsoren bijzonder erkentelijk 
voor hun bereidwilligheid om de financiering van deze Lovebundel voor 
hun rekening te nemen. Onder hen zitten diverse personen die liefhebbers 
zijn van de oude schrijvers en in het bijzonder van Love. Moge deze uit-
gave ertoe dienen dat de kring van lezers en liefhebbers van het werk van 
Christopher Love wordt uitgebreid.
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