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TEN GELEIDE
WJ. op 't Hof

Nadat respectievelijk in 1987 en 1990 de delen één en twee van Figuren en thema's van
de Nadere Reformatie zijn verschenen, komt nu het derde deel uit. Ook deze bundel
biografische schetsen kent een aantrekkelijke variatie. Er komen personen ter sprake die
in de eerste decennia van de zeventiende eeuw gewerkt hebben, maar ook figuren wier
werkzaamheid aan het eind van die eeuw ligt. Onder hen bevinden zich niet slechts predikanten. Er worden ook besproken een persoon met een medische opleiding, een uitgever annex boekverkoper en iemand van wie bekend is dat hij in ieder geval geen theoloog was. De werk- en woongebieden waren ook gespreid: Zuid-Holland, Overijssel,
Utrecht, Zeeland en Noord-Holland. Het merendeel van de behandelde personen heeft tot
de sociale middenklasse behoord. J.G. van Schurman, een broer van de beroemde Anna
Maria, behoorde duidelijk tot een hogere klasse, terwijl M. du Bois waarschijnlijk onder
de middenklasse gepositioneerd moet worden.
Er zijn twee bijdragen die een bijzondere inhoud hebben. Het levensverhaal van J.G. van
Schurman openbaart contacten tussen de Nadere Reformatie als Nederlandse beweging en
het Zwitserse gereformeerde Piëtisme alsmede het Duitse lutherse Piëtisme. Menselijk
gesproken zou J. de Labadie zonder Van Schurman nooit naar de Nederlanden zijn gekomen en zou de katalyserende werking van diens driejarige verblijf in de Republiek achterwege zijn gebleven. De geschiedenis van de Nadere Reformatie en van het gereformeerd Piëtisme in het algemeen in de Nederlanden zou dan een ander verloop hebben
gekend. In het artikel over J. Boekholt wordt duidelijk dat en hoe uitgevers hun eigen,
belangrijke rol binnen de Nadere Reformatie hebben gespeeld. Het onderzoek naar de
netwerken binnen de boekhandelswereld van die tijd draagt op een eigen wijze bij aan
het zicht krijgen op het bewegingskarakter van de Nadere Reformatie.
Verder vormen twee artikelen een verrijking van de nog in de kinderschoenen staande
lokale beschrijving der Nadere Reformatie. In de eerste plaats heeft dit betrekking op de
Zuidhollandse stad Delft. Door G.H. Leurdijk zijn in het eerste deel van deze serie de
piëtistische activiteiten van de predikanten A.C. Croese en D. Spranckhuysen besproken,
terwijl hij in het tweede deel die van hun collega H. Tegularius aan de orde heeft laten
komen. In deze bundel ontvangt de Delftse predikant G. van Sonnevelt als nadere reformator uitgebreide aandacht, terwijl ook een Delftse gereformeerde piëtist als J.J. Graswinckel voor het voetlicht wordt gehaald.
De tweede stad die het voorwerp van bijzonder onderzoek is, betreft de hoofdstad van
Overijssel. In het vorige deel van deze serie is de belangrijke nadere reformator uit en in
Zwolle E. Schuttenius behandeld, nu gebeurt dit met zijn lokale collega J. Tichlerus.
Alles wijst erop dat er piëtistische invloed van de eerste op de laatste uitgegaan is. Door
deze twee plaatselijk georiënteerde biografische beschrijvingen lichten de contouren van
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de samenwerkingsverbanden die een beweging als de Nadere Reformatie eigen zijn geweest, steeds meer op.
In de bijdrage over J. Spiljardus wordt de ontstaansachtergrond van zijn portret uit de
doeken gedaan, terwijl in het artikel over Boekholt die van J. Koelmans en W. a Brakels
portret naar voren komt. Dit soort gegevens is essentieel voor de kennis van een aspect
van de Nadere Reformatie waaraan in het recente onderzoek steeds meer aandacht wordt
gegeven, namelijk de verhouding tot de cultuur. In dit verband is ook de mening van J.
Tichlerus over de muziek leerzaam.
Onlosmakelijk verbonden met de relatie tussen de Nadere Reformatie en de cultuur is de
sociale status van de vertegenwoordigers van de vroomheidsbeweging. Bij Tichlerus valt
in dat opzicht een sterke stijging waar te nemen.
Het aantrekkelijke van een serie als Figuren en thema's is dat nu niet eens de hoofdvertegenwoordigers van de bedoelde gereformeerde vroomheidsbeweging in de Nederlanden
centraal staan, maar dat minder bekende representanten in de schijnwerper gezet worden.
Aangezien met deze bundel nu 21 van zulke personen hun beschrijving hebben ontvangen, begint er in toenemende mate zicht te komen op wat er in de breedte van die op
hervormde gerichte vroomheidsbeweging heeft geleefd. Tevens krijgt deze serie nu langzamerhand de allures van een biografisch lexicon der Nadere Reformatie.
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GIDEON VAN SONNEVELT (1573-1630)
G.H. Leurdijk

Eerder gepubliceerd onderzoek naar de aanwezigheid van het vroege gereformeerde
Piëtisme in de Hollandse stad Delft vormt de aanleiding tot deze bijdrage over Gideon
van Sonnevelt1. Deze diende de gereformeerde gemeente te Delft gedurende een aantal
jaren en publiceerde daar ten gevolge van de plaatselijke situatie zijn boek ter bevordering van een praktisch christendom. Behalve op Van Sonnevelt zal in deze bijdrage worden ingegaan op enkele andere piëtistische exponenten die opvielen door hun eigen plaats
in het Delftse Piëtisme.
1. Levensloop en ambtswerk
Gideon van Sonnevelt werd geboren te Veere in 1573 als zoon van W. van Sonnevelt en
Cornelia Willems2. Zijn ouders waren afkomstig uit Gent. Vermoedelijk waren zij réfugiés uit de Zuidelijke Nederlanden. Over hen is slechts bekend dat Cornelia te Middelburg in 1608 als weduwe getuigde bij het huwelijk van haar andere zoon, Josua van
Sonnevelt3. Deze broer van Gideon was van 1633 tot zijn dood in 1648 consul te
Venetië4 en zijn zoon Daniël van Sonnevelt (1610-1676) werd predikant te Sas van Gent5.

1

G.H. Leurdijk, 'Arent Cornelisz. Croese', in: T. Brienen/L.F. Groenendijk/W.J. op 't Hof/G.H. Leurdijk,
Figuren en thema's van de Nadere Reformatie, I, Kampen 1987, 9-16; G.H. Leurdijk, 'Dionysius
Spranckhuysen', in: Brienen/Groenendijk/Op 't Hof/Leurdijk, Figuren en thema's, I, 27-42; G.H. Leurdijk, 'Hermannus Tegularius', in: T.Brienen/L.F. Groenendijk/W.J. op't Hof/G.H. Leurdijk/F.A. van
Lieburg/C.J. Meeuse, Figuren en thema's van de Nadere Reformatie, II, Kampen 1990, 32-45.

2

W.M.C. Regt, Predikantenregister van Zuid-Holland, 128. Dit handschrift is evenals het andere dat in de
volgende noot genoemd wordt, aanwezig op het Centraal Bureau voor Genealogie te 's-Gravenhage.
Nieuw Nederlands Biografisch Woordenboek [=NNBW], P.C. Molhuysen/P.J. Blok/F.K.H. Kossmann,
tien delen, Leiden 1911-1937, X, 951 geeft op als tijd van geboorte ca. 1575. De voornaam Gideon
wordt in de bronnen vaak als 'Gedeon' gespeld. Uit hoofde van de officiële spelling opteren wij voor de
eerstgenoemde.

3

F. Caland, De Hervormde Gemeente van Sas van Gent, 's-Gravenhage/Sas van Gent 1904, 20. Op 6
augustus 1608 werd te Middelburg het huwelijk gesloten van Josua van Sonnevelt en Susanna Bol:
W.M.C. Regt, Predikantenregister van Zeeland, 160.

4

O. Schutte, Repertorium der Nederlandse vertegenwoordigers, residerende in het buitenland 1584-1810,
's-Gravenhage 1976, 461.

5

Zie: Regt, Predikantenregister van Zeeland, 160. Caland, De Hervormde Gemeente van Sas van Gent,
20-23, 80-81, 99, 116-118. Daniël was gehuwd met Petronella van den Bosse. Hij publiceerde: Vlaemsche bazuyne ofte trompet tot inwijinge van de nieuwe kercke op het Sas van Gent, Middelburg, P. van
Goethem, 1658 (8°); voor het laatst gesignaleerd in 1868 door J.F. Bodel Nijenhuis; vgl.: Caland, De
Hervormde Gemeente van Sas van Gent, 21. Daniël van Sonnevelt vertrok in 1634 als taaldeskundige
naar Oost-Indië; vgl.: L.J. Joosse, "Scoone dingen sijn swaere dingen". Een onderzoek naar de motieven
en activiteiten in de Nederlanden tot verbreiding van de gereformeerde religie gedurende de eerste helft
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Op 16 mei 1595 liet Gideon zich in het studentenregister van de Leidse universiteit inschrijven als student in de theologie1. In Leiden doceerden toen de hoogleraren Franciscus Gomarus (1563-1641), Johannes Heurnius (1543-1601), Franciscus Junius (15451602) en Lucas Trelcatius sr. (1542-1602). Vooruitlopend kan reeds hier worden gesteld
dat vooral Junius een stempel op de visie van Van Sonnevelt lijkt te hebben gezet. Diens
in 1593 verschenen Eirenicum de pace ecclesiae catholicae, zo genoemd naar Junius'
ideaalbeeld van de vreedzame christen, zou zich later afspiegelen in de opstelling van G.
van Sonnevelt2.
In 1598 werd Van Sonnevelt predikant te Woudrichem, onder de classis Gorinchem.
Tijdens deze ambtsperiode trad hij in het huwelijk. Zijn zoon Josua - over wie later meer
- werd vermoedelijk vernoemd naar zijn eerdergenoemde oom. De classis leende Van
Sonnevelt in 1604-1605 uit aan de gereformeerde gemeente te Utrecht, in verband met
problemen omtrent de door de magistraat als predikant opgedrongen Johannes Bergerus3.
Over zijn werkzaamheden in Woudrichem kan het volgende worden opgemerkt. In 1602,
1603, 1608 en 1618 vaardigde de classis Gorinchem hem af naar de particuliere synode
van Zuid-Holland4. De twee laatstgenoemde synodevergaderingen waren van groot gewicht in verband met de leergeschillen tussen de arminianen en de gomaristen. In de
beide Hollanden hebben tussen 1609 en 1617 namelijk geen vergaderingen van de synode
plaatsgehad: de Staten hadden daartoe geen toestemming willen geven.
Welk theologisch standpunt nam Van Sonnevelt in? De predestinatieleer werd door hem
voorgestaan in infralapsarische zin5. In 1607 uitte hij tegenover de classis Gorinchem
kritiek op antwoord 114 van de Heidelbergse Catechismus, waar ontkend wordt dat de
wedergeboren mens Gods geboden volkomen zou kunnen onderhouden6. Dat hier sprake
zou zijn van fundamentele leerkritiek, is onwaarschijnlijk, maar natuurlijk niet onmogelijk. Het getuigt, hoe dan ook, van G. van Sonnevelts sterke voorkeur voor een praktisch

van de zeventiende eeuw, Leiden 1992, 423-424.
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1

Album Studiosorum Academiae Lugduno Batavae, MDLXXV-MDCCCLXXV [=ASAL], Hagae Comitum
MDCCCLXXV, 42.

2

Zie: B.A. Venemans, Franciscus Junius en zijn Eirenicum de pace ecclesiae catholicae, Leiden 1977.

3

Zie: Naam-lyst der predikanten, Die, zedert de Hervorming, de Gereformeerde Nederduitsche Gemeinte
van Utrecht bedient hebben, 83, in: Het lyden van Jesus, als de Christus, Vertoond uit de vier Euangelisten; Zo als 't in de Gereformeerde Nederduitsche Kerken van Utrecht jaarlyks in ordre gepredikt
wordt, zesde druk, Utrecht 1763, 83-87; Regt, Predikantenregister van Zuid-Holland, 128; F.G.M. Broeyer, 'De irenische Perkins-vertaling van de arminiaan Everard Booth (1577-1610)', in: Nederlands archief voor kerkgeschiedenis, LXXI (1991), 199-200.

4

Acta der provinciale en particuliere synoden, gehouden in de Noordelijke Nederlanden gedurende de
jaren 1572-1620 [=APPS], J. Reitsma/S.D. van Veen, acht delen, Groningen 1892-1899, III, 182, 198,
277, 290.

5

Blijkens bij voorbeeld de volgende passage uit een zijner gebeden: Het heeft u uyt sonderlijcke genade
belieft/ u selven voor den aenvanck ende gront-legginghe der werelt/ in Christo Jesu/ uwen eenighen
ende wei-beminden Sone/ te verkiesen eene Ghemeynte/ uyt het vervallen ende bedorvene menschelijck
gheslachv. G. van Sonnevelt, VERKLARINGHE over den XXXVIII. Psalm, Delft 1626, 587-588.

6

Zie: A.Th. van Deursen, Bavianen en slijkgeuzen. Kerk en kerkvolk ten tijde van Maurits en Oldebarnevelt, Assen 1974, 235.

christendom. Tijdens de onenigheden schaarde hij zich in de gelederen der 'moderaten',
die probeerden een relativerend en interveniërend standpunt in te nemen. De reeds hierdoor gesuggereerde irenische gezindheid kwam in 1615 meer tot uitdrukking in zijn
welwillendheid jegens de remonstrantsgezinde predikant Samuel Lansbergen om een
'seeker concept van moderatie' te bespreken en in zijn pleidooi op de classis voor de
aanvaarding van de bekende Statenresolutie van 16141.
Toch was Van Sonnevelt principieel de contraremonstrantse richting toegedaan. Toen in
1610 de omstreden Johannes Grevius (C.1584-C.1624) binnen de classis als predikant te
Heusden werd verwelkomd, was dat met de nodige scepsis, maar hij had
met handtreijkinge aen den praesidem d. Gideonem Sonneveldium, belooft sich te onthouden van alle
nieuwicheden ofte altijt deselvige eerst tijts met den broederen der classis te communiceeren, sonder die
ofte bedectelijck ofte openbaerlijck te divulgeeren2.

De controversen namen binnen de classis Gorinchem eerst in 1615 een verontrustende
vorm aan, en wel voornamelijk door toedoen van Grevius3.
Niemand minder dan de later zo beroemde Heusdenaar Gisbertus Voetius (1598-1676)
was van dit alles getuige en meer dan dat! Op zondag 25 september 1611 was Voetius
trouwens door Van Sonnevelt bevestigd als predikant te Vlijmen4. Voorheen hadden zij
elkaar reeds ontmoet, want Van Sonnevelt was medegecommiteerd om het beroep op
Voetius te bewerkstelligen5. Toen in 1617 na veel problemen Voetius in de tweede predikantsplaats te Heusden naast Grevius werd beroepen, kwam deze in de oppositie. Ook
daarbij was Van Sonnevelt nauw betrokken, als medegecommiteerde ter bemiddeling
tussen Grevius en de zeer rechtzinnige kerkeraad van Heusden alsmede om bij de plaatselijke magistraat de approbatie van het beroep te verkrijgen6. In onderscheid met Van
Sonnevelt huldigde Voetius de strengere supralapsarische visie op de praedestinatieleer.
Dat verklaart vermoedelijk de krachtige tegenstand van Grevius.
In 1618 werd Van Sonnevelt samen met zijn collega's Voetius en Edzardus Frederici
door de classis Gorinchem afgevaardigd naar de particuliere synode van Zuid-Holland7.
Deze zeer belangrijke vergadering, waarin de leergeschillen diepgaand aan de orde kwamen, was belegd in de grote zaal van het middeleeuwse Sint Agathaklooster (het Prinsenhof) te Delft en duurde van 8 oktober tot 6 november. Van Sonnevelt kreeg de taak van
medescriba8 naast Johannes Lamotius (cl570-1627), predikant van het naburige 's-Gra-

1

A.C. Duker, Gisbertus Voetius, drie delen, Leiden 1897-1915, I, 268-269.

2

Duker, Gisbertus Voetius, I, 126-127.

3

Zie over hem [Z.o.h.]: Biografisch lexicon voor de geschiedenis van het Nederlandse protestantisme, II,
Kampen 1983, 226-227.

4

Duker, Gisbertus Voetius, I, 148.

5

Duker, Gisbertus Voetius, I, 144-145.

6

Duker, Gisbertus Voetius, I, 192, 207.

7

Duker, Gisbertus Voetius, I, 257.

8

APPS, III, 292.
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venhage, die in diverse opzichten zijn geestverwant kan worden genoemd1. Voetius werd
afgevaardigd naar de Nationale Synode te Dordrecht, die een week na de sluiting van de
particuliere synode, op 13 november 1618, zou worden geopend.
Er blijkt verband te bestaan tussen Van Sonnevelts verblijf in Delft en het beroep dat de
plaatselijke gereformeerde kerkeraad in dezelfde tijd op hem uitbracht. Op 4 november
1618, toen Van Sonnevelt dus nog binnen de Delftse veste vertoefde, besloot de kerkeraad hem namelijk voor te dragen aan de burgemeesters ter vervulling van de vierde
predikantsplaats2. Anecdotisch is dat aan deze verkiezing de 'vader van de Nadere Reformatie in Noord-Holland', Frederick de Vry (1579-1646), die juist in deze tijd kortstondig als ouderling zitting had in de kerkeraad van Delft, moet hebben deelgenomen3.
In de vergadering van de classis Delft van 10 november vroegen de Delftse predikanten
Isaac Hagius en Henricus Swalmius op het navolgende voorstel het advies van de classis:
datse nu in haere kercke hadden ghehoort de gaven van den Eerwaardigen Welgeleerden Gedeon van
Sonnevelt predicant tot Woudrichem, Ende alsoo als de kerkenraet, magistraet midtsgaders de ghemeente goet contentement in sijn gaven hadden, soo datse nae rijpe overlegginge ende aenroepinge van den
naeme des Heren gheresolveert waeren om beroepinge op den voors. Sonnevelt te doen.4.

Vermoedelijk was Van Sonnevelt ook toen nog in de stad, want die zelfde dag reeds
vond behalve een definitief besluit tot tevens de uitvoering van het beroep plaats5. Het
is, vooruitlopend op het vervolg, allerminst denkbeeldig dat het beroep mede verband
hield met de commotie rond de Haarlemse predikant Dionysius Spranckhuysen (15871650)6. Deze geestverwant van G. van Sonnevelt zag zich in dezelfde tijd genoodzaakt
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1

Ook deze Haagse vertegenwoordiger der Nadere Reformatie behoorde tot de 'moderate' categorie. Zie:
W.J. op 't Hof, Engelse piëtistische geschriften in het Nederlands, Rotterdam 1987, 426-427; L.
Wüllschleger, Scheurmakers en nieuwlichters. Over Remonstranten en Contra-Remonstranten te 's-Gravenhage (1612-1618), Leiden 1989, 61-63.

2

Acta Kerkeraad Delft [=AKD], 4 november 1618: Gemeentelijke Archiefdienst Delft inv.nr. 4.

3

APPS, III, 316. Over De Vry: Op 't Hof, Engelse piëtistische geschriften, 509-516. Ofschoon De Vry
ook in het nabije Den Haag kwam, was zijn verblijfplaats niet daar maar in Delft. Dit in tegenstelling
tot: W.J. op 't Hof, 'Frederick de Vry', in: Brienen/Groenendijk/Op 't Hof/Leurdijk, Figuren en thema's, I, 17, 22. In AKD komt De Vry's naam niet voor en evenmin op de ledenlijst. Naar de reden
hiervan valt slechts te gissen. Mogelijk hangt die samen met het feit dat juist in het jaar 1618, in onderscheid van voorgaande en volgende jaren, wegens onenigheden tussen de magistraat en de kerkeraad
over hun onderlinge bevoegdheden bij ambtsdragersverkiezingen, geen verkiezing heeft plaatsgevonden.
APPS vormen echter een betrouwbare bron, te meer daar De Vry's positie als ouderling te Delft ondubbelzinnig wordt genoemd: Frederick de Vrye, rekenmeester, ende Michiel Balde, respective ouderlingen
eertyts in de kercken van Amsterdam ende tegenwoordich tot Delft.

4

Acta Classis Delft [ACD], 13 november 1618: Archief van de Classis Delft en Delfland, Rijksarchief in
Zuid-Holland [=RAZH], inv.nr. 2.

5

AKD, 10 november 1618, 11 november 1618.

6

Over Spranckhuysen: Leurdijk, 'Dionysius Spranckhuysen'.

Haarlem te verlaten1 en volgde hem op in Woudrichem. Enkele jaren later zou Spranckhuysen worden beroepen naar Delft en zouden zij opnieuw, maar nu gelijktijdig, een
zelfde gemeente dienen.
Het beroep van G. van Sonnevelt naar de gereformeerde gemeente van Delft resulteerde
ondertussen op 16 december 1618 in zijn intrede aldaar2.
Evenals in Woudrichem zou Van Sonnevelt in Delft een gematigd standpunt manifesteren en hij zou van de weeromstuit de sympathie en het vertrouwen van kerkelijke zijde
oogsten. Illustratief voor deze erkenning van zijn irenische gezindheid zijn bijvoorbeeld
de volgende twee taken die hem werden opgedragen.
Op aandrang van de particuliere synode stond de kerkeraad Van Sonnevelt in 1619 enkele maanden af aan de gereformeerde gemeente van Gouda, waar de remonstrantse predikanten waren afgezet3. Voetius alsmede Eleazar Swalmius uit Schiedam waren medegecommiteerd. In onderscheid met Van Sonnevelt gingen zij echter niet om de predikdienst
waar te nemen, maar om met de magistraat te onderhandelen. Zoals de lezer onder anderen bij de kerkhistoricus G. Brandt uitvoerig kan zien verhaald, verliep hun verblijf in
Gouda onder hevige tegenstand van de plaatselijke bevolking.
Vervolgens commiteerde de particuliere synode van IJsselstein (1626) hem om met de
vroedschap van Rotterdam te onderhandelen over de predikantsberoeping en de kerkeraadsverkiezing4. Met de plaatselijke predikant Petrus Nienrode (1591-1638)5 was hierover een hooggaand geschil gerezen. Deze Nienrode was geen onbekende voor Van Sonnevelt. Nienrode had zich een reputatie verworven wegens zijn streng consistoriaal standpunt en hij zal vermoedelijk om deze reden ooit met Van Sonnevelt zijn gecommiteerd
naar de Staten van Holland teneinde te beletten dat de Dordtse Kerkorde vergaand zou
worden aangepast aan de beoogde bevoegdheden van de overheid in kerkelijke aangelegenheden (1622)6. In de synode van Dordrecht (1627) rapporteerde Van Sonnevelt uitvoerig dat de pretenties van de Rotterdamse magistraat een remonstrantse achtergrond
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Aanleiding was een geschil over de wettigheid van zijn beroep naar Haarlem, dat procedureel volgens de
kerkorde van 1591 in plaats van die van 1612 was uitgebracht en waardoor aan de machtspretenties van
de plaatselijke overheid binnen de kerk in hoge mate werd tegemoetgekomen. De verbittering die hierdoor bij een groot deel van de kerkeraad en de gemeente ontstond, riep rond zijn persoon een tweespalt
op die uiteindelijk heeft geleid tot zijn vertrek uit Haarlem in 1618. Zie: J. Spaans, Haarlem na de Reformatie. Stedelijke cultuur en kerkelijk leven, 1577-1620, 's-Gravenhage 1989, 212-219.
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AKD, 17 december 1618. Duker vermeldt abusievelijk 6 december: Gisbertus Voetius, I, 129. Een
maand later werd in de kerkeraad zijn attestatie gelezen: AKD, 19 januari 1619).
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Zie: G. Brandt, Historie der Reformatie, en andere kerkelijke geschiedenissen, in en omtrent te Nederlanden, III, Rotterdam 1704, 810-814; Duker, Gisbertus Voetius, I, 296-297; Van Deursen, Bavianen en
slijkgeuzen, 331-332.
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Acta der particuliere synoden van Zuid-Holland 1621-1700 [=APSZH], W.P.C. Knuttel, I (Rijks Geschiedkundige Publicatièn, Kleine Serie, III), 's-Gravenhage 1908, 174-177; Op 't Hof, Engelse piëtistische geschriften, 458.

5

Zie over deze strijdlustige verdediger van de autonomie der kerk: Op 't Hof, Engelse piëtistische geschriften, 455-465. Nienrode was een overtuigd geestverwant en hartstochtelijk sympathisant van G.
Voetius. In 1621 deed hij alles om Voetius naar Rotterdam over te halen.

6

APSZH, I, 42-43.
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hadden1. Nienrode moest het echter ontgelden. Alhoewel de synode vervolgens interveniërend de zaak wilde oplossen, kon namelijk niet worden voorkomen dat de militante
opstelling van Nienrode uitliep op zijn gedwongen ontslag als predikant te Rotterdam.
Nienrodes extreme houding ging zelfs Voetius te ver!
Het feit dat Van Sonnevelt ook in deze Delftse periode na de Dordtse Synode het vertrouwen van de kerk genoot inzake zulke gevoelige onderwerpen, is niet alleen tekenend
voor zijn overtuigd gereformeerd standpunt maar tevens voor zijn irenische gezindheid.
Geeft het theologisch en kerkelijk standpunt van Van Sonnevelt hem te kennen als een
evenwichtige voorstander van de gereformeerde orthodoxie, dan vraagt vervolgens zijn
pastorale habitus onze aandacht. Leer en leven moesten immers volgens de gereformeerde belijdenis met elkaar harmoniëren. Dat de consequenties van deze stelregel niet altijd
werden getrokken, bewijst de geschiedenis van de bestandstwisten en hun nasleep. Merkwaardig genoeg werd dit in de classis Delft op tweeërlei wijze onderkend. Enerzijds zijn
het de woorden van de in 1619 gerehabiliteerde ex-predikant van Delft Johannes Taurinus (c.l587-na 1631)2, die na in 1628 als predikant te Maasland opnieuw te zijn ontslagen, zich metterwoon in Delft had gevestigd, welke aantonen dat arminiaansgezinden in
Van Sonnevelts omgeving hier oog voor hadden:
lek weet seer wel datter onder de Theologanten en Predicanten gedisputeert wert wat onderscheyt datter
is tusschen de Theoria of kennis/ ende practijck of gehoorsaemheyd. Ick weet oock seer wel dat sommighe de kennis stellen boven de practijck/ sommighe de practijck boven de kennis/ maer weet oock dat
het my vreemt dunckt datter over dese saeck soo wert gehayr-clooft. De kennis moet voorgaen/ want
daer geen kennisse Godts is/ daer is ongebondenheyt des levens (...). Indien men dan my vraecht/ watter
moet voorgaen/ ick sal segghen/ de kennis of wetenschap. Indien men my vorder vraecht wat het gewichtichste ende waerdichste is/ ie sal antwoorden de practijck/ want met cleyne kennis vergheselschapt
met een goede practijck dat is met een goedt leven/ can men/ en sal men/ salich werden3.

Anderzijds was het Van Sonnevelt zelf die in een van zijn boetepreken hier nadrukkelijk
op wees:
Daer en zijn noyt gheene Eeuwen meer verdorven geweest als de onse/ geene tijden met allerley zoorte
van grouwelen meer bevleckt/ als de ghene die wy nu beleven. Den al-goeden/ al-wijsen God/ heeft ons
genadelijck gebraxht tot sijne zalichmakende kennisse/ heeft door het klare licht van zijn heyligh Woord
doen verdwijnen de grouwelijcke duysternissen van menigerley superstitien/ ende doolingen/ waer inne
onse Voor-ouderen ende wy jammerlijck versopen lagen. Hy heeft in dese Landen/ in dese stadt sijnen
lieven sone Jesu Christo opgherecht eene ghemeynte/ die hy nu vele achtervolghende Jaren met de
lieffelijcke melck synes woords ghespijst/ ende door het rechte gebruyek der H. Sacramenten van syne
Vaderlijcke liefde versekert heeft.4.

Dit spanningsveld tussen leer en leven trok in de classis Delft dus niet alleen de aandacht
van een arminiaansgezinde pastor maar ook van G. van Sonnevelt. Daarom intrigeert ons
nu vooral Van Sonnevelts betekenis voor het gereformeerde Piëtisme in Delft.
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APSZH, I, 208.
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Z.o.h.: H.C. Rogge, 'Jacobus Taurinus en de Utrechtse kerk in het begin van de 17e eeuw', in: Archief
voor Nederlandsche Kerkgeschiedenis, III (1889), 107-108); A.P. van Vliet, 'Kerkelijke onenigheid in
17e eeuws Maasland, in: De Hoeksteen. Tijdschrift voor vaderlandse kerkgeschiedenis, XV (1986), 9598.
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J. Taurinus, Bedenckinghen Op d' Historie van 't Samaritaensche Vroutjen, II, Delft 1630, 12-13.

4

197.

Reeds vóór Van Sonnevelts komst in Delft was het gereformeerd Piëtisme daar vertegenwoordigd1, maar vooral ook later, in het tweede kwart van de zeventiende eeuw2. Met
name in het laatstgenoemde tijdsbestek viel op dat de predikanten bij hun streven naar
zedenreformatie werden gesteund door de magistraat. De gereformeerde gemeente van
Delft, waaraan ooit gedurende vele jaren de legendarische zedenreformator Arent Cornelisz. Croese (1547-1605) verbonden was, bevatte ook in Van Sonnevelts dagen een kern
die de piëtistische beginselen van Croese te midden van de bestandstwisten in ere hield.
Vermeldenswaard is het volgende citaat van de Delftse historiograaf D.Ez. van Bleyswyck (zelf telg uit een oeroud Delfts geslacht) over de doorwerking van Croese's Christelijcke betrachtingen der Geloviger zielen (1605):
Deswegen de gemeente van Delft/ die hem in sijn Predicatie gewent waren geweest te hooren/ dit
Boecksken plegen te houden als een Juweel/ tot een gedenck-teecken van haren getrouwen Herder en
Leeraer/ die mede uyt haer geboren was/ als dienende haer tot vernieuwinge en ververschinge der goeder onderwysinge/ ernstige vermaninge/ heftiger bestraffinge/ ende lieflijcke vertroostingen/ die de
Godsalige man aen haer lieden dickwils in sijn leven/ uyt den woorde Gods/ soo van den Predickstoel in
't gemeen/ als aen een ygelijck van hun in 't bysonder/ tot vorderinge haerder Godzaligheyt en zaligheyt
gedaen hadde.(...) In voege dat Arnoldus Cornelij, hebbende in sijn leven gheweest haren Leeraer door
middel deses Boecksken/ sulcx noch veele Jaren is ghebleven na sijn doot.3.

Croese leefde dus ten tijde van G. van Sonnevelts komst nog in zijn geschriften voort
onder de Delftse bevolking.
Afgezien van deze constatering, kunnen ook enkele contemporaine exponenten van het
Delftse gereformeerde Piëtisme voor het voetlicht worden gehaald. Wij denken in de
eerste plaats bijvoorbeeld aan de Delftse boekdrukker Jan Andriesz. Cloeting, die in 1634
overleed4. Deze stamvader van een Delfts boekdrukkersgeslacht heeft niet alleen heel
wat contraremonstrantica maar bovendien een aanzienlijke hoeveelheid piëtistica uitgegeven, waaronder met name vertalingen van Engelse schrijvers die werden verzorgd door
de eerdergenoemde J. Lamotius. De helft van het door Lamotius vertaalde oeuvre verscheen zelfs bij Cloeting5. Hij onderhield dus stellig nauwe contacten met deze Haagse
vertegenwoordiger van de Nadere Reformatie. Ook G. Cz. Udemans, J. Focanus en D.

1

Leurdijk, 'Arent Cornelisz. Croese'.

2

Leurdijk, 'Dionysius Spranckhuysen'; Leurdijk, 'Hermannus Tegularius'.

3

D. van Bleyswyck Ez., Beschryvinge Der Stadt Delft Betreffende desselfs situatie, oorsprong en ouderdom, Delft 1667, 789-790. Zie ook: Beschryving der stadt Delft, behelzende een zeer naaukeurige en
uitvoerige verhandeling Van deszelfs eerste oorsprong, benaming, bevolking, aanwas, gelegenheid,
prachtige en kunstige gedenkstukken en zeltzaamheden. Nevens derzelver voorregten, handvesten, privilegiën, en regeeringsvorm, Alles 't zamengestelt en getrokken uit oude handtschriften, memorien, en
brieven, en Met zeer veele echte bewysstukken (te vooren noit gedrukt) bevestigt, R. Boitet, Delft 1729,
708-709.

4

Z.o.h.: J.G.C.A. Briels, Zuidnederlandse boekdrukkers en boekverkopers in de Republiek der Verenigde
Nederlanden omstreeks 1570-1630, Nieuwkoop 1974, 242-243. Hij komt zowel met patroniem als met
achternaam voor; vgl.: J.B.H. Alblas, Johannes Boekholt (1656-1693). The first Dutch publisher of John
Bunyan and other English authors, Nieuwkoop 1987, 47.

5

Zie voor het voorgaande: Op 't Hof, Engelse piëtistische geschriften, 164-165.
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Spranckhuysen wisten de Delftse boekdrukker te vinden1. Na Cloetings dood zetten zijn
weduwe en een zoon het bedrijf voort.
Een andere opvallende piëtistische verschijning in het Delft van G. van Sonnevelt was
Jacob Jansz. Graswinckel (1536-1624). Diens ascetische levenswijze bezorgde hem zelfs
het aan de middeleeuwse vroomheid reminiscerende imago van 'Gereformeert Eremijt'2.
De levenslange vrijgezel Graswinckel, afkomstig uit een deftig Delfts geslacht, was in
zijn jeugd op ontroerende wijze tot bekering gekomen en deze gebeurtenis had hem radicaal elk aards genot doen afzweren. Stellig niet ten onrechte schreef dan ook zijn biograaf Spranckhuysen:
dat hy van die tijd af/ en de dagen zijns levens/ zoo heeft gewandelt dat hy wel te recht gehouden
mocht werden voor een wonder van zijn tijdt/ een kloek practizijn van godzaligheidt met vernoeging/
een Model van een deugdelijk/ en ingetoogen leven/ een leven 't welk geweest is zoo betoomt/ en onder
zulken scherpen tucht/ dat de duyzenste mensch het niet zoude gelooven/ ten waare de gansche Stadt
Delft te zijner tijdt genoegzame kennis hadden gehad3.

Sedertdien offerde Graswinckel zichzelf alsmede zijn hele vermogen op voor behoeftige
medeburgers; uit liefdadigheid bestemde hij zijn huis aan de Oude Delft letterlijk als
apotheek der armen, waartoe hij ook zijn achtertuin inrichtte als kruidentuin en gratis
medicamenten beschikbaar stelde. Het meubilair van Graswinckels woning annex winkel
bestond uit potten en flessen en slechts een stoel diende hem zomer en winter, dag en
nacht als rustplaats. In zittende houding, half slapend half wakend, bracht de asceet de
winternachten door met een vuurtje onder de benen om te voorkomen dat de koude hem
zou bevangen. Uit loutere filantropie legde hij zich voorts toe op medicijnenstudie en
correspondeerde daartoe met allerlei medici, in het bijzonder met de als kruidenkenner
alom vermaarde stadsmedicus Bernardus Paludanus (1550-1633)4 te Enkhuizen. Graswinckel stierf op 88-jarige leeftijd als een wonder van godzaligheid en zelfverloochening,
nalatende een aanzienlijke, deels stukgelezen, collectie devotionalia. Zijn naam leefde
evenals die van Croese voort in de kringen der Delftse vromen. Dionysius Spranckhuysen5, Dirck Ez. van Bleyswyck5, Joannes Boekholt3 en Reinier Boitet6 garandeerden res-

16

1

Zie: J. van der Haar, Schatkamer van de gereformeerde theologie in Nederland (C.1600-C.1800)
Veenendaal 1987, zie onder de genoemde namen.

2

Van Bleyswyck, Beschryvinge Der Stadt Delft, register. Over Graswinckel: C.M. Verkroost, 'De Delftse
Wonderdokter Jacob Jansz. Graswinckel', in: Aere Perennius. Verslagen en mededelingen uit het Medisch Encyclopaedisch Instituut van de Vrije Universiteit, nr. XIV (1974), 10-13. Recent werd een contemporain verslagje over Graswinckel gepubliceerd: D. Beek, Spiegel van mijn leven; een Haags dagboek uit 1624, Sv.E. Veldhuijzen, Hilversum 1993, 82-83.

3

Zie: (Joannes Boekholt), Den Weg des levens Door de Overdenkinge des Doots, VoorgesteIt in exempelen, en gedachten van Godsalige Menschen, in haar leven eenige, en sommige in haar stervens-uur
uytgesproken, en verscheyde Voorbeelden tot af schrik der zonden, Amsterdam 1688, 129-130.

4

Over Paludanus: NNBW, IX, 752-754.

5

Van Bleyswyck, Beschryvinge Der Stadt, 796-801. Van Bleyswyck noemt niet alleen Spranckhuysens
geschrift als bron maar tevens de titel van dit nimmer op diens naam gepubliceerde werkje: des \vy de
Historye sijns levens hier kortelijck sullen by een trecken/ uyt seecker Boeckje door den gemelten
Spranckhuysen, dien-aengaende beschreven/ onder den tytel/ van den Delftschen Israëlit, ofte het leven
van Jacob Jansz. Graswinckel, geboren Burger en Inwoonder der Stad Delft; 't welck tot noch toe niet
en is in 't licht gebracht.

6

Beschryving der stadt Delft, Boitet, 714.

[=SGT],

Jacob Jansz. Graswinckel (1536-1624)
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pectievelijk de overlevering van dit merkwaardige voorbeeld van vroeg gereformeerd
Piëtisme. Misschien heeft de grote piëtist Jodocus van Lodensteyn (1620-1677) als geboren Delftenaar Graswinckel voor ogen gehad toen hij een ascetische levenswijze niet
alleen voorleefde, maar ook voorschreef aan de gereformeerden. Een uitlating als de
volgende doet dat vermoeden:
Laat ons tot voorbeelden sijn/ De veelvuldige orders en cloosters van Munnicken en geestelijcken. Wy
en connen niet twijfelen of dese hebben haar oorspronk van de oude Asketen, of oeffenaars van sig
selven tot Godsaligheyd: en soude men niet de selve hebben connen gebruycken/ tot sulcke als sig
oeffenen tot den dienst der kercken: item die sig wouden laten gebruycken onder 't volck tot allerley
goede wercken van Barmhertigheyd en andre?1

De blijvende herinnering aan een grondlegger van de Nadere Reformatie als Croese, de
produktiviteit van een uitgever van piëtistica als Cloeting en de jarenlange aanwezigheid
van een opvallende asceet als Graswinckel zijn enkele exponenten die de gereformeerd
piëtistische cultuur uit de tijd van G. van Sonnevelt en de jeugd van J. van Lodensteyn
in Delft markeren.
De genoemde zijde van de Delftse volksmentaliteit werd echter gerelativeerd door een
materialistische keerzijde, te weten de koophandelsgeest, die volgens piëtisten niet zelden
de materialistische tegenpool van een vrome levenswandel zou belichamen. Het bezit van
een zeehaven in het op vijftien kilometer verwijderde Delfshaven maakte het voor Delft
immers mogelijk om deel te nemen aan de VOC. De aanwezigheid van een Kamer van
de VOC in Delft was daarvan reeds meer dan een louter symbool. Verder was Delft van
1621 tot 1635 een stapelpoort van de Merchant Adventurers. Dit alles kon een levensstijl
in de hand werken die in tegenspraak was met de puriteinse bedoelingen van de pastores.
Slechts luttele jaren nadat Van Sonnevelt was heengegaan, zou met name de Engelse
puritein Henry Hexham als lid van de plaatselijke prebyteriaanse gemeente zijn handeldrijvende landgenoten tot hogere orde roepen2.
Verrassend genoeg komt juist ook op dit punt Van Sonnevelt naar voren als een typisch
criticus van de koophandelsgeest. Van Sonnevelt kwam namelijk in botsing met de Kamer van de VOC in Delft, omdat hij vanaf de kansel zich in ongunstige zin had uitgelaten over twee van haar bewindhebbers, namelijk Gerardus Cornelisz. Welhouck (15931665) en Joost Jacobsz. van Adrichem (1574-1653). Dezen behoorden tot de vermogendste ingezetenen van Delft3. In de kerkeraadsvergadering van 15 februari 1626 beklaagde
Van Sonnevelt zich over het duo dat deze blamage hem thuis in alle heftigheid was komen verwijten en hem zelfs op het stadhuis had doen ontbieden4. In plaats van aan dit
laatste gevolg te geven stelde hij nu aan de kerkeraad voor om hen als gereformeerde
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1

J. van Lodensteyn, Beschouwinge van Zion: ofte aandagten en opmerckingen over den tegenwoordigen
toestand van 't Gereformeerde Christen Volck, I, tweede editie, Utrecht 1676, 11.

2

Z.o. deze neef van D. Spranckhuysen: Op 't Hof, Engelse piëtistische geschriften, 417-422.

3

Wegens ontstentenis van de notulen van de Kamer van de VOC te Delft kon deze anders waardevolle
bron door ons niet worden benut. Z.o. G.Cz. Welhouck en J.Jz. van Adrichem: H.L. Houtzager/G.G.
Kunz/H.W. van Leeuwen/M. van Noort/M. Tienstra, Delft en de Oostindische Compagnie, Amsterdam
1987, 202-203.

4

AKD, 15 februari 1626: Gemeentelijke Archiefdienst Delft, inv.nr. 5.

lidmaten ter verantwoording te roepen en als kerkeraad het standpunt in te nemen 'dat
een predicant ter oirsaeck van syn predicatie niet en behoort gecauseert te werden op het
stathuys, maer voor den kerckenraet'. Aangezien de gewraakte opmerkingen allerminst
ten nadele van de magistraat konden worden opgevat, reageerde de kerkeraad op Van
Sonnevelts weigering instemmend:
voornaemelyc wes hy niet gesprooken heeft van de E. Magistraet off haer ampt maer dat de kennisse
van de saeck den kerckenraet nae Godts Woordt, de Confessie en het formulier van de bevestinge der
ouderlingen toecompt.

Vier dagen later stelde ds. Henricus Arnoldi van der Linden in een extra vergadering van
de classis Delft de kwestie als volgt aan de orde:
Of D. Sonneveldius wel hadde geantwoort nopende de saecke en ambacht der Bewinthebberen van Oost
Indien dat hij int stuk van sijn Predicatie hem heeft beroepen op sijn kerckenraedt1.

Van de zijde der classis oogstte Van Sonnevelt dezelfde bijval: de kwestie diende te
worden afgehandeld door de kerkeraad omdat hij 'aengaende sijne predicacie onder de
judicature derselver stont'.
Op 23 februari verschenen de heren Welhouck en Van Adrichem voor de kerkeraad2. Op
voorstel van Van Sonnevelt werd hun zowel over de procedurele als de substantiële gang
van zaken verantwoording gevraagd. Uit het antwoord dat de bewindhebbers hierop gaven, blijkt dat zij voor wat betreft de procedure die zij hadden gevolgd, zich wilden
conformeren aan het algemeen gebruik onder hun collega's elders. Omdat het desbetreffende punt niet op kerkelijk maar op wereldlijk terrein lag, dachten zij Van Sonnevelt
voor de burgervaders te mogen ontbieden. Zij meenden
dat de saecke hun met meer andere bewinthebberen, resideerende in andere steden gemeyn was, ende
dat sy oversulcx in dese voor haer particulier niet convenabel waeren voor dese vergaederinge.

Inzake hun verantwoording over de inhoud van hun bezwaren overhandigde Van Adrichem een schriftelijke memorie van de gewraakte passages uit de preek en van hetgeen
zich ten huize van G. van Sonnevelt had voorgedaan. Er ontwikkelde zich naar aanleiding van dit stuk een lang debat, waarin Van Sonnevelt volhield dat de aanvechtbare
uitdrukkingen niet persoonlijk waren bedoeld. Dit resulteerde in een nederlaag van de
bewindhebbers:
De Eerw. Kerkenraet op alles naerder lettende oordeelt I. dat de billickheit eijst dat de Heeren bewinthebberen D. Sonneveld in 't verhael ende 't verclaeren van de woorden syner predicatie sullen gelooven, terwijl ellick best weet wat hy denckt ende seyt ende bij welke gekent ende getuycht wort dat alles
geschiet is, volgens 't reces D. Sonneveldij, ende 's menschen memorie slibberich is, II. dat D. Sonneveld. in een publycke ende nu stonde niet gehouden was ymant particulier aen te spreeken eer hyse op
den predickstoel besocht. Entelijc dat de heren litmaten niet hadden behooren D. Sonneveldius op het
stadhuys te betrecken, waer in dese hen vergrepen hadden tegen de Kerkorde als oock datse hem in syn
huys soo niet en hadden behooren te bejegenen.

Interessant is vooral de verklaring der dolerende bewindhebbers dat zij met hun bezwaren tegen de prediking zich niet alleen wisten te staan. Blijkbaar voelden ook VOC-collega's van elders zich bekritiseerd door de kerk. Dit betrof dan meestal het spreekwoordelijk lage zedelijk niveau der bemanning van de VOC alsmede het utilistische winstbejag
dat meer kenmerkend was voor de instelling der bewindhebbers dan het zendingsmotief.

1

ACD, 19 februari 1626: Archief van de Classis Delft en Delfland, RAZH, inv.nr. 3.

2

AKD, 23 februari 1626.
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Daarom klonk van kerkelijke zijde protest of trachtte men, zoals bijvoorbeeld de Zierikzeese predikant Godefridus Cornelisz. Udemans (1581-1649) en dichter bij Van Sonnevelts huis Dionysius Spranckhuysen, door publikatie van geschriften in de leemte te
voorzien1. Het was immers niet zonder reden dat Willem Teellinck, Dionysius Spranckhuysen en Maximiliaen Teellinck als vertegenwoordigers der Nadere Reformatie in enkele zendingstraktaten de bewindhebbers van de WIC en de VOC opriepen om het zendingswerk te bevorderen2. Met name Udemans schreef daarbij richtlijnen voor aan de
bewindhebbers3. Dat ook Van Sonnevelt deze mentaliteit publiekelijk bestreed, laat zich
aan de ergernis der Delftse bewindhebbers aflezen.
Strijders voor de praxis piëtatis kruisten de geestelijke degen met al wat in verzet kwam
tegen hun vroomheidsideaal. Een heet hangijzer dat in kerkelijke vergaderingen doorgaans gerekend werd onder de "oude dachten" en dat niet minder dan het materialisme
met het puriteinse streven van de Delftse piëtisten in strijd was, betrof de profane viering
van de sabbat. In de synode te IJsselstein (1626) nam Van Sonnevelt als scriba notie van
de verschillende sabbatsopvattingen4 als een elementair onderdeel van de interessesfeer
der Nadere Reformatie. Hij zag G. Voetius, die gedurende de tijd dat hij in Rotterdam de
dienst waarnam, beschuldigd werd van een afwijkende sabbatsopvatting, door de synode
van elke blaam dienaangaande gezuiverd5. Dat zelfde zag hij in deze vergadering ook
ds. Johannes Spiljardus (1592-1658), predikant te Gorinchem6, ten deel vallen. Willem
Teellinck, die zich voor deze gelegenheid ook te Gorinchem bevond, hoorde hij op vriendelijk verzoek der synode beloven geen geschriften zonder kerkelijke approbatie meer te
zullen publiceren7.
De zondagsheiliging zag Van Sonnevelt natuurlijk ook ter sprake gebracht in de classis
Delft, bij voorbeeld onder de gravamina voor de synode, als 'prophanatie des Sabaths'8.
In 1629 kwam de onderhouding van het vierde gebod uitvoeriger ter sprake, toen in een
classisvergadering enkele plattelandspredikanten klaagden
over verscheyden insolentiën die des sondaags onder ende naer de predicatien in haerluyder dorpen
gepleegt worden, als over het houden van Dans-scholen, gelagen te setten (= zwelgpartijen organiseren),
droncken te drincken, bal slaen etc.9.
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1

Zie: A.Th. Boone, 'Zending en Gereformeerd Piëtisme in Nederland: een historisch overzicht', in: Documentatieblad Nadere Reformatie, XIV (1990), 1-31; A.Th. Boone, '"Om een woesten hoop te brengen
tot de kerck". Een onderzoek naar zendingsgedachten in piëtistische zeemansvademecums', in: A.Th.
Boone/J. van Ekeris, Zending tussen woord en daad. Twee hoofdstukken uit de geschiedenis van gereformeerd piëtisme en zending, Kampen 1991, 12-46.

2

Zie: Joosse, "Scoone dingen sijn swaere dingen", 583.

3

Zie: G.Cz. Udemans, 't Geestelyck roer Van 't Coopmans Schip, tweede editie, Dordrecht 1640, ff.
146v.-183v.

4

APSZH, I, 180-182.

5

APSZH, I, 182.

6

APSZH, I, 182.

7

APSZH, I, 186; Op 't Hof, Engelse piëtistische geschriften, 487.

8

ACD, 21 mei 1628.

9

ACD, 8 januari 1629.

De classis zou via de predikanten Henricus Arnoldi van der Linde en Joannes Fenacolius
eerst de dijkgraaf en bij uitblijvend effect het hof van justitie in de arm proberen te nemen 'ten eynde alsulcke abusen ende profanatien van den dach des Heren eenmael mochten geweert werden'.
Ook Van Sonnevelt stelde in zijn prediking de sabbatsheiliging uitvoerig aan de orde.
Het valt op dat hij in een van zijn boetepreken handelend over de decaloog naar verhouding het uitvoerigst fulmineert tegen de verwaarlozing van het vierde gebod:
De Heere wil/ datter eenen sekeren dach der Weke sal af-ghesondert ende als gheheylight zijn tot synen
dienst/ op dat de Lichamen rustende van allen slaef-achtighen arbeydt/ ende wereldsche bekommeringen:
de Zielen onder-tusschen mochten ghenieten hare behoorlijcke oeffeninghe/ door het aen-dachtige gehoor van Godes heylighe Woord/ het wettelijck ghebruyck vande zegelen synes verbonds/ het op-offeren
vande al-gemeene ghebeden/ besteden vande Aelmoessen/ besoeckinge der krancken/ ende andere sodanige Godvruchtighe wercken meer. Doch/ waer wort dit aldus betracht met behoorlijcken yver ende
vyericheydt? Jae/ waer en ziet men dickwils niet het contrarie van dit alles? Wat dach der Weke wordter
in 't gemeyn meer ontheylicht ende misbruyckt? Wanneer ist dat Herberghen/ Kaets-banen/ Dansplaetsen/ Commediants-huysen ende andere dierghelijcke Scholen van allerley ongeregeltheyt/ meer worden
ghefrequenteert ende besocht door allerley zoorte van menschen? Het schijnt voorwaer/ indien men
aenmercken wil het gantsch ongebonden leven van vele/ dat sy enckel lust ende welbehaghen nemen om
moetwilligh te ontheylighen dien dagh/welcke de Heere selver uytgesondert/ ende met sijnen eyghen
exempel geheylicht heeft. Ende het ghene onder alle dese beklaechlijcke misbruycken/ het alderbeklaechlijcst is/ de gewoonte vande grouwelijcke Prophanatien des heylighen Sabbaths is nu soo verandert/
datter gantsch geene hope van verbeteringe schijnt overghebleven te zijn. Immers 'tis alles te vergheefs
wat men tot noch daer van heeft gheremonstreert/ versocht ende gebeden by de ghene die dit met ernst
behooren te remedieren ofte verbeteren1.

Van Sonnevelt liet in zijn prediking zijn affiniteit met Voetius, Spiljardus en Teellinck
dus duidelijk blijken.
Deze twee voorbeelden van Van Sonnevelts kritische prediking geven reeds zijn verwantschap aan met de Nadere Reformatie.
Van de schaarse bijzonderheden uit het leven van Van Sonnevelt, kan nog worden genoemd zijn bemoeienissen met de weg tot het ambt die zijn zoon Josua bewandelde. Op
6 januari 1625 verzocht en verkreeg Van Sonnevelt voor zijn zoon Josua bij de classis
Delft toelating tot het praeparatoir examen2. De regent van het Statencollege te Leiden
Festus Hommius stak echter een spaak in het wiel, door wegens een procedurele oneffenheid de doorgang te blokkeren3. Josua van Sonnevelt werd in maart alsnog geëxami-

1

229-230.

2

ACD, 6 januari 1625.

?

Op 28 januari 1625 werd een brief van Hommius voorgelezen versoeckende datmen in toecomende tyden geenige van syne Discipulen soude toelaten tot het praeexamen, sonder syne attestatie van hare
bequaemheit te toonen. Geëxamineerd werd Johannes Snellius, een geboren Delftenaar (volgens ASAL,
158), die in de acta van de voorgaande vergadering overigens niet als kandidaat werd genoemd: ACD,
28 januari 1625.
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neerd voor de classis Leiden1. Hij was vervolgens tot zijn dood predikant te Asperen
(1625-1636), in de classis Gorinchem2.
Gideon van Sonnevelt stond in de classis Delft onder zijn collega's relatief hoog in aanzien. In onderscheiding van anderen werd hij reeds in 1619 in de classicale acta omschreven als 'den Eersamen ende welgeleerden Gedeon van Sonneveld Predicant tot
Delff3. Na zijn overlijden werd hem op bijzondere wijze de laatste eer bewezen. In de
acta van de classis Delft van 7 oktober 1630 werd zowel zijn overlijden als zijn begrafenis vermeld, hetgeen ongebruikelijk was:
Ende also den tyd der begraeffenisse D. Sonneveldij p.m. was bestemt op morgen tegen 2 uyre: So is de
Vergad. vriendelyk gebeden aldaer mede te willen verschynen om het leste werck der liefde aen hem te
bewysen4.

Hij werd volgens de acta van de classis Delft dus begraven op 8 oktober 1630. Het is
dan ook stellig onjuist dat hij naar W.M.C. Regt vermeldt, is overleden op 17 september5. Dat hij op geheel eigen wijze in gereformeerd Delft en binnen de eigen classis
waardering oogstte, is bovendien op te maken uit het gegeven dat nog het volgende jaar
in de classicale acta van hem werd gerept als van 'onses seer waerden en lieven medebroeder saliger gedachte D. Gideonis Sonneveldius'6.
Zijn zoon Josua tenslotte was gehuwd met Catharina van Dam, dochter van de uit 'sGravenhage afkomstige predikant Nicolaas Dammius (15467-1621)7. In hun woonplaats
Asperen woonde tevens behalve een nicht Lijsbeth, en een schoonzuster Geertje van
Dam, zijn moeder, de weduwe dus van G. van Sonnevelt8. Josua heeft zijn vader slechts
enkele jaren overleefd.
2. Geschrift
De enige door Van Sonnevelt gepubliceerde pennevrucht is een prekenserie over Psalm
38 naar aanleiding van de pestepidemie welke in 1624 Delft en overigens geheel Holland
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1

Hij vroeg het examen voor de classis Leiden aan op 4 februari: Acta Classis Leiden, 4 februari 1625, 17
maart 1625 (Archief van de Classis Leiden en Nederrijnland, RAZH, inv.nr. 4). Hoewel Josua van Sonnevelt moet hebben gestudeerd aan de universiteit te Leiden, ontbreekt zijn inschrijving in het album
studiosorum.

2

Verondersteld wordt dat hij in 1636 aan de pest, die in dat jaar Asperen teisterde, ten slachtoffer viel.
Zie: G. Kouwenhoven/J. van Leerdam, Asperen, een blik in het verleden, Asperen 1983, 48.

3

ACD, 17 september 1619.

4

ACD, 7 oktober 1630.

5

Regt, Predikantenregister van Zuid-Holland, 128.

6

ACD, 24 juli 1631, in verband met de keuze van de kerkeraad van Delft voor Vincent Berger als opvolger van Van Sonnevelt. Uiteindelijk kwam echter ds. L. Fodineus (overleden in 1647) in de plaetse
Rever. D. Sonneveldij S.G.: ACD, 15 april 1632.

7

Collectie indices DTB Asperen, 87 (RAZH, Collectie Ind. D.T.B, (gele sector): 67). Na Josua's dood in
1636 vestigde zij zich elders. Vgl.: Regt, Predikantenregister van Zuid-Holland, 345. Over Nicolaas
Dammius (Claas van Dam): BLGNP, II, 152-154.

8

Collectie Indices DTB Asperen, 49.

teisterde. De Delftse uitgever, Ian Pietersz. Waelpot (1596-1667)1, wiens drukkerij evenals die van Cloeting was gevestigd aan het Marktveld, gaf door de jaren heen, behalve
Van Sonnevelts prekenserie en een tweedelig praktikaal werkje over Johannes 4 (1630)
van de Delftse ex-predikant Johannes Taurinus, vooral letterkundige werken uit. Als
uitgever van piëtistica was hij dus stellig de mindere van Cloeting.
Van Sonnevelts boek verscheen in 1626 onder de titel VERKLARINGHE over den
XXXVIII. Psalm. Waer in onder andere wijdt-loopich ghehandelt wort vande smettelijcke
quale der Pestilentie / van wien / waerom / ende tot wat eynde de selve den menschen
toeghesonden wort. Mitsgaders hoe een yeder zich gheduyrende het woeden der selver
behoort te draghen. Vervatet in XX. Predicatien, Delft, Ian Pietersz. Waelpot, 1626.
De uitgave kent de volgende structuur: 1. opdracht aan de magistraat van Delft (9 p.); 2.
voorrede aan de gereformeerde
gemeente van Delft (6 p.); 3. tekst
van en preken over Psalm 38 (pp.1757); 4. register (9 p.); 5. errata en
colofon (1 p.).
De schout, de burgemeesters, de
schepenen en de regenten van Delft
worden door Van Sonnevelt met
zijn pennevrucht vereerd. Zoals op
het titelblad is aangegeven, verschijnt het boek met consent van de
burgemeesters. Van Sonnevelt zegt
dat hij deze prekenserie over Psalm
38 heeft gehouden ten tijde van de
pestepidemie in Delft. Dit is trouwens de reden van deze opdracht
aan de Delftse magistraat als voedsterheren van de gemeente van
Jezus Christus, immers:
Dese vrucht kan ghelijck op den
eyghenen Acker van uwe Achtb.
ghewassen zijnde, comt de selve met
rechte toe, ende en can niemandt
anders bequamelijck toe-geeygent
worden.

Van Sonnevelt verzoekt hen de
gemeente voor te gaan in het lezen
van deze verklaring van Psalm 38,
om daarmee de onderdanen tevens
tot lezen te prikkelen.

1

Z.o.h.: Briels, Zuidnederlandse boekdrukkers, 524-528.
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De opdracht wordt gevolgd door een voorrede aan de gereformeerde gemeente van Delft.
Van Sonnevelt beschrijft hierin de plicht van predikanten om te allen tijde maar vooral
in tijd van oorlog, hongersnood, economische malaise, pestepidemieën enzovoorts tot
boete en bekering op te roepen. Juist vanuit dit plichtsbesef sloegen de Delftse pastores
tijdens de laatste pestepidemie de handen ineen:
Hier op met behoorlijcken vlijt acht nemende de Dienaren des H. Euangeliums in dese Stad Delff. Doen
de Heere (als met toornige oogen aenschouwende van synen hoogen rechtveerdigen Throon onse menigerley ende seer sware overtredingen) de selve seer strengelijc heeft gecastijt met syne scherpe roede der
pestilentie/ die als met een snel voortloopende vyer/ in corten tijt vele personen/ huysen/ ende straten
bevangen/ ontsteken/ ende verslonden heeft: hebben tsamen noodich geacht/ dat sy voor eenigen tijt
nalatende het vervolg van hare gewoonlijcke texten/ voor de hant nemen ende verclaren souden eenige
plaetsen der H. Schrifturen die met de droevige conditie deser benauder tijden quamen over een/ ende
waer door een yder tot erkentenisse van Godes slaende hant/ tot aenmerckinghe vande oorsaken synes
rechtveerdigen toorns/ ende volgens tot ware boetveerdicheydt mochte onderwesen/ vermaent/ ende
aengheprickelt worden.

De directe aanleiding tot de uitgave is het verzoek van gemeenteleden tot aandenken en
ter stichting:
Dese gheve ick mede jegenwoordelijck in het licht/ door het ernstighe versoeck van verscheydene oprechte Ledematen der Christelijcker Kercken alhier/ welcke wenschten in hare huysen te moghen lesen
(tot verversinge harer memoden/ ende naerder betrachtinghe van ware Godsalicheyt) 'tghene sy ofte
inde openbare Predicatien hadden aenghehoort/ ofte wel van andere hadden verstaen.

De publikatie is dus uitdrukkelijk mede bedoeld ter bevordering van de praktijk der godzaligheid.
Onder deze voorrede staat een approbatie van de classis Delft:
Dit Boeck is uytghegeven ende gedruckt, na voorgaende visitatie, ende permissie van de Ghedeputeerde
der Classis van Delff, ende Delff-landt. Onder stondt Henricus Swalmius, Henricus Proelius.

Dezen waren respectievelijk predikant te Delft en te Pijnacker.
Van Sonnevelts opdracht aan de burgerlijke overheid en zijn voorrede aan de kerkelijke
gemeente, alsmede zijn verzoek om voor de publikatie zowel het consent van de burgemeesters als de approbatie van de classis te verkrijgen, weerspiegelen de nauwe theocratische betrekking die kerk en staat in zijn opinie op elkaar hadden. De publikatie beantwoordde in ieder geval volledig aan zowel de officiële als de officieuze regels.
Na dit voorwerk komen de tekst van en de preken over Psalm 38. Bladzijde 1 en 2 geven Psalm 38 weer in de Deux-Aesvertaling. De twintig preken kunnen inhoudelijk globaal als volgt worden weergegeven: 1. over (de oorzaken van) 's mensen ellende; 2. over
(de consequenties voor een ieder in het algemeen en voor de overheden in het bijzonder
van) de betekenis van de naam 'Heere'; 3. over (het afbidden van) Gods toorn; 4. over
de pest als straf in Gods voorzienigheid; 5. over (het profijt van de wetenschap dat)
Gods voorzienigheid (in dezen individueel gericht is); 6. over het effectbeogend karakter
van Gods straf; 7. over het karakter van de zonden der gelovigen; 8. over het algemene
karakter van Gods kastijding; 9. over de boetvaardigheid; 10. over de kastijdingen van
Gods kinderen; 11. over het betrekkelijke van vriendschap in de gegeven omstandigheden; 12. over de vijandschap jegens de gelovigen; 13. over de lijdzaamheid jegens laster;
14. over lijdzaamheid en geloofsvertrouwen temidden van tegenspoeden; 15-16. over de
voorzienigheid en de wraakgierigheid; 17. over schuldbelijdenis; 18. over de oorsprong
en het karakter van de zonde; 19. over de voorspoed der goddelozen in onderscheid van
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de godzaligen; 20. over Gods zegen, waarvan Gods nabijheid het belangrijkste kenmerk
is.
Uit dit overzicht valt moeiteloos op te maken dat de bundel, ofschoon enerzijds situatiegebonden, anderzijds juist ook door een sterke gerichtheid op de altijd actuele zielevragen behoort tot de stichtelijke lectuur. Het karakter van de bundel kan het beste worden
omschreven als een serie boetepreken, waarin actualiserend en pastoraal wordt ingespeeld
op dwalingen in leer en leven. Zie bijvoorbeeld de vierde preek, over vers 3, waar Van
Sonnevelt de volgende vraag aan de orde stelt: 'Van waer de Peste (waer mede wy nu in
dese Stadt so worden aengetast ende bestormt) eygentlijck voortkomt, ende haeren oorspronck heeft.'1. In het antwoord stelt hij eerst het roomse geloof in beschermheiligen,
dat ook in Delft vele aanhangers vond, aan de kaak. Dat doet hij na te hebben aangetoond dat de pest zelfs door heidenen oorspronkelijk werd toegeschreven aan bovennatuurlijke factoren:
Gelijck oock die vande Roomsche kercke/ hebben ghedroomt/ dat sinte Sebastiaen ende Rochus/ Patroonen waren vande Peste/ tot de welcke sy oock in soodanighe ghelegentheydt haren toe-vlucht nemen/ ende de selve om hulpe daer teghen aenroepen. Wy ter contrarien/ in een beter Schole gheleert
zijnde/ moeten ghelooven dat den eeuwighen waren God dit alleen toe-komt/ die in den tijdt synes
toorns dese scherpe geesselen krachtelick gebruyct2.

Van het principe uitgaande dat de pest van bovennatuurlijke oorsprong is, wijst hij in
zijn preken telkens op God als straffende oorzaak, ook individueel, wegens de zonde.
Onder de slachtoffers was ook één der Delftse predikanten: Isaac Hagius, die in september aan de pest bezweek3. Van Sonnevelt memoreert dit verscheiden in de context van
een diepborend boetevertoog:
hebben wy niet wel goede reden om uy te roepen met David: Onse sonden gaen over onse hoofde; als
eenen swaren last zijn sy ons te swaer gheworden. Doch het waer te wenschen dat wy dit soo wel
gevoelden/ ende erkenden met der herten/ als wijt wel belijden met den mond. De dwase ende seer
schadelijcke liefde onses eygen selfs bevanght also onse ghemoeden/ ende verduystert alsoo de ooghen
des gheests/ dat wy onse eygene ghebreken ofte geensints en sien/ ofte immers soo zwaer niet en weghen alsse in haer selven zijn. Wy en mereken niet dat de periculeuse baren onser overtredinghen soo
hooghe vloeyen/ wy en ghevoelen niet dat de packen onser zonden so zwaer weghen, 'tls oock de
oorsaecke dat wy worden ghedreycht daer te moeten versmooren/ ende daer onder te worden verplet/ by
aldien wy niet seer spoedelijck onse ware elende kennen/ sien onsen nood/ ende trachten door bequame
middelen/ het aenstaende verderff te ontgaen. Het aenstaende verderf segh ick/ naer dien ons het selve
soo ooghschijnelijck dreycht. Het ghetal van de levende neemt alle daghe noch merckelijck af: het
ghetal ondertusschen vande krancke vermeerdert. Wy en hooren niet dan het droevigh gheklach van
vele/ of die selver met dese woedende quale zijn bevleckt/ ofte die haer beste vrienden daer door hebben
verlooren. Wy en sien niet dan droevighe Lijeken/ dan menichte van Baeren/ ende doot-kisten/ waermede straten/ kerekhoven/ ende kereken zijn vervult. De Heere die tot noch syne schapen heeft besocht/
begint nu mede de Herderen aen te tasten: gelijck uwe Christelijcke aendacht weet/ dat onsen seer
weerden lieven medebroeder Isaacus Hagius, uyt dit dal der tranen door de Peste ons ontnomen is. Den
al goeden/ al-wijsen Godt weet wat hy nopende de andere Dienaren synes woords alhier in synen onveranderlijcken Raedt besloten heeft. Dit zijn ondertusschen de droevighe beginselen van meerder zwari-

1

125.

2

131.

• Predikantenlijst der gereformeerde gemeente van Delft (GAD, Archief Hervormde Gemeente, inv.nr.
204).
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cheden/ die ons ontwijffelijck sullen treffen/ indien wy ons niet by tijdts bekeeren tot onsen Godt. Laet
ons dan met onsen Prophete den Heere belijden onse sonden. Laet ons bekennen dat de selve over ons
brengen alle dese zware kastijdingen.1.

Het verscheiden van een predikant was als excepcioneel gebeuren niet uniek in Delft.
Omstreeks deze tijd raakte het binnen de Delftse veste gelocaliseerde pesthuis in ernstige
opspraak, omdat daar pestlijders levend zouden worden begraven2. Onduidelijk is waarom Van Sonnevelt aan het drama geheel voorbijgaat, terwijl hij toch regelmatig zijn
preken illustreert met momentopnamen van minder importantie.
Het zwaartepunt ligt in Van Sonnevelts prediking echter op het praktisch-pastorale motief. Het gehalte van dit aspect is belangrijk voor zijn plaatsbepaling. Het laat zich waarschijnlijk het beste traceren aan de hand van enkele passages uit zijn preken.
Zo stelt hij in zijn preken theologisch het spanningsveld tussen de rechtvaardiging en de
heiliging als volgt aan de orde:
Verblijt moet een Christ-gheloovich mensche zijn/ dat hy om niet is gherechtveerdicht/ dat hem God
voor de grontlegginghe der werelt heeft uytvercoren in Christo Jesu zynen Sone/ tot een erfghenaem van
het eeuwige leven: versekert moet hy zijn/ dat de Heere dit werck sal voltrecken/ hem altijdt wesen een
barmhertich Vader/ ende hem eyndelijck stellen in het volcomen besit van het onverganckelijcke Hemelsche goedt. Maer hy moet aen d' ander zijde aenmercken zyne eygene zwackheyt/ zyne ellendighe
conditie op dese werelt: de menichvuldicheyt/ de macht/ de listicheydt zyner vyanden/ die altijt op de
bane zijn/ hem gheduyrich omringhen/ bestormen/ ende van dese zyne ware ghelucksalicheyt soecken te
berooven. Hy moet ghedencken hoe kostelijcken/ hoe dierbaren schat hy draegt in een broos aerden vat/
hoe vele groote steenen van aenstoot/ hoe menigerley hinder-palen over al zijn op den enghen/ op den
moeyelijcken pat die hy heeft te wandelen. Hy moet overlegghen hoe onseker zynen tijdt is/ hoe onghestadich zijn leven/ ende dien volghende toezien dat hy oock het alderminste deel des selven niet onnutte lijck ofte onbehoorlijck toe-brenght/ niet wetende of dat deel/ of die uyre waer in hy komt af te wijeken
van zynen plicht/ hem wel de alderlaetste soude moghen zijn.3.

Wat opvalt is, dat dit spanningsveld, hoe theologisch gefundeerd ook, door Van Sonnevelt niet abstract maar juist heel concreet in de ervaringswerkelijkheid van het dagelijkse
bestaan wordt getekend.
Scherper nog profileert hij de praktische gevolgen die de christelijke roeping heeft voor
het gedragspatroon in de wereld als een antithese. Tegen een modieuze levensstijl in casu
wereldgelijkvormigheid laat hij zich bij voorbeeld in de geest van Den Spieghel der
Zedicheyt (1620) van W. Teellinck als volgt uit:
U moet ick onder andere hier int bysonder aenspreecken/ die soo vele deelen van uwen kostelijcken tijd
ydelijck doorbrengt om uwe zondige lichamen so op te proncken/ ende als Kermis-poppen (so men
gemeynlijck seyt) te vercieren. Die niet alleen met seer kostelijcke stoffen/ maer met allerley vreemde
ende brootdronckene Fatsoenen uyterlijck vertoont/ de dertelheydt van u werelds gemoet. Ist niet eene
merckelijcke zoorte van beklaechlijcke dwaesheyt de ziele te versuymen/ om het lichaem so ydelyc/ so
wulpsch/ ende prachtigh te vertoonen? Ist niet eene jammerlijcke sotternije/ dat ghy om u selven/ ende
eenige andere Sotten/ ende Sottinnen/ die u ghelijck zijn/ te behagen: God/ ende synen H. Engelen/ die
alle hooveerdicheyt ende pracht haten/ mishaghen wilt? U stinckende vleesch/ 'twelcke over eenen seer
korten tijd verrotten/ ende een spyse der wormen worden zal: blanckettende met gout ende met peerlen
behangende/ ende met den arbeyt der Sijden-wormen overladende: komt u niet eens inden zin/ wie ghy

1

232-233.

2

Beschryving der stadt Delft, R. Boitet, 457.

• 668-669.
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zijt/ ende wat ghy haest worden zult! Uwe hooveerdige koppen/ ende opgerechte halsen stekende trotzelijck op na den Hemel: komt u niet eens te vooren dat daer woont uwen Rechter/ voor wiens Throon
ghy spoedelijc verschijnen/ ende rekenschap van dese uwe onverdraghelijcke dwaesheyt sult gheven
moeten!1.

Behalve voor de doorwerking van het christelijk geloof in een evenwichtige levenshouding die uitdrukking vindt in anti-wereldgelijkvormigheid komt Van Sonnevelt op voor
de innerlijke doorleving van de geloofspraktijk. Zo treffen wij in zijn preken passages
aan die wij zowel bij de mystici van de Moderne Devotie als bij de piëtisten van de
Nadere Reformatie kunnen ontmoeten. Het bekende vroeg-christelijke 'sursum corda', dat
gevleugelde woord voor elke beoefenaar van de 'innigheid', door J. van Lodensteyn later
vertolkt in zijn lied 'Hoog omhoog, het hart naar boven, hier beneden is het niet', beluisteren wij ook bij Van Sonnevelt:
Laet ons onse ooghen afwenden vande werelt ende alle wereltsche dinghen. De werelt ende alle 'tgene
daer in is hoe hoogh/ hoe uytnemende/ hoe vast 'tselve schijnt te zijn: kan ons sodanige vriend geenzints aenwijsen/ vele weynigher gheven. Wy moeten dan verder sien/ ende met de ooghen des ghemoeds
dringhen door de woleken. Daer sullen wy vinden den eeuwigen waren God/ den Schepper aller dingen/
den onderhouder aller Creatueren/ die door Jesum Christum zijnen wei-lieven sone ons tot een genadigh
Vader/ ende dien volgende tot een seeckeren vriend geworden is. 'tls den lieffelijcken ende seer soeten
name die int Hooghe-lied Salamons de hemelsche Bruyd gheeft haren Bruydegom/ dat is de kereke
haren Verlosser/ de geloovighe haren God. Ghelijck mede de Heere aldaer door-gaens noemt de selve
kereke/ ende gheloovighe sijne Vriendinne. O vriendelijcken naem/ O lieffelijcke tsamenspreeckinge! o
onbegrijpelijcke genade/ die den grooten Godt aen den armen sondaer bewijst/ O ghelucksalige die in
sodanighen hemelsche ende onveranderlijcke vrientschap aengenomen werden.2.

Die aandacht voor de innerlijke geloofsbeleving is overal in zijn preken aantoonbaar. Als
een laatste voorbeeld zie men zijn aandacht voor de geestelijke verlatingen:
Soodanich is mede de conditie des gheloofs/ 'twelcke namelijck somwijlen zich seer krachtich vertoont/
niets en vreest/ gheenen vyandt en ontsiet/ ja den selven dickwils als uytdaeght tot den geestelijcken
kamp/ ende bespot vrymoedelijck alle het gheweldt 'twelcke de selve soude konnen doen. Doch gelijckerwijs het lichaem niet gheduyrich blijft in eenen staet/ alsoo mede niet de Ziele/ als welckers krachten
dickwils wonderlijck afnemen/ verswacken/ ende by-na gantsch verdwijnen konnen voor eenighen tijt.
Het plicht-ancker der hope schijnt somwijlen niet meer te houden/ den helm der salicheyt/ schijnt byna
gantsch vermorselt/ ende den schilt des geloofs geheel doorschoten door de vyerige pijlen vanden Prince
der duysternisse. Den Geestelijcken mensche en gevoelt nauwelijck in sodanighen ghelegentheyt dat hy
leeft: de donckere woleken zijner sonden weeren van hem het aengename licht des troosts/ waer in hy
sich van te voren soo hoochlijck hadde verblijt/ ende schijnt dat hy nauwelijck dorst hopen eene gheluckighe uytkomste van synen bedroefden staet.3.

In het licht van deze duidelijke concentratie op een praktisch christendom komt de vraag
op naar de geschreven bronnen waaruit Van Sonnevelt voor zijn preken heeft geput. De
veronderstelling ligt voor de hand dat merendeels klassiek gereformeerde werken door
hem zijn benut. Bij nader inzien is dat toch minder vanzelfsprekend. Aangezien hij nauwelijks bronnen vermeldt, verloopt een poging om in het algemeen de identiteit van zijn
bronnen vast te stellen moeizaam. De spaarzame bronvermelding omvat behalve de Apocriefe Boeken zoals het Boek der wijsheid, Susanna en Jesus Sirach, merendeels kerkva-
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ders en roomsen, namelijk P(ater?) Boanst.: Toneel des werelts, de Chronieken der Carolingers en de historigrafen Thucidides en Eusebius. Van gereformeerde origine is slechts
de door hem geciteerde psalmberijming van P. Dathenus. Natuurlijk heeft hij, zoals vrijwel elke scribent, uit diverse bronnen geput, zonder deze te vermelden. Bepaalde tekenen
doen enkele oudere en eigentijdse gereformeerde piëtistica vermoeden. Gedacht kan worden aan Jean Taffins Van de Merck-teeckenen der kinderen Gods. De navolgende passage
sluit bijvoorbeeld naadloos aan bij het thema en de strekking van dat geschrift, met name
de capita VIII en IX:
Daer en is voorwaer geene lesse/ die de H. Geest in syne Schole/ so menighmael ende ernstelijck voorstelt aen syne Discipelen als dese/ datse haer by tijds tot alle lijden ende verdriet bereyt maecken souden. Jae oock soo verre/ dat den eeuwighen Sone Gods duydelick verklaert syns niet weerdigh te zijn/
die haer kruyce niet op-nemen ende hem na volgen. Ende op dat niemand zich in-beelden soude/ dat dit
alleen voor weynich tijds moste geschieden/ so seyd hy uyt-druckelijc: So my yemand wil na-volgen,
die versaecke hem selven, ende neme dagclijcks syn Cruyce op ende volge my nae. Het woord daghelijcks ghebruyckt hy formelijck/ op dat niemand dwaselijck eenigen stil-stand van wapenen in desen
geestelijcken strijdt zich in-beelden/ ende in eene schadelijcke zorgeloosheyt vervallen soude. Het Cruyce dan/ is als een by-sonder merck-teycken der warer kinderen Godes/ als door het welcke sy van alle
andere onder-scheyden ende bekent worden konnen.1.

In dit verband kan ook worden gewezen op een waarschijnlijk gebruik van W. Teellincks
Noord-sterre/ Aen-wijsende de rechte streke Van de waere Godsalicheyt, Middelburg
1621. Het valt namelijk op dat Van Sonnevelt evenals Teellinck de Bijbel als leidraad
voor een vrome levenswandel herhaaldelijk vergelijkt met de Noordster. Een typering
van de Heilige Schrift als 'eenighe Noort-sterre van alle handelinghen/ ofte manieren der
Godtsdiensticheydt'2 en een aansporing aan de overheden om de Schrift als Noordster te
volgen, toont dat duidelijk:
Acht alleen voor goet 'tghene heyligh/ 'tghene den wille Godes/ in zijne Wet gheopenbaert/ ghelijckformich is. Wilt daer van gheenzints nochte aen de rechter/ nochte aende slincker handt wijeken. Rekent
alleen profijt 'tghene eerlijck/ ende alleen eerlijck 'tghene in Godes woord geoorlooft is. So lange de
Christelijcke Overheden dese wijsheyt houden voor hare Noort-sterre/ sullen sy geenzints inde onstuymige Zee van hare moeyelijcke Regeringhe dwalen/ vele min Schipbreucke van hare staten lijden konnen.
Gheluckzalighe Overheden/ welckers Throonen ende stoelen altijd door het heylsame licht van dese
ware wijsheyt zijn omringht! Gheluckzalighe Ghemeynten die soodanighe Overheden van Gode hebben
bekomen.3.

Hiermede komt de volgende passage insgelijks overeen:
Laten alle Overheden vlijtelijck toezien dat hare voeten niet en slibberen op den pad die sy volghens
hare weerdige ampten wandelen moeten. Laetse altijt met de oogen des gemoets aenschouwen de klaer
blinckendse Noort-sterre van Godes heylige Woort/ op dat sy recht mogen gaen op den weg der eeren/
waer op haer de Godlijcke gunste boven vele andere verheven heeft.4.

Hiervóór wezen wij reeds op zijn affiniteit met Teellincks kritiek op de mode. Misschien
speelde in zijn belangstelling voor Teellinck zijn Zeeuwse afkomst mee.

89-90.
615.
300-301.
538, alsmede 614-615, waar hij de Bijbel tegenover de roomse leer van de oorbiecht vergelijkt met de
Noordster: eenigen reghel des waren Gheloofs /eenighe Noort-sterre van alle handelinghen/ ofte manieren der Godtsdiensticheydt.
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Samenvattend kan het prekenboek van G. van Sonnevelt zowel qua opzet als strekking
tot de vroeg-zeventiende-eeuwse gereformeerd-piëtistische volkslectuur worden gerekend.
3. Betekenis
De piëtistische toonzetting van Van Sonnevelts VERKLARINGHE over den XXXVIII.
Psalm bleef niet geheel onopgemerkt bij zijn latere zeventiende-eeuwse geestverwanten.
Dat kan althans blijken uit het feit dat men in vergelijkbare lectuur het werk verwerkte
c.q. ernaar verwees of naar aanleiding ervan Van Sonnevelt rekende tot de praktizijns.
Van beide mogelijkheden zijn ons in totaal slechts twee onafhankelijke voorbeelden bekend. Zo was het Jacobus Tichlerus die in 1636, tien jaar na de verschijning van G. van
Sonnevelts boek, in zijn Hiskice Oprechticheyt het werk expliciet vermeldde1 en Simon
Oomius, die in zijn Dissertatie Van de Onderwijzingen in de PRACTYCKE der godgeleerdheid (1672) in de reeks oude praktizijns Van Sonnevelt opnam, vond het reeds nodig op dit toen reeds in vergetelheid geraakte werk te attenderen met de woorden: 'Gideon van Sonnevelt, die Ann. 1626 den 38. Psal. in twintigh predikatien heeft verklaert.'2.
Waarschijnlijk heeft de aanwassende stroom gereformeerde piëtistica, die na Van Sonnevelts verscheiden de wereld overspoelde, diens boek aan het oog onttrokken.
Evalueren wij het voorgaande, dan kunnen we de betekenis van de Zeeuw Gideon van
Sonnevelt voor de gereformeerde kerk in het algemeen en voor de gemeenten die hij
diende en vooral voor de Nadere Reformatie en het Gereformeerde Piëtisme, als volgt
samenvatten. Van Sonnevelt was een irenisch figuur en wellicht dientengevolge sterk op
de praktijk van het christendom gericht. Tijdens de bestandstwisten kwam dit bij hem als
predikant te Woudrichem uit in zijn sympathie voor een moderaat standpunt ten opzichte
van de gewraakte leergeschillen. In en vanuit Delft continueerde zich zijn aan een irenische gezindheid geparenteerde belangstelling voor een praktisch christendom. Dit kwam
uit in de scherpe kritiek op het verwaarlozen van de praktijk der godzaligheid, die hij in
eigen classis deelde met een gewezen Delfts predikant die echter als uiterste consequentie
van zijn scepsis in arminiaans vaarwater terecht was gekomen. Het piëtistische klimaat
dat in het derde kwart van de voorgaande eeuw was beïnvloed door de zedenreformator
Arent Cornelisz. Croese, was de atmosfeer waarin Van Sonnevelt zijn boodschap kwijt
kon. Als exponenten van dit vroeg zeventiende-eeuwse Piëtisme in Delft vielen min of
meer op de boekdrukker Jan Andriesz. Cloeting en de welgestelde filantroop Jacob Jansz.
Graswinckel. Figuren als Cloeting, Graswinckel en Van Sonnevelt symboliseren als het
ware de schakel die binnen de Delftse veste het gereformeerde Piëtisme van de zestiende
eeuw verbond met dat van de zeventiende eeuw. Deze identiteit schiep echter een distantie met het materialisme van de sociale bovenlaag, die in Delft onder meer zitting had in
de Kamer van de VOC en waarmee Van Sonnevelt wegens zijn kritische prediking zelfs
in conflict kwam. De Delftse kerkeraad alsmede de classis ondersteunden zijn stellingname. Met deze kritische prediking stond hij op één lijn met de vertegenwoordigers van de
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S. Oomius, Dissertatie Van de Onderwijsingen in de PRACTYCKE der godgeleerdheid, Bolsward 1672,
386.
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Nadere Reformatie. Van Sonnevelts congenialiteit met de Nadere Reformatie komt trouwens niet minder duidelijk naar voren in zijn wetsprediking, met name ook in zijn fulmineren tegen de profanatie van de sabbat. Deze verwantschap spreekt ook uit het doel met
en de inhoud van de door hem gepubliceerde boetepreken. Zijn piëtisme omvat de in- en
de uitwendige mens. Zo baande hij in het voetspoor van Croese de weg voor zijn jongere
collega en geestverwant Dionysius Spranckhuysen, die in het tweede kwart van de zeventiende eeuw de spil zou vormen van een ware beweging in Delft, en aan wie hij dus in
zekere zin de fakkel overdroeg. Zoals Croese vóór en Spranckhuysen na hem werd Van
Sonnevelt in de classis Delft bejegend met opvallend respect. Toch is zijn betekenis
vrijwel geheel beperkt tot de eigen tijd. Maar Voetius heeft zijn bevestiger in het wondere ambt ongetwijfeld nimmer vergeten.
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JOHANNES SPILJARDUS (1593-1658)
W.J. op 't Hof

De beweging van de Nadere Reformatie wordt vaak vereenzelvigd met bepaalde hoofdfiguren hieruit. Bijna iedereen weet wel dat Willem Teellinck de vader van de Nadere
Reformatie genoemd mag worden en dat hij een enorme invloed heeft uitgeoefend. Evenzo is het alom bekend dat Gisbertus Voetius de meest centrale figuur van de bewuste
beweging is geweest. Aan hem is het te danken dat het program van de Nadere Reformatie de academische wereld binnenkwam en met kracht hierin gepropageerd werd. Via zijn
vele studenten hebben de nadere-reformatorische ideeën en idealen niet slechts een nationale, maar zelfs een internationale verspreiding en weerklank gevonden.
Hoezeer de Nadere Reformatie verweven is met hoofdvertegenwoordigers als de genoemden, toch is zij niet los te denken van vele anderen die - zij het in mindere mate dan
mannen als Teellinck en Voetius - hun steentje hebben bijgedragen om het gebouw van
de bewuste beweging op te trekken. Een van deze personen is Johannes Spiljardus. Het
aantrekkelijke van deze figuur is dat hij enerzijds in contact en onder invloed van de
vader van de Nadere Reformatie heeft gestaan en dat hij anderzijds nauw samengewerkt
heeft met de spil van deze beweging. Eenmaal is hij zelfs met Teellinck en Voetius als
een driemanschap tijdens een vergadering van de Zuidhollandse synode opgetreden om
het orthodoxe karakter van de Nadere Reformatie tegenover allerlei verdachtmakingen
veilig te stellen.
1. Levensloop en ambtswerk
Johannes Spiljardus werd eind oktober 1593 te Haarlem geboren als zoon van Jan Speilliaert en Mayke Cruusaerts. Op 26 oktober werd hij daar gedoopt.
Nadat Spiljardus de gebruikelijke vooropleiding van de Latijnse school gevolgd zal hebben, werd hij op 22 februari 1612 als student in de theologie te Leiden ingeschreven.
Hier hield hij onder leiding van J. Polyander op 12 november 1614 een disputatie, die hij
als beursstudent van Amsterdam opdroeg aan de magistraat en de kerkeraad van deze
stad.
De eerste gemeente van Spiljardus werd in 1615 Roosendaal. Deze gemeente ressorteerde
eerst onder de classis Bergen op Zoom. Toen in het midden van het tweede decennium
van de zeventiende eeuw uit de classis Dordrecht geleidelijk de classis Breda ontstond,
heeft deze laatste met ingang van 2 november 1616 met grote vasthoudendheid ernaar
gestreefd Roosendaal los te maken van de classis Bergen op Zoom en binnen haar eigen
gelederen te krijgen. De gemeente van Roosendaal en Spiljardus hadden hier evenwel
niet veel oren naar. Nadat de drost van Breda en de Raad van State behoorlijke aandrang
op hen hadden uitgeoefend, zag de classis Breda in 1618 haar wens eindelijk in vervulling gaan. Lang heeft Spiljardus niet meer deel van deze classis uitgemaakt, want het jaar
daarop vertrok hij naar een andere gemeente.

31

Reeds in zijn eerste ambtsjaren heeft Spiljardus zich een goede reputatie als contraremonstrant opgebouwd. Toen op 1 november 1618 de burgerlijke en kerkelijke overheid
van Hoorn de Amsterdamse kerkeraad diens predikant R. Pieterszoon voor twee of drie
maanden te leen vroeg, werd dit geweigerd en werd verwezen naar een achttal andere
predikanten, onder wie Spiljardus.
Op 5 mei 1619 werd Spiljardus in zijn tweede gemeente Gorinchem bevestigd. Dit werd
tevens zijn laatste gemeente, want hij bleef hier tot zijn overlijden in 1658 werkzaam.
Tijdens zijn 43-jarig ambtsleven heeft Spiljardus zijn krachten zeer vele malen aan het
synodale gebeuren gegeven. Voor het eerst was hij in 1625 als afgevaardigde op de synode te Woerden te vinden. Op de synode in het volgende jaar te IJsselstein werd een
schrijven van Spiljardus voorgelezen waarin deze zich erover beklaagde dat hem werd
aangewreven dat hij ter zake van de sabbatsonderhouding afweek van het algemeen kerkelijk gevoelen, en waarin hij verklaarde
dat dies aengaende sijn gevoelen, nopende de theorie geen ander gevoelen was, als der voortreffelijcker
leraren onser kercken D.D. Junii, Perkinsii, Bezae etc. Ende nopende de practijke hij even hetselve
gevoelen hadde twelcke gestelt wordt in Synodo Nationali, ende dat hij geresolveert was nopende de
practijcke alle Jodische superstitien ende tegen Godes Woordt strijdende singulariteyten ende precijsheden tegen te gaen.

Deze verklaring heeft diverse inhoudelijke overeenkomsten met een brief die de Zierikzeese predikant G. Udemans in 1621 aan Spiljardus had gericht. Deze had zich namelijk
op 29 maart van dat jaar per brief tot Udemans gewend met de vraag naar de achtergrond van wat zich in verband met hun collega J. van den Houte in Dordrecht afgespeeld
had. Uit de notulen van de kerkeraad van Dordrecht wordt duidelijk dat Van den Houte
in april 1620 tweemaal in Dordrecht op beroep heeft gepreekt zonder aan de verwachtingen te voldoen.
Een afschrift van Udemans' antwoord is bewaard gebleven. Hierin beklaagt deze zich
tegenover Spiljardus erover dat sommige broeders in Holland erg bevooroordeeld staan
tegenover de sabbatvisie van de Zeeuwse predikanten, die, naar hij zelf kan getuigen,
geheel in de lijn van de Synode van Dordrecht, van W. Perkins' De gulden Keten en van
zijn eigen Practycke ligt. Blijkbaar was de sabbatvisie van J. van den Houte voor de
Dordtse kerkeraad reden om hem niet te beroepen.
In 1627 werd Spiljardus op de synode aangewezen als visitator van de classis Gorinchem. Op de Delftse synode van 1628, die hij als gedeputeerde meemaakte, werd hij
benoemd in de commissie voor de zaak van Rotterdam, waar een ingewikkeld conflict
tussen de kerkelijke gemeente en de burgerlijke overheid speelde, die de gemeente intern
gaandeweg meer verdeelde. Ook de Leidse synode van 1629 woonde hij als gedeputeerde
bij. Door deze vergadering werd hij samen met anderen afgevaardigd om de Staten het
paapse en jezuïtische gevaar voor te houden en werd hij tot correspondent met Gelderland gekozen. Op de volgende synode bracht hij verslag van zijn correspondentie uit.
Als afgevaardigde was Spiljardus op de Gorinchemse synode van 1632 aanwezig, waar
hij tot scriba en later nog tot secundus-correspondent met Utrecht werd gekozen. Ook op
de Brielse synode van 1633 was hij gedeputeerde. Hier werd hij secundus-correspondent
met Overijssel en gecommitteerde in de zaak van de Erichemse predikant H. Swartenius,
die wegens zijn bandeloze leefwijze niet in zijn gemeente te handhaven was. De volgende keer dat Spiljardus als afgevaardigde een synode bijwoonde, was in 1637 te Dor32

drecht. Daar werd tegen zijn geloofsbrief op formele gronden bezwaar aangetekend door
zijn collega uit Vianen J. Voghelsangh. De synode kwam tot het curieuze besluit hun
beiden te zamen één stem te verlenen. Actief raakte Spiljardus daar betrokken bij beroepingsproblematiek te Gouda, waar het stadsbestuur en de kerkeraad het met elkaar niet
eens konden worden. Hij werd zelfs aan deze gemeente uitgeleend. Voorts werd hij gekozen tot correspondent met Utrecht. In 1638 was Spiljardus op de synode te Delft weer
als afgevaardigde te vinden. Hij verrichtte werkzaamheden in verschillende commissies,
werd voor twee jaar correspondent met Noord-Holland en hield de slotpredikatie over
Openbaring 2:10.
Van de synode in 1640 te Gouda werd Spiljardus scriba. Hij was een der opstellers van
de remonstrantie aan de Staten van Holland betreffende het beroepingswerk. Bovendien
werd hij tot gedeputeerde van de synode gekozen. Als zodanig maakte hij de synode van
1641 te Rotterdam en die van 1642 te Gorinchem mee. Op de laatste werd hij tot secundus-correspondent met Groningen gekozen. In 1644 was hij afgevaardigde op de synode
te Den Haag, waar hij assessor werd. Hij ontving het een en ander aan commissiewerk,
waaronder het terugschrijven op een brief van de Synode van Westminster aan de Nederlandse Kerk. Voorts werd hij gekozen tot secundus-gedeputeerde van de synode en tot
secundus-correspondent met Groningen. Op de volgende synode van 1645 te Woerden
was hij weer afgevaardigde en werd hij scriba. Hij verrichtte enig commissiewerk en
werd opnieuw tot secundus-gedeputeerde van de synode gekozen. Als afgevaardigde was
hij voorts op de synode van 1647 te Dordrecht aanwezig. Ook hier was voor hem commissiewerk weggelegd.
Op de synode van 1652 te Gorinchem werd Spiljardus tot praeses en voor twee jaar tot
gedeputeerde van de synode aangewezen. In deze kwaliteit was hij op de synode van
1653 te Brielle, die hij opende met een 'beweeghlick en vierich gebedt', en op de synode
te Den Haag, waar hij tot correspondent met Groningen werd gekozen. Als synodale
gedeputeerde was hij bij het een en ander betrokken. Tenslotte was hij in 1655 en 1658
visitator van de classis Gorinchem.
Spiljardus' naam is nauw verbonden met de vestiging van de gereformeerde gemeente
van het door Frederik Hendrik veroverde 's-Hertogenbosch.
Op verzoek van de Staten-Generaal werd Spiljardus na de inneming van 's-Hertogenbosch aan deze plaats uitgeleend. Hij was een van de predikanten die de eerste samenkomst van het consistorie op 9 oktober 1629 bijwoonden en hij werd toen tot scriba
gekozen. Ook op 11 oktober fungeerde hij als zodanig.
Op 30 oktober vond de Gorinchemse kerkeraad dat Spiljardus lang genoeg weg was
geweest en riep hem terug. Op 11 november ontving de kerkeraad van de Staten-Generaal het verzoek, gedateerd 2 november, om de lening van Spiljardus aan Den Bosch met
twee maanden te verlengen. De kerkeraad stond een maand toe. Toen echter van de kerkeraad van 's-Hertogenbosch het verzoek van 11 november werd ontvangen om Spiljardus 'noch voor een en cleijnen tijd' te mogen houden, besloot de Gorinchemse kerkeraad
op 20 novenber dit toe te staan op voorwaarde dat Spiljardus met Kerst in Gorinchem
het Woord zou bedienen. Mocht diens hulp daarna nog nodig zijn, dan zou de kerkeraad
'hem noch voor een corte tijt geerne derwaerts weder senden'.
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Die korte tijd werd uiteindelijk drie maanden. Op 20 maart 1630 nam Spiljardus afscheid
van de kerkeraad van 's-Hertogenbosch. Ondertussen had hij zich in november 1629
beziggehouden met voorbereidingen voor het beroepingswerk en tevens met het aanbieden van een beroep aan Udemans, dat deze evenwel afsloeg. Op 18 juni 1630 werd door
de kerkeraad van Den Bosch besloten om Spiljardus te beroepen. Toen G. Voetius dit
beroep op 25 juni in de Gorinchemse kerkeraad kwam brengen, werd het resoluut van de
hand gewezen. Op 9 juli werd het bezoek herhaald met hetzelfde resultaat. Een paar
dagen later verzocht Spiljardus zelf de kerkeraad van Den Bosch om van hem af te zien.
Het laatst bekende contact tussen Den Bosch en Spiljardus dateert van eind 1633, toen de
kerkeraad hem om advies vroeg in de zaak van predikant E. Schuylius, die zijn vrouw
handel liet drijven ten nadele van eigen gemeenteleden.
Bij de vestiging van de gereformeerde gemeente van Den Bosch komt Spiljardus naar
voren als een zeer gewaardeerd en begeerd predikant. Dit wordt door andere feiten bevestigd. De Amsterdamse kerkeraad besloot hem te beroepen. Dit werd echter door de
magistraat van die stad verhinderd. Toen er in 1627 te Londen een vacature was, werd
hij daar door G. Bucerus aanbevolen.
Uit de kerkeraadsnotulen blijkt voorts dat Spiljardus midden 1626 een maand lang aan
Dordrecht werd uitgeleend. Begin 1628 werd hem door de kerkeraad opgedragen om de
overheid aan te sporen tot het weren van rederijkersspelen op de dag des Heeren. Hij
stelde toen een vertoog op over de rustdag.
Vooral door middel van zijn veelvuldige kerkelijke arbeid stond Spiljardus in contact
met veel vooraanstaande theologen, onder wie met name Voetius. Tot zijn bijzondere
vrienden hoorden J. Smetius en J. Junius.
Er zijn van Spiljardus elf kinderen bekend, van wie er vier, namelijk Johannes, Josias,
Elisaeus en Carolus, predikant werden. Zijn vrouw heette Hester Baelde.
Spiljardus overleed te Gorinchem op 28 november 1658. De preek die ter gelegenheid
van zijn begrafenis gehouden is, werd door de Gorinchemse drukker P. Vinck in druk
uitgegeven. Dit gegeven is bekend uit de lijst van door Vinck gedrukte boeken zoals die
voorkomt achterin Opera practica, ofte Alle de Theologische Werken Van de Godsalige
ende Geleerde Mrs. Johan Dod ende Robert Cleaver, Gorinchem, Paulus Vinck, 1699.
Daarin kan men onder andere aantreffen: 'Lijck predicatie over de doodt van Domine
Spiljardus. 12'. Helaas is er van deze begrafenispreek geen enkel exemplaar bekend.
Een jaar vóór zijn dood heeft Spiljardus zich laten vereeuwigen door de schilder H. Verschuring, die belijdend lidmaat van zijn gemeente was en die het in de jaren tachtig nog
tweemaal tot ouderling zou brengen. Het kan geen toeval zijn dat de door Spiljardus
herziene versie van Het Schat-boeck, dat in dat zelfde jaar het licht zag, getooid was met
een titelplaat waarop onder andere het portret van de Gorinchemse predikant staat afgebeeld. Combinatie van deze twee feiten leidt tot de volgende reconstructie van de historische gang van zaken. De Amsterdamse uitgever J. van Ravesteyn, die de Spiljardus-editie
van Het Schat-boeck voor zijn rekening nam, had ongetwijfeld om verkooptechnische
redenen het plan opgevat om de uitgave van een fraaie titelprent te voorzien. Deze prent
zou vier portretten moeten bevatten: die van de auteur Ursinus en die van de Nederlandse bewerkers Bastingius, Hommius en Spiljardus. Van Ravesteyn wendde zich tot de
Gorinchemse predikant met het verzoek om diens portret. Spiljardus bezat evenwel geen
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afbeelding van zichzelf. Om toch aan Van Ravesteyns verzoek te kunnen voldoen, poseerde hij voor de kunstenaar die hij het dichtst bij de hand had: zijn gemeentelid Verschuring. Naar dit schilderij graveerde H. Mayer het ovale portretje van Spiljardus dat de
frontispice van Het Schat-boeck uit 1657 siert.
Het overlijden van Spiljardus was voor een onbekende uitgever - wellicht Vinck - aanleiding om Mayer opdracht te geven voor een nieuwe gravure van Spiljardus. Op dit grotere bijna vierkante portret is deze zittend achter een tafel met de ganzeveer in zijn hand
afgebeeld. De prenten hiervan zullen hun weg wel onder de Gorinchemse gemeenteleden
hebben gevonden. Deze afbeelding laat zien dat de zinspreuk van Spiljardus 'Lilium inter
Spinas' (=Een lelie onder de doornen) luidde.
2. Geschriften
Spiljardus' eerste geschrift was het door hem uit het Engels vertaalde en in 1622 uitgegeven Heylighe voncke Om te onsteken becommeringhe ende droefheyt over Syon: Ofte Een
betrachtinghe over Amos 6.vs.6, waarvan de auteur de piëtistische puritein T. Gataker
was. Als vertaler verschool Spiljardus zich achter de initialen I.S.P.G.
Deze I.S.P.G. schreef een opdracht aan de predikanten van de classis Gorinchem, die hij
als zijn medebroeders aanduidde, hiermee te kennen gevende dat hij zelf ook onder die
classis ressorteerde. Met als uitgangspunt dat de letters P.G. staan voor P(astor) G....,
leert een onderzoek naar de predikanten in het jaar 1622 in de plaatsen die binnen de
classis Gorinchem met een G beginnen - het zijn er drie, te weten Gorinchem, Genderen
en Giessen -, dat er slechts één persoon in aanmerking komt: Johannes Spiljardus (=I.S.).
Elders is een gegeven te vinden dat het bewijs van Spiljardus' vertalerschap rondmaakt.
In de acta der gedeputeerden van de classis Gorinchem staat onder 6 december 1621 te
lezen dat aan Voetius en J. Seroyen een traktaat ter visie is gegeven dat Spiljardus, predikant te Gorinchem 'wt de Engelsche spracke in de Nederduitsche getranslateert hadde'.
Onbetwistbaar was dit Heylighe voncke.
De dedicatie verschaft een goed zicht op de geestelijke ligging van Spiljardus. Nadat hij
heeft gewezen op de verdrukkingen die de kerk des Heeren bijna overal moet ondergaan,
vervolgt hij:
Evenwel (t'welck boven al te beclaghen is) hoe weynighe sijnder, self onder de ghenaemde Christenen,
ende dat noch in onse Vereenighde Nederlanden, die met een geestelicke ooge dit te recht aenmercken,
die hertelicken na behooren daer over beweecht zijn, ende die haer voorts also draghen, als hare Christelicke belijdenisse ende de teghenwoordighe ghelegentheydt vereyschen? Sien wy niet, hoe een yeghelick
by na vande selve, gantsch soet-voerighlick sonder achterdencken daer henen wandelt: Even als of die
sware ende bloedige verdruckingen der Kercken in andere Landen, ons alhier niet aen en gingen, ende
als of wy buyten alle gevaer ende noodt waren, hoe wy't oock maken, hoe ondanckbaerlick wy ons
oock teghen God ende sijn H. VVoort draghen, alle daghe seer schrickelick de mate onser sonden
vervullende. Hier uyt blijckt, hoe jammerlick de zielen der menschen int ghemeyn onder ons ontstelt
zijn: ende hoe noodigh dat het sy, dat sy in desen tijdt van hare schuldighe plichten sonderlinge welbericht werden: Of God gave, dat vele van hare yverloosheyt ende soetvoericheydt ontwakende, tot de
selve plichten vierigh mochten ghemaeckt werden.

Om hieraan wat te doen, heeft Spiljardus dit werkje vertaald,
versekert sijnde datse in allen oprechthertigen, door de ghenade Gods ende d'ontvonckinghe des
H.Gheestes, een groot Vier des H.yvers ontsteken sal; ende oock vertrouwende dat even d'aller-coutste
ende coelste daer door tot eenigh ghevoelen sullen gebracht worden.

Het is zijn hartelijke wens
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dat dese voncke niet alleen ons alt' samen, ende allen trouwen Kercken-dienaren meer ende meer mach
ontsteecken ende opwecken om in desen tegenwoordighen droevighen ende gevaerlicken standt der
Kercke Gods tot den toehoorderen te spreken, met een geleerde tonge woorden ter bequamer tijt, die
mogen vvesen als guldene appelen in silvere schalen: maer datse oock eenighen onder uwe EE. ende
andere bequame Mannen mach bewegen, dat sy de gave Godts die in haer is opvveckende, ende als
ontvonckende ende opblasende, soodanige goede betrachtinghen uyt den goeden schat hares herten int
licht brenghen, die bequaem moghen wesen om het vier des Godtsalighen yvers in desen yverloosen tijt
meer ende meer te ontsteken.

Wanneer C.W. Schoneveld in zijn bibliografie T. Tymme's Een silvere poort-clock vermeldt, geeft hij als vertaler hiervan op: 'I.S.[piljardus?]\ Er is echter geen enkel gegeven
dat in de richting van deze suggestie wijst. Veeleer is bij deze twee initialen aan J. Sand
te denken.
In 1628 verscheen in Nederlandse vertaling uit het Engels: Miles christianus ofte het
coningliick veld-leger, van de hand van de Engelse legerpredikant te Gorinchem S. Bachiler. Het is vrijwel zeker dat ook hiervan Spiljardus de vertaler was.
Voorin het geschrift bevinden zich twee fragmenten van brieven van Bucerus en W.
Teellinck aan een collega die hun dit geschrift in de oorspronkelijke, Engelse tekst deed
toekomen. Beiden vragen deze Bachiler hiervoor te bedanken. Achterin staan twee lofdichten, waarvan alleen het eerste een ondertekening draagt, en wel 'Johannes Spiljardus,
Ecclesiastes Gorinchemensis'. Combinatie van deze gegevens resulteert in de volgende
oplossing. Als vriend en collega van Bachiler stuurde Spiljardus naar enkele vooraanstaande vrienden en collega's namens Bachiler een exemplaar van diens Engelse Miles
christianus. Hij ontving bedankjes en positieve reacties. Hierop besloot hij het werk te
vertalen.
Een aanvullend argument voor Spiljardus' vertalersschap is de overeenkomst van deze
overzetting met Heylighe voncke voor wat de vermelding van de vertaler betreft. In beide
gevallen geeft Spiljardus zijn naam niet als vertaler op, maar is hij op grond van in de
vertaling aanwezige gegevens wel als zodanig op te sporen.
Met dit geschrift beoogde Bachiler speciaal de heiliging van het leger en de uitbanning
van de daar heersende zonden.
De volgende twee werken van Spiljardus waren uitingen van zijn bijzondere aandacht en
ijver voor de catechisatie.
In 1633 kwam uit: Schat der H. Schrifture, Beyde des Ouden ende Nieuwen Testaments,
Tot behulp der Memorie, voor alle Liefhebbers van Gods Woord duydelick ende op het
aller-cortste voor/ ghestelt. Dit werk was reeds twee jaar eerder voor de druk gereed. In
1631 had Spiljardus het immers aan de Staten-Generaal gezonden met de wens het aan
dit college te mogen opdragen. De Staten zonden het daarop ter beoordeling door naar de
theologische faculteit te Leiden. Op 8 november 1631 berichtte de faculteit aan de Staten:
soo ist, dat wy achtervolgende den voorschreven last, het schrift gelesen hebbende, bevinden ende
oordeelen tselfde stichtelick ende tot opbouwinge der gemeente in de kennisse der H. Schrift, gedruckt
sal kunnen worden.

De voorkomende opdracht is in werkelijkheid niet aan de Staten-Generaal, maar aan
prins Willem van Oranje gericht.
In zijn voorrede aan alle Nederlandse christelijke gemeenten en met name de bloeiende
gemeente van Gorinchem signaleert Spiljardus een grote 'on-achtsaemheyd van veele
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naem-draghende Christenen' aangaande het in het geheugen opsluiten van de inhoud der
Heilige Schrift. De aanleiding tot dit boek ligt in
de Catechetische oeffeninge, die op alle Donder-dagen (behalven twee Catechizatien, die op den Dagh
des Heeren geschieden) onder V.L. gepleeght werdt.

Voorts beveelt Spiljardus de christelijke godsdienstoefening in gezinsverband aan met
alle onderdelen, waaronder vasten en bid- en dankdagen.
In dit geschrift geeft Spiljardus op verkorte wijze de inhoud van de Bijbelboeken, terwijl
hij tevens de inhoud der hoofdstukken op rijm voorhoudt.
In 1639 kwam Spiljardus' Christelicke catechismus Der Nederlandsche Gereformeerde
Kercken van de pers. In de opdracht aan de (oud-)burgemeesters van Amsterdam, Gouda
en Gorinchem voert hij in aansluiting op de Dordtse Synode een pleidooi voor de catechisatie, met inbegrip van de gezinscatechese. Dit geschrift, dat een bewerking is van de
Heidelbergse Catechismus, is eerst in het Duits en vervolgens in het Latijn te Leiden
uitgekomen. Spiljardus heeft dit vertaald en vermeerderd met andere geschikte verklaringen en Schriftplaatsen met inbegrip van hun aantekeningen. Verder heeft hij daaraan
toegevoegd: de inhoud van de Catechismus op rijm, de geloofsbelijdenis van Athanasius
met vragen aan de kant en bewijzen uit de Schrift, een bericht hoe men de leerlingen zal
onderwijzen en oefenen, een stukje uit de acta van de Synode van Dordrecht en enige
gebeden. Er zijn zes herdrukken van dit werk bekend. De editie 1656 komt ook voor
onder de titel: De vermeerderde Christelicke catechismus.
Van de bekende hervormer J. Calvijn verscheen in 1650: Institutie, Ofte onderwysinge
inde christelicke religie, in de vertaling van W. Corsman. In deze uitgave liet Spiljardus
getuigenissen van enige rooms-katholieke auteurs en een lofdicht van zijn hand opnemen.
Het Schat-boeck Der Christelycke Leere; Ofte Uytlegginge over de Catechismvs der Gereformeerde Kercken in Nederlandt van een van de opstellers der Heidelbergse Cathechismus, Z. Ursinus, zag in 1657 het licht,
Nu van nieuws oversien/ ende nevens het stellen der Schriftuer-plaatsen na de Publijcke Oversettinge/
verrijckt met Toe-eygeninge; Item met Schriftmatige Harmonie der Nederlandtsche Geloofs-Formulieren;
als mede met noch twee Registers/ etc. door Johannes Spiljardus.

Spiljardus droeg het eerste deel aan de Staten-Generaal op, waarvoor hij 200 gulden
ontving.
In zijn voorrede van het eerste deel aan de predikanten en de lidmaten der ware christelijke gereformeerde Nederlandse gemeenten schrijft Spiljardus dat hij het herhaalde verzoek van sommige predikanten om een beknopte commentaar op de Heidelbergse Catechismus op te stellen, altijd van de hand heeft gewezen door te verwijzen naar dit geschrift.
Daerom van goeder hand ernstelick versocht zijnde voor eenighen tijd, dat ick dit Schat-boeck, eer het
op nieuw ghedruckt wierde, soude willen oversien, hebbe my daer toe niet on-genegen gevonden.

Over de door hem toegevoegde toeëigeningen merkt hij op dat daarin
duydelick wordt aengewesen, hoe het herte van yeder Christen-Leser, hy zy, wie hy zy; moge door
Gods ghenade worden bewrocht, om de H. Leere in dit Schat-boeck begrepen sich selven oprechtelick
toe te eyghenen ter eeren Gods, ende tot ware vertroostinge ende verbeteringe sijner ziele.

Verderop geeft Spiljardus de aansporing:
Zijt dan recht yverigh, om, in de H. voet-stappen van U.W. Voor-ouderen tredende, onder de gehoorsaemheyd van U.W. wettige Christelicke Overheden, in suyverheyd der Conscientie te leven, Gode te
dienen, ende u selven na Sijn Woord ende H. Geboden te reformeren. (...) Bewijst allen menschen Uw'
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Geloove uyt Uwe wercken. Tot desen eynde, soo verneemt niet alleen uyt dit Schrift-matigh Schatboeck de vastigheyd der Rechtsinnige Leere, om die wel te begrijpen, ende tegen de Tegen-sprekers te
beweeren; maer lett insonderheyd mede op de noodige Toe-eygeninge der selver tot Uwer salige versterckinge in't geestelick leven; daer het hier al op aen komt, om geen ydele menschen, ende klinckende
metaelen oft luydende schellen te zijn.

Het tweede deel droeg Spiljardus op aan de magistraat van Amsterdam en aan de heren
van de Amsterdamse kamer der Verenigde Oostindische Compagnie. De magistraat prijst
hij om diens aandeel in het tot stand komen van de Nationale Synode en de heren van de
Amsterdamse kamer der Verenigde Oostindische Compagnie geeft hij goed getuigenis
wegens hun
groote ende volstandige devoiren, om het Licht der H. VVaerheyd voord te setten tot die blinde Heydenen, die noch sitten in duysternisse ende in het land van de schaduwe des doods; tot dien eynde nevens
de levendige Leeraers derwaerts sendende alle noodige ende dienstige Schriften: onder de welcke
U.Ed.H.AA. mede dit Schat-boeck in sonderlinghe recommendatie al overlange hebben genomen.

De door Spiljardus toegevoegde
toeëigeningen vertonen heel duidelijk het stempel van zijn piëtistische
puriteinse opvattingen. Zo wordt bij
voorbeeld in die bij het vierde
gebod ernstig op een nauwgezette
sabbatviering aangedrongen.
Van deze Spiljardus-editie van het
Schat-boeck verschenen vier herdrukken. Van de
Tafelen van
Hommius met de toepassingen van
Spiljardus zag in 1725 het eerste
deel het licht onder de titel: De
Leere der Gereformeerde Kerke,
vervat in den Heydelbergzen Catechismus. In 1977-1978 kwam het
Schat-boeck opnieuw uit, door J.
van der Haar in hedendaags Nederlands herschreven en van een inleiding voorzien.
3. Nadere reformator
Uit het voorgaande is duidelijk
geworden dat Spiljardus de kritiek
en de idealen der Nadere Reformatie deelde. Maar is er nu ook sprake
van samenwerking tussen hem en
representanten van de bedoelde
beweging met het oog op de verwerkelijking van de nadere-refor-
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matorische doelstellingen en mag hij derhalve als een vertegenwoordiger van deze groepering beschouwd worden?
Wanneer Spiljardus' activiteiten vanuit deze vraagstelling onderzocht worden, komen er
veelvuldige, langdurige, intensieve en gewichtige contacten met nadere reformatoren voor
de dag.
Reeds in 1619 blijkt de Gorinchemse predikant een meer dan gewone relatie met de
vader der Nadere Reformatie, Teellinck, te hebben. Toen de classis Gorinchem op 8 juli
1619 nadere informatie over een Middelburgs proponent wenste, droeg zij immers Spiljardus, die nog maar twee maanden deel van haar uit maakte, op om zich met deze vraag
privé per brief tot Teellinck te wenden. Deze gang van zaken veronderstelt een reeds
aanwezige onderlinge kennis en correspondentie tussen die twee.
In 1621 richtte Spiljardus een schrijven aan een tweede hoofdvertegenwoordiger der
Nadere Reformatie: Udemans. De kwestie die daarin verwoord werd, betrof een andere
representant van die beweging: Van den Houte. Het antwoord van Udemans was voluit
nadere-reformatorisch van inhoud. Acht jaar later was het Spiljardus die Udemans het
beroep naar 's-Hertogenbosch overhandigde.
In 1622 is er een nieuw gegeven dat sterk in de richting van een nauw contact tussen
Teellinck en Spiljardus wijst. De laatste vertaalde toen een preek van Gataker. Hoe
kwam hij hiertoe? Hoewel hij hierover zelf het zwijgen toe doet, kan toch een waarschijnlijkheidsantwoord gegeven worden. Gataker merkt immers in zijn opdracht op dat
het lezen van Teellincks geschrift Weechschale Des Heylichdoms in de Engelse vertaling
voor hem de aanleiding is geweest om zijn eigen geschriftje uit te geven. De Engelse
piëtistische puritein en de Middelburgse nadere reformator hadden elkaar leren kennen en
leren waarderen tijdens het bezoek dat Gataker in het kader van zijn van 13 juli tot 14
augustus 1620 durende rondreis door de Nederlanden aan Middelburg had gebracht, waar
hij ook in de Engelse kerk in de Woordbediening voorgegaan was. Die kennismaking
bleef niet zonder gevolgen. Terug in Engeland redigeerde Gataker in de jaren 1621 en
1622 de uitgaven van twee in het Engels vertaalde geschriften van Teellinck, onder andere die van het reeds genoemde. In het licht van al deze gegevens mag het als vaststaand
gelden dat Teellinck door Gataker ervan op de hoogte gesteld is dat deze door de lectuur
van Teellincks werkje tot de uitgave van een eigen geschriftje was gekomen. Wordt het
dan niet aannemelijk dat de Middelburger zijn Gorinchemse vriend en collega op Gatakers werkje gewezen heeft en hem rechtstreeks of indirect tot het overzetten hiervan
aangezet heeft?
Met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid mag gesteld worden dat Voetius,
Spiljardus en Teellinck tijdens de Zuidhollandse synode die van 7-17 juli 1626 te IJsselstein gehouden werd, te dier stede als een driemanschap opgetreden zijn om de naderereformatorische zaak van de piëtistische puriteinse opvatting over de sabbat en de hiermee verbonden stringende sabbatviering te verdedigen. Voetius en Spiljardus deden dit
persoonlijk ter synode door respectievelijk mondeling en schriftelijk te verklaren dat hun
nadere-reformatorische sabbatsinzichten en -praktijken niet strijdig waren met de orthodoxie en de orthopraxie, terwijl Teellinck, die als Zeeuws predikant zich niet ter synode
zelf kon verweren, een onderhoud had met een delegatie van de synode over aanstootgevende passages in zijn oeuvre. De laatstgenoemde had hiervoor speciaal de zeker in die
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tijd verre en lastige reis van Middelburg naar Schoonhoven ondernomen. Alle gegevens
wijzen erop dat Voetius en Spiljardus hem hiertoe overgehaald hebben. Het is ondenkbaar dat aan deze interprovinciale samenwerking van nadere-reformatorische aard geen
intensieve onderlinge contacten ten grondslag hebben gelegen.
In 1628 stuurde Spiljardus namens zijn Gorinchemse Engelse collega Bachiler Teellinck
een exemplaar van Bachilers Engelstalige Miles christianus. De Middelburger zond daarop Spiljardus een bedankbrief, waarin hij wellicht ook de wenselijkheid van een vertaling
te kennen heeft gegeven, want de laatstgenoemde getroostte zich de moeite om het werk
van Bachiler in het Nederlands over te zetten. In dit geval kunnen beide vertalingen van
Spiljardus op rekening van het instigatorschap van Teellinck geschreven worden. Hoe het
ook zij, Spiljardus liet een fragment van die bedankbrief in de uitgave van zijn vertaling
afdrukken.
Sinds zijn komst in Gorinchem heeft Spiljardus nauw met zijn ringcollega en nadere
reformator Voetius samengewerkt, blijkens het gepasseerde te IJsselstein in 1626 niet het
minst als het ging om de bevordering van de nadere-reformatorische vroomheid. De
coöperatie tussen hen op dit front zal des te hechter geweest zijn, omdat zij met hun
nadere-reformatorische inzichten niet slechts een minderheid in de classis Gorinchem
vormden, maar zelfs ook van dit kerkelijke lichaam aanzienlijke tegenkanting te verduren
hadden. Ook deze classis had er immers via de gravamenprocedure de hand in dat de
nadere-reformatorische sabbatvisie en -praktijk door de Zuidhollandse synode veroordeeld werden.
Het vertrek van Voetius in 1636 naar Utrecht heeft aan de hechte samenwerking tussen
hem en Spiljardus geen einde gemaakt. Zo bestaat er een brief van 12 september 1639
van Spiljardus aan Voetius, waaruit die coöperatie duidelijk blijkt.
Tenslotte loopt er nog een verbindingslijn van Spiljardus naar een vierde nadere reformator, namelijk J. de Swaef. Een van de onderdelen die de Gorinchemse predikant in 1639
aan de tekst van zijn Christelicke catechismus Der Nederlandsche Gereformeerde Kercken toevoegde, ontleende hij aan het pedagogische handboek van de Middelburgse
schoolmeester.
Na het voorgaande behoeft er geen enkele twijfel over te bestaan dat Spiljardus tot de
beweging der Nadere Reformatie behoord heeft. De inhoud van zijn twee eigen - catechetische - werken wettigt het om in hem een primaire vertegenwoordiger van deze
vroomheidsbeweging te zien, dat wil zeggen een representant die de nadere-reformatorische doelstellingen via een eigen geschrift of geschriften propageerde.
4. Betekenis
Spiljardus dankt zijn betekenis in de eerste plaats aan zijn veelvuldige activiteiten op
synodaal niveau. Op deze wijze stond hij in contact met de kerkelijke leiders en de vooraanstaande theologen van zijn tijd. Verder speelde hij een belangrijke rol bij de vestiging
van de gereformeerde gemeente van 's-Hertogenbosch. Tenslotte kan het niet anders of
hij heeft met zijn bijna veertigjarig predikantschap in Gorinchem het geestelijke leven
daar gestempeld.
Spiljardus was een overtuigd contraremonstrant die onder invloed van het piëtistische
Puritanisme stond. Met name zijn opvatting over de sabbat trok de aandacht. Deze opvat41

ting deelde hij met Teellinck, wiens overige inzichten trouwens ook identiek met de zijne
waren en op wiens aansporing hij twee piëtistische puriteinse publikaties in het Nederlands vertaalde.
Spiljardus is dus een primaire representant van de Nadere Reformatie geweest, die als
zodanig zijn invloed in de meerdere vergaderingen van de Zuidhollandse kerk heeft aangewend en die met zijn eigen geschriften en zijn bewerkingen het nadere-reformatorische
doel van de catechisatie heeft gediend. Hij legde immers een uitgesproken voorliefde
voor catechiseren en voor de Heidelbergse Catechismus in het bijzonder aan de dag. De
drie door hem beschreven of bewerkte publikaties betreffende de Catechismus leverden
in totaal dertien uitgaven op. Enig publicitair succes kan hem dan ook niet ontzegd worden.
Literatuur
WJ. op 't Hof, Engelse piëtistische geschriften in het Nederlands, 1598-1622 (Monografieën Gereformeerd Piëtisme, I), Rotterdam 1987.
F. Tissink/H.F. de Wit, Gorcumse Schilders in de Gouden Eeuw (Facetten van Gorcums
verleden, X), Gorinchem 1987.
W.J. op 't Hof, 'Gisbertus Voetius en de gebroeders Willem en Eeuwout Teellinck', in:
De onbekende Voetius, J. van Oort/C. Graafland/A. de Groot/O.J. de Jong, Kampen
1989, 92-108.
W.J. op 't Hof, Voorbereiding en bestrijding. De oudste gereformeerde piëtistische voorbereidingspreken tot het Avondmaal en de eerste bestrijding van de Nadere Reformatie in
druk, Kampen 1991.
Classicale Acta 1573-1620, IL Particuliere synode Zuid-Holland: Classis Dordrecht
1601-1620 en Classis Breda 1616-1620 (Rijks Geschiedkundige Publicatiën, Kleine Serie, LXVIII), J. Roelevink, 's-Gravenhage 1991.

42

JACOBUS TICHLERUS (1604-1652)
W.J. op't Hof

De in de vorige twee delen van deze serie behandelde figuren uit de Nadere Reformatie
laten zien dat deze beweging zich vooral in de provincies Friesland, Noord- en ZuidHolland, Utrecht en Zeeland heeft doen gelden. Toch zijn er ook belangrijke vertegenwoordigers van de bedoelde gereformeerde vroomheidsbeweging in andere provincies
werkzaam geweest. Zo heeft de belangrijke nadere reformator en predikant E. Schuttenius, die in de vorige bundel besproken is, uitsluitend Overijsselse gemeenten gediend. Zijn
tweede en laatste gemeente was die van zijn geboorteplaats Zwolle, waar hij dertig jaar
het Woord verkondigde.
In deze bijdrage wordt de aandacht gevraagd voor een andere nadere reformator die
zowel uit Overijssel afkomstig was als in deze provincie de Gereformeerde Kerk als
predikant gediend heeft. Hij is daarom zo interessant omdat hij enige jaren met Schuttenius te Zwolle samengewerkt heeft en omdat aan hem piëtistische invloed van zijn collega afgelezen kan worden. Als zodanig is hij een exponent van het bewegingskarakter van
de Nadere Reformatie.
1. Levensloop en ambtswerk
Het leven van Jacobus Tichlerus is vrijwel geheel verweven met de stad Deventer. Hier
werd Jacobus geboren en op 10 april 1604 gedoopt als zoon van de predikant van Olst
Rutgerus Tichlerus, die in deze tijd wegens perikelen rond de pastorie te Olst in Deventer woonachtig was, en van Fenneken van Keisersweerdt. Rutgerus was zelf in Deventer
op 4 novenber 1574 gedoopt, terwijl hij in die zelfde stad op 6 oktober 1601 Fenneken
huwde. Hun huwelijk werd gezegend met drie kinderen: Truijken, Jacobus en Swenne.
Jacobus werd op 23 april 1623 als student in de theologie aan de universiteit te Franeker
en op 11 september 1624 in dezelfde hoedanigheid aan de Leidse universiteit ingeschreven. Het ligt in de lijn der redelijkheid om op grond van de dedicatie in de eerste druk
van zijn boek aan te nemen dat hij op kosten van zijn vaderstad gestudeerd heeft. In
Franeker verdedigde hij onder J. Maccovius tweemaal een disputatie, eenmaal over de
vraag of de tucht in de kerk noodzakelijk is en eenmaal over de vraag of het een christen
geoorloofd is oorlog te voeren. De laatste disputatie droeg hij op aan twee vrienden, de
predikant Theodorus Venator en zijn medestudent in de theologie Bernardus Pistorius.
Nadat Tichlerus in het voorjaar van 1626 in de classis Deventer het voorbereidend en het
afsluitend examen met goed gevolg had afgelegd, werd hij op 10 oktober 1626 te Wesepe beroepen. Hier werd hij door C. Bokelman, predikant te Wije, voorgesteld en door H.
Weddeus, predikant te Bathmen, bevestigd. Hij had problemen met zijn kerkeraad over
de slechte toestand van de pastorie.

43

Eind mei 1630 volgde Tichlerus zijn overleden vader als predikant te Olst op, hier door
dezelfde predikanten voorgesteld en bevestigd als in zijn eerste gemeente. Tevens had hij
in Olst dezelfde problemen als in Wesepe. In 1635 verwisselde hij Olst voor Elburg.
Twee jaar later werd Tichlerus predikant te Zwolle. Omstreeks halverwege het jaar 1637
werd hij als zodanig door E. Schuttenius, die ook deel van de beroepingscommissie had
uitgemaakt, bevestigd. Op 21 oktober 1641 kwamen uit Deventer onder meer de predikanten C. Sibelius en J. Ekelius een beroep naar deze plaats op Tichlerus uitbrengen. Zij
vertelden de Zwolse kerkeraad maar even dat Tichlerus hun zelfs had beloofd dit beroep
aan te nemen. Schoorvoetend liet de Zwolse kerkeraad hem gaan. Dit college moest dit
wel doen aangezien Deventer Tichlerus' studie had betaald en daarom rechten op hem
kon laten gelden.
Tichlerus heeft tot aan zijn dood in 1652 het ambt van predikant in zijn vaderstad uitgeoefend. Hij was een van de vier leden van de classicale commissie die in 1651 en 1652
binnen de classis Deventer de zorg voor de predikantsweduwen regelden via de instelling
van een beurs. Kenmerkend voor het gezag dat hij zich in deze jaren verworven had, is
dat hij in zijn sterfjaar als correspondent van de synode van Overijssel die van ZuidHolland bijwoonde, welke laatste van 15 juli tot en met 3 augustus te Gorinchem werd
gehouden en door de plaatselijke predikant en nadere reformator J. Spiljardus werd gepresideerd.
In 1648 is Tichlerus een lange tijd van huis geweest om een werkzaam aandeel te leveren in de reformatie van de Meierij van 's-Hertogenbosch. Na de ratificatie van het traktaat van de Vrede van Munster door de Staten-Generaal op 4 april 1648, ontvingen de
laatste op 20 mei een rekest waarin de classis 's-Hertogenbosch verzocht zestien of achttien predikanten in de Meierij te mogen beroepen. Vijf dagen later namen de StatenGeneraal een resolutie aan, waarbij de classis werd gemachtigd om veertien predikanten
aan te wijzen, die voor de approbatie van hun beroep aan de Staten-Generaal gepresenteerd moesten worden. De classis zou zich echter in haar werkzaamheden moeten laten
assisteren door de predikanten C. Triglandius uit 's-Gravenhage, H. Dibbetius uit Dordrecht, G. Udemannus uit Zierikzee, C. de Maets uit Utrecht, A. Hasius uit Leeuwarden,
J. Tichlerus uit Deventer en W. Emmius uit Groningen, aan wie later nog J. Smetius uit
Nijmegen en A. de Roy uit Zutphen werden toegevoegd.
Op 21 juli 1648 namen de werkzaamheden van de Grote Kerkelijke Vergadering van 'sHertogenbosch onder voorzitterschap van Udemans een aanvang. Bij deze werkzaamheden valt het in het algemeen op dat men Tichlerus vaak heeft gedeputeerd naar 's-Gravenhage. Voorts werd hij samen met H. Conradi naar de classes van Deventer en van
Vollenhove gezonden om de losmaking van de beroepen predikanten J. Cuchlinus te
Hengelo en van H. Pijlius te Blankenham te bewerkstelligen. Deze missie konden zij
uiteindelijk met succes afronden. Tichlerus bevestigde op 13 september zijn collega C.
Costius te Helmond en op 27 september zijn collega Pijlius te Vught. Daarna werd Tichlerus opnieuw naar de classis van Deventer gezonden, nu om te komen tot de losmaking
van de beroepen predikant B. Pistorius. Dit keer was het resultaat negatief. Wel mocht
hij op 17 november de proponent G. Tijlius aan de gemeente van Geffen verbinden en
op 22 november de predikant C. Coenen te Dinther en Heeswijk bevestigen. In de laatste
fase van de werkzaamheden heeft Tichlerus met succes pogingen in het werk gesteld om
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de beroepen predikant J. Grevenstein te Ens en Emmeloord naar Eersel en Duizel te
krijgen. Op 15 december werd de Grote Vergadering ontbonden en keerde Tichlerus
huiswaarts.
In Deventer behoorden tot Tichlerus' vriendenkring de letterkundigen A. Sticke en R.
Waninghs. Van deze laatste kwam in 1651 uit: Geestelycke kruyt-hof, waarin een lofdicht
van Tichlerus voorkomt. In een handschrift van Sticke treft men zowel een lijkklacht als
een lijkoffer naar aanleiding van het overlijden van Tichlerus aan.
Op 24 september 1626 huwde Tichlerus te Deventer Margaretha Nilant, die op 3 mei
1607 in deze stad gedoopt was. Zij was een dochter van Hendrik Nilant, doctor in de
rechten en van Marie van Boeckholt. Margaretha overleed op 28 september 1643. Twee
jaar hiervóór hadden Tichlerus en zijn vrouw zich door een schilder laten vereeuwigen.
Op de pendantportretten zijn de wapens van beide families afgebeeld. Het is duidelijk dat
beide portretten van één hand zijn, maar aan wie de hand toebehoorde, is onbekend. In
aanmerking hiervoor komt een Zwols of een Deventer portretschilder.
Tichlerus hertrouwde op 30 november 1645 te Deventer met Helena Roeck, die als dochter van Derk Roeck en van Anna van der Leije op 15 augustus 1600 in die zelfde stad
was gedoopt. Helena was de weduwe van burgemeester Derk Scharf, met wie zij op 2
februari 1619 te Deventer in het huwelijk was getreden en aan wie Tichlerus onder anderen de eerste editie van zijn prekenbundel had opgedragen.
Uit het eerste huwelijk van Tichlerus zijn zes kinderen bekend: Johannes, Wilhelmus,
Jenneken, Henricus, Rutger en Jacobus.
Johannes, die op 18 november 1627 te Deventer gedoopt werd en in 1672 te Wilp stierf,
werd evenals zijn vader en grootvader predikant en huwde op 15 juni 1651 te Zutphen
Elisabeth Damman, dochter van de Zutphense predikant Sebastiaan Damman en van
Derksken op ten Noort.
Wilhelmus, die op 27 augustus 1629 te Deventer gedoopt werd en hier op 17 februari
1701 begraven werd, promoveerde in de beide rechten (namelijk het burgerlijke en het
kerkelijke recht), werd in 1654 tot aan zijn dood professor in de rechtsgeleerdheid aan
het Atheneum te Deventer en was in 1673 burgemeester. Op 15 juni 1662 was hij te
Deventer getrouwd met Eva van Duren, dochter van burgemeester Johan van Duren en
van Margrieta van Haexbergen.
Jenneken, die op 1 januari 1635 te Elburg gedoopt werd en op 11 november 1698 te
Deventer begraven werd, huwde op 21 januari 1664 te Deventer jonker Gerhard van
Warmelo, brouwer en gemeensman te Deventer.
Van Hendricus is alleen bekend dat hij op 25 augustus 1639 te Zwolle gedoopt werd.
Rutger, die op 13 september 1660 21 jaar was en op 8 augustus 1679 te Deventer begraven werd, behaalde het licentiaat in de beide rechten en was van 1665-1675 secretaris
van Deventer. Op 16 november 1662 huwde hij te Deventer Elisabeth Nilant, dochter
van de gemeensman en doctor in de beide rechten Gerhard Nilant en van Jenneken Hagedoorn.
Het jongste kind, Jacobus, was verstandelijk gehandicapt. Hij werd te Deventer op 7
november 1641 gedoopt en hier op 23 mei 1701 begraven.
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Margaretha Nilant (1607-1643)
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2. Geschrift
In zijn Elburgse periode schreef Tichlerus Hiskice Oprechticheyt/ Ghebleecken in sijn
Ghesondtheyt, Sieckte, Ende Ghenesinghe. Dit werk zag 1636 te Kampen het licht. Deze
uitgave was kerkelijk geapprobeerd. De approbatie is ondertekend door J. Hanius, H.
Fabritius, P. Verstege en G. Anthonii, respectievelijk predikant te Elburg, Oene, Nunspeet en Doornspijk.
Tichlerus dediceerde het geschrift aan de magistraat van Deventer, waarbij hij de namen
noemt van de kameraars E. Rouse, J. Luloff, A. van Boeckholt, J. Nijlant; van de burgemeesters W. Marrienburch, G. Donckeel, G. Hissinck, S. Rhemen, D. Schollijr, J. Dapper, B. Jaspers, G. van Hemert, D. Scharff, J. Sticke; en van de secretarissen J. Condewijn, H. Gelinck, A. Strockel en A. a Brienen. Te zamen met dezen droe& hij zijn werk
op aan jonker D. van Keppel en aan vrouwe H. Gansnebbe ofwel Teghnaghel, echtgenote
van de schout van Olst, W. Willekes.
De reden dat de schrijver dit boek aan het Deventer stadsbestuur opdraagt, is
de over groote vriendelijckheydt ende beleeftheydt ten allen tijden teghen my onwaerdich betoont ende
bewesen/ doe ick noch by u E. Achtb. als een Burgher ende Inwoonder in u E. Achtbare loffelijcke
Stadt resideerde/ ende daerna/ als een nabuyrighe Predicant/ te Wesop ende Olst met u E. Achtb. minnelijck converseerde ende omginck.

Dat hij in zijn opdracht de laatste twee betrekt, heeft als achtergrond
behalven alle uwe E.E. groote beneficien/ oock de vuyrighe liefde tot Godt ende sijn H. Ghemeynte/
want ick ende yder te Olst kan ende derff met de waerheydt segghen/ dat van u E.E. beyde weynige
Predicatien/ ende alleen in hoochnoodighe beletselen/ versuymt sijn/ soo langhe ick by u E.E. den dienst
des Goddelijcken woordts betreden hebbe.

Met opzet heeft hij zijn geschrift in het Nederlands opgesteld:
Beneffens de eenvoudicheyt des stijls/ blijve ick oock by mijn Moederlijcke tale/ om dat u E. Achtbare
huys-vrouwen hier uyt mede eenighe vrucht moghen scheppen/ als u E. Achtbaerheydt in u E. Achtb.
beroepinghe besich is.

Tichlerus schreef deze opdracht in Elburg op 1 juli 1636.
De dedicatie wordt gevolgd door een voorrede. Hierin maakt de auteur duidelijk dat hij
de achttien preken waaruit Hiskice Oprechticheyt bestaat, eerst in Elburg heeft gehouden.
Op aanraden van andere predikanten die zijn ambtsbroeders zijn, heeft hij die preken in
druk laten verschijnen. Hierbij speelde een rol dat de ziekte ven Hiskia - waarbij aan de
pest gedacht moet worden - hand over hand toenam.
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Tichlerus geeft zelf aan dat hij voor dit boek gebruik gemaakt heeft van vele schrijvers,
die hij eerlijkheidshalve allen vermeldt. Het is een lijst van 120 auteurs, van wie er 33
als piëtist beschouwd mogen worden1.
Uiterst leerzaam is wat de schrijver in de laatste alinea over zijn wijze van ontlenen
meedeelt:
Niemant ghelieve hem oock te belghen, dat ick uyt Pauselijcke Autheuren morale dinghen ghehaelt
hebbe, want, ghelijck een voorsichtich ende verstandich man, vindende een costelijcke Peerle in slijckerighe grondt, die selve opneemt, schoon-maeckt, ende tot syne behoorlijcke vercieringhe brenght: Alsoo
neem ick mede uyt den slijck der Pauselijcker dwalinghe, alle dat ons Christenen can tot salicheydt
profijtich wesen, na de leere Pauli: Proeft alle dinck, ende behoudt het goede. 1. Thess.5.vers 21. Paules
neemt oock veele spreucken uyt de Heydenen. De spreucke: In hem leven ende sweven wy. Neemt hy
uyt Arato. De spreucke: Quade reden, verderven goede seden. Haelt hy uyt Menandro. De spreucke: De
Cretensen syn altijdt leughenachtich, quade Beesten, luye Buycken schept hy uyt Epimenide. Ghelijk het
volck Israels vande Egyptenaers Gouden ende Silveren vaten leenden ten ghebruycke van haeren Godsdienst Exod. 12. vers 35, 36. Alsoo leene ick Gouden ende Silveren spreucken van Gheloovighe ende
On-gheloovighe, ter eeren Gods, tot dienst ende stichtinghe der ghemeente. Vale.

De eigenlijke tekst van de achttien preken wordt voorafgegaan door een drempeldicht
van L.H. De identiteit van de persoon die zich achter deze initialen verbergt, heb ik
helaas niet kunnen achterhalen.
De thematiek van de preken, die handelen over de ziekte en de genezing van koning
Hizkia, doet op zichzelf reeds piëtistisch aan. De uitwerking van de thematiek loopt
weliswaar niet over van piëtistische trekken, maar vertoont hiervan toch zoveel dat die de

Hier volgen de namen van al die auteurs in de spelling van het origineel, terwijl de piëtisten onder hen
gemerkt zijn met een *.
Abrahamus Scultetus, Abrahamus Hertogius*, Adamus Westermannus*, Amandus Polanus, Andreas
Hyperius, Anthonius Sadeel, Arnoldus Rusius, Arias Montanus, Arthur Dentus*, Augustinus Marloratus,
Bathasar Meisnerus, Benedictus Aretius, Casparus Sibelius*, Concordantiae Biblicae, Conradus Dieterici,
Conradus Mylius, Cornelius Udemans*, Cornelius a Lapide, Corpus Iuris, Christophorus Fischerus,
Daniel Tossanus, Daniel Dijck*, Daniel Fesselius, David Stumffius, Dionysius Spranckhuysen*, Dioscorides, Emanuel van Meteren, Everhardus Schuttenius*, Flaccus Illyricus, Franciscus Iunius, Franciscus
Lansbergius*, Franciscus Costerus, Fredericus Balduinus, Fredericus Salmut, Fredericus Broecherus*,
Gideon a Sonnevelt*, Godtschalcus Altius, Green Wood*, Gregorius Strigenitius, Guilielmus Bucanus,
Guilielmus Amesius*, Hadrianus Vischerus*, Hector pintus, Henricus Gutberleth, Henricus Swalmius,
Henricus Conradi, Henricus Velthuysius, Hermannus Faukelius*, Hieronymus Zanchius, Iacobus Regius*, Iacobus Revius*, Iacobus Reneccius, Iacobus Laurentij, Iacobus Catz*, Ioannes Calvinus, Ioannes
Brentius, Ioannes Spineus*, Ioannes Gerhardi*, Ioannes a Munster, Ioannes Strackius, Iohannes uyt den
Bogardt, Johannes Piscator, Iohannes Polyander, Iohannes Forsterus, Johannes Taffinus*, Iohannes Henricus Alstedius, Iohannes Busaeus, Johannes Bogermannus, Ian Arents, Iodocus Nahum, Iosephus Langius, Iustus Bulaeus, Lambertus Danasus, Leonardus Lessius, Lucas Trelcatius, Lucas Osiander, Ludovicus
Lavaterus, Ludovicus Granatensis, Ludovicus Baily*, Mardochai, Martinus Chemnitius, Matthasus Tympius, Moyses Phlacher, Natalis Comes, Nathanaël Tilesius, Nicolaus Hemmingius, Nicolaus Osterhaen*,
Octophianus Tupho, Ottho Casmannus*, Ovidius, Petrus Martyr, Petrus Molinasus*, Petrus Pappus,
Petrus Bessasus, Petrus Berchorius, Philippus Marnix Heer van St. Aldegonde*, Philippus Ludovici,
Polycarpus Lyserus, Ravisius Textor, Roeloff Petersen*, Rodolphus Gualterus, Rodolphus a Tos-signanus, Salomon Gesnerus, Samuel Velthius, Simon Pauli, Simon Goularts*, Stephanus Fabricius, Theodorus Zwingerus, Thomas Cartwrichtus*, Thomas Stapletonus, Tobias Tegneius*, Thesaurus Novus, Virgilius Maro, Wilhelmus Perkinsus*, Wilhelmus Cuperus*, Wilhelmus Teelinck*, Wilhelmus Peraldi, Wilhelmus Zepperus, Wolfangus Musculus, Wolfangus Franzius.
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kwalificatie piëtistisch wel verdient. Er wordt gehandelt over de zelfverloochening, over
het zoeken van de hemel zonder een heilig leven, over de voorbereiding op de dood,
over de consciëntie in het algemeen, over de merktekenen van een goede consciëntie,
over de hypocrisie, over de noodzakelijkheid van de godzaligheid en van de heiligheid,
over de vergeving van de zonden na het kennen, het belijden en het vlieden der zonden.
Typisch piëtistische uitingen van geringere omvang zijn: in tegenstelling tot de voorreformatorische tijd schaamt men zich er tegenwoordig voor dat een zoon predikant wordt;
het is niet de naam, maar de daad die een mens christen doet zijn; mondchristenen; dit
leven is een jammer- of tranendal; de Staat der Nederlanden zal tot de grond toe afgebroken worden, tenzij men dit met hete tranen der boetvaardigheid afbidt; de verschillen
tussen ware gelovigen en hypocrieten; ouders moeten hun kinderen onderrichten in de
waarheid Gods; een klacht over verkeerd bidden.
Tichlerus' preken hebben een door en door bijbels karakter. Niet alleen vormen Bijbelteksten de stof van de preken, maar ook worden zowel de uitleg van de tekst als de leringen die daaruit getrokken worden - waaronder bij Tichlerus ook de toepassing valt - ,
grotendeels bepaald door Bijbelstof en -teksten.
De Elburgse predikant maakt zeer frequent gebruik van vergelijkingen en beelden, waardoor zijn preken begrijpelijk en levendig overkomen. Vrijmoedig hanteert de auteur
schrijvers en verhalen uit de Oudheid. Zo wordt Ovidius niet minder dan zesmaal geciteerd. Aristoteles wordt door Tichlerus zeer hoog geacht: viermaal wordt hij aangehaald,
waarbij hij in de laatste twee citaten respectievelijk de voornaamste filosoof en de prins
der filosofen wordt genoemd.
Herhaaldelijk brengt Tichlerus in zijn predikaties gebeurtenissen uit de vaderlandse geschiedenis ter sprake. Tweemaal haalt hij iets aan van het sterfbed van Maurits. Hij vermeldt de staartkomeet uit 1618, het wonderlijke ingrijpen van God in 1574 bij het ontzet
van Leiden, hetzelfde in 1588 met de Armada en in 1629 met de Spaanse inval op de
Veluwe en de verovering van Wezel, alsmede de recente gebeurtenissen in 1636 met het
fort Schenkenschans.
Het verdient de aandacht dat de calvinist Tichlerus zich er niet voor schaamt om openlijk
de middeleeuwse mysticus Tauler aan te halen. Men late zich hierdoor niet verleiden om
de zeventiende-eeuwse predikant buiten de werkelijkheid van zijn tijd te plaatsen. Hij
geeft immers in zijn prekenbundel blijk van een culturele betrokkenheid. Vier bladzijden
besteedt hij aan de lof des Heeren zoals deze voortgebracht wordt door de menselijke
stem of door muziekinstrumenten. Zijn positieve waardering van de muziek brengt hem
in tegenstelling tot velen van zijn geestverwanten tot het standpunt dat het gebruik van
muziekinstrumenten tijdens de eredienst geoorloofd is. Verder rept hij over de muzikant
Timotheüs Milesius en over de schilder Apelles en ontleent hij een opmerkelijk aantal
vergelijkingen aan de wereld van de schilderkunst.
Aan het eind van Hiskice Oprechticheyt vindt men een alfabetisch inhoudsregister.
In 1639 kwam van dit boek een tweede druk uit bij de Zwolse uitgever J. Gerritszoon.
Het voorwerk van deze editie ziet er heel anders uit dan dat van de eerste uitgave. De
opdracht aan de magistraat van Deventer is gewijzigd in een dedicatie aan het stadsbestuur van Zwolle, gedateerd 1 mei 1639. Met name worden genoemd de kameraars P.
Crans, D. Nyerkercke, R. van Haer, R. van der Beecke; de burgemeesters H. van Dedem,
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J. Tobias, H. Ewolts,
T. van der Lawick, O.
Albertsz., H. Rouse,
P. Schuyrman, F. van
Braeckel, H. Crouse,
A. Arentsz., J. Wijcherlinck, L. Vriese,
en de secretarissen T.
Vriese, J. Holt en J.
Buys.
In deze tweede druk
heeft Tichlerus de
tekst van de eerste
uitgave niet alleen
verbeterd maar ook
met een derde vermeerderd. Hiertoe
behoort onder meer
een nieuwe preek, die
gaat over de toorn
van God over de
zonden. Volgens de
titelpagina zou het de
vijftiende van de nu
in totaal negentien
predikaties betreffen,
maar in werkelijkheid
gaat het hier om de
veertiende preek. Uit
de op de dedicatie
volgende
voorrede
valt op te maken dat
Tichlerus de toegevoegde stukken met
tekens
aangegeven
heeft, dat hij de Bijbelplaatsen vanuit de
tekst naar de kantlijn getransponeerd heeft en dat het eerste gedeelte van het boek nog in
de oude Bijbelvertaling gesteld is omdat de Statenvertaling op dat moment nog niet uit
was.
De uitbreiding bevat typisch piëtistische elementen zoals: de zonden der Nederlanders
vergiftigen de Nederlandse steden, dorpen en huizen; de godzaligen worden uitgescholden voor 'vyse-hoofden/ precisianen/ werckheyligen ende Hypocrieten'; klacht over nalatigheid van veel predikanten in het ziekenbezoek; door de pest wordt men tegenwoordig
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opgeschrikt uit de slaap der zonde en der vleselijke gerustheid; klacht dat men de praktijk der godzaligheid verzuimt; klacht over de onbekeerlijkheid van de Nederlanden ondanks de zuivere prediking van het evangelie en ondanks allerlei straffen Gods; er zijn
weinig echte christenen; afwijzing van comedies en tragedies; klacht over geen of slechte
kerkgang, in welk verband gesproken wordt van feestchristenen, die slechts een-, tweeof driemaal naar de kerk gaan.
Bovendien wordt in de toegevoegde gedeelten eenmaal nadrukkelijk de naam van Schuttenius als vertaler van De practycke ofte Oeffeninghe der Godtzaligheydt genoemd, wordt
tweemaal verwezen naar de uitgave van een brief aan de Dordrechtse medicus J. van
Beverwijck van de Utrechtse hoogleraar in de theologie en tevens de spil van de Nadere
Reformatie G. Voetius, en wordt J. Cats op eervolle wijze aangehaald.
Blijkbaar sloeg de tweede druk in brede kringen aan, want in 1645 verscheen de derde
druk, die uitkwam bij de weduwe van uitgever E. Cloppenburgh te Amsterdam. Vooral
via deze laatste druk zal Tichlerus' geschrift landelijke bekendheid gekregen hebben.
J. van der Haer kent aan Tichlerus nog een tweede geschrift toe:
De Vereischtens van een rechte geaarde regeering in eene Keurpredikatie over Spr. XXIX, 2, Kampen
1786 8o, Erven Aegidius Valkenier.

De Jakobus Tichlerus die dit werkje schreef, was echter van 1782-1810 predikant te
Kampen en kan derhalve onmogelijk de hier behandelde zeventiende-eeuwse persoon
zijn.
3. Nadere reformator
Het voorgaande heeft uitgewezen dat Tichlerus weliswaar geen bijzonder uitgesproken,
maar toch wel een onmiskenbare piëtist is geweest. Mag hij nu ook op grond van bepaalde contacten tot de beweging van de Nadere Reformatie gerekend worden?
Het chronologisch eerste dat in dit verband opvalt, is dat er onder de 120 auteurs die
Tichlerus in de eerste druk van zijn prekenbundel vermeldt, drie primaire vertegenwoordigers van de Nadere Reformatie zitten: Cornelis Udemans - met wie niemand anders
dan Godefridus Udemans bedoeld kan zijn omdat de geschriften van Cornelis eerst na
1636 gepubliceerd zijn -, Everhardus Schuttenius en Wilhelmus Teelinck. Dit gegeven
kwam in 1636 het lezerspubliek onder ogen.
In het volgende jaar was Schuttenius lid van de commissie die het beroep van de Zwolse
gemeente uitgebracht op Tichlerus in Elburg met succes trachtte te effecteren. Bovendien
bevestigde de eerstgenoemde de laatstgenoemde als Zwols predikant. Hield het een en
ander misschien verband met het feit dat Tichlerus zijn Zwolse collega openlijk in zijn
geschrift vermeld had?
In ieder geval was er tijdens het gemeenschappelijk verblijf van Schuttenius en Tichlerus
in de Overijsselse hoofdstad sprake van een hechte piëtistische band tussen hen beiden.
In de tweede druk van zijn geschrift, daterend van 1639, noemt Tichlerus Schuttenius
nadrukkelijk als de vertaler van De practycke ofte Oeffeninghe der Godtzaligheydt, een
werk van de Engelse piëtistische puritein L. Bayly. Heeft Schuttenius Tichlerus wellicht
aangespoord tot het laten verschijnen van een tweede druk? Hoe het ook zij, Schuttenius
nam in 1642 een lofdicht van Tichlerus op in zijn uitgave van Contemplationes Sionis
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van de Engelse piëtistische puritein J. Hall. Tichlerus noemt Schuttenius daar 'Mijn welgesinden ende waerden Collega'.
In de tweede druk van Hiskice Oprechticheyt verwijst Tichlerus voorts tweemaal naar een
werk van de centrale figuur der Nadere Reformatie: Voetius.
Tenslotte heeft Tichlerus in het kader van de Grote Kerkelijke Vergadering van 's-Hertogenbosch in 1648 nauw samengewerkt met de voorzitter hiervan, de nadere reformator
Udemans, en heeft hij als correspondent de Zuidhollandse synode van 1652 meegemaakt,
die gepresideerd werd door de nadere reformator J. Spiljardus.
Met Hiskice Oprechticheyt heeft Tichlerus zijn aandeel in de verbreiding van het Nederlandse Piëtisme geleverd. Er zijn geen aanwijzingen dat hij onder diepgaande invloed van
anderen heeft gestaan. Men mag derhalve aannemen dat hij min of meer zelfstandig tot
een piëtistische ligging is gekomen. Zijn piëtisme is tijdens zijn Zwolse tijd - vrijwel
zeker door zijn contacten met Schuttenius - geïntensiveerd. Wellicht heeft de laatste in
Tichlerus een geestverwant herkend en heeft hij er daarom voor geijverd dat de Elburgse
predikant naar Zwolle kwam. Klaarblijkelijk vond hij in hem een piëtistische medestander en medestrijder.
Dit laatste alsmede Tichlerus' bewuste aansluiting in geschrifte bij voormannen van de
Nadere Reformatie en zijn samenwerking met Udemans in de Meierij van 's-Hertogenbosch vormen voldoende grond voor de stelling dat hij beschouwd mag worden als een
representant van de bedoelde vroomheidsbeweging. Zijn ene prekenbundel wettigt het
zelfs om in hem een primaire vertegenwoordiger te zien. Dit enige geschrift en zijn bepaald niet overvloedige piëtistische contacten met andere nadere reformatoren maken
hem overigens niet tot een voorman der Nadere Reformatie. Binnen deze beweging
neemt hij in de hoogste categorie een zeer bescheiden plaats in.
4. Betekenis
Afgezien van classicale en provinciale werkzaamheden stijgt Tichlerus' betekenis in twee
opzichten boven het lokale niveau uit. In de eerste plaats is hij de auteur van Hiskice
Oprechticheyt, dat drie drukken haalde. De uitgavegeschiedenis laat zien dat dit boek een
- zij het beperkt - landelijke verspreiding heeft gekend. Gezien de uitgeversadressen van
de eerste en de tweede druk zal Tichlerus' geschrift wel het meest in Overijssel gelezen
zijn.
De tweede bovenlokale betekenis van Tichlerus ligt in de door hem verrichte werkzaamheden ten behoeve van de reformatie van de Meierij van 's-Hertogenbosch. Waaraan had
hij zijn verkiezing tot de Grote Kerkelijke Vergadering te danken? Aangezien de verkiezing uitging van de Staten-Generaal is de veronderstelling aannemelijk dat Tichlerus
invloedrijke Overijsselse familieleden en/of vrienden in 's-Gravenhage had zitten. Met
name door zijn eerste huwelijk was Tichlerus geparenteerd aan zeer vooraanstaande
Overijsselse politici. Het is frappant dat zijn naam voorkomt op een beroepingsgroslijst,
die de Haagse kerkeraad op 4 november 1648 samenstelde.
Zoals zo veel collega's in zijn tijd is Tichlerus er door zijn huwelijk met Margaretha
Nilant sociaal gezien een stuk op vooruitgegaan. Zelf was hij gemeten naar de sociale
stratificatie van G. Groenhuis afkomstig uit klasse drie. Margaretha daarentegen behoorde
door haar geboorte tot de toplaag van de maatschappij in die tijd. Eenmaal deze groep
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binnengekomen heeft Tichlerus zijn verhoogde sociale status weten te handhaven. Dit
blijkt zowel uit zijn tweede huwelijk als uit de maatschappelijke positie van zijn kinderen
en hun huwelijkspartners. Zijn enige dochter trouwde met een jonker. Van zijn drie
zoons van wie in dit opzicht iets bekend is, zat één in klasse drie en hoorden er twee in
de topgroep thuis. De maatschappelijke afkomst van zijn drie schoondochters laat een
identiek beeld zien.
Het zal wel met deze hoge sociale positie van Tichlerus en zijn verwevenheid met patriciërsfamilies verband houden dat hij de eerste twee drukken van zijn geschrift opdroeg
aan de bestuurders van respectievelijk de stad Deventer en de stad Zwolle. Hieruit mag
niet geconcluceerd worden dat hij willoos aan de leiband van de burgelijke overheden
gelopen heeft. Juist op het punt van de verhouding staat - Kerk profileert zich immers
ook zijn nadere-reformatorische opstelling. In de zevende preek van Hiskice Oprechticheyt houdt hij de magistraat een calvinistisch-piëtistisch getinte theocratische spiegel
voor.
De meeste betekenis heeft Tichlerus als plaatselijke predikant gehad. Zijn gezag als zodanig steeg met de plaatsen waar hij achtereenvolgens werkzaam was. Hier tekent zich
onmiskenbaar een opgaande lijn af. Het beroep naar Zwolle was voor Tichlerus wel
vererend en betekende voor hem wel promotie, maar vormde uiteindelijk slechts het
laatste tussenstation voor zijn eindbestemming Deventer, de stad waar hij het levenslicht
had aanschouwd, waar hij zijn vrouw had getrouwd en die zijn studie bekostigd had.
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JOHAN GODSCHALK VAN SCHURMAN (1605-1664)
F.A. van Lieburg

De naam van Johan Godschalk van Schurman komt voor in diverse biografische woordenboeken en kerkhistorische studies1. Toch behoort hij tot de vergeten of weinig bekende vertegenwoordigers van de Nadere Reformatie. Dat zal wel hoofdzakelijk komen
doordat hij in de schaduw stond van zijn zuster Anna Maria, de vrouw die als roemrucht
geleerde en labadiste alle aandacht van tijdgenoten en geschiedschrijvers voor zich opeiste2. Wie echter de schijnwerper op haar broer Johan Godschalk richt, ontdekt dat deze
figuur een eigen betekenis heeft, juist ook in het kader van de Nadere Reformatie en de
wetenschappelijke en buitenlandse uitstraling van de beweging. In deze bijdrage willen
we zijn plaats binnen het zeventiende-eeuwse Piëtisme bezien, door een overzicht te
geven van zijn leven en werken, voorzover dat op dit moment mogelijk is.
1. Levensloop
De ouders van Johan Godschalk van Schurman waren Frederik van Schurman en Eva
van Harf. Zij waren kort vóór hun huwelijk in 1602 als belijders van de gereformeerde
godsdienst vanuit de Zuidelijke Nederlanden naar Keulen gevlucht. Hun eersteling was
Hendrik Fredrik, die 29 jaar geworden is en 'in zijn leven en dood wel toonde met de
vreeze des Heeren aangedaan te zijn'. In het jaar 1605 - de datum is niet bekend - werd
Johan Godschalk geboren, en op 5 november 1607 zag Anna Maria het levenslicht. Het
jongste kind, Wilhelm, stierf al op vijfjarige leeftijd, ook al onder vertoning van 'een
extraordinaire capaciteit en godvrugtigheid'3.
Na een vijfjarig verblijf in een Duits familiekasteeltje vestigde het gezin zich rond 1615
in de stad Utrecht. We mogen aannemen dat Godschalk hier, ongeveer tot zijn achttiende
jaar, de Latijnse Hièronymusschool heeft doorlopen. In 1623 verhuisde de familie naar
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het stadje Franeker, waar zowel vader als zoon zich op 30 oktober in het universiteitsregister lieten inschrijven1. Van Schurman senior wilde hier graag de colleges volgen van
de Engelse theoloog Guilielmus Amesius (1576-1633). Hij heeft er echter nauwelijks van
kunnen genieten, want hij stierf nog hetzelfde jaar. Godschalk volgde eerst het propedeutische onderwijs in de zogenaamde artesfaculteit. Hierna moet hij, gezien het feit dat hij
later medicus heette, geneeskunde hebben gestudeerd. Het is onduidelijk in hoeverre hij
deze studie heeft afgerond; een promotie is van hem niet gevonden. Voor zover bekend
heeft hij zijn vak ook nooit daadwerkelijk uitgeoefend. Misschien heeft de adellijke status van de Van Schurmans een drempel gevormd voor de uitoefening van een medisch
beroep, laat staan voor het sociaal nog lager gewaardeerde predikambt2.
Zo Godschalk dat laatste in zijn hart al niet heeft geambieerd, schijnt zijn belangstelling
toch al vroeg naar de godgeleerdheid te zijn uitgegaan. In Franeker heeft het werk en het
onderwijs van de reeds genoemde professor Amesius de nodige indruk op hem gemaakt.
Vanuit een vruchtbare combinatie van orthodox Calvinisme en puriteinse geloofspraktijk
leerde hij er de theologie verstaan als de leer van het 'Gode leven'3. Zonder van een
duidelijke 'bekering' te willen spreken, zou deze instelling - zoals nog zal blijken - voorgoed een stempel op zijn denken en handelen zetten.
In 1626 keerden Johan Godschalk en Anna Maria van Schurman naar Utrecht terug.
Broer en zus zijn nooit in het huwelijk getreden, maar woonden gedurende vele jaren
samen in de buurt van de Domkerk4. Johan Godschalk wordt in 1645, 1656 en 1657 als
koper vermeld van diverse huizen in Utrecht5. Het lijkt voor beiden een gelukkige periode zijn geweest. Anna Maria ontplooide haar activiteiten op het gebied van kunsten en
wetenschappen, die bij velen zo'n bewondering wekten. Godschalk komt over als een
gezelligheidsman, die de graantjes meepikte van de roem van zijn zuster, en - niet gehinderd door huiselijke of materiële zorgen - zijn tijd vulde met studeren, reizen en het
onderhouden van allerlei contacten. Tot de geleerden die hij moet hebben ontmoet, behoort ook de Franse wijsgeer René Descartes (1596-1650), die nog enige tijd in Utrecht
heeft gewoond. Het bericht dat Godschalk aanvankelijk een vriend en bewonderaar van
hem is geweest6, kan niet vanuit enige bron worden bevestigd, maar het is zeker dat hij
later diens ideeën heeft afgekeurd.
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Uit de correspondentie van J.G. van Schurman is er onder meer een korte (Latijnse)
briefwisseling bekend met de Leidse geleerde Caspar Barlaeus (1584-1648). Godschalk
schreef hem op 5 december1, Barlaeus antwoordde hem op oudejaarsdag 16292. Verder
is er een Nederlandse brief bewaard gebleven die Johan Godschalk op 7 februari 1649
schreef aan Constantijn Huygens (1596-1687), die aan Anna Maria een gedicht had toegezonden over de 'publycke ornamenten' van de stad Utrecht. Haar broer had dat gedicht
aan enkele regenten laten zien, die er zeer vereerd mee waren en hoopten dat Huygens
ook het stadhuis nog eens poëtisch zou gedenken. Terloops deed Godschalk bij de secretaris van Frederik Hendrik een goed woordje voor een kandidaat-vroedschapslid, terwijl
hij in een postscriptum nog melding maakte van
de droevige tijdinge van de gruwelicke verwarringe in Engelandt, bijde van de militie en de independenten aangericht, also datter noch seer swaere oordeelen Godes over dat Coninckrijck staen te weesen3.

Wat de overige relaties van J.G. van Schurman betreft, is er een aan hem gerichte brief
bekend de dato 17 juni 1639, van de hand van Franciscus Sylvius (1581-1648), hoogleraar theologie in Douai. Deze geeft daarin een uitvoerige verantwoording van zijn positie
in een destijds actuele discussie over 'de paelsteen onses levens': staat de menselijke levensduur vast, of kan zij door medisch verzuim dan wel ingrijpen veranderd worden4?
Godschalks eigen mening in dezen zal weinig afgeweken hebben van die van zijn zuster,
die naar aanleiding van dezelfde vraag van de Dordtse medicus Johan van Beverwijck
(1594-1647) een hele verhandeling over deze kwestie schreef. Daarin honoreerde ze
vanzelfsprekend de calvinistische leer van de voorzienigheid Gods, zonder aan het nut
van de uitoefening en het gebruik der geneeskunst af te willen doen. Anna Maria heeft
dit geschrift in het Latijn én in Nederlandse vertaling gepubliceerd. Daarmee is de medisch-historische betekenis van Godschalks zuster groter geweest dan van de vakman
zelf5. Rest ons alleen nog te vermelden dat hij zijn vriend Van Beverwij ck ooit informeerde over een geneesmiddel tegen hondsdolheid, dat gebruikt werd in het graafschap
Mark, 'alwaer de honden veeltijdts dul werden'6.
Op theologisch gebied vonden de Van Schurmans hun belangrijkste vriend natuurlijk in
Gisbertus Voetius (1589-1676). Hij woonde sinds 1634 als hoogleraar aan de Utrechtse
hogeschool in hun directe nabijheid7. Het is bekend dat Anna Maria, vanuit een afgesloten loge, zijn colleges heeft gevolgd. Minder onopvallend moet ook Godschalk onder het

1

Gepubliceerd in: Schotel, Anna Maria van Schurman, 112.

2

C. Barlaeus, Epistolarum liber. Pars prior, Amsterdam 1667, 306-308: brief 129.

3

Gepubliceerd in: Schotel, Anna Maria van Schurman, 113-115.

4

J. van Beverwijck, Epistolica quaestio de vitae termino, fatali, an mobili? Cum doctorum responsis.
Pars tertia, Leiden (J. Maire) 1639, 101-116. Zie ook nog: E.D. Baumann, Johan van Beverwijck in
leven en werken geschetst, Dordrecht 1910, 62-68.

5

Zie ook: M.J. van Lieburg, 'Anna Maria van Schurman en de geneeskunde', in: Spiegel Historiael, X
(1975), 406-411; M.J. van Lieburg 'Voetius en de geneeskunde', in: De onbekende Voetius, J. van
Oort/C. Graafland/A. de Groot/O.J. de Jong, Kampen 1989, 168-180.

6

J. van Beverwijck, Tweede deel van de Schat der ongesontheyt (...), Amsterdam 1663, 59.

7

Vgl.: Duker, Gisbertus Voetius, III, 195-202.

57

gehoor van Voetius hebben gezeten. In 1643 liet hij zich althans - zoals bijna de gehele
academische stadsbevolking in dat jaar, ter verwerving van een belastingvrijdom op alcoholica - in het universiteitsregister inschrijven1. Voetius zal op zijn beurt niet alleen in
Anna Maria van Schurman, maar ook in haar broer Godschalk een exempel hebben gezien van de door hem geïdealiseerde band tussen godzaligheid en geleerdheid. Een bewijs
van genegenheid vormt het feit dat Voetius in 1655 het tweede deel van zijn uitgegeven
disputaties opdroeg aan de beide Van Schurmans2.
Johan Godschalk zal het indirect mede aan Voetius te danken hebben gehad dat hij in de
jaren 1649, 1653 en 1657 tot ouderling van de Utrechtse gereformeerde gemeente werd
gekozen3. Hoewel hij soms op reis buiten de stad was, deed hij veel kerkeraadswerk.
Naast zijn aanwezigheid in de wekelijkse consistorievergadering verzorgde hij samen met
zijn wijkpredikant ieder kwartaal een deel van de huisbezoeking, en nam hij deel aan tal
van commissies naar de vroedschap of de burgemeesters4. Een en ander leverde nauwe
contacten op met de Utrechtse predikanten, hoewel Godschalk die ook buiten zijn ambtelijke functie in ruime mate had. Huize Van Schurman was namelijk, samen met de statige pastorie van de eveneens vrijgezel gebleven Jodocus van Lodenstein (1620-1677), het
sociale middelpunt van wat wel de 'voetiaanse kring' wordt genoemd: een groep van
piëtistische geestverwanten uit de Utrechtse elite van regenten, hoogleraren, predikanten5, studenten en anderen6.
Ook buiten Utrecht telde Godschalk vooraanstaande vertegenwoordigers van de Nadere
Reformatie onder zijn vrienden. Tot hen behoorde de Friese predikant Theodorus a Brakel (1608-1669), die bekend stond om zijn mystiek-getinte, ascetische levenswandel, die
geheel in het teken stond van de praktijk der godzaligheid. De Van Schurmans hebben
minstens eenmaal bij hem gelogeerd. Grote indruk maakte daarbij zijn strikte zondagsheiliging. Anna Maria deelt ons mee:
Want het heugt mij dat wanneer hij met mijn lieve broeder - die hem ook wegens de godvruchtigheit
uitnemende beminde - zeer vriendelijk herbergde, dat hij alle dienstbare werken, zo men die noemt, op
den eersten dag der weeke zo strengelijk verwierp, dat hij liever den geheelen dag geen spijze zou
genuttigt, als dat hij van eenig broot of gerecht 't gene daags tevoren na acht uren (als wanneer zijn
ruste aanging) gekocht of gekookt was, ook eenige kruim zou geproeft hebben7.
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In de jaren 1653 en 1654 maakten de Van Schurmans in gezelschap van twee oude tantes
en enkele dienstbodes - met Johan Godschalk als 'onzen leidsman' - een reis naar hun
geboortestad Keulen, teneinde een hun ontnomen familiebezitting terug te krijgen. Daar
kwam Anna Maria ter ore dat in Utrecht het praatje rondging dat zij in den vreemde
openlijk paapse sympathieën koesterden. Uit Keulen teruggekeerd, begon de liefde voor
deze stad nog sterker te tanen door de heersende kerkelijke twisten en het zedelijk verval
van de gemeente. In 1660 besloot de familie op het platteland in Lexmond te gaan wonen, alwaar naar het getuigenis van Anna Maria
wij twe jaren lang van alle wereltsche gezelschappen bijkans ten eenmaal ontslagen, met mijn twe
moitjes en mijn broeder, die de godvruchtigheit en ons zeer beminde, met twe zeer vrome dienstmaagden, als een zeker christenkerkjen quamen te maken.

Door het overlijden van de twee hoogbejaarde tantes kwam er aan de periode van liefelijke gemeenzaamheid spoedig een einde1.
Thans achtte Johan Godschalk het moment aangebroken voor iets waar hij al jaren zin in
had, namelijk om een reis te maken langs een aantal universiteiten in Duitsland en Zwitserland. In zekere zin ging het hier om een zogenaamde 'grote tour' of 'peregrinatio
academica', zoals jonge studenten die in de zeventiende eeuw wel maakten na hun studie
in eigen land, enerzijds om deze aan een der oude beroemde Europese universiteiten te
bekronen met een promotie, anderzijds om in het buitenland de wetenschappelijke en
culturele vorming te verdiepen2. Godschalk, die inmiddels 56 jaar oud was, werd bij zijn
reis vooral gemotiveerd door zijn theologische belangstelling, of - in de woorden van
zijn zuster - door 'een oprechte liefde van God, en door een begeerte om Sijn eere te
bevorderen'3. Eind juli 1661 nam hij afscheid; Anna Maria vestigde zich na enige tijd
met haar dienstmeisjes weer in Utrecht4.
Binnen enkele maanden arriveerde Johan Godschalk in de Zwitserse stad Basel, waar hij
op 27 oktober 1661 in het matrikel van de universiteit werd ingeschreven5. Hij zou hier
vele maanden vertoeven, waarbij hij uit bescheidenheid alleen zijn dubbele voornaam zou
hebben gevoerd6. Hij maakte er kennis met de twee voornaamste hoogleraren in de theologie: Johan Buxtorf (1599-1664) en Lukas Gemier (1625-1675). Vooral de laatstgenoemde moet een man naar Godschalks nader-reformatorische hart geweest zijn: Gemier
stond bekend als iemand die in de Zwitserse calvinistische kerken streed tegen de zedelijke verwildering van zijn tijd, door verscherping van de tucht, verbetering van het pasto-
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raat en een strenge zondagsheiliging1. Zijn eigen ideeën presenteerde Van Schurman op
22 augustus 1662 in een academische redevoering over de praktijk der godzaligheid,
waarop we straks terugkomen. Het ging hierbij niet om een verhandeling ter behaling
van de theologische doctorsgraad; die zou hij aan de Baselse universiteit in januari 1663
hebben verworven. Merkwaardig is dat hij vervolgens, na een proefpreek over Romeinen
1 vers 16, ook de bevoegdheid tot de predikdienst behaalde2.
De bedoeling was dat Godschalk na zijn vruchtbare verblijf in Basel nog andere beroemde universiteiten zou bezoeken. Maar 'enige voorname mannen' hadden hem inmiddels
warm gemaakt voor een reis naar de oude calvinistische stad Genève, waar een predikant
was opgestaan die zo uitnemend was, dat hij aan de apostelen gelijk leek te zijn. Van
Schurman kon zijn nieuwsgierigheid niet bedwingen om deze man te zien en te horen3.
Het was de bekende Jean de Labadie (1610-1674), een Franse ex-jezuïet die de gereformeerde christenheid van zijn dagen op bewogen wijze tot reformatie der zeden opriep.
Godschalk moest hem de groeten doen van professor Buxtorf uit Basel, en zo kreeg hij
de kans om de 'man Gods' ook persoonlijk te ontmoeten. Zelfs stelde De Labadie gedurende twee maanden zijn huis voor hem open, zodat Van Schurman de aan God gewijde
levenswandel van deze figuur van nabij aanschouwen kon. Vol geestdrift schreef hij
brieven over zijn ervaringen naar zijn zuster Anna Maria in Utrecht4.
Na de periode in Genève - waarschijnlijk in de laatste maanden van 1662 - aanvaardde
Johan Godschalk de terugreis naar huis. Deze voerde door Duitsland, met name via
Straatsburg, waar hij eveneens namens Buxtorf de groeten overbracht aan niemand minder dan de latere grondlegger van het Lutherse piëtisme: Philipp Jakob Spener (16351705). Deze had op dat moment - het was in januari 1663 - als beginnend predikant
meer wetenschappelijke dan vrome ambities. Toch moet de ontmoeting met Godschalk in
zijn studeerkamer meer dan een beleefdheidsgebaar zijn geweest. Hij zal er ongetwijfeld
enthousiast over De Labadie hebben verteld, terwijl Spener nog in 1677 - twee jaar na
zijn openbaar piëtistisch debuut - noteerde hoeveel hartelijke liefde Van Schurman hem
destijds had betoond. Waarschijnlijk heeft het contact stimulerend gewerkt op Speners
sluimerende belangstelling voor de kerkreformatie, en bevestigde het zijn neiging tot het
Calvinisme, waarvan hij door sommigen werd beschuldigd5.
Vanuit Straatsburg reisde Van Schurman nog naar Duisburg, waar hij op 8 maart 1663 in
het universiteitsregister werd ingeschreven6. Wat het doel van dit verblijf was, weten we
niet. Hij schijnt nog dezelfde maand in Utrecht te zijn teruggekeerd, om vele verhalen te
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Johan Godschalk van Schurman (1605-1664)

kunnen doen aan zijn zuster Anna Maria en ongetwijfeld ook andere vrienden en kennissen binnen en buiten de Domstad1. Volgens een oude biografie zou Godschalk in deze
tijd nog een reis langs verschillende plaatsen in de Nederlandse gewesten hebben gemaakt, met de bedoeling de toestand der gereformeerde gemeenten - wat er nog aan
goeds gevonden werd - in ogenschouw te nemen2. Rond dit interessante gegeven - een
antwoord op de vraag hoe de nadere reformatoren aan betrouwbare, actuele informatie
kwamen over de landelijke kerkelijke praktijk die zij onder zulke zware kritiek stelden is ons verder helaas niets bekend.
Hoezeer het hart van Godschalk sinds zijn indrukken in Zwitserland met deze zaak vervuld was, blijkt wel uit enkele brieven die hij in 1663 en 1664 schreef aan de eerdergenoemde professor Gemier in Basel, met wie hij zich geestelijk en theologisch geheel
verwant voelde. Daarin schreef hij bij herhaling over de noodzaak van een 'reformatio
morum' als voortzetting van de oorspronkelijke hervorming. Hij dacht daarbij onder
meer aan de bescherming van de ware godsdienst, de heiliging van de sabbat, publieke
boetedoening tegenover Gods toorn en de opwekking van de 'praxis pietatis'. Hij informeerde over de pogingen die de Hollandse preciezen ondernamen om allerlei wereldse
lusten en gebruiken te bestrijden, maar kon over de politieke, kerkelijke en zedelijke
situatie hier te lande weinig goeds berichten. Des te nuttiger achtte hij het dat gelijkgezinden over de grenzen heen contacten zochten en onderhielden. Zijn bewondering voor
het werk van De Labadie kon Godschalk niet op; opgetogen schreef hij over diens zegenrijke arbeid in Genève. Maar ook Gemier ontving lof voor de ijver waarmee hij in Bazel
de publieke voortgang van de hervorming nastreefde3.
Lang heeft Johan Godschalk zich in zijn ambities niet meer kunnen verlustigen. Op 8
september 1664 - zo schrijft Anna Maria van Schurman - behaagde het God
dezen mijnen allerliefsten broeder, en ook een zeer getrou dienstknecht van God, anderhalfjaar na sijne
wederkomste, door een dood die waarlijk christelijk was, die ook sijn oprechte godvruchtigheit bekroonde, uit deze verdorven toestant der kerken, en uit den zomp van alle quaat, tot sijn hemels vaderlant, en
tot sijn volmaakte heilige kerke, over te brengen4.

Hij werd in stilte op het Utrechtse Domkerkhof begraven5. Anna Maria bleef bedroefd
en eenzaam achter. Zij voelde zich enerzijds onthecht van de aardse dingen, en anderzijds in haar geloof versterkt
door dit huis-voorbeelt van een volstandig geloof, en van een onverwinlijk christelijke liefde, waardoor
hij, als in 't gezichte van dood en helle, over alle sijn vianden de zegen voerde6.

Twee jaar later moet zij het gemis van Godschalk wel scherp hebben gevoeld. Dat was
toen De Labadie, nadat hij een beroep had aangenomen van de Waals-gereformeerde
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gemeente te Middelburg, naar ons land kwam en bij aankomst in augustus 1666 enige
tijd in het huis logeerde van haar, met wie hij de laatste jaren regelmatig had gecorrespondeerd. Niemand kon toen nog vermoeden dat de charismatische strijdvoerder voor een
'nadere reformatie' zich reeds in 1669 aan zijn kerkverband zou onttrekken en dat ook
Anna Maria van Schurman zich aan zou sluiten bij de door hem gestichte huisgemeente.
Onder de motieven die haar tot deze keus brachten, speelde vast ook de behoefte de
nagedachtenis te eren van haar ontvallen broer, die zo diep door De Labadie geraakt was
geweest.
2. Sterfbed
'Een dood die waarlijk christelijk was', zo noemde Anna Maria van Schurman het heengaan van Godschalk. Deze karakterisering blijkt zij te hebben uitgewerkt in een beschrijving van zijn sterfbed, dat te vinden is in haar Continuatie van de Eucleria\ Dit niet zo
bekende thanatograflsche verslag verdient hier aparte aandacht als voorbeeld van zeventiende-eeuwse Nederlandse, piëtistische 'euthanasia'- of 'welstervens'-literatuur.
Toen Anna Maria op een avond van een der Utrechtse medici vernam dat haar broer
waarschijnlijk nog dezelfde nacht zou heengaan, wilde ze hem hiervan niet onwetend
laten. Godschalk hoorde het bericht in alle rust aan: 'ik dank u er wel hertelijk voor; ik
heb lang genoeg geleeft, en ik ben bereid, als het God belieft, Hem te volgen, ja ik ben
er bereid toe'. Professor Voetius en een der Utrechtse predikanten werden aan zijn bed
geroepen en waren verwonderd over de geestkracht die Godschalk uitstraalde. De dominee - wie denkt hier niet aan Van Lodenstein? - was niet meer weg te krijgen: dit was
geen sterven, maar een genieten van God en een voorbereiding tot de bruiloft van het
Lam. Nog tal van vrome vrienden stroomden toe om het bijzondere sterfbed van Godschalk mee te maken. Deze stelde voor om gezamenlijk Psalm 103 te zingen, want 'een
christen moet al stervende God nog loven'. Godschalk zong op aandoenlijke wijze mee,
met een stem die helder en tegelijk door de liefde Gods bewogen was. Later vroeg hij de
aanwezigen nogmaals, ondanks zijn zwakheid, met hem te zingen, en wel eerst de 23ste
Psalm, en vervolgens de lofzang van Simeon.
De stervende sprak zijn hoorders ook toe en stelde dat het goed was om te leven, indien
men leefde in de dienst en tot lof van God en van Jezus Christus. Om die reden, zo
vertrouwde hij hen toe, had hij het verlangen gekoesterd om Hem nog eens in een publiek ambt - het predikantschap? - te mogen dienen. Maar Zijn wil was anders, en altijd
beter, want God heeft onze dienst geheel niet van node. Op indrukwekkende wijze getuigde Godschalk van zijn zelfverloochening en vurige liefde tot zijn Heiland. Als hoogste doel van alle dingen zag hij de ere Gods. Dit, zo vertelde hij, had hij zich eenmaal zo
duidelijk voor ogen gesteld, dat hij dat doel sindsdien in alle oprechtheid, zij het ook in
grote onvolkomenheid, had nagestreefd. Volgens Anna Maria moet die ervaring inderdaad zeer aangrijpend zijn geweest, want hij heeft er altijd op een bijzondere manier
over gesproken. Hij zei vaak:
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O welk een goedheid Gods, o onuitsprekelijke barmhertigheid! Dat een God van menschen wil gedient
en verheerlijkt worden! Hij bezit in zigzelve een oneindige en eeuwige heerlijkheid, Hij heeft nogte
eenig schepzel van noode, zijnde algenoegzaam in zigzelven; en egter wil Hij van ons, die maar zondige
en misdadige schepzelen zijn, verheerlijkt werden. Hij konde ons alle veroordeelen en zo zigzelve, en de
uitbreiding van Zijne Goddelijke geregtigheid, heerlijk maken. Maar neen! Hij heeft een gedeelte der
menschen willen behouden, niet alleen om Zijne goedheid over Zijne uitverkorenen groot te maken,
maar ook, opdat zij zelve Hem zouden verheerlijken in het vermelden van Zijn lof en grootheden, en in
zigzelven met liefde aan Zijne oneindige Majesteit op te dragen, zodat zij hare zaligheid vinden in de
eere die zij Hem toebrengen, en haar heil in de liefde die zij Hem toedragen.

De woorden die Godschalk op zijn sterfbed sprak, waren hiermee geheel in overeenstemming. Tegen een predikant die hem een nog grotere voorsmaak van de hemelse zaligheid
toewenste, zei hij: 'Het is mij genoeg den Heere te mogen dienen; Hij is het weerdig
door zigzelven; Hem te verheerlijken met al dat men is, dat is de ware gelukzaligheid'.
Voorts verklaarde hij dat hij zijn Heere Jezus Christus hartelijk had liefgehad, hetgeen
hij zo indrukwekkend uitsprak, dat het niet te zeggen is. Toen een predikant enkele uren
vóór zijn dood vroeg of hij het hebben kon, nog één keer met elkaar te bidden, stemde
hij dat graag toe: een christen behoort ook onder de aanbidding Gods te sterven. Toen
echter zijn armen koud begonnen te worden, sloeg hij die over elkaar en zei: 'ik omhelze
mijnen Zaligmaker Jezus Christus met de armen des geloofs'.
Volgens Anna Maria sprak haar broer zo nog veel meer leerzame en vermanende woorden tot de predikanten en andere omstanders, steeds toepasselijk op ieders toestand. Ze
wilde daarvan alleen nog dit noemen, dat hij zich in zijn stervensuur verheugde over de
leer van de predestinatie. Op duidelijk verstaanbare wijze verwees hij naar de woorden
van de apostel Paulus: 'evenwel, het vaste fondament Gods staat, hebbende dezen zegel:
de Heere kent die de Zijne zijn' (2 Timotheüs 2:19). Terwijl zijn handen en zijn borst
reeds dood schenen, kon hij met de tong nog zijn laatste woorden uitspreken: 'ja komt
Heere Jesu, amen'. En zo blies hij zijn laatste adem uit, stervende 'in het 59ste jaar zijnes ouderdoms'.
3. Geschriften
Volgens een achttiende-eeuwse bron zou Johan Godschalk van Schurman een verhandeling op zijn naam hebben staan over De waeghschaal van 't howelick1. Of, waar en
wanneer dit geschrift is uitgegeven, is niet duidelijk. We blijven dus ook onbekend met
de afwegingen die hij maakte in het beoordelen van iets waaraan hijzelf zich nimmer
heeft gewaagd... Wel is bekend dat dit stuk over het huwelijk de lof oogstte van de Duitse letterkundige Daniel Georgius Morhof (1639-1691 )2.
Een publicatie van J.G. van Schurman die ons wel is overgeleverd, betreft de redevoering die hij, zoals reeds vermeld, op 22 augustus 1662 te Basel heeft gehouden over de
beoefening van de godzaligheid. Deze Oratio de studio seu praxi pietatis werd uitgegeven door de stedelijke academiedrukker, aan het eind voorzien van een lofdicht van de
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hand van een zekere Petrus Werenfels1. Voor het bepalen van de positie van J.G. van
Schurman in het gereformeerde Piëtisme is het interessant, de inhoud van deze oratie
weer te geven2.
Frappant is dat hij, na de onderwerpkeuze voor zijn rede te hebben gerechtvaardigd met
een verwijzing naar 'het merg der gereformeerde godsdienst' als grondslag van de roem
van de Baseier universiteit, een gebed uitsprak dat herinnert aan het devies van zijn
Utrechtse 'alma mater' ('Sol Justitiae illustra nos'): 'O Zon der eeuwige gerechtigheid,
verlicht de duistere ogen van ons verstand...'. Vervolgens toont hij zich de leerling van
Amesius, wanneer hij de theologie omschrijft als de 'leer om Gode te leven'. De daarin
besloten aandacht voor de praktijk der godzaligheid staat in een oude traditie, die begint
bij tal van Bijbelheiligen, en onder meer via de asceten in de vroege kerk, Bernhardus,
de Waldenzen, de Boheemse broeders en Allobrogen, loopt naar de 'wolk van getuigen'
uit de tijd der Reformatie, in het bijzonder de martelaren. Hoeveel dogmatische en confessionele verschillen er overigens ook waren, over één ding konden gereformeerden het
zo goed als roomsen, lutheranen, anabaptisten, arminianen en socinianen eens zijn: de
christelijke godsdienst betekent niets zonder de praktijk der godzaligheid.
Van Schurman behandelde zijn thema in de driehoeksverhouding van God, de naaste en
onszelf. 'Verbeter de wereld, begin bij jezelf. Gelukkig is hij, die zijn innerlijk kent in
het licht van Gods Woord en van daaruit zijn leven inricht. Bij de zo noodzakelijke zelfbespiegeling speelt het geweten een belangrijke rol: het toetst onze geestvermogens en
handelingen aan de gerechtigheid Gods. Het maakt bewust van tal van gruwelijke zonden, die we niet graag onder ogen zien, maar daarom juist moeten naspeuren en uitbannen. Dit zelfonderzoek - waarbij volgens onze medicus de diagnostiek (symptoomherkenning) van artsen nuttig kan zijn! - dient gericht te zijn op de tekenen van genade. Men
lette op de aanwezigheid van de strijd tussen vlees en geest, van boezemzonden, van
zonden van bedrijf of nalatigheid. Een belangrijk kenmerk van de praktijk der godzaligheid is de kennis van Gods liefde jegens ons; anders leeft men voor zichzelf, of dient
men God uit slaafse vrees. En inzake de vorderingen in de heiligmaking bedenke men
wat Augustinus zei: wie niet beter wil worden, houdt op goed te zijn.
Doel van al ons bezigzijn vanuit een geheiligd geweten is de eer van God. We hoeven
daar geen kartuizer of capucijner monnik voor te worden, maar moeten wel alles uit de
weg ruimen wat de ziel van de praktijk der godzaligheid afhoudt. Laat het begin van
elke dag gewijd zijn aan God, de uren overdag aan de naaste en onszelf, en de avond aan
dankgebed, meditatie en gewetensonderzoek. De naastenliefde doet een christen niet
zozeer bezorgd zijn over zichzelf, als wel over het heil van anderen. Om goed te doen
jegens allen mensen, hebben wij wel de wijsheid nodig die van Boven is. Dat geldt wel
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in het bijzonder voor predikanten, die toch vaak met gewetenszaken bezig zijn. Alleen
dan weten zij hoe ze zielen op de juiste wijze moeten begeleiden.
Hoe moeten wij God eren en dienen? Door ons met al onze daden op het hoogste Goed
te richten, en niet aan de ene kant de deugden van onze Schepper te erkennen, en aan de
andere kant Zijn beloften te verachten en in zonden te leven. Bij de dienst van God kan
men letten op Gods voorzienigheid, waarin de samenhang tussen Zijn Woord en het
bestuur over de kosmos openbaar wordt, of op de verbonden, waarvan het oude verbond
ons het recht Gods en de vloek der wet voorstelt, hetgeen een heilzame wanhoop werkt
en tot de Middelaar van het nieuwe verbond leidt. Maar de hoogste overdenkingen betreffen het leven en sterven van de Zaligmaker, waarin Gods liefde en wijsheid, barmhartigheid en rechtvaardigheid op een volkomen wijze zijn samengevloeid. Op Hem komt
het in de praktijk der godzaligheid aan, want zonder de navolging van Christus kunnen
wij van de banden der zonde en des duivels niet vrijgekocht zijn. Ook zijn wij verplicht
tot gehoorzaamheid in het houden van de geboden in de zedewet, als vrucht van de liefde die het doel der wet is.
Van Schurman richt zich vervolgens op de uitwendige vormen van godsdienst, zoals het
gebed, het vasten, de sacramenten, het beluisteren, lezen en bespreken van Gods Woord.
Over dergelijke 'geestelijke oefeningen' is al veel geschreven door de praktikale auteurs.
Bijbelstudie is de grondslag van de ware geloofspraktijk: daardoor wil God tot ons in
alle omstandigheden spreken. Helaas wordt op de universiteiten de Schrift meer gebruikt
tot verscherping van het verstand, bevrediging van de nieuwsgierigheid of bestrijding van
tegenstanders dan als richtsnoer voor het persoonlijke leven. De studenten in de theologie
laven zich liever aan de heidense bronnen uit de Oudheid dan aan de gezonde woorden
van de Schrift. De Joden zijn ons hier tot beschaming, want zij sturen hun kinderen al
met zeven jaar naar school om de Schrift te bestuderen.
In het bijzonder het misbruik van Gods Naam en de ontheiliging van Zijn dag zijn tot
smart der godvrezenden. In het licht van Gods Woord en Wet kunnen wij nooit 'precies'
genoeg bezig zijn! Om de hoogste Rechter te behagen zijn dezelfde heilige gedachten,
woorden en werken vereist als de Zaligmaker ons ten voorbeeld heeft voorgehouden.
Niemand probere in de praktijk der godzaligheid het zichzelf gemakkelijker te maken. Er
is juist voortdurende oefening in nodig, om de aanvallen van de satan te kunnen weerstaan. Verder hebben wij een 'redelijke godsdienst': wat we moeten doen om tot Gods
eer te leven, dienen we bij onszelf te overwegen. Pas op voor geestdrijverij, als zou God
ons in visioenen openbaren wat we moeten doen. We hebben ons verstand toch!
Van Schurman weerlegt de kritiek, dat de eerste reformatoren zich niet over een
'scholing' in de preciesheid hebben uitgelaten. Hij citeert een brief van Calvijn aan Melanchton om aan te geven dat ze wel dag en nacht bezig waren met Gods Woord en
metterdaad de praktijk der godzaligheid hebben beoefend1. Was men in hun spoor verder
gegaan, dan zou de huidige verdeeldheid uitgebleven zijn. Maar willen we op hun fundament voortbouwen, dan is er wel een 'leefregel' nodig. Hebben wij daartoe geen voorbeeld in de Engelsen, zoal niet in kerkelijk verband, dan toch met betrekking tot de ge-
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Vgl.: W. de Zwart, Calvijn in het licht zijner brieven, Kampen 1938, 78.

zinssituatie1? Over deze puriteinen wil Van Schurman nog kwijt, dat zij niet tevreden
zijn met uiterlijke vormen van godsdienst en beschaving, maar ook de daadwerkelijke
godsvrucht niet automatisch als een teken der zaligheid beschouwen. Want ze menen niet
ten onrechte dat geveinsdheid heel ver kan gaan: er is in dezen onderscheid tussen het
werk der natuur en het werk der genade.
Van Schurman sloot zijn academische rede af met een stelling, die tegelijk een opwekking van zijn gehoor inhield, namelijk dat de door hem bepleite gereformeerde vroomheid tot niets minder noodzakelijk is dan de eeuwige zaligheid. Hebben wij in de Schrift
de toetssteen voor de levensheiliging, in Jezus Christus is ons de weg naar de hemel
geopend, mits wij die weg bewandelen door het geloof. 'Is er iets verheveners denkbaar?
Laat ons allen daarnaar staan, door de genade van de almachtige God alleen, aan wie
alleen toekomt de heerlijkheid en de dankzegging tot in eeuwigheid'.
4. Betekenis
Overzien we de bijeengebrachte gegevens over Johan Godschalk van Schurman, dan
mogen we stellen dat hij in de kerkgeschiedschrijving ten onrechte in de schaduw van
zijn legendarische zuster is blijven staan. Niet dat hij een vooraanstaande figuur of belangrijk publicist is geweest. Hij wist maatschappelijk niet zo goed wat hij wilde: ondanks zijn medische en theologische vorming en belangstelling werd hij noch arts, noch
predikant. Zijn dagelijks leven was gevuld met (zelf)studie, correspondentie, ambtswerk,
reizen en contacten met familie en vrienden.
Was gezapigheid zijn zwakte, dan was zijn vroomheid de kracht van zijn persoonlijkheid.
Hij was in leven én in sterven een overtuigd piëtist. Als leerling van Amesius en Voetius
belichaamde hij het samengaan van wetenschap en godsvrucht. Zo liet hij zich ook kennen bij zijn academische optreden in Basel. In zijn redevoering wees hij de praktijk der
godzaligheid aan als de ware grondslag van theologie en kerk-zijn, en daarmee als een
soort oecumenisch geneesmiddel voor de verdeeldheid en de geesteloosheid van zijn tijd.
Een katholiek-christelijke kleur kan het piëtisme van deze intelligente 'leek' onder de
meestal tot de nationale clerus behorende nadere reformatoren niet worden ontzegd.
Het historisch belang van Van Schurman ligt in zijn ontmoeting met De Labadie in Genève en met Spener in Straatsburg. In het licht van de latere kerkgeschiedenis is hier van
een wonderlijk kruispunt van Nederlands, Duits en Zwitsers Piëtisme sprake geweest! In
Utrecht heeft hij vervolgens zijn nadere-reformatorische vrienden op de indrukwekkende
Franse prediker geattendeerd en daarmee de basis gelegd voor de geestdriftige ontvangst
die hem in Nederland ten deel zou vallen.
Of Godschalk zich evenals zijn zuster Anna Maria zou hebben aangesloten bij de Amsterdamse huisgemeente, of haar daarvan juist zou hebben kunnen weerhouden, is een
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'Exemplo nobis est Anglorum quorandum ze lus eximius, qui certe hoc Exercitii genere, si non in toto
corpore Ecclesiae, saltem in Familiis quibusdam, ad nostra quoque tempora conservatus est'. Voor het
belang van deze opmerking in het licht van de recente historiografie over de Nadere Reformatie verwijs
ik kortheidshalve naar: L.F. Groenendijk, 'Het puritanisme en het gezinsagogisch offensief van de Nadere Reformatie in de zeventiende eeuw', in: Nederlands tijdschrift voor opvoeding, vorming en onderwijs,
III (1987), 166-178.
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intrigerende vraag die vanwege zijn voortijdige overlijden nooit een antwoord zal krijgen. Ietwat vergezocht lijkt de indruk die kerkhistoricus W. Goeters had, dat Van Schurman door het afzien van beroepsarbeid en een leven van eenzame meditatie en omgang
met gelijkgezinden trachtte te bereiken wat zijn zus later in de labadistische gemeenschap
als het 'beste deel' vinden zou... Hij ziet in Van Schurmans pessimistische gerichtheid op
het hiernamaals verwantschap met A Brakel en Saldenus1. Meer grond vindt het vermoeden, gezien zijn gebleken 'internationale' aandacht voor de rol van kerk, politiek en
samenleving, dat hij de verwerkelijking van het vroomheidsideaal niet alleen voor zichzelf of voor een gesloten kring zag weggelegd.
In ieder geval kan Johan Godschalk van Schurman te boek worden gesteld als een merkwaardige vertegenwoordiger van de Nadere Reformatie in de zeventiende eeuw. Verder
onderzoek naar zijn geschriften en activiteiten, en in het bijzonder een speurtocht naar en
vertaling van zijn nagelaten brieven, is zeker gewenst. Moge dit 'in memoriam' aanzetten
tot een vollediger biografie2.
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Goeters, Die Vorbereitung des Pietismus, 109.
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Ik verwijs alvast naar de Studia Schurmanniae van Piëta van Beek, die in haar proefschrift over Anna
Maria van Schurman ook de nodige aandacht aan Johan Godschalk hoopt te wijden.

MAXIMILIAEN TEELLINCK (ca. 1606-1653)
T. Brienen

Maximiliaen Teellinck is niet zo bekend als zijn broer Johannes en is zeker een theoloog
van mindere omvang en importantie dan zijn vader Willem. Zijn geschriften zijn en
worden niet zo veelvuldig gelezen als die van de andere genoemde Teellincks. Toch
behoort hij met hen tot de beweging van de Nadere Reformatie en hij is er een waardige
vertegenwoordiger van. Zijn betekenis ligt vooral in het feit dat hij heel wat werken van
zijn vader het licht heeft doen zien en deze van inleidingen en toevoegingen heeft voorzien. Bovendien heeft hij als man van de tweede generatie de beweging van de Nadere
Reformatie in Zeeland verder versterkt.
In Zeeland getogen, over Zeeland bewogen, heeft Teellinck het Zeeuwse volk met zijn
beste gaven gediend. Hij heeft zich ervoor ingezet de Zeeuwse Kerk der Reformatie
verder in het spoor van de Nadere Reformatie te brengen.
Teellinck was duidelijk antirooms, concreet oranjegezind, hield zich op preekstoel en in
publikatie bezig met het landsbeleid, onderstreepte de zendingsopdracht der Kerk en
leefde in de verwachting van Israels bekering.
1. Levensloop en ambtswerk
Maximiliaen was het eerste kind en de eerste zoon van Willem Teellinck en Martha
Grijs, wier oorspronkelijke naam was: Martha Angelica Greendon, geboortig van Derby
in Engeland. Over de geboortedatum van deze eerste zoon bestaat nogal wat verschil. Op
het randschrift van het bijgevoegde portret staat vermeld: 'natus XXVI April. MDCII.'
(=geboren 26 april 1602). Dit is natuurlijk onhoudbaar, daar zijn ouders eerst in 1604
getrouwd zijn. Een ander stelt dat hij in 1618 pas het levenslicht aanschouwde. Dat is
nog meer onwaarschijnlijk, omdat ze dan veertien jaar een kinderloos huwelijk zouden
hebben gehad en daarna in vijfjaar tij ds zes kinderen moeten hebben gekregen (Maximiliaen, Johanna, Johannes, Theodorus, Maria en Johannes). Het meest aannemelijk is, dat
Maximiliaen op 26 april 1606 te Angers is geboren, toen zijn ouders een reis door
Frankrijk maakten.
Op 4 oktober 1606 ontving vader Willem het beroep van de gemeente te Haamstede en
Burgh. Hij nam dit beroep aan, zodat Maximiliaen in een Zeeuwse pastorie opgroeide.
Spoedig kondigden zich meer telgen van dit geslacht aan. Ze vormden een fijn predikantsgezin met elkaar, gedragen door de vroomheid van vader en moeder.
Maximiliaen ging in het spoor van zijn vader, want na de voorbereidende scholen te
hebben doorlopen, onder andere de Latijnse school te Rotterdam, liet hij zich op 19
oktober 1623 (zeventien jaar oud!) inschrijven als theologiestudent aan de universiteit te
Leiden. Op 25 oktober 1624 vinden we hem te Franeker voor verdere studie in de filosofie aan de Hoge School aldaar. Hij volgde er vooral de colleges van Guilelmus Amesius,
die er hoofdzakelijk belast was met de exegese van het Oude en Nieuwe Testament.
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Wellicht heeft Maximiliaen van de gedachten van Amesius thuis verteld en kon zijn
vader via deze zoon op de hoogte zijn en blijven van Amesius' streven naar een 'nadere
reformatie'.
In Franeker studeerde Maximiliaen samen met John Roe en Petrus Gribius. Wellicht is
hij speciaal met de laatste nauw bevriend geraakt, want in 1633 trad Gribius in het huwelijk met Johanna, de zus van Maximiliaen.
Op 8 september 1625 onderwierp Maximiliaen zich, na een vlotte studie, aan het preparatoir examen voor de classis Walcheren, werd zodoende proponent en ging preken.
Volgens Isaac Beeckman had M. Teellinck
in syn repetitien, een manniere van te dicwilks sommighe woorden te pronuncieren, in dewelcke hij een
syllabe int beginsel leeghe, ende int laeste hooghe heft, deselvighe traegh of lanck makende ende klein,
id est exilem'.

Is dit later in zijn preken verbeterd?
Het werd nu een tijd van uitzien naar een gemeente, die hem zou beroepen tot dienaar
van het Woord van God. Hij zou net als zijn vader in Zeeland terecht komen en er zijn
verdere leven blijven. Van Zeeuwse afkomst en tot Zeeuwse dienst geroepen. Zo was
Maximiliaen Teellinck een echte Zeeuwse nadere reformator. Het Zeeuwse accent, de
Zeeuwse tonatie van deze beweging was in hem breeduit aanwezig!
Het blijkt dat uit de kring van de toegewijde studenten rond Amesius verschillenden
predikant zijn geworden van de Engelse kerken in de Lage Landen. Heeft Amesius, zelf
uit Engeland afkomstig, zijn studenten in deze gemeenten aanbevolen? In elk geval kreeg
Maximiliaen Teellinck het beroep van de Engelse non-conformistische gemeente te Vlissingen in Zeeland en hij zou er van 1627 tot 1628 predikant zijn. Hij werd er de opvolger van ds. J. Wing. Deze was de eerste predikant van deze kerk geweest. Op 19 juni
1620 was ds. Wing daar bevestigd, waarbij Willem Teellinck de preek hield en J. Paget
als afgevaardigde van de Engelse synode aanwezig was. Bij Maximiliaen Teellinck verliep de bevestiging anders. Deze vond niet plaats door zijn vader. Waarom ds. Willem
Teellinck uit Middelburg - toch vlakbij! - dit niet heeft gedaan, is ons niet bekend. Het
vermoeden is wel uitgesproken, dat hij door ziekte verhinderd was. Vader Teellinck had
inderdaad een zwakke gezondheid. Er is echter meer voor te zeggen, dat ondertussen de
kracht van de classis der Engelse kerken was toegenomen, zodat men zelf in staat was tot
onderzoek en bevestiging van candidaten. Nadat nu Maximiliaen vooraf aan een toelatingsexamen was onderworpen, afgenomen door de puriteinse J. Forbes (te Delft) en J.
Elborough (te Utrecht), kon de bevestiging doorgang vinden en wel op 10 juli 1627. Als
bevestigers traden op de reeds genoemde Forbes en Elborough.
Nu begon ook voor deze telg uit het geslacht der Teellincks het gemeentelijk werk van
prediking, pastoraat, onderwijs en leiding, waarvan hij zoveel gezien had bij zijn vader,
die zijn ambt heel ernstig en nauwgezet waarnam. Als predikant van zijn Engelse gemeente was hij meteen lid van de Engelse synode in de Nederlanden.
In zijn Vlissingse tijd kreeg Maximiliaen Teellinck een beroep van de gereformeerde
kerk te Zierikzee. Hij nam dit beroep aan en vanaf 6 augustus 1628 ging hij deze gemeente dienen. Hij zou daar twaalf jaar blijven. Toen de kerkeraad van de Nederlandse
gemeente te Londen in Engeland in 1631 een predikant zocht, gingen de gedachten heel
sterk uit naar Maximiliaen Teellinck. Men beriep hem, maar kreeg het niet gedaan dat
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hij Zierikzee losliet en het Kanaal overstak om in Engeland te gaan werken. Hij bleef
zijn Zeeland trouw. In zijn Zierikzeese tijd liet hij uitgaven van de werken van vader
Willem Teellinck verschijnen en publiceerde hij ook eigen werk, eerst een pamflet
(1636) en daarna een boekwerk (1639), al was dat in aansluiting op en ter aanvulling van
een boek van zijn vader. Dus ook het schrijversbloed van zijn vader liet zich in hem
gelden, al haalde hij niet het aantal noch het niveau van de publikaties van zijn vader.
De zoon volgde zijn vader ook op in het predikantschap te Middelburg. Hij kwam daar
op 4 november 1640, een goede elf jaar na zijn vader. Hij zou hier verder heel zijn leven, tot zijn sterven op 26 november 1653 blijven. In eind 1644 of begin 1645 heeft
Maximiliaen een tijd doorgebracht in de Nederlandse gemeente te Londen, waar men
hem de moeite meedeelde van het vervullen van de predikantsvacatures van de Nederlandse gemeenten in Engeland. Teellinck beloofde de kerkeraad ervoor te zorgen, dat een
student uit zijn classis Middelburg de vacatures van Canvey Island en van Maidstone zou
komen vervullen. Heeft hij terug in de Nederlanden zijn broer Johannes in eerste instantie kunnen overhalen deze gemeenten in Engeland te gaan helpen? In elk geval heeft
deze voor één jaar (1645-'46) de gemeente van Maidstone gediend, terwijl hij daarna in
Middelburg van 1647 tot '47 de Engelse gemeente diende; broer Maximiliaen diende
toen tegelijkertijd in dezelfde stad de gereformeerde kerk. Twee zonen van Willem Teelinck aan het werk in de stad en in de kerken waaraan hun vader zoveel krachten had
gegeven!
In Middelburg heeft Maximiliaen het werk van zijn vader naar de bedoeling van de beweging van de Nadere Reformatie kunnen voortzetten. Hij blijkt in woord en wandel een
waardig opvolger van zijn vader te zijn geweest. Tot aan zijn heengaan in 1653 is hij de
inspirerende spil van de Middelburgse kring van nadere reformatoren geweest. In deze
periode zag ook de rest van zijn publikaties het licht, vooral na 1648.
Maximiliaen trouwde in juni 1628 te Vlissingen met Susanna Baggaers, een weduwe,
voorheen getrouwd geweest met Samson Moris. Een van hun zoons vernoemden ze naar
vader Teellinck. Deze Willem, geboren in 1629 te Zierikzee, is later griffier bij het Hof
van Vlaanderen te Middelburg geworden en op 9 december 1660 benoemd tot pensionaris van Arnemuiden. Maximiliaen heeft in zijn huwelijk juist nog het zilveren jubileum
mogen vieren. Op 25 november 1653 werd Susanna echter opnieuw weduwe door zijn
overlijden.
2. Geschriften
In 1636 verscheen een eerste geschriftje, een pamflet, van de hand van M. Teellink onder
de titel Corocyf tegen de inetende Pestkole van 't Pausdom. Een tweede druk hiervan zag
in 1648 het licht. Het wordt dan uitgegeven tezamen met Vrede Predicatie, maar droeg
toen de titel Een Grondigh Bewys, dat het een Christelicke Magistraet ongeoorloft is/ in
plaetsenl daer over sy te gebieden hebben/ de Paepsche Superstitien ende Afgoderyen toe
te laten/ ende volgens dien/ dat de tegenwoordige Reformatie/ by hare Hog. Mog. aengestelt/ in de Meyerye van de Bosch/ Baronye van Breda/ ec. is conform Godts Woort/ en
volgens dien/ by de Paepsgesinde/ ende vele Libertijnsche Christenen, sonder reden wert
tegen gesproken, Amsterdam 1648, pp. 103-178. In zijn 'Voor-Reden' op Vrede Predicatie schrijft Maximiliaen zelf, dat hij de zaken van zijn Een Grondigh Bewys reeds in
72

1636 heeft uitgegeven, omdat toen al de paapse religie binnen Maastricht, Venlo en
Roermond getolereerd werd. In deze toevoeging aan zijn werk geeft M. Teellinck met
vele redenen aan, dat de christelijke overheden metterdaad het goede recht hebben de
uitoefening van de paapse (=rooms-katholieke) godsdienst te verbieden en stop te zetten
in die gebieden, die tot haar gebied behoren. Men kan dan ook God niet genoeg danken,
dat onze overheden begonnen zijn de Meierij en andere gebieden te zuiveren van de
publieke uitoefening van de paapse religie. Worden zij thans uitgescholden voor tyrannen, kerkrovers en zielemoorders, dan heb ik mij ertoe gezet goede redenen aan te geven
om het land te reformeren naar Gods wil, aldus Maximiliaen.
Hartstochtelijk gaat hij in het vervolg de 'Paepsche' religie te lijf. De papisten mogen
dan wel vrijheid van geweten hebben, maar niet van publieke uitoefening van hun godsdienst, omdat het daarin om afgoderij gaat. Zij maken het zelfs erger dan Joden en heidenen, want zij eten op, wat zij voor hun God houden! Dat toe te laten, is in strijd met
Gods Woord, met de kerkelijke en politieke wetten en met de praktijk van de vrome
overheden van alle tijden.
Allerlei tegenwerpingen ontkracht Teellinck. Het is de Nederlanders altijd voor de wind
gegaan, sinds zij de roomse afgoderij afgezworen hadden. Daarna zijn ze steeds in betekenis toegenomen en hebben ze vele voortreffelijke overwinningen behaald. Toen men
begon te beweren, dat elke stad die religie mag aannemen die zij voor zichzelf dienstig
acht, bleek Gods hand zich tegen ons te keren en is Zijn bescherming van ons geweken.
Wij leden te land en ter zee smadelijke verliezen en duizenden stierven aan de pest.
Bekering is daarom dringend nodig. We moeten de vreemde goden wegdoen en metterdaad alleen de Heere dienen. Anders zal Hij ons voorgoed verlaten!
In 1639 kwam Maximiliaen Teellinks eerste boek uit. Eigenlijk is het verbonden met de
tweede druk van een werk van zijn vader, dat als titel draagt : Huys-boeck, Middelburg
1639. Aan dit werk heeft Maximiliaen toegevoegd zijn Grondighe Verclaringhe, over De
thien Gheboden/ ende het Gebedt onses Heeren/ met de toe-eygheninghe van dien/ volgens de order der Nederlandtschen Christelijcken Catechismi. In 1650 kwam van de
combinatie een zogenaamde titeleditie uit. Zelfs in 1955 werd te Enkhuizen het gedeelte
van M. Teellinck nog eens en nu afzonderlijk uitgegeven onder de titel Gebod en Gebed
of Het stuk der dankbaarheid, uit Willem Teellinck 's Huysboeck.
Had Willem het werk al opgedragen aan het stadsbestuur van Middelburg, zijn zoon
Maximiliaen voegde er een nieuwe opdracht aan toe. Ook liet hij erop volgen een
'Recommandatie' aan de bewindvoerders van de Oost- en Westindische Compagnieën en
aan alle zeevarenden. Verder is in verschillende exemplaren een portret van zijn vader
opgenomen, waarop deze voorgesteld is op 41-jarige leeftijd. Met dit portret begint de
uitgave van het boek van zijn vader.
In de opdracht aan de bestuurders van Middelburg vermeldt Maximiliaen, dat zijn vader
al in de zin had zo'n verklaring van de Tien Geboden en het Onze Vader te vervaardigen, maar dat deze er door zijn sterven niet meer aan toegekomen was.
Ook aan zijn eigen deel liet hij een opdracht voorafgaan, en wel aan de regeerders, burgemeesters, schepenen en raden van de stad Vlissingen. Hij zegt hierin, dat dit zijn eerste
boekwerk is dat hij uitgeeft. Verder schrijft hij, dat er velen zijn begonnen God te vergeten, hun hart te zetten op wereldse dingen en zich uit te leven in allerlei zonden. Is God
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daarom van ons geweken? Deze vloed van onheilig handelen en wandelen moet gestuit
worden. Het leven moet weer worden gericht naar Gods wet en worden gedragen door
het gebed. Dan is er zegen te wachten!
Aan deze opdracht gaat op haar beurt weer vooraf een aanbeveling van het werk van
Maximiliaen door professor Gisbertus Voetius met als opschrift 'wenscht Maximiliaen
Teellinck, sijnen Medebroeder in Christo, salicheydt' en als onderschrift 'Tot Wttrecht
desen 10 Junij, 1639'. Hieruit blijkt dat Maximiliaen in contact heeft gestaan met de
promotor van de Nadere Reformatie in Utrecht en dat deze op zijn beurt kennis heeft
gedragen van dit eerste werk, dat Maximiliaen Voetius zelf ook had toegezonden. Voetius zegt dat dit boek in alles 'sweemt na den geest uwes Vaders'. De auteur, M. Teellinck, laat na deze aanbeveling een voorrede volgen aan de christelijke lezer. Hierin deelt
hij mee, dat zijn vader twee huisboekjes heeft uitgegeven, respectievelijk in 1618 en
1621, bedoeld om thuis door te lezen en door te werken, en dat hij ze nu in één uitgave
heeft verbonden.
In zijn eigen werk geeft Maximiliaen een brede verhandeling over de Decaloog en over
het Onze Vader overeenkomstig de behandeling daarvan in de Heidelbergse Catechismus.
Hij laat zien, wat God ons in Zijn wet heeft geboden én hoe wij Hem in onze gebeden
mogen aanroepen. Dit alles wil een aanvulling zijn op het boek van zijn vader. Zo zet
ook de zoon zich in voor een 'nadere reformatie' naar Gods wil en in de ware vroomheid. Hij weet zich één met zijn vader onder andere in de bestrijding van 'om wraak
roepende en Godtergende zonden' zoals: dansen, duinrijden, ontheiligen van de sabbat,
het dragen van oneerbare kleding door de vrouwen en het bezoeken van de katholieke
kerken en heiligdommen in Brabant en Vlaanderen. Uit dit laatste moeten we concluderen dat de Zeeuwen dat dus vaak gewoon waren te doen. Zo heeft de oproep tot 'nadere
reformatie' ook regionale kleuren aangenomen.
Verder is Maximiliaen uitvoerig in het afwijzen van alle afgodendienst, vooral zoals die
bij de 'papisten' wordt gevonden. Ten aanzien van het onderhouden van de sabbat merkt
hij op dat werken van heiligheid, van liefde en van noodzakelijkheid niet verboden zijn.
Maar ze moeten wel zo geschieden, dat Gods werk niet wordt gehinderd, dat ze met
heilige meditaties worden begeleid en dat ze niet om winst worden uitgevoerd.
Bij het vijfde gebod worden duidelijk aangegeven de plichten van de kinderen tegenover
de ouders, van de onderdanen tegenover de overheden en van de gemeenteleden tegenover de voorgangers der kerk. Maar ook die van ouders tegenover hun kinderen, van
overheden tegenover hun onderdanen en van de ambtsdragers tegenover hun leden. In
verband met het zevende gebod wordt gewezen op het verbod van het geven van aanleiding tot onkuisheden. Dit kan geschieden door gebaren, dansen, begeerlijkheid der ogen,
vuile woorden, slecht gezelschap en onzedelijke kleding.
Over het Gebed des Heeren is M. Teellinck korter. Dat deel beslaat de helft van wat er
over het Gebod is gezegd. Bij de tweede bede om de komst van het Koninkrijk van God
valt op, dat Teellinck als onderdanen ziet allen, die openbare belijdenis doen. De dienaren in dit rijk zijn de magistraten en de opzieners der kerk. Als het derde gebed aan de
orde komt, begint de schrijver met te onderscheiden in Gods wil des besluits en Zijn wil
des bevels. Hij eindigt met te zeggen, dat niemand van zichzelf macht heeft om Gods wil
te doen en dat Christus ons daarom leert dit van God te begeren.
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Het tweede werk, dat we vermelden is een
preek van Maximiliaen over II Kronieken 15:19
(102 pag.) onder de titel: Vrede Predicatie, Uytgegeven voor de Vrye Nederlanders, om haer
grondelijck te onderrichten/ door wat middelen/
de verkregen Vrede/ haer een Christelijcke/
eerlijcke/ vaste/ en gezegende Vrede/ mach sijn
en blijven. Het kwam in 1648 te Amsterdam uit.
Geheel op de manier en naar de geest van zijn
vader maakt de zoon aan het Nederlandse volk
duidelijk, dat de zegeningen van de vrede hem
alleen door verbetering van het religieus-zedelijk leven ten deel kunnen worden. Daarvoor is
rechte en diepe bekering nodig en een handel en
wandel naar Gods wil.
M. Teellinck heeft deze preek gehouden op de
laatste biddag in dat zelfde jaar, het jaar van het
sluiten van de vrede tussen Spanje en de Nederlanden te Munster (10 juni 1648). Vrienden
verzochten hem deze preek uit te geven, zo
schrijft hij in de dedicatie aan de burgermeesters en raden van de koopstad Middelburg.
De prediker van Middelburg laat in zijn preek horen het eens te zijn met de Middelburgse magistraten, die tegen de vrede met Spanje waren en liever de oorlog hadden voortgezet.
Hebben wij juist gehandeld door deze vrede te sluiten? Zal de gereformeerde religie
erdoor toenemen en de afgoderij afnemen? Is het Spanje er soms om te doen ons los te
weken van Frankrijk? Gaat het hier om jezuïetenstreken met de bedoeling ons te verzwakken ? Het beëindigen van een oorlog kan een grote zegen zijn in menig opzicht.
Maar God besiraft ons als wij een vrede maken, die Hij niet wil. Het is geen gezegende
vrede als daardoor de vrede met een andere bondgenoot wordt geschonden. Spanje is
voorheen gebleken een bedriegelijke vijand te zijn, een onbetrouwbare bondgenoot. De
vrede zal pas ten zegen zijn, als God die wil, als ze brengt tot vernieuwing van het verbond met God, als de afgoderij wordt uitgezuiverd en de onderlinge eenheid wordt versterkt. Daarop moeten de ware patriotten toezien! Deze vrede kon weleens niet de rechte
vrede zijn en alleen maar nadeel en schade voor land en volk brengen.
In 1650 liet Maximiliaen te Middelburg Vrymoedige Aenspraeck Aen Syn Hoogheyt de
Heere Prince van Orangjen (slechts 16 pagina's) verschijnen. Oorspronkelijk vormde dit
werkje de dedicatie, de opdracht, voorin geplaatst bij een van de door hem uitgegeven
werken van zijn vader, namelijk Den Politycken Christen. Toen een ander het echter
buiten zijn weten om afzonderlijk had laten nadrukken en het zo apart verscheen, haastte
Maximiliaen zich om het zelf uit te geven. Hij wil de jonge prins Willem II en met hem
alle regeerders en het Nederlandse volk oproepen tot inkeer, want de titel luidt verder:
'gestelt tot waerschouwingh en noodige opmerckingh in desen verwerden en kommerlij cken stand van onse Lieve Vaderlandt'.
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Er klinken tonen van de intentie van de Nadere Reformatie door in dit pamflet. Tevens
blijkt de grote liefde voor het Oranjehuis. De Teellincks waren oranjegezind! Gods oordelen rollen door vele landen en vinden ontlading in onder andere de langdurige oorlog
in Europa. Maar niemand ligt er wakker van. Men is alleen uit op nog meer macht en
bezit. Dat zal echter niet goed uitvallen. We moeten meer zien op koning David die, in
tegenstelling met koning Saul, zich aan Gods Woord hield, recht en gerechtigheid bevorderde en op de getrouwen in het land acht gaf. Zo wordt getoond, hoe een koning moet
regeren, niet alleen op politieke, maar vooral op christelijke wijze, niet naar de maximen
(^grondstellingen) van Machiavelli, maar naar de regel van Christus.
Maximiliaen beschrijft dan de geschiedenis van de Nederlanden vanaf Willem van Oranje, Prins Maurits en Frederik Hendrik tot Prins Willem II nu. Hij doet dat onder vele
aanhalingen uit de oudtestamentische historische boeken. Maurits en Frederik Hendrik
worden geschetst als een Mozes en Jozua, als de Richteren, als een David enz. De Spanjaarden worden vergeleken met de Filistijnen en andere vijanden van Israël; de arminianen en staatsgezinden worden getypeerd als rebellen en afvallige wederstrevers. Teellinck
looft Willem II wegens zijn verzet tegen de vrede met Spanje en roept hem op niet te
letten op alle lasterpraat daarover en moedig voort te gaan op de ingeslagen weg, daar
God met hem is. God heeft U, zo schrijft Maximiliaen aan de Prins, tot grote vreugde
van de rechte patriotten verhoogd. Men gaf U jammer genoeg geen gehoor. Maar dat
bracht niet anders dan grote ellende over ons land: neringloosheid, vijandschap van papisten en remonstranten tegen onze staat en onze religie. Fel bestrijdt M. Teellinck in
deze 'vrymoedige aenspraeck' de remonstranten en de anti-orangisten. Hij valt Oldenbarnevelt aan en laat merken, dat de rechtzinnige Maurits de man van zijn hart is.
In hetzelfde jaar ziet nog een aanvullend pamflet het licht (in totaal 8 pagina's) onder de
titel: Onderrichtinge van Mr. Maximiliaen Teelinck, Predikant tot Middelburgh; aengaende de Vrymoedige Aensprake aen Syn Mo. de Heer Prince van Orangien, op sijnen naem
in een blauw Boecxken uytghegeven.
De auteur begint met te zeggen, dat we tegenwoordig droeve tijden beleven. Ze voorzeggen ons geen zegen, maar vloek. Te meer daar er een boze geest in ons land domineert,
die de ingezetenen zoekt op te hitsen tegen de beste patriotten, de rechte regenten en wel
bijzonder tegen zijne Hoogheid, de Prins van Oranje. Er worden valse beschuldigingen
geuit, die beweren dat zijne Hoogheid van plan is zichzelf soeverein van het land te
maken, de ingezetenen hun vrijheid te ontnemen en dat hij daarom getracht heeft Amsterdam te plunderen en haar banken te beroven. Daarom worden we gedrongen tot verdediging van hem te spreken en te schrijven. Zo hebben we gedaan in de dedicatie op
het werk van mijn vader. Nu legt men ons en met ons andere predikanten in een blauwboekje ten laste, dat wij voor zijne Hoogheid schrijven en bidden, alsof dat een groot
schelmstuk zou zijn. Hieruit merkt men, hoever men afgeweken is van de trouwe geest,
waardoor ons vaderland beheerst was. Tonen deze bestrijders niet, dat zij Oranje proberen ten onder te brengen en Spanje te helpen? Ze zijn vijanden van de gereformeerde
religie zoals de papisten, de remonstranten, de atheïsten en libertijnen. Men heeft ook
mijn dedicatie apart gedrukt en in sommige dingen anders gesteld dan in het origineel.
Daarom leek het mij goed ieder daarvan in kennis te stellen en u aan te raden te lezen,
wat ik in het tractaat zelf geschreven heb, aldus Maximiliaen.
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In 1652 zag een nieuw boek het licht. Het werd te Middelburg gedrukt en vond gretige
afname, want in 1664 verscheen een tweede en 4 jaar later een derde druk. Het bevat een
Christelicke onderwijsinghe, ofte: Korte, en bondige verklaringhe over den catechismus
genaemt Kort Begrip der christelycker religie.
Dit Kort Begrip der christelycker religie was van de hand van Melchior Burs en verscheen in 1640. Deze Burs was in 1623 predikant te West-Souburg geworden. Daar
kreeg hij van de classis Walcheren de opdracht het Kort Begrip van ds. H. Faukelius,
uitgegeven in 1611, te bewerken. Dit Kort Begrip werd in Middelburg op de catechisaties gebruikt. Geen wonder: Faukelius had van 1599 tot 1625 te Middelburg gestaan. Het
leerboekje was ondertussen niet bijgewerkt, wat de aanhalingen van de teksten betreft,
naar de nieuwe bijbelvertaling van 1637. Dat werd nu de opdracht aan ds. M. Burs, namelijk om het boekje in overeenstemming met de nieuwe bijbelvertaling te brengen. De
ondertitel van zijn uitgave luidt dan ook: 'Nu meermaels neerstig oversien, merckelyck
vermeerdert ende verbetert; alles naer de nieuwe oversettinge des Bybels, niet alleen
dienstig den kinderen maer ook den meerderjarigen tot grooter ligt van de gronden der
Christelycke Religie'.
Maximiliaen Teellinck gaf van dit boekje van Burs op zijn beurt weer een verklaring,
wat bestemd was voor 'hen, die haer ten H. Avondmale willen begeven'. Deze ondertitel
geeft én de inhoud én de strekking van de publikatie duidelijk weer. Ds. M. Teellinck
wil jonge leden der gemeente op verantwoorde wijze, aan de hand van bekend leermateriaal, voorbereiden voor het doen van belijdenis des geloofs en het meevieren van de
tafel des Heeren.
Maximiliaen verzorgde ook nog de volgende nagelaten geschriften van zijn vader: 1. De
worstelinghe eenes bekeerden sondaers (1631); in de opdracht van dit boek verwerkte
Maximiliaen veel gegevens over zijn vader Willem Teellinck; 2. De gebaenden wech ter
salicheyt in combinatie met Bewys, dat de gherusticheyt der conscientie van een werelts
mensche (...) niet dan bedroch en is (1632); 3. Het Nieuwe Ierusalem (1635); 4. Den
Hoeck-Steen van het Oude en Nieuwe Testament (1645); 4. Laetste predikatiën (1647); in
het voorwoord stelt Maximiliaen, dat God vertoornd is op de West-Indische Compagnie
wegens de door haar in Brazilië bedreven zonden; vader Willem had hier al op gewezen,
namelijk dat de voordelen van de WIC verloren zouden gaan, als men ze niet zou aanwenden tot Gods eer; 5. Den Politycken Christen (1650).
Door de uitgave van deze werken laat Maximiliaen goed merken dat hij geheel in de
weg van zijn vader gaat. Hij heeft er ook de gedachten van de praxis pietatis, van de
beweging van de Nadere Reformatie, die bij zijn vader zo overheersend leefden, door
verbreid.
Het laatstgenoemde boek van zijn vader, zo hoorden we reeds, droeg Maximiliaen op aan
prins Willem II. Er ging een vrij uitvoerige dedicatie aan vooraf, getiteld Vrymoedige
Aenspraeck. We willen daar nog wat nader op ingaan. Het zag juist na de mislukte overval van de Prins op Amsterdam in 1650 het licht. Er kwamen drie edities van uit. Zelfs
in 1672 werd er nog een editie van uitgegeven, toen Willem III tot militair opperbevelhebber en stadhouder van Holland en Zeeland werd benoemd.
Zo werd Maximiliaen Teellinck in het hele land bekend als vurige voorvechter van de
oranjegezinde partij. Dit is een algemene trek van de vertegenwoordigers van de Nadere
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Reformatie met name ook in Zeeland, waar onder hen sterk de aanhankelijkheid aan het
Oranjehuis leefde en waarvan Maximiliaen Teellinck in zijn tijd een exponent was. Men
zag dit huis als door God en in de tijd van de grote worsteling der Reformatie aan de
Nederlanden gegeven en verbonden. Er werden parallellen getrokken met het theocratisch
koningschap in Israël.
Teellincks publicaties bleven niet onbeantwoord. Een tegenstander verwoordde de reacties in een pamflet onder de titel Bedenckingen Ende Antwoort op de Vrymoedige Aenspraeck Aen Zijn Hoochheyt de Heer Prince van Orangien (uitgegeven in 1650 te Vlissingen). Het is een bewijs, dat Maximiliaens geschrift aan het adres van de Prins nogal
wat commotie heeft opgeroepen.
De schrijver noemt M. Teellinck: 'Hooftparticipant van de West Indische Compagnie'.
Hij hekelt het toepassen van uitspraken aangaande God op de Oranje's, zoals Teellinck
dat heeft gedaan. Hij verwerpt diens propaganda voor de oorlog, op enkel oudtestamentische gronden. Men moet niet alles, wat op Israël betrekking heeft, op onze tijd toepassen. Fel valt de auteur de roerigheid en het wantrouwen van de Zeeuwse predikanten
aan. Hij berispt Teellincks haat tegen de sectariërs, de papisten enz. en wijst op Christus'
eis tot naastenliefde! Hij bestrijdt tenslotte de mening van Maximiliaen inzake de macht
van de overheid in kerkelijke zaken, welke het Nieuwe Testament haar wel degelijk
toeschrijft. Trouwens ook de Joodse koningen gaven voorschriften voor de eredienst. Dit
wordt nader gestaafd met citaten uit de Bijbel en uit de geschriften van de kerkvaders, de
gereformeerde theologen en van Jacobus I, terwijl ook enkele keren naar Erasmus wordt
verwezen. We hebben in deze Bedenckingen duidelijk te doen met een reactie uit de
kring van de regenten.
Dat de woorden van Maximiliaen metterdaad flink hebben doorgewerkt, blijkt ook uit de
Amsterdamsche Buuren-kout. Over den handel der Predikanten te Utrecht en andere
zaken door H. v. V. (1660), waarin een aanval op de gereformeerde predikanten plaatsvindt. Ergerlijk wordt genoemd de religieus overspannen orangistische dedicatie van
Maximiliaen Teellinck in Den Politycken Christen. Letterlijk luidt het dan:
in welcke Dedicatie hy soo grof en schandelyk met de Schriftuurplaatsen speelt gelyk als of hy de selve
voor Poëten verdichtsel hield.

Een 'groote dolligheid' wordt die werkwijze van Teellinck genoemd. Zo blijkt dat de
uitval van Maximiliaen heel gevoelig is aangekomen!
M. Teellincks pennevrucht verwekte ook onder de anti-orangistische dichters van zijn
dagen hevige verantwaardiging. Joost van den Vondel vervaardigde als hun tolk er in
1650 een gedicht op: Op d'oproerigheyt van den godtloosen Zeeuw, Maximiliaen Teeling.
Het bevat 10 regels, waarvan de laatste vier regels aldus luiden:
Kon burgerlijke tucht die monsters niet betemmen.
Al 't land zou tot de keel in bloed en tranen zwemmen
Want als men steden ziet te onderste omgekeert,
Dan heeft men op zijn schots den staat gereformeert.

In dit gedicht wordt M. Teellincks ijveren voor het Oranjehuis als demagogie van de
ergste soort getypeerd.
Nog veel erger klinkt het in het volgende platte schimpgedicht dat ook wel aan Van den
Vondel is toegeschreven, maar het is niet geheel zeker dat het van zijn hand is. Het is
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ondertekend door P.L. en staat onder de titel Bloed-beuling van Maximiliaen Teeling,
groote bloedbeuling in Zeeland bekend. Het luidt als volgt:
Meester Teelling had een groote bloedbeuling gegeten,
Hel vet gepropt van Apostelen en Propheten:
Maar doen zijn maag al dit vet niet kon verduwen,
Begost meester afgrieselijk te schieten en te spuwen.
Al de Zeeuwsche Teelingen uit hunne poelen en slooten
kwamen daarop al quaekende aengeschooten:
En speelden, slobber op die zoo zuivere voesters.
O klokspijs, lekkerder dan Engelsche oesters!
Weg Vriegiesten, Harminianen, en morsebellen,
Wij slabberen met meester Teeling geen paddevellen,
Geen pieren, nog alikruiken, nog zotte klausen
Van versche Apostaten, of beschimmelde Pausen;
Maar Middelbursche saucyzen en lekkere worsten,
In een reine ketel van onder en boven uitgeborsten.
Gij lichte Capellanen, Roelanden en Teulingen,
Smult bij gort met ons, dit zijn Leicestersche beulingen.
Geen duivelsbroodt, paddestoelen, nog morsige kruimen.
Meester Teelings keten behoeft niemant te schuimen,
Niemant kan zijn quyl nog snottebellen laken;
Want van zijn geelen ooker mag men kazen maken.
Ja al zat gansch Poortegaal verlegen, hij kon het gerieven,
Niet met zijn brullen of pruilen, maar met zijn bezegelde brieven.

Dit gaat toch wel heel ver! Terwijl Maximiliaen in zijn opdracht slechts stelde, dat een
regent niet alleen 'polityckelyck', maar ook 'Christelyck' moet regeren; hij moet niet op
de normen van de huidige Machiavelse wijsheid sturen, maar op het rechte compas van
Christus. In elk geval is klaar aan het licht gekomen, dat Maximiliaen Teellinck oranjegezind was en bleef!
Dat was trouwens geen nieuw geluid. Want in zijn opdracht van Het Nieuwe Ierusalem
(1635), ook een boek van zijn vader, had hij al eerder zijn grote liefde voor het Oranjehuis laten blijken. Hij droeg het werk namelijk op aan Amalia van Solms, prinses van
Oranje. Dezelfde liefde komt aan het licht in het, niet gedrukte, welkomstwoord, dat
Maximiliaen vervaardigde aan het adres van prins Willem II bij diens bezoek aan Middelburg in augustus 1646.
In de felle polemiek van zijn dagen weet hij waar hij staat en weten zijn tegenstanders,
wie ze aan hem hebben! Hij durft te zeggen en te schrijven, waar het op staat en ontziet
dan niemand. Wel is de vraag gewettigd, of hij de bijbelse woorden, vooral die van het
Oude Testament, steeds goed interpreteerde en verantwoord toepaste, waar het gaat om
het optreden en de positie van de leiders en koningen van Israël.
In de 'Recommandatie' op de uitgave van het Huys-boeck van zijn vader (1639) aan de
bewindvoerders van de Oost- en Westindische Compagnieën, wijst hij deze bewindvoerders en de zeelui erop, dat God de Republiek veel overzeese bezittingen gegeven heeft
opdat zij de heidenen met alle middelen zouden overzetten 'uyt de duysternisse tot het
licht, van den doolwech op den rechten wech'. Het doel van hun onderneming mag niet
zijn schatten en rijkdommen te vergaren, want God wil dat zij Zijn eer verbreiden en het
rijk van zijn Zoon in de verre gebieden zullen planten 'op dat de volheyt der Heydenen
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mach in-comen'. Daar had ook ds. G.C. Udemans op gewezen in zijn 't Geestelijck Roer
van 't coopmans schip. Het Huys-boeck is zelf ook zeer geschikt
om daer uyt de blinde Heydenen grondich en claer in de Christelijcke Religie te onderwijsen, en haer te
brenghen tot de kennisse van den waerachtigen Godt, en Jesum Christum sijnen Sone.

Zo kan het boek, wanneer de compagnie het aan de zeelui ter hand stelt, gebruikt worden
om
veel Heydenen te bekeeren, welck u principaelste wit in alle u betrachtinge behoorde te zijn, als zijnde
de grootste conqueste, die een mensche, nevens sijn eigen salicheyt, can doen; al-hoewel dit voor de
oogen der vleeschelijcker mensche verborgen is.

Zo kent Maximiliaen duidelijk de zendingsopdracht en geeft die aan de bewindvoerders
door. Hij stelt deze opdracht in een sterk eschatologisch kader namelijk, dat de volheid
der heidenen zal mogen ingaan. Daarmee worden we verwezen naar Romeinen ll:25v.
Het ingaan der heidenen wordt gezien als voorwaarde voor de bekering der Joden. Met
Udemans ziet Teellinck hiernaar vol verwachting uit, omdat dit een van de tekenen is
waaruit zal blijken dat Christus spoedig zal wederkomen.
Ook in zijn, aan het boek van zijn vader toegevoegde Grondighe Verclaringhe brengt
Maximiliaen de uitbreiding of voorplanting van het rijk Gods ter sprake, allereerst bij de
behandeling van het derde gebod over de heiliging van Gods Naam. Hij leest daarin niet
alleen een veroordeling en bestraffing van het geloof van Joden en papisten, maar evenzeer een bestraffing van overheden ingeval zij een valse eed zweren door slechts eigen
baatzucht te bevorderen en niet het heil van anderen. In de tweede plaats spreekt hij
hierover bij de tweede bede uit het Onze Vader. Ook de overheden, als de kerkedienaren,
hebben het rijk Gods te bevorderen. Daarom moeten zij ervoor zorgen, dat het evangelie
door de dienaren des Woords overzee kan worden gepredikt. De voortgaande ontwikkeling van dit rijk geschiedt door de oprichting van kerken, waar deze nog niet zijn. De
overheden moeten op zulke plaatsen de ware religie zien te handhaven door niet alleen
financiële middelen te verschaffen, maar ook de dienaren van de kerk volle vrijheid te
geven om mensen tot zaligheid te brengen.
In zijn pamflet Vrymoedige Aenspraeck beweert Maximiliaen dat het gebied, dat overzee
aan de Portugezen ontnomen werd 'aen de staet' moet komen, opdat de prins van Oranje
ervoor kan zorgen dat voor die Indianen, die nog vreemd zijn aan het evangelie, het licht
van dat evangelie zal opgaan en dat de welvaart van alle burgers van de Nederlandse
gewesten gediend zal worden. Verwezen wordt naar Mattheüs 4:16. Daarbij geeft hij
duidelijk aan, dat de overheden niet meer zijn dan voedsterheren (zie: Jesaja 49:23) en
dat de bevoegdheid tot bediening van het evangelie blijft berusten bij de dienaren des
Woords (zie: Mattheüs 28:18; Efeze 4:llv).
L.J. Joosse concludeert, dat in Maximilaens gedachten de zendingsopdracht duidelijk
aanwezig is, maar dat daarin in vergelijking tot de gereformeerde theologen van de vorige generatie geen oorspronkelijke of nieuwe ideeën naar voren komen.
Dat het bij M. Teellinck niet slechts tot een theorie over de zending is gebleven, maar
dat hij ook praktisch bij het zendingswerk is betrokken geweest, blijkt in 1641 en de
volgende jaren. Toen werd hij door de classis Walcheren tot zendingsdeputaat benoemd
en nam hij deel aan het beraad over het gehele zendingswerk, over het eventueel vormen
van een landelijk generaal deputaatschap of Coetus Correspondentium voor het zendings-
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werk, waarvoor de classis Walcheren echter niets blijkt te voelen. Zo gaan theorie en
praktijk bij hem hand in hand.
3. Betekenis
Het onderschrift onder de hier afgedrukte afbeelding van Maximiliaen Teellinck bevat
onder andere deze karakterisering van hem:
Ryck in deugden, trou in 't leeren,
vol van yver, groot van raedt,
onvermoeyt in 't werk des Heeren,
kloeck in 't steuyten van het quaedt.

Een prachtig getuigenis van deze vertegenwoordiger van de Nadere Reformatie!
Maximiliaen ging, zo zagen we, heel duidelijk in het spoor van zijn vader. Voetius achtte
hem eensgeestes met zijn vader. Andere auteurs als W.J.M. Engelberts en C. Graafland
stemmen daarmee in. Wel staat hij als theoloog en publicist in de schaduw van zijn vader en haalt hij diens niveau niet.
We hebben kunnen constateren, dat Maximiliaen in contact stond met de grote Voetius
en dat deze zijn werk heeft aanbevolen. Hij behoort dan ook duidelijk tot de beweging
van de Nadere Reformatie. Dit blijkt verder ook uit zijn aanwijzing van het verval in de
Nederlanden en van de concrete zonden als oorzaak daarvan. Hij roept vurig op tot inkeer en bekering. Met deze beweging heeft hij gemeen de liefde voor het huis van Oranje in het licht van de theocratische gedachten van het Oude Testament en van Gods handelen in de geschiedenis der Nederlanden met name in de periode van de doorbraak van
de Reformatie.
We vonden bij M. Teellinck een duidelijke visie op de opdracht het evangelie te brengen
aan de heidenen met het oog op het heil voor de Joden. De overheden en bewindvoerders
der Compagnieën moeten aan de dienaren van het Woord volle gelegenheid geven deze
zendingsarbeid overzee te verrichten en zich mede inzetten voor de instandhouding en
verdere ontwikkeling van daar ontstane kerken. Ook hierin hoort hij bij de beweging van
de Nadere Reformatie met haar sterke zendingsijver.
Tenslotte is er bij Maximiliaen Teellinck ook aanwijsbare relatie met de Engelse puriteinen. Hij was een tijdje zelf predikant in een van hun gemeenten op het vasteland.
Zo mogen we in Maximiliaen Teellinck een waardige vertegenwoordiger van de Nadere
Reformatie zien, die meegeholpen heeft de geschriften van de vader der Nadere Reformatie te verspreiden en die bepaalde tendenzen van deze beweging heeft onderstreept en
ondersteund.
Literatuur
Biographisch Woordenboek van Protestantsche Godgeleerden in Nederland, J.P. de Bie/J.
Loosjes, I, 's-Gravenhage 1903, 722-723.
M.Th. uit den Bogaard, De Gereformeerden en Oranje tijdens het eerste stadhouderloze
tijdperk, Groningen/Djakarta 1954, 68-72, 76-78, 177.
A.Th. Boone/J. van Ekeris, Zending tussen woord en daad. Twee hoofdstukken uit de
geschiedenis van gereformeerd piëtisme en zending, Kampen 1991, 35-37.

81

T. Brienen, 'Johannes Teellinck (ca. 1623-1674)', in: T. Brienen/L.F. Groenendijk/WJ.
op 't Hof/G.H. Leurdijk/F.A. van Lieburg/C.J. Meeuse, Figuren en thema's van de Nadere Reformatie, II, Kampen 1990, 46-56.
W.J.M. Engelberts, Willem Teellinck, Amsterdam 1898.
G. van den End, Guiljelmus Saldenus (1627-1694). Een praktisch en irenisch theoloog
uit de Nadere Reformatie, Leiden 1991, 175.
W. Goeters, Die Vorbereitung des Pietismus in der reformierten Kirche der Niederlande
bis zur labadistischen Krisis 1670, Leipzig 1911, 23, 110.
C. Graafland, De zekerheid van het geloof Een onderzoek naar de gel o ofs beschouw ing
van enige vertegenwoordigers van reformatie en nadere reformatie, Wageningen 1961,
180.
J. van der Haar, Schatkamer van de Gereformeerde Theologie in Nederland (cl600
cl800). Bibliografisch onderzoek, Veenendaal 1987, 469.
H. Heppe, Geschichte des Pietismus und der Mystik in der reformirten Kirche, namentlich der Niederlande, Leiden 1879, 173.
W.J. op 't Hof, Engelse piëtistische geschriften in het Nederlands vertaald, 1598-1622,
Rotterdam 1987, 496-499.
W.J. op 't Hof, 'De Nadere Reformatie in Zeeland. Een eerste schets', in: A. Wiggers/P.H.A.M. Abels/H. ten Boom/P.J. Bos/H. Uil, Rond de kerk in Zeeland. Derde verzameling bijdragen van de Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis, Delft 1991,
45-47, 63, 65, 72.
L.J. Joosse, 'Scoone dingen syn swaere dingen. Een onderzoek naar de motieven en activiteiten in de Nederlanden tot verbreiding van de gereformeerde religie gedurende de
eerste helft van de zeventiende eeuw, Leiden 1992, 193-194, 414, 507-510.
Journal tenu par Isaac Beeckman de 1604 a 1635, C. de Waard, II, La Haye 1942, 250.
P. Leendertz jr., Het leven van Joost van den Vondel door Geeraardt Brandt, 's Gravenhage 1932, 44.
P.J. Meertens, Letterkundig leven in Zeeland in de zestiende en de eerste helft der zeventiende eeuw, Amsterdam 1943, 182-184.
P.J. Meertens, 'Teellinck, Maximiliaen', in: Biografisch Lexicon voor de geschiedenis
van het Nederlandse Protestantisme, I, Kampen 1978, 372-373.
Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, P.C. Molhuysen/P.J. Blok/F.K.H. Kossmann, V, Leiden 1921, 363-364, 888-889.
K.L. Sprunger, Dutch Puritanism. A History of English and Scottish Churches of the
Netherlands in the Sixteenth and Seventeenth Centuries, Leiden 1982, 194, 201-205, 297.
K.L. Sprunger, The Learned Doctor William Ames. Dutch Backgrounds of English and
American Puritanism, London 1972, 227-228.

82

MATTHEUS DU BOIS (ca.l620-na 1691)
J.B.H. Alblas

De geschiedenis van de Nadere Reformatie wordt vooral geschreven aan de hand van
leven en werken van haar voormannen. Maar ook het leven en de geschriften van haar
lekenvertegenwoordigers werpen een interessant licht op de beweging. De Haarlemmer
Mattheüs du Bois was een van hen.
Du Bois is waarschijnlijk in Engeland geboren en als jong volwassene naar de Nederlanden gekomen. Korte tijd later kwam hij tot bekering. De door hem zelf te boek gestelde
geschiedenis van zijn bekering is in aangepaste vorm opgenomen in een door Jacobus
Koelman geredigeerde reeks levensbeschrijvingen van godvruchtige personen. Du Bois
was tevens de auteur van een spoorloze bundel gezangen en van een bloemlezing van
merendeels aan Engelse en Schotse puriteinen ontleende en door hem zelf vertaalde gezegden.
1. Levensloop
In 1608 trouwde ene Mattheüs de Bois in Norwich met een Engelse vrouw uit die plaats,
Magdaleenken Crops. Waarschijnlijk is de man die het onderwerp is van dit artikel zijn
zoon. Hij werd rond 1620 in Engeland geboren, groeide daar op en leerde er spelenderwijs Engels. We weten dat hij Guldene Annotatien van Fr. Heerman las, toen hij ongeveer twintig was en dat hij in diezelfde tijd een Nederlandse vertaling van How to Live
and that Well van William Perkins kocht. Het lijkt er dus op dat hij toen in de Nederlanden woonde na met zijn vader uit Engeland te zijn teruggekeerd. De vader werd in
elk geval aangeduid als weduwnaar uit Haarlem toen hij daar in 1643 hertrouwde.
We weten ook dat Theodorus Wyckenburg een grote en langdurige rol heeft gespeeld bij
de bekering van Mattheüs du Bois, die zich voltrok toen hij ruim twintig was. Wyckenburg was tussen 1637 en zijn dood in 1655 predikant in Haarlem en had enkele stichtelijke werkjes geschreven en uit het Engels vertaald. In zijn Christelyke Annotatien nam Du
Bois twee gezegden van hem op. Ze gaan over de kracht van een vurig gebed en over de
voortreffelijkheid van een herder die uit eigen ondervinding weet heeft van wat iemand
in zijn geestelijk leven kan wedervaren. Uit Godts Wonderwerck, de bekeringsgeschiedenis van Du Bois, kunnen we opmaken dat hij ongeveer 45 was toen dat boekje in 1665
bij de Haarlemse uitgever Robert Tinneken verscheen. Het was voorzien van een voorwoord van Edward Richardson, predikant van de Engelse kerk in Haarlem. Waarschijnlijk woonde Du Bois in die tijd dus ook in die plaats. Daarover kan 25 jaar later geen
enkele twijfel meer bestaan, want onder zijn opdracht bij Christelyke Annotatien (1691)
staat Haarlem als woonplaats vermeld.
Du Bois was daar in 1652 getrouwd met de uit die plaats afkomstige Aegje Dirks. Het
echtpaar kreeg tussen 1653 en 1672 elf kinderen, die allemaal in Haarlem werden gedoopt. Meestal staat er in het doopregister bij dat hun vader uit Londen kwam of uit
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Engeland. Hun oudste zoon noemden ze Mattheüs, een extra aanwijzing misschien dat
Mattheüs du Bois waarschijnlijk de zoon was van Mattheüs de Bois, die in 1608 in Norwich Magdaleenken Crops had getrouwd.
2. Geschriften
Godts Wonderwerck ademt duidelijk de geest van iemand die de Nadere Reformatie een
warm hart toedraagt. We komen bijvoorbeeld een aantal verwijzingen tegen naar Engelse
stichtelijke schrijvers als Wiliam Perkins, John Foxe, Robert Bolton en John Abernethy.
Zoals gezegd, verscheen de eerste druk in 1665. Van de tweede schijnt geen enkel exemplaar bewaard te zijn gebleven. In 1680 kwam er een derde druk uit bij de Amsterdamse
uitgever Johannes Boekholt, over wie een andere bijdrage aan deze bundel handelt. Strikt
genomen verscheen die uitgave niet bij hem, maar bij zijn collega Mercy Browning.
Boekholts rol is bescheiden; in een deel van de oplagq nemen zijn naam en adres de
plaats in van die van Mercy Browning. Op de titelpagina van Godts Wonderwerck van
1665 en 1680 wordt de schrijver alleen aangeduid met de initialen M.D.B. Maar een veel
later, in 1733, uitgebrachte editie van de Rotterdamse uitgever Hermanus Kentlink geeft
de identiteit van de schrijver prijs: M.D.B, blijkt te staan voor Mattheüs du Bois.
In het tweede aanhangsel bij William Guthries Des Christens Groot Interest worden de
levens van twaalf vromen beschreven, voor het merendeel Engelsen. Maar het desbetreffende aanhangsel, De Blijcken van Godtzaligheydt (1672), bevat ook een bekeringsgeschiedenis van een Nederlander, wiens volledige naam niet wordt gegeven, alleen zijn
initialen: M.D.B. Zou ook deze M.D.B. Mattheüs du Bois kunnen zijn? Vergelijking van
de bekeringsgeschiedenis uit 1672 met de tekst van Godts Wonderwerck levert een verbazingwekkend resultaat op. De tekst van 1672 blijkt een verkorte versie te zijn van die
van 1665! Zo wordt er in 1672 bijvoorbeeld geen melding gemaakt van een gesprek
tussen Du Bois en de vermaarde theoloog Voetius. Maar er is nog een belangrijker verschil. In 1665 schreef Du Bois over zichzelf in de derde persoon, Godts Wonderwerck is
dus biografisch van aard. In 1672 wordt het verhaal in de eerste persoon verteld en het
verandert daarmee in een autobiografisch geschrift. Of die omzetting het werk is van Du
Bois zelf of van Jacobus Koelman, die het materiaal voor De Blijcken van Godtzaligheydt had bijeengebracht, is niet duidelijk.
Koelman kende Boekholt en Mercy Browning en het is heel wel mogelijk dat Du Bois
via hem in contact is gekomen met de twee uitgevers, die, zoals we zagen,in 1680 beiden
betrokken waren bij de uitgave van Godts Wonderwerck. In dat zelfde jaar bracht Boekholt nog twee andere titels van Du Bois op de markt. De bundel Gezangen, waarvan
geen enkel exemplaar bewaard schijnt te zijn gebleven, paste in een reeks door Boekholt
in zijn beginjaren uitgegeven werkjes, die waarschijnlijk vooral bestemd waren voor
gebruik in het conventikel.
In 1680 gaf Boekholt van Du Bois ook Annotatien uit. Het is een verzameling gezegden,
die voor het merendeel aan Engelse bronnen zijn ontleend. Elf jaar later bracht Boekholt
het boekje opnieuw uit, ditmaal onder de titel Christelyke Annotatien. In een eerdere
elders verschenen uitgave uit 1686 zegt Du Bois dat hij de meeste gezegden zelf uit het
Engels heeft vertaald. In Godts Wonderwerck lezen we dat hij vóór zijn bekering genoten
had van Fr. Heermans Guldene Annotatien (1634), een verzameling gezegden van filoso84

fen, staatslieden, koningen, keizers en een enkele kerkvader, met als voornaamste inspiratiebron
de klassieke oudheid. De gezegden in Christelyke Annotatien zijn voornamelijk ontleend aan
Engelse en Schotse puriteinen. De Rotterdamse
predikant Willem Eversdijk, die een voorwoord
schreef bij een in 1728 door Hermanus Kentlink
op de markt gebrachte uitgave van het boekje,
geeft een aardig inzicht in de aard van de bundel door de erin vertegenwoordigde auteurs in
een aantal rubrieken te verdelen: kerkvaders,
kerkhistorici als Eusebius, reformatoren, Engelse en Schotse stichtelijke schrijvers, Nederlandse godgeleerden als A. Rivet, J. Hoornbeek, W.
Ames, W. Teellinck en J. van Lodensteyn, en
roomse schrijvers als Thomas van Aquino. Samen met Bernard van Clairvaux, die door
Eversdijk bij de kerkvaders wordt ondergebracht, en Tauler en Thomas a Kempis, die hij
bij de roomse schrijvers indeelt, geeft deze
opsomming een redelijk nauwkeurig beeld van
de wortels van de Nadere Reformatie en van
een aantal van haar representanten.
Wat het aandeel van de Engelse en Schotse
schrijvers betreft, is het opmerkelijk dat de
titelpagina van Annotatien er de aandacht op
vestigt dat de meeste gezegden aan Engelse
geschriften zijn ontleend. In het voorwoord verdedigt Du Bois zijn keuze door naar
Eeuwout Teellinck te verwijzen, die alleen de Bijbel hoger stelde dan de Engelse practicale schrijvers. Opvallende afwezigen in Christelyke Annotatien, dat inhoudelijk niet
ingrijpend verschilt van Annotatien, zijn Calvijn bij de reformatoren en Perkins bij de
Engelse puriteinen. Maar ook geliefde Engelse auteurs als Lewis Bayly en John Bunyan
zijn niet vetegenwoordigd. Onder hen die wel zijn opgenomen, bevinden zich schrijvers
van wie al werk in het Nederlands was vertaald, zoals Thomas Watson, Joseph Hall,
John Owen en Richard Sibbes. Ook betrekkelijk onbekenden als Giles Firmin, William
Struther en Ralph Venning zijn goed vertegenwoordigd.
Maar de op het eerste gezicht meest opvallende Engelse aanwezige is George Herbert,
dichter en anglicaans predikant. De drie aan hem ontleende gezegden komen uit A Priest
to the Tempte, een soort gedragscode voor de anglicaanse plattelandsdominee. De aanwezigheid van George Herbert in Christelyke Annotatien, een bundel die duidelijk het stempel draagt van de Nadere Reformatie, wekt misschien verbazing, maar is in wezen niet
uitzonderlijk. Samen met Bernard van Clairvaux en Thomas a Kempis illustreert hij het
bekende verschijnsel dat geschriften van stichtelijke schrijvers zich in veel gevallen weinig aan de grenzen van kerken en gezindten gelegen laten liggen.
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3. Betekenis
Vanuit zijn Engelse achtergrond was Mattheüs du Bois bij uitstek geschikt om als tussenpersoon te fungeren bij het vertalen van Engels en Schots puriteins gedachtengoed in het
Nederlands. Zijn belangstelling voor en zijn kennis van Engelse stichtelijke schrijvers
zijn evident. De door hem samengestelde en verschillende malen herdrukte bloemlezing
uit voornamelijk hun werk vormt een staalkaart van bronnen en representanten van de
Nadere Reformatie. Daarmee en met de eveneens tot in de achttiende eeuw opnieuw
uitgegeven geschiedenis van zijn eigen bekering is hij een bescheiden, maar interessante
vertegenwoordiger van de Nadere Reformatie in het laatste kwart van de zeventiende
eeuw.
Literatuur
J.B.H. Alblas, Johannes Boekholt (1656-1693). The First Dutch Publisher of John
Bunyan and Other English Authors, Nieuwkoop 1987.
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JOHANNES BOEKHOLT (1656-1693)
J.B.H. Alblas

De verbreiding van het gedachtengoed van de Nadere Reformatie is niet goed denkbaar
zonder de werkzaamheid, inzet en toewijding van uitgevers en boekverkopers. Samen
met een aantal in verschillende periodes en in verschillende delen van het land werkzame
collega's heeft de Amsterdamse uitgever Johannes Boekholt in niet onaanzienlijke mate
het gezicht van de beweging bepaald.
De belangrijkste auteur uit het fonds van Boekholt was Jacobus Koelman. De Amsterdamse uitgever publiceerde dertien van Koelmans geschriften en tien van diens vertalingen uit het Engels. Hij was ook de eerste in ons land die werk van John O wen op de
markt bracht en hij gaf geschriften van Richard Baxter en van andere Engelse stichtelijke
schrijvers in het Nederlands uit. Maar hij was vooral de man die John Bunyan heeft
geïntroduceerd door diens beroemdste werken kort na verschijnen in Engeland hier te
lande uit te brengen.
1. Levensloop
Jan Baltense (Boekholt) vestigde zich in het begin van de jaren dertig van de zeventiende
eeuw in Amsterdam. Hij gaf op dat hij afkomstig was uit Meppen. Waarschijnlijk hebben
de Boekholts dus Duitse wortels. Jan Baltense, de grootvader van Johannes Boekholt,
werkte in Amsterdam als schoenmaker en als bierdrager. Een van zijn vier kinderen was
Baltus Jansen (Boekholt). Vanaf ongeveer 1660 noemt deze zich Baltus Boekholt en
sinds die tijd voegt ook zijn vader die achternaam aan zijn oorspronkelijke naam toe.
Het valt niet precies te zeggen wanneer Johannes Boekholt werd geboren, maar we weten
wel dat hij op Paaszondag 16 april 1656 in de Oude Kerk in Amsterdam werd gedoopt.
Net als de meeste van zijn zeven broers en zusters kreeg hij een bijbelse voornaam. Dat
was niet ongebruikelijk in die tijd in gereformeerde kringen.
Van de eerste twintig jaar van zijn leven weten we verder niets. Maar uit de Amsterdamse trouwboeken kunnen we opmaken dat hij in april 1679 vanuit zijn ouderlijk huis aan
de Leidsestraat trouwde met Maria Wiltis van de Prinsengracht. Bovendien geven die
boeken aan dat hij op dat moment net als zijn vader al werkzaam was als boekverkoper
en uitgever. Vanaf het allereerste begin had Johannes zijn winkel in de Gapersteeg, een
van de nauwe straatjes die de Kal verstraat met het Rokin verbinden. De Gapersteeg lag
vlakbij de toenmalige Beurs, in een drukke buurt, rijk aan potentiële klanten. Johannes
Boekholt was dan ook niet de enige die zich als uitgever en boekhandelaar in die buurt
had gevestigd.
Het adres Gapersteeg is op de titelpagina's van al zijn uitgaven te vinden. We komen het
ook tegen in de begraafboeken: 'den 7 oktob[er] [1693]: een man, johannes boekholt,
boekverkooper, kompt uyt de gaper steegh', en 'den 6 novemb[er] [1694]: een vrou',
maria wiltis, wed: johannes boekholt, boekverkooper, kompt uyt de gaper steegh'. Maria
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en Johannes waren nog geen veertig toen ze stierven. Ze zijn allebei begraven in de
nabijgelegen Nieuwezijds Kapel.
Uit wat hij Sara Maria, de enige van zijn zes kinderen die hem overleefde, naliet, blijkt
dat Johannes bij zijn dood een vermogend man was. Met zijn jongere broer Abraham,
die ook boekverkoper was geworden, liep het minder goed af. Na werkzaam te zijn geweest in Amsterdam, Workum en opnieuw Amsterdam, werd hij daar in 1700 failliet
verklaard. Vader Baltus en zijn zoons Johannes en Abraham waren niet alleen door familiebanden verbonden. In het vervolg van dit artikel zullen ook hun onderlinge zakelijke
betrekkingen aan de orde komen.
2. Uitgever en boekverkoper
Johannes Boekholt was niet de eerste uitgever die de zaak van het gereformeerd Piëtisme
en van de Nadere Reformatie was toegedaan en die zich speciaal toelegde op het uitgeven van in het Nederlands vertaalde geschriften van Engelse en Schotse puriteinen. Al in
het begin van de zeventiende eeuw speelde Jan Evertsz Cloppenburg in Amsterdam een
belangrijke rol bij de verspreiding van het werk van William Perkins en William Cowper. En voor die eerste periode dient ook de naam van de Dordtse uitgever Fr. Boels te
worden genoemd.
Rond het midden van de eeuw leveren onder andere Samuel van Harinkhouk uit Bolsward en Abraham van Laren uit Vlissingen een wezenlijke bijdrage. Maar de grote man
in de tweede eeuwhelft is de Amsterdammer Johannes van Someren. Naast hem vermelden we nog zijn Utrechtse collega's Johannes Ribbius en Juriaen van Poolsum.
Bij de uitgevers en boekverkopers die net als Johannes Boekholt rond 1680 begonnen,
zijn de Rotterdammer Reinier van Doesburg en Gerardus Borstius uit Amsterdam opvallende namen.
Al met een van zijn eerste publikaties vestigde Boekholt de aandacht op zich als een
uitgever die zich wilde inzetten voor de Nadere Reformatie. Het portret van Jacobus
Koelman, dat hij in 1679 op de markt bracht, kan moeilijk anders worden verstaan. De
uitgave van dit portret is ook om een aantal andere redenen interessant. Ze markeert het
begin van de samenwerking tussen Boekholt en de belangrijkste auteur uit zijn fonds,
Jacobus Koelman. Ze was ook het eerste resultaat van het contact tussen onze uitgever en
zijn voornaamste illustrator, Jan Luyken, die met name het in vertaling door Boekholt op
de Nederlandse markt gebrachte werk van John Bunyan voor hem illustreerde. En het
portret van Koelman zegt ook iets over Boekholts klanten en over zijn zakelijk inzicht.
Wie geen geld had om schilderijen te kopen, kon een paar gravures aan de muur hangen.
Zoals men ten tijde van de Reformatie traktaten kocht met het portret van Luther, zo
nam men anderhalve eeuw later de gelegenheid te baat om zich een portret aan te schaffen van de omstreden theoloog Jacobus Koelman, die zich recentelijk in Amsterdam had
gevestigd. Boekholt zag scherp dat er voldoende belangstelling voor Koelman bestond
om de uitgave van het portret ook zakelijk gezien aantrekkelijk te maken en hij begreep
dat het vooral bij de bezoekers van Koelmans Amsterdamse conventikels gerede aftrek
zou vinden.
Koelman gaf bij Boekholt niet minder dan dertien werken uit en daarnaast nog eens tien
vertalingen uit het Engels. Tot het einde van Koelmans verblijf in Amsterdam in 1691
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zou Boekholt zijn belangrijkste uitgever blijven. Boekholt was daarmee zijn derde en
tevens laatste uitgever van belang. Henrick Versteegh uit Utrecht en Abraham van Laren
uit Vlissingen waren zijn voorgangers. Maar Versteegh had van Koelman alleen maar
vertalingen uitgebracht en Van Laren meer vertalingen dan oorspronkelijk werk.
Naast enkele herdrukken van door Koelman vertaalde werken van John Brown, William
Guthrie en Robert MacWard gaf Boekholt in zijn beginjaren ook een aantal zakelijk
gezien veilige herdrukken uit van in kringen van de Nadere Reformatie gevestigde namen als Willem Sluiter, Willem Teellinck en Jodocus van Lodensteyn.
In 1683 gaf Boekholt voor het eerst eigen werk van Koelman uit, het eerste van twee
tegen de labadisten gerichte werken. Twee jaar later zag het monumentale werk over de
sabbat het licht. Verder verscheen in 1687 bijvoorbeeld nog het derde en laatste deel van
Samuel Rutherfords Brieven, vertaald door Koelman. In de laatste jaren van Boekholts
loopbaan kwamen Koelmans twee boeken tegen Balthasar Bekkers Betoverde Weereld
nog uit.
Een ander actueel geschrift was Wilhelmus a Brakels De Heere Jesus Christus voor de
Alleene ende Souveraine Koninck over Sijne Kerke (1688). Deze preek werd in het jaar
van uitgave verschillende keren door Boekholt herdrukt.
Het spreekt bijna vanzelf dat hij ook preken van anderen en prekenbundels uitgaf. Maar
ook een aantal werken in de 'ars moriendi'-traditie maakt deel uit van het fonds. Ik
noem Charles Drelincourts Vertroostingen der Geloovige Ziele tegen de Verschrickingen
des Doodts en het door Johannes Boekholt zelf geschreven Den Weg des Levens door de
Overdenkinge des Doots. Dit boekje is deels ook een biografie, dat wil zeggen, het bevat
korte stukjes over het leven en de dood van een aantal godvruchtige mensen. Dit soort
biografie, de spirituele biografie genoemd, vormt met de daaraan verwante spirituele
autobiografie een opvallend element in Boekholts fonds.
Voor het eerste aanhangsel bij William Guthries Des Christens Groot Interest (1669) had
Koelman 32 korte spirituele autobiografieën vertaald. In het tweede aanhangsel (1672)
vinden we twaalf spirituele biografieën en de spirituele autobiografie van Mattheüs du
Bois, het onderwerp van een ander artikel in deze bundel. In een derde aanhangsel
(1680), bij de eerste door Boekholt uitgebrachte editie van Guthries werk, staan vier
biografieën, met als meest opvallende Koelmans beschrijving van het leven van de
Schotse hervormer John Knox. Koelman vertaalde ook spirituele biografieën van vroegbekeerde en jonggestorven kinderen. Ze waren bedoeld voor de godsdienstige opvoeding
van kinderen en ze zijn te vinden in De Pligten der Ouders in Kinderen voor Godt op te
Voeden, waarvan de tweede druk in 1684 bij Boekholt het licht zag. De belangrijkste
spirituele autobiografie uit zijn fonds is zonder twijfel de bekeringsgeschiedenis van John
Bunyan, Grace Abounding to the Chief of Sinners, waarvan de Nederlandse vertaling in
1689 op de markt kwam.
Van de ongeveer 125 titels die Boekholt en zijn weduwe tussen 1679 en 1695 uitgaven,
zijn ongeveer veertig vertalingen uit het Engels. John Bunyan is de voornaamste Engelse
auteur in het fonds. Vier jaar na de eerste Engelse editie van 1678 verscheen er al een
Nederlandse vertaling van The Pilgrim 's Progress bij Boekholt. Het was ook de allereerste keer dat er werk van Bunyan in een andere taal werd uitgebracht. Net als in Engeland
vond Eens Christens Reyse gretig aftrek, in vijfjaar verschenen er evenzoveel drukken
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bij Boekholt. Het Leven en Sterven van Mr. Quaadt (1683) werd ook twee keer herdrukt.
Van Den Heyligen Oorlogh (1685) verscheen maar één druk. En dat is ook het geval met
Komst en Welkomst tot Christus en met Overvloedige Genade, die in 1689 in één band
onder de titel De Tedere Ingewanden van Christi Liefde op de markt kwamen. In alle
gevallen is de naam van de vertaler onbekend.
Het is niet duidelijk waarom Boekholt na 1689 geen nieuwe titels van de populaire
Bunyan meer heeft uitgegeven. Dat er geen herdrukken kwamen van de vijf titels die hij
al had uitgebracht, laat zich wat gemakkelijker verklaren. Boekholt had in 1684 van de
Staten van Holland en West Friesland een privilege gekregen dat hem voor de duur van
vijftien jaar in die provincies het alleenrecht gaf op het uitgeven van Bunyans werk.
Maar dat privilege gold niet buiten dat gebied. In Utrecht bij voorbeeld konden uitgevers
dus rustig hun gang gaan met Bunyan. En dat deden ze ook. Van de eerste drie door
Boekholt uitgebrachte titels verschenen daar diverse herdrukken.
Niet alleen bij de introductie en de verspreiding van Bunyans werk in het Nederlands
speelde Johannes Boekholt een belangrijke rol. Hij was ook betrokken bij de eerste Franse en Duitse vertalingen daarvan. Naar de eerste Franse uitgave van Eens Christens Reyse, in 1685 door Boekholt op de markt gebracht, bestond in Amsterdam duidelijk vraag
door de stroom hugenoten die na de herroeping van het Edict van Nantes Frankrijk begonnen te verlaten. Net als de Franse uitgave van Bunyans bekendste boek zijn ook de
eerste Duitse vertalingen daarvan en die van Het Leven en Sterven van Mr. Quaadt op de
Nederlandse uitgaven gebaseerd. Maar in tegenstelling tot de genoemde Franse uitgave
verschenen ze niet bij Boekholt, maar in Duitsland.
Evenals het werk van John Bunyan was ook dat van John Owen vóór Boekholts bemoeienis met hem nog nooit in Nederland uitgegeven. Hij gaf geen dogmatisch werk van hem
uit en geen bijbelcommentaren, maar drie stichtelijke titels: De Dodinge der Sonde
(1683), De Inwonende Zonde (1687) en De Natuur en Kragt der Verzoekinge (1692). De
namen van de vertalers zijn onbekend.
Rond de tijd dat Boekholt John Owen in Nederland introduceerde, moet hij ook met de
gedachte hebben gespeeld werk van Richard Baxter in het Nederlands te gaan uitgeven.
Baxter, een omstreden theoloog, op wie bijvoorbeeld Owen en Koelman nogal wat hadden aan te merken, was een van de meest produktieve schrijvers van zijn tijd in Engeland. Volgens eigen schatting had hij ongeveer 125 boeken geschreven. Met Bunyan en
Owen had Boekholt de handen helemaal vrij gehad, maar met Baxter lag het wat moeilijker. Er was al werk van hem verschenen in ons land. En dat waren niet de minst populaire titels geweest. Toch waagde Boekholt het er op. In 1682 publiceerde hij Heyligh of
Huychelaer en een jaar later Een Heilig of een Beest. Dat waren in Engeland geen verkoopsuccessen geweest en ook bij Boekholt verkochten ze maar matig. In elk geval werden ze niet herdrukt, ook na Boekholt niet.
Dat Boekholt er op bleef azen om, als de gelegenheid zich voordeed, een populaire Baxter-titel uit te geven, blijkt uit zijn herdruk van De Stemme Godts Roepende de Sondaers
tot Bekeeringe (1686), in Engeland waarschijnlijk het meest geliefde bekeringstraktaat
van de hele zeventiende eeuw. Anders dan bij Bunyan en Owen zijn de namen van de
vertalers van Baxters werk in een aantal gevallen wel bekend. Zo was De Stemme Godts
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bij voorbeeld vertaald door J.A. Zaunslifer, predikant in Oostzaan. Maar van de twee
titels die Boekholt in 1682 en 1683 had uitgebracht, zijn de vertalers niet bekend.
Bunyan, Baxter en Owen zijn de bekendste Engelse auteurs in het fonds. Maar een aantal
anderen verdienen op zijn minst even te worden vermeld. Van elk van hen publiceerde
Boekholt de eerste druk van een van hun boeken. Van Vavasor Powell, bevriend met
Owen en Bunyan, gaf hij in 1682 Goddelycke Liefde uit. Robert Fleming Sr., die Robert
MacWard opvolgde als predikant van de Schotse kerk in Rotterdam, is de auteur van
Josuaas Zalige Verkiesing (1684), een eigenaardig geval, want de Nederlandse vertaling
verscheen eerder dan de Engelse uitgave. Thomas Shepard, die in toenemende mate te
lijden had van de activiteiten van de latere aartsbisschop Laud, verliet zijn vaderland en
behoorde tot de eerste generatie kolonisten in Cambridge, Massachusetts. Boekholt gaf in
1686 van hem De Gezonde Gelovige uit. Matthew Mead was een van de vele predikanten
die na het herstel van de monarchie in 1660, toen de zeer anglicaanse Karel II de troon
besteeg, naar Nederland vluchtte. Van hem gaf Boekholt in 1687 De Bijna Christen
Ontdekt uit. En ook dat was een merkwaardig geval. Van het boekje was namelijk vier
jaar eerder in Utrecht al een vertaling verschenen van de hand van Samuel Bor. Boekholt, die in die tijd met zijn eigen vertaling bezig was, had daar lucht van gekregen, of
in elk geval zijn vertaler. Die had daarop besloten zijn manuscript terug te trekken. Maar
zodra de Utrechtse editie was uitverkocht, nam Boekholt weer contact op met zijn vertaler en kwam de Amsterdamse uitgave alsnog op de markt.
In Boekholts activiteiten als boekverkoper zit in grote lijnen hetzelfde patroon als in zijn
werkzaamheden als uitgever. In totaal zijn er in de Gapersteeg meer dan 100 uitgaven te
koop geweest die hij niet zelf had uitgebracht. Ook bij die uitgaven is het aandeel van
Jacobus Koelman, als schrijver, vertaler of anderszins, weer opvallend groot. Maar het
aantal vertalingen uit het Engels is slechts half zo groot als het aantal door hem zelf
uitgegeven vertalingen uit die taal.
Wanneer een werk dat bij Boekholt te koop was, niet meer leverbaar was, zorgde Boekholt soms zelf voor een herdruk. Dat is bijvoorbeeld het geval met Koelmans De Pligten
der Ouders (1684) Toen de van een collega overgenomen voorraad van de eerste druk
uitgeput raakte, besloot Boekholt het boek opnieuw uit te geven. Soms was een werk
gedeeltelijk bij hem te koop en gaf hij zelf de rest uit. De Brieven van de Schot Samuel
Rutherford zijn daarvan een voorbeeld. De eerste twee delen waren elders uitgegeven,
maar wel bij Boekholt te koop, en hij gaf in 1687 het derde en laatste deel zelf uit. Het
kwam ook voor dat er in de Gapersteeg een elders gepubliceerde titel van een auteur te
koop was en dat Boekholt dan een tweede werk van die auteur op de markt bracht. Of,
omgekeerd, hij had een bepaalde titel uitgegeven en enige tijd later konden zijn klanten
dan bij hem een tweede elders gedrukte titel van dezelfde schrijver vinden.
3. Relaties met andere uitgevers
Johannes Boekholt heeft met een aantal collega's in en buiten Amsterdam meer dan
vluchtige contacten onderhouden. Zijn vader Baltus was een van hen. Anders dan bij zijn
zoon vormden vertalingen uit het Engels geen zwaartepunt in diens fonds en liggen veel
van zijn uitgaven op het gebied van de wereldlijke literatuur. Zo bracht hij een Neder-
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landse editie van Cervantes' Don Quichot uit en droeg daar zelfs een gedicht aan bij
over de illustere daden van de dappere ridder.
Een van de uitgaven van zijn vader die Johannes waarschijnlijk heeft verkocht is 't Recht
Vernieuwde Paradijs-hofken van J. Arndt, de eerste belangrijke vertegenwoordiger van
het Duitse lutherse Piëtisme. Baltus bracht er in 1675 en in 1681 Nederlandse uitgaven
van uit met veertien kleine gravures. Het aardige van die illustraties is dat Johannes het
merendeel ervan gebruikt heeft voor de drie vroegste drukken van Bunyans Eens Christens Reyse (1682-1683). Maar misschien is het nog aardiger te weten dat die zelfde illustraties teruggaan op De Lusthof des Gemoets van Jan Philipsz. Schabaelje, zoals P. Visser in zijn Broeders in de Geest heeft aangetoond.
Het fonds van Johannes' broer Abraham leek veel op dat van zijn vader. Door de aard
van het fonds van Johannes bleven ook zijn contacten met zijn broer beperkt tot theologische en stichtelijke uitgaven. Een aantal titels uit diens fonds is aantoonbaar te eniger
tijd ook in de Gapersteeg te krijgen geweest. Bij de publikatie van Rutherfords Brieven
hebben de broers zelfs samengewerkt. Toen Johannes in 1687 het derde deel uitbracht,
was er ook behoefte aan een nieuwe druk van het eerste deel. Misschien had Johannes
het te druk met andere uitgaven om ook nog op korte termijn een nieuwe editie daarvan
van de persen te kunnen laten rollen, of misschien hebben hij en Abraham de taken gewoon verdeeld, we weten het niet, maar in elk geval verscheen er bij Abraham Boekholt
in hetzelfde jaar een herdruk van het eerste deel.
Soms komt het nogal onbegrijpelijk voor dat een titel uit Abrahams fonds niet bij Johannes te krijgen is geweest. Dat is bijvoorbeeld het geval met R. Bernards Het Menschen-Eyland, waarvan Abraham in 1687 een tweede druk liet verschijnen. Het boekje
wordt vaak als een voorloper van Bunyans Eens Christens Reyse beschouwd en het zou
derhalve bij de klanten van Johannes waarschijnlijk wel in de smaak zijn gevallen. Abraham Boekholt was ook enige tijd in het Friese Workum actief en van de daar uitgebrachte titels zijn er eveneens een paar in de Amsterdamse Gapersteeg te koop geweest.
Het voornaamste aspect van Boekholts contacten met zijn Amsterdamse collega Gerbrandt Schagen betrof een conflict over de publikatie van het werk van Willem Sluiter,
een van de gevestigde namen binnen de Nadere Reformatie. Beiden hadden al een aantal
Sluiter-titels het licht doen zien, toen Schagen een privilege verwierf voor het uitgeven
van diens werk. Boekholt liet zich daar niet veel aan gelegen liggen, hij vond dat hij ook
alle recht had om Sluiter uit te geven. Schagen waarschuwde hem, mondeling en schriftelijk, maar hij was onvermurwbaar.
Buiten Amsterdam waren Willem Clerck uit Utrecht en Reinier van Doesburg uit Rotterdam Boekholts belangrijkste contacten. Met hen en met zijn Amsterdamse collega Mercy
Browning onderhield hij geregelde betrekkingen.
In 1677 adverteerde Mercy Browning in de Oprechte Haerlemse Courant dat er een
aantal werken van Jacobus Koelman bij haar te krijgen waren. Een jaar later was het
door Koelman vertaalde en in Rotterdam uitgegeven Ettelijcke Gronden van de Christelijcke Religie van de Schot Hugh Binning bij haar te koop. Gezien haar betrokkenheid bij
Koelmans werk is het heel goed mogelijk dat Boekholt via Mercy Browning, die haar
winkel vlakbij de zijne had, rond die tijd met Koelman in contact is gekomen.
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Mercy Browning was na de dood van haar tweede man in 1672 voor zichzelf begonnen
en was vooral geïnteresseerd in Engelse geschriften en in uit het Engels vertaalde werken. Ze onderhield betrekkingen met Nathaniel Ponder in Londen, uitgever van onder
andere John Bunyan en John O wen. Ze ontving regelmatig partijen boeken uit Engeland
en het is niet ondenkbaar dat Boekholt voor zijn vertalingen gebruik maakte van via haar
verkregen exemplaren van het werk van bij voorbeeld die zelfde Owen en Bunyan.
In 1680 werkten Boekholt en Mercy Browning aantoonbaar samen bij de uitgave van
Mattheüs du Bois' Godts Wonderwerck. Eind 1679 was de catalogus van de bibliotheek
van wijlen John Brown, die in Rotterdam geveild zou worden, in Amsterdam bij Mercy
Browning te koop geweest. Het hoeft geen verbazing te wekken dat Boekholt, die het
jaar daarop een herdruk zou uitbrengen van Browns Christus de Wegh, nog niet als verkooppunt fungeerde. Hij was net begonnen dat jaar. Maar na de dood van Willem Clerck
in 1686 fungeert Boekholt wel als zodanig, samen met Mercy Browning. Indirect wijst
misschien het contact tussen Boekholt en de Leeuwarder uitgever Hero Nauta ook op
samenwerking met Mercy Browning. In 1691 verkocht Boekholt de door Nauta uitgebrachte editie van de eerste twee boeken van
Balthasar Bekkers Betoverde Weereld. Een
jaar later was Nauta's tweede druk van Bekkers Ondersoek van de Betekeninge der Kometen in de Gapersteeg te vinden. Omdat
Nauta en aantal jaren daarvoor soortgelijke
contacten met Mercy Browning had onderhouden, zijn Boekholt en Nauta mogelijk via
haar met elkaar in aanraking gekomen.
Net als Johannes Boekholt kunnen Willem
Clerck, die tussen 1660 en 1684 in Utrecht
actief was, en diens weduwe, die de zaak nog
tot 1703 voortzette, met recht uitgevers van
de Nadere Reformatie genoemd worden.
Utrecht was een belangrijk centrum van de
beweging en Clerck ontwikkelde zich tot een
belangrijk secundair vertegenwoordiger ter
plaatse.
Al in 1681 waren er bij Clerck twee uitgaven
van Johannes Boekholt te koop en vier jaar
later werken Clercks weduwe, Van Doesburg
in Rotterdam en G. Hoogslag in Leeuwarden
met hem samen bij de verspreiding van Koelmans volumineuze Het Dispuit en de Historie,
mitsgaders de Praktijke van den Sabbath. Op
zijn beurt verkocht Boekholt ook uitgaven van
W. Clerck. Naast werk van de Schotten James
Durham en David Dickson waren dat in ieder
geval een aantal titels van Jacobus Koelman
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en één van Jodocus van Lodensteyn, van wie Clerck en zijn weduwe verschillende boeken publiceerden. In 1676 kwam bij voorbeeld diens Uytspanningen op de markt en drie
jaar later de tweede druk daarvan. Voor een veel duurdere uitgave met muziek werkte
Clerck in 1681 met Boekholt samen. Twee jaar daarna deden ze dat nog een keer voor
de vierde druk en na Boekholts dood in 1693 volgt er nog een gezamenlijke uitgave van
de twee weduwen.
De laatste uitgever met wie Boekholt geregelde contacten onderhield is de Rotterdammer
Reinier van Doesburg. Met auteurs als John Owen, Matthew Mead, Jodocus van Lodensteyn, D. Ie Roy en W a Brakel in zijn fonds functioneerde ook hij duidelijk binnen het
kader van de Nadere Reformatie. In sommige opzichten doet de bijdrage van de laatste
denken aan de rol van Jacobus Koelman in het fonds van Boekholt. Die gaf bij voorbeeld een portret van Koelman uit en Van Doesburg bracht een portret van W. a Brakel
op de markt. Bij Boekholt verschenen twee geschriften tegen Jean de Labadie; Koelman
had ze geschreven. Bij Van Doesburg verscheen er één; de auteur was W. a Brakel.
Al in 1684 werken Boekholt en zijn Rotterdamse collega samen bij de uitgave van Koelmans Res Judicata. Twee jaar later waren ze beiden betrokken bij de publikatie van twee
andere Koelman-titels. Het wekt enige verbazing dat er bij Boekholt maar één Van Doesburg-uitgave te koop is geweest, terwijl er omgekeerd in Rotterdam verschillende Boekholt-titels te krijgen zijn geweest, vooral nadat Boekholt en zijn vrouw waren overleden.
Het ging toen om enkele tientallen titels. Mogelijk heeft Van Doesburg de hele resterende oplaag van bepaalde titels opgekocht. Afgaand op wat hij met een vijftal Amsterdamse uitgaven heeft gedaan, is dat zelfs waarschijnlijk. In 1696 bracht hij die vijf boekjes
opnieuw op de markt met een nieuwe titelpagina van hemzelf en na die van Boekholt
verwijderd te hebben. Maar dat laatste is kennelijk niet altijd even nauwkeurig gebeurd,
want in sommige exemplaren is nog steeds een Amsterdamse titelpagina te vinden. Twee
van de vijf werkjes waren alleen maar te koop geweest bij Boekholt: het eerste deel van
Rutherfords Brieven en Thomas Shepards De Ware Bekeeringe. Van dat laatste boekje
had W. Clerck in 1683 een editie uitgebracht. Die uitgave was bij Boekholt te koop
geweest en op zijn beurt bracht Van Doesburg het boekje in 1696 opnieuw op de markt,
met een nieuwe titelpagina en na in dit geval de Utrechtse van 1683 verwijderd te hebben. De vijf in 1696 opnieuw uitgebrachte titels hebben allemaal hetzelfde door Jan
Luyken ontworpen drukkersmerk op de titelpagina. We zien een bijbel met zeven zegels.
Door de kracht van lichtstralen uit de hemel staat het boek in brand. Twee vliegende
draken ter weerszijde proberen tevergeefs het vuur te blussen. En vier mensenhoofden in
de vier hoeken proberen hetzelfde te doen. Ze symboliseren het Jodendom, de Islam, het
heidendom en het atheïsme. Het onderschrift luidt: 'sermo dei ignis inextinguibilis'
(=Gods Woord is een onuitblusbaar vuur).
4. Geschriften
Evenals zijn vader heeft Johannes Boekholt niet alleen werk van anderen uitgegeven, hij
heeft zelf ook geschreven. Zijn geschriften verschillen inhoudelijk sterk van die van zijn
vader, maar mischien heeft hij zijn schrijftalent toch wel van hem geërfd. Hij schreef
twee bundels religieuze gedichten, een religieuze embleembundel, een eveneens religieus
prozawerk, een gedicht over de Rijn en een lofdicht op de ouderdom. Maar zelfs de
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laatste twee geschriften hebben een sterk religieuze toonzetting. En het spreekt bijna
vanzelf dat hij wat hij geschreven had ook zelf uitgaf.
Boekholt schreef niet voor een elite. Integendeel, hij maakte zijn religieuze gedichten bij
voorbeeld voor mensen die zijn geloof en ervaringen deelden en daarmee plaatste hij
zich in de traditie van Sluiter en Van Lodensteyn, twee schrijvers uit zijn fonds. Zijn
gedichten waren bedoeld om door gewone mensen gezongen en gelezen te worden, thuis
of in het conventikel. Niet in de kerk, want daar zong men alleen maar psalmen, in de
berijming van Datheen.
Boekholt publiceerde zijn eerste bundel al in 1679. Zielsklachten, Lofzangen en Aendachtige Meditatien op Verscheyde Stoffen uyt Gods H. Woord is het werk van een jonge man
en een van zijn eerste publiaties als uitgever. De meeste van de vijfenvijftig gedichten in
de bundel zijn liederen, waarvoor hij bestaande melodieën en versvormen gebruikte. Net
als Van Lodensteyn maakte hij
gebruik van wereldlijke melodieën, maar hij doet dat toch in veel
mindere mate. Zoals de titelpagina
aangeeft, bestaat de bundel uit
drie delen. De eerste en grootste
afdeling, 'Zielsklachten', opent
met twee lofzangen op Gods vrije
genade en de verlossing van de
zondaar uit zijn ongelukkige staat.
De meeste teksten in deze afdeling
gaan over de ziel en haar droeve
staat, haar hartstochtelijk verlangen naar Jezus, en haar strijd
tegen de duivel en het vlees. In
een van de gedichten spreekt Jezus
middels de bekende aan het Hooglied ontleende beeldspraak als de
troostende bruidegom de ziel, zijn
bruid, toe.
De teksten van de tweede en derde afdeling zijn gering in aantal.
Die van de derde, de 'aendachtige
meditatien', zijn ongeveer gelijkelijk aan het Oude en het Nieuwe
Testament ontleend. Een aantal
daarvan had ook in de eerste afdeling kunnen staan, zoals bijvoorbeeld 'Suchtinge tot Godt. Over
eenige versen van Psalm 42'. De
bundel bevat ook twee actuele
gedichten. De aanleiding voor het
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eerste is waarschijnlijk geweest de recente afzetting van Jacobus Koelman als predikant.
Want boven het gedicht staat te lezen dat het was geschreven 'by voorval in het onderdrucken van mijn bysonderen Vriendt J.K.'. De laatste woorden wijzen er waarschijnlijk
op dat Boekholt en Koelman elkaar in 1679 al persoonlijk kenden. Mogelijk geven die
woorden zelfs aan dat Koelman een bijzondere rol heeft gespeeld in Boekholts geestelijke ontwikkeling. Het tweede actuele gedicht gaat over de onderdrukking en vervolging
van Schotse gelovigen. Een jaar eerder had Koelman daar in een pamflet de aandacht op
gevestigd en het is heel goed mogelijk dat Boekholt zich door dat geschrift heeft laten
inspireren.
Negen jaar na Zielsklachten gaf Johannes Boekholt zijn tweede bundel uit. In het voorwoord geeft hij openlijk toe dat er nogal wat jeugdige onvolkomenheden aan zijn eersteling hadden gekleefd. Maar God had het werk gezegend en dat had hem aangemoedigd
een tweede bundel te schrijven en uit te geven. Net als bij de eerste was het Boekholts
doel zijn medemensen te stichten en, vooral, God te verheerlijken. Alleen de titel al,
Uytspanningen, verraadt de invloed en het voorbeeld van J. van Lodensteyn. De bundel
bestaat evenals de eerste uit drie delen: 'een korte uytbreiding over het Hooge-liedt van
den koning Zalomon; en eenige Psalmen (...) Waar in de eyge woorden van de Text, (...)
Neffens nog eenige andere Geestelyke Rymstoffen'.
Boekholts parafrase van het Hooglied bestaat voornamelijk uit een dialoog in tienregelige
strofen tussen Jezus, de bruidegom, en de ziel, zijn bruid. De bewerking is evenals het
Hooglied zelf in acht hoofdstukken verdeeld. Om een indruk te geven van de manier
waarop Boekholt met de tekst van de Statenvertaling omgaat, volgen hier het eerste stuk
van Hooglied 1:3 en Boekholts bewerking daarvan:
Uw oliën zijn goed tot reuk, (...)
Uw Ooi'ie die zijn goet,
Voor 't zuchtende gemoed'
Haer ruek gaat zich versprey'en,
Soo dat mijn ziele hygt,
Tot zy die lieflijk krygt,
Die 't hert dan komt verblyen.

Het bijzondere aan Boekholts berijming van dertien psalmen, het tweede deel van de
bundel, is dat hij alle woorden van de tekst in de Statenvertaling gebruikt en daaraan
eigen woorden toevoegt. Die toevoegingen zijn cursief gedrukt. Versvorm en rijm zijn
ontleend aan de berijming van Datheen. De derde afdeling van Uytspanningen bestaat uit
veertien teksten die inhoudelijk grote verwantschap vertonen met die van de eerste en
laatste afdeling van Boekholts eerste bundel uit 1679. Naast de drie genoemde afdelingen
bevat de tweede bundel ook nog een aantal epigrammen. De inspiratie daarvoor komt
waarschijnlijk van J. van Lodensteyn, die er verscheidene had opgenomen in zijn Uytspanningen (1676).
Boekholts derde bundel is een embleembundel: 7 Geopende en Bereidwillige Herte na
den Heere Jesus (1693). In formeel opzicht doet de bundel aan Jan Luykens Jezus en de
Ziel (1678) denken. Maar interessanter is misschien dat dertien van de vijftien emblemata
oorspronkelijk zijn ontleend aan een bundel uit de wereld van de Contrareformatie: Schold Cordis van Benedictus van Haeften. Boekholt had deze roomse emblemen al eerder
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gebruikt in De Harder van de Goede Nacht (1684) van Juan de Palafox y Mendoza,
maar daarin hadden ze niet als emblemata gefungeerd. Het waren niet meer dan plaatjes
bij de tekst geweest. Inhoudelijk trok Boekholt de lijn van zijn eerste twee bundels door.
De belangrijkste onderwerpen bleven het gesprek tussen Jezus en de ziel en de nietigheid
van de mens tegenover Gods algenoegzaamheid. Dat Boekholt ook een flink aantal liederen in zijn laatste bundel heeft opgenomen, wijst eveneens op de thematische continuiteit
van zijn drie bundels.
De titel van Boekholts enige prozageschrift luidt: Den Weg des Levens door de Overdenkinge des Doots (1688). Het is het enige van zijn geschriften dat later herdrukt is en
handelt over de manier waarop de mens zich tijdens zijn leven dient voor te bereiden op
de dood. Maar omdat er ook voorbeelden en gedachten in staan van vrome mensen,
bevat het eveneens elementen van de spirituele biografie. De tekst is in acht stukken
verdeeld. Een daarvan handelt over het gebed als gepaste voorbereiding op de dood. De
openingszin van het eerste stuk zet meteen de toon voor het hele werk: 'De Overdenkingen des Doots, is een van de voornaamste Plichten van een Christen, (...).
Dat Boekholt zich liever in versvorm uitte dan in proza, maakt zelfs zijn enige prozawerk duidelijk: in een bijvoegsel vinden we ongeveer twintig teksten in dichtvorm. Den
Weg des Levens eindigt met een prozafragment van dertig min of meer onafhankelijke
gedachten die bij elkaar worden gehouden door de titel 'Een Christens Hemel op der
Aarden'. De laatste gedachten vormen een passend besluit van het hele boek: '29. De
doot zich gedurig voor oogen te stellen. 30. Veel te denken aan de doot, eeuwigheit, hel,
heerlykheit, en oordeel.'.
5. Betekenis
Als schrijver leverde Johannes Boekholt een bescheiden bijdrage aan de zaak van de
Nadere Reformatie. Zijn rol als secundaire vertegenwoordiger van die beweging in zijn
hoedanigheid van uitgever en boekverkoper is van veel groter belang geweest. Door hem
hebben ontelbaren kennis kunnen nemen van het gedachtengoed van belangrijke representanten van de Nadere Reformatie en van het Engelse Puritanisme. Hij is een van die
secundaire representanten, wier bijdrage door kwaliteit en kwantiteit van meer gewicht is
geweest dan die van bijvoorbeeld een schrijver die als primaire vertegenwoordiger maar
één of twee niet zo belangrijke titels op zijn naam heeft staan. In de internationale contekst van het gereformeerd Piëtisme heeft Boekholt wezenlijk bijgedragen aan de verbreiding van het werk van Engelse en Schotse auteurs in de Republiek gedurende het laatste
kwart van de zeventiende eeuw.
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